NR 14 (490)
ROK XXIII
08.08.2021
POLSKI
DWUTYGODNIK
WYDAWANY
W SZTOKHOLMIE
WWW.POLONICA.SE
WWW.STREFA.SE

Brakować mi będzie jego
towarzystwa, jego
uśmiechniętej, pogodnej
twarzy, pełnej życia, radości
i ciepła. Miarą wartości
człowieka, jest rozmiar pustki,
jaką pozostawia po sobie.
Leonarda Neugera
wspominają Maciej Klich
i Ewa Teodorowicz Hellman.
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W numerze także
niepublikowany wywiad
Tadeusza Urbańskiego
z Leonardem Naugerem.

Turystyka
w cieniu zarazy
Szczepienia, spadek zarażeń, no to w góry,
w góry, miły bracie... Tym razem wybór padł
na Francuskie Alpy.
Relacja Aleksandra Kwiatkowskiego. s.3
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LEONARD NEUGER 1947-2021

Wspomnienie o Leonie
Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy
nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem, nie
na czas…. Ale w tym wypadku przyszła niespodziewanie i za
wcześnie, szokując nas wszystkich. Zmarł prof. Leonard Neuger,
urodzony w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego,
profesor Uniwersytetu w Sztokholmie, slawista, literaturoznawca, wybitny wykładowca i tłumacz literatury szwedzkiej.
Żegnam nie tylko wielkiego intelektualistę, Polaka,
ale i przyjaciela, współuczestnika wspólnej gehenny
stanu wojennego, internowania, emigracji, wspólnych
przeżyć i stawianych wyzwań.
Poznaliśmy się osobiście będąc współlokatorami
tych samych więziennych baraków i cel w czasie internowania. Ojcował mi po części, pewnie widząc we
mnie tego buntownika, którym sam był w 1968 roku, kiedy jako student polonistyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim był uczestnikiem wydarzeń marcowych. Zatrzymany, szykanowany i skazany, odsiedział 10 miesięcy. Tym razem, w grudniu 1981 roku,
aresztowany i internowany, jako jeden z założycieli
i działaczy Solidarności na Uniwersytecie Śląskim,
a przed 1980 rokiem inicjator i opiekun wolnomyślicielskiego, niezależnego Koła Naukowego
Teorii Literatury na Wydziale Filologii Polskiej
oraz współredaktor solidarnościowego „Tygodnika
Katowickiego”.
Te chwile wspólnych obozowych rozmów, dyskusji, tak potrzebnych w tym czasie, zbliżyły nas do
siebie. Były zawsze inspiracją do innego spojrzenia
na świat, dawały alternatywną odpowiedź na naszą
rolę w jego kształtowaniu. Często nie były to rozmowy proste i łatwe, czasami burzliwe, ale kształtujące
pogląd na nie tak łatwe wyzwania tej rzeczywistości,

w której przyszło nam wtedy żyć. Dzięki temu, że
był osobą otwartą, ciepłą i sympatyczną, życzliwą,
pełną humoru i dystansu do życia, do tych rozmów
często się wracało, bo miały dla mnie duży potencjał
poznawczy, były wartością dodaną mojej mentalnej i
intelektualnej edukacji. Było to dla mnie wtedy konieczne, aby nie wpaść w stan nihilistycznego wartościowania więziennej egzystencji, pozbawionej samej
w sobie sensu i perspektyw.
Dyskutowaliśmy o wszystkich nurtujących nas problemach, o historii i literaturze, o sytuacji, w jakiej się
znaleźliśmy, o stosunkach międzyludzkich, marzeniach i perspektywach na przyszłość. Moje czasami
buńczuczne konstatacje i wyobrażenia o oporze wobec systemu, Leon gasił kubłem zimnej wody, wpajając mi kierowanie się bardziej rozumem niż zawadiacką brawurą. Na tę moją donkiszoterię przytoczył mi
kiedyś fraszkę Jana Stanisława Leca: „No i przebiłeś
głową mur. Co będziesz robił w sąsiedniej celi?”. I
jak tu było dalej dyskutować z nim… no i z Lecem?
We wstępie do mojej książki, Leon odniósł się właśnie do tych chwil, pisząc: „Pamiętam go: młodego
chłopaka, bladego, z błyszczącymi oczami, dość zaciętego i upartego, z którym szybko się zaprzyjaźniłem, i to na całe życie”. Był w tej przyjaźni bezinteresowny i lojalny do końca. Ta fraza „na całe życie” ma
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dzisiaj dla mnie wymiar szczególny, transcendentny
wymiar przemijania, jest metaforą domknięcia kręgu
czasu i jakiegoś etapu mojego życia.
Pozbawiony pracy i bez szans na pracę naukową
decyduje się na emigrację. Wyjechał do Szwecji w
kwietniu 1983 roku. Za jego namową, jak i on zmuszony do emigracji, dołączyłem do niego w 1984 roku. Był tym, który mnie przyjął i przez lata był moim
mentorem, przewodnikiem i doradcą w emigracyjnych
meandrach trudnej rzeczywistości. Został pracownikiem naukowym Instytutu Slawistyki Uniwersytetu
Sztokholmskiego – profesorem, a wreszcie w 2003
roku dyrektorem Instytutu. Był człowiekiem renesansu, rozmiłowanym w sztuce i literaturze, w poezji i historii. Swoją wysoką kulturę osobistą łączył
z kulturą słowa. Potrafił znakomicie pisać i ciekawie, dowcipnie opowiadać i przemawiać. Zawsze
mnie to fascynowało i zniewalało, dlatego gościć u
niego było ucztą dla duszy i zmysłów. Potrafił magicznie przenosić się w czasie i przestrzeni, nawiązując do swojej biografii, doświadczeń okraszając
to wszystko odniesieniami do literatury traktowanej nie tylko jako wartość estetyczna, ale przede
wszystkim jako wartość będąca w jego rozumieniu
metafizycznym, egzystencjalnym i poznawczym
remedium na wszystkie bolączki tego świata.
Dla Leona wolność i solidarność, demokracja i
sprawiedliwość, a także zwykła ludzka uczciwość,
odwaga i odpowiedzialność, były zawsze wartościami
nadrzędnymi. Był człowiekiem koncyliacyjnym dla
każdej inicjatywy dotyczącej Polski, wielkim patriotą.
W latach 80. w gronie wspólnych przyjaciół stworzyliśmy krąg osób wspomagających opozycję w Polsce
w ramach „Składki Górnośląskiej”. Współpracował z
BBC i czasopismami emigracyjnymi, a także z polską
redakcją Szwedzkiego Radia – tu dzielił się swoimi
obserwacjami życia na emigracji, komentował wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne zarówno w
Polsce, jak i w Szwecji, opowiadał o literaturze polskiej i szwedzkiej, z perspektywy emigranta mówił o
tym co nas dzieli, a co łączy.
Był wybitnym propagatorem i tłumaczem literatury
szwedzkiej, zarówno poetów-klasyków, jak i pisarzy
współczesnych. Jako historyk literatury wydał wiele
prac naukowych poświęconych literaturze polskiej i
szwedzkiej. Odznaczony wieloma szwedzkimi i polskimi nagrodami i odznaczeniami.
Z tym olbrzymim dorobkiem w 2015 roku, na
emeryturze, wraca na stałe do rodzinnego Krakowa.
Zamieszkuje w swoim mieszkaniu przy placu
Inwalidów na krakowskich Krowodrzach, tam gdzie
również mieszka cała moja bliższa i dalsza Rodzina.
Dlatego zawsze będąc w Krakowie, odwiedziny rozpoczynałem od spotkania z Leonem. Przy kieliszku
wina kontynuowaliśmy nasze rozmowy i dyskursy o
zmieniającym się świecie.
Przyjazd do Polski był dla niego, w jakimś sensie,
nostalgicznym powrotem do korzeni, do środowiska,
do tej krakowskiej bohemy będącej wykładnikiem
polskiej kultury, której pozostał immanentną częścią,
nawet przez lata emigracji. Czuł się tutaj jak ryba
w wodzie. Z latami jednak podupadał na zdrowiu,
zachowując tę niezwykłą jasność umysłu i pogodę
ducha, pomimo, że koniec przyszło mu żyć w niełatwych czasach degrengolady, z takim trudem wywalczonych wartości, norm i obyczajów, o które walczył
i których bronił. Był człowiekiem wytrwałym i nie
poddawał się nigdy, czy to w chorobie czy w trakcie
rekonwalescencji, czy w czasach tragicznych rodzinnych zdarzeń, które i jego nie ominęły.
I choć nigdy nie spisał wspomnień, do czego go
latami namawiałem, to zdążył wydać wspaniałą
książkę, pełną humoru, refleksji i dystansu do świata
– zbiór swojej poezji – “Wierutne bajki dla dorosłych
dzieci”. To przelane na papier odzwierciedlenie jego
natury i jestestwa. Za każdym razem jak ją czytam,
reinkarnuje się on w moich myślach, jakby sam mi te
bajki opowiadał.
Zmarł w piątek 9 lipca 2021 roku. Miał 74 lata.
Brakować mi będzie jego towarzystwa, jego
uśmiechniętej, pogodnej twarzy, pełnej życia, radości
i ciepła. Miarą wartości człowieka, jest rozmiar pustki, jaką pozostawia po sobie. Gdy umiera ktoś, kogo
lubimy, kochamy i szanujemy, wtedy coś umiera i w
nas… bezpowrotnie. Powtórzę tylko za naszą noblistką, jego koleżanką: „Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”. Pamiętajmy więc o nim
jako o wspaniałym człowieku i o bogatym dorobku
jego życia.
Requiescat in pace.
Maciej Klich

NGP 14/2021 (490)

Polemika
Zacznę od demagogii. Ukochany
uczeń Sokratesa, Platon wezwany do
składania zeznań w procesie swego
Mistrza. Powiedział tak: „Bardzo
kocham Sokratesa, ale prawdę
bardziej”. Zeznanie Platona było
ostatecznym powodem skazania
Sokratesa na śmierć.

Ja też lubię prawdę, ale prawdopodobnie bym
tak nie postąpił. Inne to były czasy i inne pojęcia
lojalności. Odczuwam wielką lojalność, ze wszystkimi stałymi współpracownikami Nowej Gazety
Polskiej. W ostatnim t.j. numerze 12/488 z dnia
20.06.2021 ukazały się trzy ważne teksty: Andrzeja
Olkiewicza. Aleksandra Kwiatkowskiego i Andrzeja
B. Lewkowicza. Andrzej Olkiewicz kwestionuje
słowiańską czystość krwi dzisiejszych mieszkańców
Polski. I naturalnie ma stuprocentową rację. Jest to
dobry i ważny artykuł, który wszystkim polecam. W
swoim, jak zawsze doskonale udokumentowanym
opracowaniu Aleksander Kwiatkowski zajął się tzw.
„żołnierzami wyklętymi”. Zgadzam się z Jego oceną i
wnioskami, ale małe sprostowanie. Nie było nigdy hasła AK – zapluty karzeł reakcji. Był tylko znany afisz,
o czym z resztą swego czasu już pisałem na łamach
NGP, na wspomnianym afiszu był Olbrzym i Karzeł.
Olbrzymem był żołnierz z pepeszą z ludowego Wojska
Polskiego. Ludowe było wówczas pisane przymiotnikowo przez małe ł. Dopiero po paru latach uznano to
za oficjalną nazwę przez duże L. (LWP). Natomiast

Karłem był taki sobie mały diabełek ze śliniaczkiem,
a na tym śliniaczku były inicjały AK. Państwo się
zdziwią, ale określenie: „Zapluty Karzeł Reakcji”.
To słowa Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego,
określające generała Józefa Hallera. Haller był raczej
miernego wzrostu, gdy się denerwował, to się trochę
zapluwał. Wspomniane określenie Piłsudskiego padło
po zamachu śmiertelnym na pierwszego polskiego
Prezydenta Gabriela Narutowicza. Prawica nie chciała się pogodzić z wyborem. W Warszawie odbywały
się wiece protestacyjne, na których przemawiał (i się
zapluwał) generał Haller. Więc, jak doszło do zabójstwa nowo wybranego Prezydenta na wystawie sztuki
w „Zachęcie”. To wtedy właśnie Naczelnik Państwa
użył tych (majac na myśli gen. Hallera): „To przede
wszystkim winna tego zaplutego karła reakcji”. Dla
mnie jednak ważniejsza jest druga pomyłka Pana
Aleksandra. Otóż po wojnie żadnych oddziałów
NOW (Narodowej Organizacji Wojskowej) nie było,
z tej prostej przyczyny, że NOW w 1943 rok w czasie
akcji scaleniowej się podzieliła. Część bardziej liberalna scaliła się z AK, a ta narodowa utworzyła NSZ
(Narodowe Siły Zbrojne). Tak się złożyło, że część
mojej bliskiej rodziny: wuj Józef Lubicz-Choynowski
i dwie moje ciocie o tym samym nazwisku: Maria
(Rysia) i Teresa (Echa) znalazły się w AK i Powstaniu
Warszawskim z rekomendacji NOW.
To był naturalnie przypadek. Był taki pan Zygmunt
Domański związany uczuciowo z Endecją, był wybitnym matematykiem, nauczycielem w liceum. Po
przewrocie z maja 1926 został odsunięty, jako Endek
od pracy w szkolnictwie. Ziemiaństwo, w tym moja
rodzina, popierało Narodową Demokrację. Wyjątek
stanowił mój Dziadek w prostej linii, czyli ojciec mojego ojca Wacław Gąssowski. On się zaangażował
w Petersburgu (ówczesnym Piotrogrodzie) w akcję

dywersyjną prowadzoną wówczas tam przez Józefa
Becka. Co później zaowocowało wysłaniem mojego
dziadka w składzie delegacji polskiej na konferencję
wersalską. Dziadek należał do kontr listy, którą na
polecenie Piłsudskiego, właśnie utworzył pułkownik
Beck. Na konferencji w Wersalu brylowali przeciwnicy Piłsudskiego: Dmowski, Paderewski i hrabia
Zamoyski. Po akcji Józefa Becka polska delegacja
liczyła w sumie stu kilkunastu ludzi. Co do mojego
dziadka, to głównym jego atutem była dobra znajomość, języka francuskiego. Co w Rosji było konieczne. Mój dziadek ożenił się z Rosjanką. Rodzice mojego ojca porozumiewali się po francusku i ewentualnie
po rosyjsku. Mój Ojciec, który urodził się w grudniu
1910 w Petersburgu, opuścił Piotrograd w 1917 nie
znając języka polskiego. Potem się go nieźle nauczył.
Do końca swojego życia nie rozumiał, dla czego w
dowodzie osobistym pisano mu, ze urodził się w
Leningradzie.
Andrzej B. Lewkowicz w artykule: „Polak, Litwin
dwa bratanki?” pisze i to bardzo słusznie o ścisłych,
acz trudnych stosunkach polsko - litewskich. Ironizuje
sobie, zaczyna artykuł od frazy: „Kiedy rzecz idzie o
bratankach, od razu na myśl nasuwa się porzekadło
o Węgrach i Polakach (Polak, Węgier dwa bratanki
i do szabli i do szklanki ...). W porzekadle tym był
jeszcze trzeci wyraz wykropkowany w tym tekście.
Nie to jest ważne. Stanisław Cat Mackiewicz, który
z przyczyn historycznych nienawidził Węgrów i uważał, że Węgrzy zawsze szkodzili wielkości Naszej
Rzeczpospolitej, zadał sobie trud ustalenia skąd się
w/w porzekadło wzięło. Otóż według niego, prof.
UJ Karol Estreicher, żyjący w tych czasach opisał tę
historię. W Krakowie w Kasynie oficerskim dwóch
oficerów austryjackiej armii cesarsko-królewskiej,
Polak i Węgier wypili bruderszaft. Rozmawiali ze sobą naturalnie po niemiecku. Bruderszaft to braterstwo.
Przetłumaczyli to sobie na polski i węgierski. Wersję
polską Państwo znacie. Węgierskiej nie pamiętam, ale
mam nadzieje, ze pamiętają ją Węgrzy. I tyle moich
złośliwych sprostowań.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Turystyka górska w cieniu zarazy

Ale pandemię widać już na lotnisku Arlanda. Tu
obowiązek noszenia maski jest przestrzegany prawie
masowo, podobnie jak w Genewie, i nie ustaje w dużym hotelu Club Med, położonym na wysokim pagórze (1665 mnpm) nazwanym Grand Massif. Dotrzeć
tu można samochodem, albo kolejką linową. W hotelu
maski zdjąć można tylko przy jedzeniu lub degustowaniu napojów o dowolnym procencie, oraz w trakcie
wędrówki czy, tym bardziej, wspinaczki wysokogórskiej. Używana w Himalajach maska tlenowa ułatwia
wysiłek, nasza utrudnia oddychanie. Z procentami
trzeba było zresztą uważać, bo pokusa All Inclusive
okazała się duża, ale nikt chyba nie przekraczał granicy, by po odespaniu tych procentów zbudzić się następnego ranka fit for fight.
W ciągu tygodniowego pobytu uczestniczymy w
kilku cało- lub półdniowych wycieczkach. Na ogół
zjeżdżamy kolejką linowa w dolinę, potem autobus dowozi poszczególne grupy na wybrane trasy,
o różnej skali trudności. Każdą prowadzi francuski
przewodnik, lepiej czy gorzej władający angielskim.
Zwracanie się do nich po francusku pomaga niewiele
(dotyczy to zarówno przewodników, jak i obsługi w
hotelu), bo chyba mają przykazany standardowy angielski, dla treningu językowego, a może też nie bardzo rozumieją cudzoziemców silących się na francuski. Czyli angielski staje się tu lingua franca. Zresztą
w hotelu obserwujemy prawdziwą wieżę Babel. Nie
wśród gości, gdzie przeważają Francuzi, lecz wśród
personelu, gdzie spotyka się także Włochów, pojedyńczych Polaków i Ukraińców i wszystkich obowiązuje angielski.
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Szczepienia, spadek zarażeń,
no to w góry, w góry, miły bracie...
Tym razem wybór padł na Francuskie Alpy. Na południe od Jeziora
Genewskiego, w Sabaudii, niedaleko
masywu Mont Blanc i granicy
szwajcarskiej.

Wycieczki, rozpoczynające się w dolinie rzeki
Giffre, w miejscowościach Samoens i Morillon, na
ogół prowadzą na niezbyt wysokie wzgórza, niekiedy
zalesione. Tylko trzykrotnie udało się nam zaliczyć
piękne widokowo trasy, prowadzące na niewysokie
punkty sięgające ponad 1800 metrów, czy raz 2100 m.
Z tego ostatniego zaserwowano naszej grupie imponujący widok niezbyt odległych grani masywu Mont
Blanc, na czele z królem Europy – Białą Górą (4810
mnpm). Jego połnocno-zachodnie stoki, z widoczną
plamką schroniska Gouter, skałkami Grand Mulet i
opadającymi z nich (dziś coraz krótszymi) lodowcami Bosson i Taconnaz, robiły z tej odległości – przy
pięknej pogodzie, która w czasie pobytu rzadko nas
rozpieszczała – naprawdę imponujące wrażenie.

Wyższa szkoła jazdy w postaci ścian, grani i półek zaopatrzonych w masę żelaznych sztucznych ułatwień, używanych dla asekuracji (wszystko to zwie
się z włoska Via Ferrata), zachęciła trzech uczestników naszej grupy. Bodaj żaden z nich nie pamięta,
a może nie zaznał uroków, Orlej Perci w Tatrach,
jedynego tam szlaku prezentującego na niektórych
odcinkach takie właśnie ułatwienia: metalowe klamry, łańcuchy i drabinki. Prawie każdą wspinaczkę
wyobrażam sobie jednak jako staranne, intensywne i
dość monotonne tkwienie nosem w ścianie, ze szkodą
dla walorów widokowych wysokich gór.
Aleksander Kwiatkowski
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LEONARD NEUGER 1947-2021

z LEONARDEM NEUGEREM
rozmawia TADEUSZ URBAŃSKI
Zacząłeś dorosłe życie od więzienia. To było zdarzenie traumatyczne? Ale nie tylko…
W 1968 roku byłem studentem polonistyki. To
był Wydział Śledczy na Montelupich. Niektórym
klawiszom pisałem streszczenia lektur szkolnych,
bo zdawali maturę i nie mieli czasu na czytanie. Pod
celą miałem dwóch kompanów. Drukarza Zbigniewa
Łopatowskiego i kapusia Dawidowicza. Drukarz
siedział za obrazki z Matką Boską Częstochowską
i modlitwą, żeby uratowała Polskę od tej czerwonej
zarazy. Z tym kapusiem, napisaliśmy z dobrym skutkiem pracę z prawa międzynarodowego, dla jakiegoś
szefa ochrony, gdy robił magisterium. Ale tam były i
inne, ważne doświadczenia więzienne.
Czy ta twórczość przynosiła korzyści?
Tak. Ochrony. Jeśli któryś z klawiszy chciał mi dokuczyć na przykład, zimną wodą polewać w łaźni lub
inaczej szykanować, to interweniowano. Był klawisz
o ksywie „Pomidor”, który się niepotrzebnie wściekał, gdy aresztanci wrzeszczeli Pomidor!, Pomidor! I
jeszcze jeden, nie pamiętam jak się nazywał… Fajni
ludzie. Gdy wychodziłem na wolność i żegnałem się
z nimi, oni mi nie podali ręki… Pomidor powiedział
– słuchaj, tak robimy, bo to by znaczyło, że jeszcze
tu wrócisz, a to nie jest miejsce dla takich jak ty! I to
zapamiętałem. Nie tylko negatywne doświadczenia,
ale i pozytywne wyniosłem z kontaktów z ludźmi.
Czy był swobodny dostęp do książek?
Tak i oczywiście dużo czytałem. Był jednak przepis
mówiący, że nie wolno wypożyczać więcej niż trzy
tomy, książki. Drugi przepis mówił, że nie wolno
„rozrywać”, dzielić tytułów. Stoczyłem walkę z
naczelnikiem więzienia — czy mogę wypożyczyć
dzieła Szekspira, bodajże w siedmiu tomach? Przepisy wzajemnie się wykluczały. Spór wygrałem.
Protestowaliście dla zasady, ale i z przekory,
by udowodnić niespójność przepisów w głupim
systemie.
Robiłem to dla żartu, to nikogo nie irytowało, bo ktoś
podejmujący decyzję skutecznie interweniował. O,
na Montelupich wyleczyłem sobie zęby!
Jak głęboko to pamiętasz?
Dla człowieka, który ma dwadzieścia jeden lat,
śledztwo, proces i pięciomiesięczna odsiadkę, to
traumatyczne przeżycie!
Za co to wszystko?
Za próbę założenia organizacji studenckiej.
Założyliście?
My nie. Służba Bezpieczeństwa założyła!
I wszystkich was wygarnęli?
Tak. Nie było nas dużo. Wszystkich oprócz kapusiów. Działalności nie mieliśmy prawie żadnej…
Jakieś ulotki na pierwszego maja… Do tego stopnia
to było prowokacyjnie wyssane z palca, że później,
wiosną 1980 roku, czyli przed założeniem Solidarności, Minister Sprawiedliwości PRL złożył wniosek o
unieważnienie naszego wyroku! To był absurd tam-

tego czasu, który wtedy kosztował mnie i kolegów
utratę roku studiów. Później wszyscy zapomnieli,
a SB nie. Byłem śledzony, podsłuchiwany od 1968
roku do 1983!
Po powrocie z Montelupich w 1968 roku, jak
zostałeś przyjęty na uczelni?
Zanim to nastąpiło, dzięki pomocy krakowskich
psychiatrów leżałem w szpitalu. Naprawdę pomagali,
do więzienia już nie wróciłem, do wojska też mnie
nie mogli wziąć. Ponieważ straciłem rok, musiałem
zdać zaległe egzaminy, ale wszyscy wykładowcy byli
przyzwoitymi ludźmi. Nie szukali dziury… Jestem
nauczycielem i wiem, że jeśli chce się oblać studenta,
to nie ma silnych w humanistycznych przedmiotach… Jurek Sturh, który był z mojego roku wspominał, że moje aresztowanie było dla nich szokiem.
Widocznie komentowano to na wydziale.
Jak ułożyło się życie po powrocie na studia?
Praca w szkole zaczęła się przed ukończeniem
polonistyki. Ślub był w 1970. Urodziło się dziecko. Żona wtedy studiowała. Mieszkaliśmy w trzy
rodziny u teściów, bo byli i lokatorzy. Brakowało na
życie, więc chętnie podjąłem się nauki angielskiego
w ograniczonej ilości godzin w IV LO im. Tadeusza
Kościuszki od lutego 1971 roku i w tym samym roku
obroniłem pracę magisterską.
Tak trwało do grudnia 1981 roku?
Tak trwało do… 1972 roku (jeszcze byłem nauczycielem), kolega z mojej licealnej klasy, w której się
uczyłem, był szefem Teatru Akademii Medycznej
i zaproponował mi współpracę, mniejsza o szczegóły… Zgodziłem się i z tej grupy jest dzisiaj kilku
profesorów, nie tylko medycznych. Jest profesor
psychiatrii, ale i m.in. profesor prawa. Później współpraca się rozluźniła. W 1973, medycy mieli jakiś
jubileusz na który mnie zaproszono i na spektaklu
spotkałem kilku moich kolegów, którzy pracowali
na Uniwersytecie Śląskim, gdzie budowano mocny
Wydział Polonistyki. Padło pytanie – czemu ja uczę
w szkole? Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że dla
mnie na Uniwersytecie miejsca nie ma i nie będzie!
Wtedy obiecali mi kontakt z prof. Tadeuszem Bujnickim, który powiedział, że oczywiście!
Co to znaczyło?
Licząca się grupa profesorów partyjnych, przeciwstawiała się Służbie Bezpieczeństwa. Z całą pewnością
był w tej grupie nieżyjący już prof. Władysław
Lubaś. W ten sposób w roku 1974, dostałem pracę
na Uniwersytecie Śląskim, początkowo dojeżdżając z Krakowa, a później dostałem mieszkanie w
Dąbrowie Górniczej, skąd jeździłem do Sosnowca na
zajęcia.
Byłeś jednym z założycieli Solidarności na Uniwersytecie Śląskim…
Zaczęło się zabawnie i do tego w Krakowie. To
musiał być wrzesień 1980 roku, czyli Solidarność
już powstała na Wybrzeżu w zakładach pracy, a na
uniwersytetach nie, bo uczelnie zaczynają później.
Spotkałem się z moim przyjacielem Jerzym Illgiem,
wtedy jeszcze pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, usiedliśmy na ławce na Plantach koło Bunkra i
Jurek mówi – Wiesz co Leonku, wszędzie zakładają
Solidarność, to może i my byśmy u nas założyli? –
Powiadam, że to dobry pomysł, ale kto to założy? A
on na to – A ty byś nie założył?
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Przyjaźnie
przetrwały…
Jurek nie mógł sam, bo był wtedy w Warszawie
na stażu. Powiedziałem, że jestem w skomplikowanej sytuacji i nie powinienem tego robić, ale
jeżeli dojdziemy do wniosku, że połowa kolegów
zapisze się do S, to biorę to na siebie. Liczyliśmy
optymistycznie i wyszło, że więcej jak połowa się
zapisze. Na zebraniu ZNP Jurek postawił wniosek o
przedyskutowanie założycielskiego wniosku i mnie
zaproponował na prowadzącego obrady, ponieważ
przewodnicząca ZNP nie może prowadzić takiego
zebrania. Przegłosowano, zostałem przewodniczącym, puściliśmy listę kto chce i zapisało się dziewięćdziesiąt procent! W tajnym głosowaniu zająłem
trzecie miejsce i… zostałem przewodniczącym, gdyż
dwoje kolegów nie mogło się tego podjąć. To żadna
tajemnica – p. prof. Irena Bajerowa, już niestety
nieżyjąca, osoba wtedy niemłoda i dojeżdżająca z
Krakowa i prof. Stefan Zabierowski, który kończył
habilitację. Byłem przewodniczącym i w składzie
Komisji Zakładowej aż do internowania i wyrzucenia
z Uniwersytetu…
Internowanie, to wędrówka z etapu na etap co
razem trwało siedem miesięcy?
Zaczęło się od Komendy Wojewódzkiej MO w
Katowicach, później mnie przewieziono do Jastrzębia-Szerokiej i do miejscowości Uherce w
Bieszczadach. Stamtąd, już pod koniec, udało mi się
dostać do szpitala w Lesznie. Szpital w mieście, był
jedyną szansą do kontaktu ze światem. Symulowałem owrzodzenie żołądka. Po wyjściu na wolność
musieliśmy sprawdzić, czy ja te wrzody miałem czy
nie. Otóż nie miałem!
W sumie odsiedziałeś rok. Czy masz poczucie
krzywdy za te odsiadki i szykany?
Nie! Taki był czas i obeszli się ze mną łagodnie.
Gdyby to było w czasach stalinowskich, to bym
żywy z tego nie wyszedł. W Rosji pozostałbym w łagrze… To jest okres, gdy Polska Ludowa chyli się ku
upadkowi i jeszcze bezzębnie gryzie. Od odsiadki na
Montelupich do wyjazdu z Polski i dalej, spotkałem
się z ogromną życzliwością ludzi. Moja koleżanka,
po wybuchu stanu wojennego w grudniu 1981 roku,
tuż przed moim internowaniem, po rozmowie z
ojcem, rolnikiem spod Częstochowy, zaproponowała,
żebyśmy z żoną u nich zamieszkali, a oni nas na wsi
ukryją i utrzymają!
Niektórzy, którym internowanie, więzienie skrzywiło życie, mają pretensje…
Jestem człowiekiem nadmiernie dopieszczonym…
Zostałem Honorowym Profesorem Uniwersytetu
Śląskiego i tak mnie utytułowali nie ci, którzy mnie
wyrzucali, to oczywiste. Nie mam cienia wątpliwości, że znajdzie się zawsze parę osób dyspozycyjnych, którzy zrobią, co im się każe, a większość to
rzetelnie pracujący… W roku 2012 dostałem złoty
Medal Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Jestem człowiekiem sukcesu, co gra pewną rolę!
Gdybym w inny sposób zwichnął sobie życie, może
miałbym, jak oni pretensje… Mnie się wszystko udało, zdążyłem jeszcze na tym Uniwersytecie Śląskim
zrobić szybko doktorat! Szybko, bo bezpieka mnie
namierzyła… Nie mam poczucia krzywdy, dzięki
wsparciu, jakie miałem dookoła… I te przyjaźnie
przetrwały! To temat na książkę…
CD NA STRONIE 10-11
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Dotyczy wszystkich, którzy
chcą podróżować tego lata
Nadszedł czas letni
i wakacyjny. Dla wielu z nas
oznacza to podróże, wycieczki
i czas spędzony z bliskimi.
Warto wiedzieć, jakie zasady
obowiązują nadal podczas podróży i jakie są zalecenia dotyczące szczepień, żeby nie ryzykować, aby wakacje nie okazały
się czymś innym, niż wypoczynkiem. Oto najważniejsze
zalecenia, które powinieneś
znać. Bądź na bieżąco
i czytaj aktualne informacje
na stronie krisinformation.se.
W przypadku podróży po Szwecji nadal
ważne jest, żeby podróżować w sposób bezpieczny, aby nie zarazić się wirusem, unikając
tłocznych miejsc i transportu publicznego bez
rezerwacji miejsca. Jeśli to możliwe, wybierz
inny środek transportu niż transport publiczny.
Jeśli zachorujesz podczas podróży powinieneś
być w stanie odizolować się w miejscu pobytu i
powrócić do domu w sposób bezpieczny, by nie
zakazić innych. Zrezygnuj z podróży, jeśli masz
objawy, które mogą być spowodowane przez
covid-19. Zaleca się, aby dobrze zaplanować
swoje wyjazdy, na przykład wcześniej
rezerwując domki i pobyt, aby nie zostać bez
noclegu podczas wakacji.

Istnieje pewne ryzyko, że pomimo szczepienia
możesz zachorować i zarazić innych, nawet jeśli
u ciebie nie wystąpią żadne objawy. Dlatego
podstawowe zalecenia dotyczą również zaszczepionych:

Postępuj zgodnie z zaleceniami władz nawet
po szczepieniu.

Większość osób, które miały covid-19,
rozwinęła ochronę przed chorobą, ale dziś nie
wiemy, jak długo ta ochrona będzie skuteczna.
Dlatego musisz być zaszczepiony, nawet jeśli
miałeś covid-19. Możesz zostać zaszczepiony,
gdy tylko w pełni wyzdrowiejesz z covid-19.

Aby spowolnić rozprzestrzenianie się infekcji,
musimy nadal stosować się do zaleceń władz
podczas okresu, gdy trwają szczepienia. Nawet
jeśli jesteś zaszczepiony, zostań w domu jeśli
zauważysz u siebie objawy choroby, utrzymuj
dystans do innych i często myj ręce. Im więcej
osób weźmie na siebie odpowiedzialność,
tym szybciej możemy wrócić do życia bez
ograniczeń.

* Zostań w domu, nawet jeśli czujesz się
trochę chory.
* Zachowaj odległość od innych zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz.
* Często myj ręce.
* Wykonaj test, jeśli masz objawy choroby.
Musisz zostać zaszczepiony, nawet jeśli
miałeś covid-19.

Od 1 lipca świadectwa szczepień są dostępne
w UE. Tak zwany Certyfikat Covid informuje,
czy dana osoba została zaszczepiona przeciwko
covid-19 i ma za zadanie ułatwić podróżowanie
po UE. Ale nawet jeśli Certyfikat Covid ułatwia

podróże, nadal ważne jest, abyś był na bieżąco
z zasadami i ograniczeniami obowiązującymi
w kraju, do którego podróżujesz. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych odradza niepotrzebne
podróże do wszystkich krajów z wyjątkiem krajów UE, EES i Strefy Schengen. Jednak sytuacja w większości krajów jest nadal niepewna
i dlatego radzimy uważnie zastanowić się nad
każdą podróżą.
Jeśli zachorujesz w miejscu pobytu podczas
wakacji, wykonaj następujące kroki:
* Sprawdź, czy nie zaraziłeś się.
* Odizoluj się.
* Zostań w miejscu pobytu dopóki nie
będziesz zdrowy lub wróć do domu w
sposób, który zapewni najmniejsze ryzyko
zarażenia innych.
Ciesz się latem, postępując odpowiedzialnie
i dbając o swoje najbliższe otoczenie!

krisinformation.se
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LEONARD NEUGER 1947-2021

EWA TEODOROWICZ-HELLMAN

Moje pierwsze spotkanie
z Leonardem Neugerem
Z Leonardem Neugerem spotkałam
się po raz pierwszy w Sosnowcu
pod koniec lat 70. na konferencji
organizowanej przez Instytut Polonistyki Uniwersytetu Śląskiego. Jaki
dokładnie był temat konferencji, w
tej chwili nie przypominam sobie:
być może chodziło o utwory Witolda
Gombrowicza, a może o twórczość
Kazimierza Wyki...
Przemawiało wiele osób, chociaż zachowałam
do dzisiaj w pamięci tylko jedną z nich – Leonarda
Neugera, wówczas młodego, świeżo upieczonego
naukowca, który z prawdziwą werwą, ale też merytorycznie polemizował z poprzednimi prelegentami
– ze starszymi kolegami-asystentami, z docentami
i profesorami. Od czasu do czasu jego wypowiedź
przerywały z sali liczne i gromkie brawa: zachwycona publiczność tak nagradzała błyskotliwość i wiedzę
młodego asystenta.

Po paru latach pracy na Uniwersytecie Śląskim,
Leonard Neuger, mocno zaangażowany w sprawy
polityczne już od czasów studenckich, musiał opuścić uniwersytet i wyjechać za granicę. Przybył do
Szwecji. Z listami polecającymi od polskich badaczy
literatury zgłosił się na Uniwersytet Sztokholmski,
gdzie w niedługim czasie podjął pracę. Tam też uzyskał najpierw tytuł docenta, a potem profesora. Swój
pierwszy okres pracy na uniwersytecie wykorzystał
na studiowanie języka szwedzkiego, czytanie literatury szwedzkiej oraz pracę tłumaczeniową.
Sięgnął najpierw do twórczości Carla Michaela
Bellmana – narodowego skalda szwedzkiego – i
przetłumaczył jego Fredmanowe Przesłania i Pieśni,
potem przekładał utwory Erica Johana Stagneliusa
i poezję Harry´ego Martinssona. Z czasem na jego warsztacie znalazła się proza i poezja współczesnych autorów szwedzkich, zwłaszcza poety Tomasa
Tranströmera, późniejszego laureata Nagrody Nobla.
Jego liczne, wręcz znakomite tłumaczenia, były wielokrotnie nagradzane. Przed zaledwie paroma laty
otrzymał drugą już nagrodę Akademii Szwedzkiej za
swoje przekłady literatury szwedzkiej na język polski (2017). Jego działalność na rzecz przybliżania w
Szwecji polskiej literatury i kultury została uhonorowana ze strony polskiej najwyższym odznaczeniem

państwowym – Krzyżem Komandorskim Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2004).
Prof. Leonard Neuger interesował się literaturą
współczesną. Chętnie organizował i prowadził na uniwersytecie, w Polskim Instytucie w Sztokholmie, czy
w Akademii Szwedzkiej spotkania z polskimi pisarzami i poetami – z Wisławą Szymborską, Czesławem
Miłoszem, Olgą Tokarczuk, Stefanem Chwinem...
W Szwedzkiej Akademii Umiejętności zorganizował
konferencje i zredagował książki pokonferencyjne na
temat twórczości Witolda Gombrowicza i Wisławy
Szymborskiej.
Ciężka choroba żony, potem jej śmierć oraz problemy z własnym zdrowiem, podcięły mu skrzydła.
Podjął decyzję, że przejdzie na emeryturę i wróci do
Polski, do swojego ukochanego Krakowa. Tam czekało na niego wielu przyjaciół, z którymi zawsze utrzymywał ścisłe kontakty. Związany z Uniwersytetem
Jagiellońskim nadal pisał, tłumaczył, publikował, głosił wykłady... Kłopoty ze zdrowiem przerwały jego
działalność twórczą.
Przez długie lata pracowaliśmy razem w Instytucie
Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego. Każdy z
nas miał własną “działkę” naukową i dydaktyczną,
ale też pracowaliśmy razem, prowadząc wspólnie i
oceniając wiele polonistycznych prac magisterskich i
licencjackich. Kiedy otrzymałam wiadomość o śmierci mojego kolegi prof. Leonarda Neugera, stanął mi
przed oczyma obraz pierwszego z nim spotkania:
Młody, uśmiechnięty, niezwykle elokwentny naukowiec, pełen dowcipu i humoru, błyskotliwy i zaskakujący wszystkich szeroką i głęboką wiedzą...
I takim, właśnie, chcę Cię zachować w mojej pamięci... Leonie.
prof. emerita Ewa Teodorowicz-Hellman
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RYSZARD ANTONISZCZAK 1947-2021

Zmarł “artysta
wszechstronny”
W Sztokholmie, w wieku 74 lat,
zmarł Ryszard Antoniszczak,
uzdolniony plastyk, reżyser filmów
animowanych, pisarz, twórca
międzynarodowego języka Atlango.
W Szwecji mieszkał od 1981 roku.
Był laureatem Nagrody Artystycznej POLONIKI 2015 przyznawanej
przez Nową Gazetę Polską.
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Znany był także jako Richard A. Antonius.
Urodził się 7 stycznia 1947 roku w Nowym Sączu.
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych i tam założyłem kabaret. Zaczynałem jako tekściarz zespołu
Zdrój Jana. Jest autorem książek o Miki Molu – molu
książkowym, które w latach siedemdziesiątych zdobyły popularność jako filmy animowane. W 1974
roku na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Filmów
Krótkometrażowych w Krakowie otrzymał Nagrodę
Główną “Brązowego Lajkonika” za film “Żegnaj
paro”, w 1977 roku na XVII edycji tego festiwalu
kolejną Główną Nagrodę za film “Fantomobil”. W
1979 toku w Bielsku Białej otrzymał Nagrodę im.
Władysława Nehrebeckiego za film “Kalejdoskop
Miki-Mola”. Autor filmów: „Żegnaj paro!” (1974),
„Miki Mol” (1975), „Bajki zza okna” (1992), „Miki
Mol i Straszne Płaszczydło” (1996).
Był autorem eurosagi przygodowej “Ósma Wyspa
– Tajemnice Qanarii”. W 2015 roku ukazała się jego
autobiograficzna książka “Czas Beboka”, która zbierała entuzjastyczne recenzje.
Piotr Cegielski pisał w Nowej Gazecie Polskiej:
Bez żadnego cienia lokalnego patriotyzmu można
stwierdzić, że „Czas beboka” to pozycja klasy światowej. Powieść „prywatna”, rozpięta na tle historii
przez duże „H” i wydarzeń biblijnych, a nawet … kosmicznych. Nie tylko ja wpadłem w zachwyt. Czołowy
krytyk literacki Leszek Bugajski nie szczędzi wręcz
patosu: „Świat oszalał, nawet czas się zatrzymuje, a oniemiały czytelnik pogrąża się w brawurowej
mieszance realizmu z fantazją oraz groteskową wizją komunistycznych błędów i wypaczeń. A wszystko
przefiltrowane jest przez dziecięcą naiwność głównego bohatera, który bardzo stara się ten świat zrozumieć…Tę powieść napisałby Bułhakow, gdyby żył na
Śląsku w latach pięćdziesiątych”. Ceniony recenzent
„Newsweeka” Piotr Bratkowski stwierdza po prostu,
że Antonius: „opublikował znakomitą powieść”.
W 2017 roku ukazała się kolejna część książki zatytułowana “Omnium”.
„Omnium” to opowieść o demonach sowieckiej
ideologii, która zatruła dusze i serca zwykłych ludzi.
To opowieść o najgorszych ludzkich wadach, które
w sprzyjających okolicznościach mogą stać się wyznacznikami wartości. To wreszcie wspaniała epopeja o utraconej i odnalezionej miłości i zarazem

realistyczna kronika wydarzeń Polski lat 50. XX wieku, o których nie wolno nam zapomnieć. Richard A.
Antonius za pomocą własnej, oryginalnej i odważnej
teorii estetycznej kreuje osobliwą rzeczywistość.
– pisał Vincent V. Severski.
Był autorem nowej koncepcji Concentrical Cyclic
Cosmology – teorii światów cyklicznych przedstawionej w eseju – ebooku The Antonius Code (w języku angielskim dostępnej na Amazon). Na bazie
tej koncepcji rozwija malarstwo, grafikę i animacje
w stylu Creo+Art. Prezentował swoje prace także na
Facebooku w Gallery AAA Antonius.
W 2015 roku redakcja Nowej Gazety Polskiej przyznając mu Nagrodę Artystyczną, tak motywowała
nagrodę:
Richard A. Antonius (Ryszard Antoniszczak) otrzymuje nagrodę artystyczną za całokształt swojej twórczości ze szczególnym uwzględnieniem wydanej w
2015 r. powieści „Czas Beboka”. Antonius jest artystą wszechstronnym: reżyserem filmów animowanych,
malarzem, autorem książek dla dzieci (Miki Mol),
praktykującym filozofem i alchemikiem sztuki. W każdej uprawianej dziedzinie osiąga mistrzowski poziom,
pozostawiając w swych pracach wyraźne, własne,
niemożliwe do podrobienia artystyczne piętno. „Czas
beboka” jest jednak jego osiągnięciem wyjątkowym:
literackim arcydziełem. Powieść zachwyciła nie tylko
recenzenta NGP. Leszek Bugajski, czołowy polski
krytyk, swój podziw zawarł w jednym krótkim zdaniu:
„Tę powieść napisałby Bułhakow, gdyby żył na Śląsku
w latach pięćdziesiątych”. Antonius potwierdza, że
wybitna polska literatura może powstawać także na
emigracji.
W wywiadzie publikowanym wiele lat temu w
NGP tak mówił:
Szwecję znam od roku 1975. Przyjechałem tutaj udając studenta, wtedy na takie wyjazdy pozwolił Gierek.
Ponieważ miałem tutaj przyjaciół z “uciekinierskiego” rocznika 68, to nie jechałem w ciemno. Zresztą
dostałem świetną pracę jako animator w Handen.
Przejeżdżałem pendlem do pracy przez Skogås i myślałem sobie: ale tu brzydko, nigdy bym nie chciał tu
mieszkać. No i mieszkam dzisiaj w Skogås…
Zmarł w Sztokholmie 16 lipca 2021 roku.
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Przyjaźnie
przetrwały…
DOK. ZE STR. 8

Czy próbowałeś kiedyś podsumować swoje dokonania?
Tak. Siedem lat temu próbowałem pisać wspomnienia. Napisałem około sześćdziesięciu stron i przyszła
choroba i po niej już nie byłem w stanie… ale bardzo
bym chciał… Fragmenty były drukowane w Polsce.
Dekada Literacka zwróciła się do mnie przy okazji
numeru poświęconemu PRL, czy mógłbym napisać
coś o pieniądzach. W Szczecinie do Pogranicza…
Niedużo. W sumie kilka tekstów. Jeden z nich, to
była moja mowa, gdy dostałem Krzyż Wolności i Solidarności od pana Prezydenta. Ironiczny tekst o tym,
jak zacząłem działalność polityczną. Mianowicie na
początku lat pięćdziesiątych, w szkole posikałem się
na scenie na akademii rocznicy Wielkiej Rewolucji
Październikowej!
Emigracja do Szwecji. Jest w zapiskach z tamtych
czasów u Mieczysława F. Rakowskiego, żartobliwe
pytanie skierowane do szefa MON – „czy nie ma
łodzi, którymi mógłby przewieźć prominentów
„S” do Sztokholmu?”
Wszystkim internowanym sugerowano opuszczenie
Polski, rozdając wnioski o azyl polityczny. Ja uważałem, że w warunkach więziennych takiej decyzji
nie należy podejmować. Po wyjściu na wolność
jak najbardziej. Wyrzucono mnie z pracy w sposób
chamski, bo gdy przyszedłem po pensję, pieniędzy
nie było. Pojechałem do Katowic do Rektoratu, gdzie
po okazaniu legitymacji podarto mi dokument. To
przeważyło. Nie było dla mnie miejsca. Wyjeżdżać,
ale dokąd? Nie chciałem do Kanady, chociaż mam
tam rodzinę, ale na garnuszku krewnych być nie
chciałem. Podobnie było z Anglią. Do Izraela się nie
wybierałem, do USA, Australii niekoniecznie, bo za
daleko. Chodząc po Warszawie złożyłem podania
do ambasady holenderskiej, norweskiej, duńskiej,
fińskiej, szwedzkiej.

Czy jest polski odpowiednik Bellmana i czy jego
poezja to rodzaj twórczości dworskiej?
To poezja ludyczna, pijacka, z podwójnym dnem,
czyli pijaństwo, miłość i to wszystko zarażone śmiercią. W Europie było niewielu takich poetów. Może
w Niemczech czy w Anglii, ale nie w tym charakterze. Gdybyśmy chcieli porównać? Polska przede
wszystkim, nie miała takiej kultury mieszczańskiej,
no może wczesny Mickiewicz z okresu Filomatów,
kiedy sobie lekko żartuje, ale tego się w Wilnie nie
śpiewało. W Szwecji taką twórczość się śpiewało i
Bellman melodie brał z ówczesnych przebojów lub
sam komponował. Przetłumaczyłem tak, żeby się
dało śpiewać, co było świetnie wykonywane w Krakowie ponad sto razy w reżyserii Ziuty Zającówny.
Spektakle bellmanowskie były w Katowicach i we
Wrocławiu (Wojciech Kościelniak).

Tu przychodzi na myśl książkowa seria skandynawska, którą wydawano lat temu czterdzieści.
Tak, w Poznaniu. A dzisiaj w Polsce i w Skandynawii programy telewizyjne, piosenki, filmy, to jest ta
sama estetyka. Obszar kultury popularnej, czego w
PRL-u było mało, ten obszar się teraz poszerza i w
tym sensie różnice między wspomnianymi regionami
maleją. Również kontekst społeczny, ekonomiczny
i polityczny jest w Unii Europejskiej podobny. I jest
coraz łatwiej czytać pisarzy nordyckich, ponieważ
mówią o podobnych rzeczach, ale warto ich tłumaczyć, bo ciekawe różnice istnieją.

W jaki sposób zostałeś zawodowym tłumaczem
literatury szwedzkiej?
Kiedy czytałem jakiś obcy tekst i słyszałem go w ojczystym języku! Taka funkcja czysto słuchowa. Później ją utraciłem. Tłumaczyłem więcej, ale skupiłem
się na trzech, dla mnie ważnych szwedzkich poetach
– Bellmanie, romantyku Stagneliusie i poźniejszym
nobliście Tomasie Tranströmerze.
Jak wpadłeś na Tranströmera?
Dawno temu… Prof. Kleberg zaanonsował mi Tranströmera mówiąc, że to najlepszy szwedzki poeta. To
był szczególny czas, bo poeta został zaproszony do
Polski, a tam był stan wojenny i Związek Literatów
był zawieszony. Więc zadzwonił do prof. Kleberga
z pytaniem: czy wobec takiej sytuacji jeździ się do
Polski? Profesor odpowiedział, że się nie jeździ i
poeta nie pojechał. Ale Polacy mu obiecali wydanie
wierszy i Kleberg poprosił mnie o przeczytanie i
przymierzenie się do tłumaczenia. Wtedy zaprzyjaźniłem się z poetą, a to było jeszcze przed wylewem,
jakiemu uległ. Przetłumaczyłem mniej więcej połowę
jego twórczości, drugą połowę przełożyła Magdalena
Wasilewska-Chmura z krakowskiej germanistyki UJ.

Czy te podobieństwa i różnice między tymi obszarami miały wpływ na kulturę Europy Środkowej
i Zachodniej?
Te wpływy były minimalne. Ta wyrazistość szwedzka pojawiła się u Sienkiewicza w Potopie i marginalnie u Witkacego, któremu Szwecja kojarzyła się z
masowym sportem, tężyzną fizyczną… Za to August
Strindberg przed wojną odegrał dużą rolę w kształtowaniu dramaturgii polskiej.
Pisywałeś do polskich emigracyjnych czasopism,
ale również współpracowałeś z BBC…
Tak, a w sekcji polskiej BBC przez kilka lat miałem
mówiony felieton, który nagrywano przez telefon.
Otrzymałeś za swoja pracę wiele nagród i wyróżnień. Proszę o nieskromnie wymienienie najważniejszych…
…prestiżowa i cenna Nagroda Szwedzkiej Akademii w roku 1989 właśnie za tłumaczenie Bellmana,
Krzyż Oficerski Zasługi RP od prezydenta Wałęsy,
Krzyż Komandorski od prezydenta Kwaśniewskiego,
o Medalu Solidarności już wspominałem. Oraz pół
roku temu Krzyż Wolności i Solidarności nadany
przez prezydenta Komorowskiego z inicjatywy IPN.
Nie tylko Polska mnie dopieszczała. Szwecja też. W
2013 dostałem Złoty Medal NOR.
W Polsce kaszubski jest uważany za język, w
którym jest sporo słów brzmiących nawet po
szwedzku. Czy mierzyłeś się z podobnym problemem w Szwecji?
Takiego przypadku jak kaszubski, w Szwecji nie ma.
Są różne odmiany języka, które głównie opierają się
na różnicach wymowy. Zatem czytając, można nie
zauważyć, że to pisał ktoś ze Skanii. Podobnie jest
z czołówką poetów modernistycznych, piszących
dialektem fińsko-szwedzkim.

© Archiwum NGP

W nauce szwedzkiego twój angielski był pomocny? Ile zajęła nauka?
Początkowo pomagał w kontakcie z otoczeniem,
ale odbywało się to kosztem szwedzkiego – w tym
sensie angielski szkodził. A szwedzkiego uczę się do
dzisiaj! Po przyjeździe, dostałem list od Stanisława
Barańczaka z Harvardu, jeśli potrzebuję jego pomocy
to on jest do dyspozycji. Dostałem podobny od prof.
Jana Kotta i Czesława Miłosza przez p. prof. Teresę
Walas, która wtedy również była w Ameryce. Jeszcze
prof. Błoński, będący akurat w Sztokholmie, polecił
mnie na slawistyce. Z taką obstawą szybko dostałem
pracę na Uniwersytecie Sztokholmskim w Instytucie
Slawistyki, jako archiwista bez jego obowiązków.
Miałem pokój, telefon, interesujących ludzi dookoła,
ale zacząłem pracę naukową o Norwidzie, zgodnie z
moim starym projektem.
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Czy istnieją podobieństwa między kulturą
germańską a słowiańską w poezji i czy wzajemnie na siebie wpływały? Teraz z punktu widzenia
tłumacza, filologa i językoznawcy.
Może raczej skandynawską, a i to utrudnia, bo Finlandia to też Skandynawia. Raczej kultura nordycka.
Jeżeli czytam coś po szwedzku i to jest podobne do
czegoś polskiego, to nie warto tłumaczyć! Dopiero
potencjał, różnica między tym co swoje, a tym co
obce, jest istotna. Zatem można powiedzieć, że literatura nordycka domaga się przekładów, ponieważ jest
naprawdę inna.

Czy współpracowałeś z nieistniejącym już Tygodnikiem Katowickim, dobrą gazetą opozycyjną
tamtych czasów?
To okres Solidarności około 1981 roku, kiedy to
Wiesław Asman, już nieżyjący, założył Tygodnik
Katowicki, i zaprosił mnie do redakcji, gdzie pisałem
cotygodniowy tekst pod nazwą Felieton nie na czasie. Pismo istniało krótko, bo do stanu wojennego.

Dlaczego kusiła Skandynawia?
Wybierałem te kraje, w których nieznajomość ich
języka nie jest wstydliwa. Jechać do Francji bez języka to jest wstyd! Niemcy nie wchodziły w rachubę.
Szwecja była pierwsza, która się zgodziła i był to rok
1983. Kiedy już byliśmy z żoną w Szwecji, dogoniła
mnie duńska pozytywna decyzja.

A od kiedy zacząłeś tłumaczyć ze szwedzkiego na
polski?
Kontynuując naukę szwedzkiego na Uniwersytecie
zauważyłem, że nauczanie języka obcego zaczyna się
od banałów i dla mnie to było żenujące. W związku
z tym, zacząłem czytać poezję szwedzką, nie znając
języka. Poezję zawsze lubiłem. Prof. Lars Kleberg,
mój ówczesny szef, podrzucił mi wiersze szwedzkiego romantyka Erika Johana Stagneliusa. I zacząłem
tłumaczyć, co mi dawało fantastyczne wejście w
kulturę szwedzką i język. Oczywiście z zabawnymi
potknięciami.

Koniec XVIII i początek XIX wieku, i poeta używa
słowa pilt, co oznacza pacholę. A ja nie miałem świadomości, że to jest mocny archaizm i mając sąsiada
Szweda, którego spotkałem z małym synkiem, pogłaskałem małego po głowie i powiedziałem – jakie
piękne pacholę. Szwed nie był mocno edukowany,
ale mnie pouczył, że takiego słowa po szwedzku
nie ma. Wszedłem już w obręb mało obowiązującej
szwedczyzny. Dopiero później był Carl Michael
Bellman, czyli XVIII-towieczny szwedzki bard i poeta. Do dnia dzisiejszego zdarza mi się, że używam
bardzo starej składni czy słów.

Michał Moszkowicz i Leonard Neuger podczas wieczoru literackiego w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie.

Byłeś pierwszym profesorem języka i literatury
polskiej w Szwecji. Twój dorobek, to prace naukowe, krytyczne. Co jeszcze masz do roboty na
Uniwersytecie Sztokholmskim? Jak się układała
współpraca z Uniwersytetem w Uppsali?
Jestem od 2012 roku emerytem z ponad czterdziestoletnim stażem nauczycielskim. Instytut Slawistyki
jest mi bliski, mam tam przyjaciół. Prowadzę tam
rzadko wykłady, staram się nie odmawiać. Czasami
coś napisze, zrecenzuję… Z Uppsalą współpracowałem ściśle, z prof. Andrzejem Ugglą i prof. Małgorzatą Packalen.

się choroby… Jest uznanie, które jest zjawiskiem
smutnym, bo przychodzi zawsze po… Gdyby
Nobla dawali awansem i… jak się nie rozwiniesz
to będziesz musiał zwrócić pieniądze, to byłoby
fajnie! Ale tak nie ma… Już przestałem tłumaczyć,
przestałem słyszeć, mam kłopoty z oczami, a poza
tym są świetni tłumacze… Nie chciałem nikomu
chleba odbierać i przekładałem rzeczy, których nikt
w Polsce nie tłumaczył, bo by z tego nie wyżył. To
były prace czasochłonne. Bellmana jakąś pieśń czy
posłanie potrafiłem tłumaczyć dwa miesiące. Godzinna stawka byłaby marna…

W latach 1995 – 99 byłeś kierownikiem literackim
teatru REPLICA w Sztokholmie.
To była dobra współpraca z Jurkiem Sawką, który
założył ten teatr. Zrobiliśmy kilka spektakli np.
„Operetkę” Gombrowicza, za który reżyser Jurek
Sawka dostał główną nagrodę na Festiwalu Gombrowiczowskim, a konkurs był międzynarodowy!

Czym jest krakowskość? Czym się odróżnia
Kraków?
W środowisku, w którym się obracam, jest inne tempo życia, nie ma pazerności na władzę czy na karierę,
jak przykładowo w Warszawie. Tak mi się wydaje.
Błogosławieństwem Krakowa jest jego konstrukcja
z Rynkiem Głównym jako centrum, Starym Miastem, gdzie się dużo mieści. Miasto koncentryczne.
W Warszawie takiego ścisłego centrum nie ma, nie
jest tak wyraziste. W Sztokholmie jest podobnie.
Trzeba również pamiętać, że trochę ludzi z Krakowa
wyjechało właśnie do Warszawy by robić karierę. I
zrobili. Jestem zadowolony, że jestem z Krakowa…

Jak często jesteś w Krakowie i jak to się ma do
spotkań z przyjaciółmi? Jakie masz ulubione
miejsca w mieście?
Jestem w Krakowie kilka razy w roku, gdzie mam
mieszkanie w którym się wychowałem, a przyjaciół
spotykam wyłącznie w Nowej Prowincji na Brackiej, gdzie regularnie bywam. To są moje ulubione
miejsca. Tam mi nawet urządzono benefis, wieczór
kabaretowy, gdy zostałem Honorowym Profesorem
Uniwersytetu Śląskiego, czyli przyjaźnie przetrwały!
Ze środowiska uniwersyteckiego z Krakowa znasz
wszystkich?
Prawie. Wszystkich oczywiście z polonistyki! No i
prawników, skąd najbliższym przyjacielem jest prof.
Ryszard Markiewicz.
Miałeś bliskie kontakty z Czesławem Miłoszem.
Jaki był prywatnie?
Kiedyś na prywatnym przyjęciu w Sztokholmie z
Miłoszem wypiliśmy bardzo dużo, bo od pewnego
momentu już on polewał ,a rękę miał ciężką. Około
drugiej w nocy Carol powiedziała do męża – pamiętaj, że jutro masz być inteligentny… On natychmiast
zakończył biesiadę, pożegnał się i za chwilę pojechali do hotelu, bo następnego dnia o godz. 9 miał
wykład. Poszedłem na ten wykład z solidarności, z
ciężką głową, a Miłosz był jak skowronek! Miłosz
lubił wypić i świetnie znosił alkohol. Pamięć miał
wspaniałą. Z Miłoszem to były rozmowy o literaturze, jego interesowało co czytam, nad czym pracuję.
Ogromna wiedza i kultura osobista.
Bywałeś na słynnych spotkaniach u Wisławy
Szymborskiej…
Poznałem ją późno bo około 1986 roku. Z Szymborską również popijaliśmy, ale niewiele… no i
papierosy. To były spotkania towarzyskie. Interesujące, zabawne, z wieloma ciekawymi ludźmi. Pisano
o tym wiele… Fundacja im. Wisławy Szymborskiej poprosiła mnie, żebym po koleżeńsku napisał
krótki tekst do katalogu wystawy jej wyklejanek. Ta
wystawa jeździ po całym świecie i mój tekst został
przetłumaczony na wiele języków. Nawet na chiński.
Dla mnie ogromna przyjemność!
Tutaj musisz się zgodzić na cytat z laudacji
ostatniego odznaczenia „Krzyżem Wolności i
Solidarności”, jaką wygłosił w Ambasadzie RP w
Sztokholmie Janusz Korek, twój dawny student,
a później kumpel spod celi i internowania. Dziś
emigracyjny kolega… (…) „Dzisiaj, kiedy myślę o
tym okresie, wydaje mi się, że Leon reprezentował
nieznośnie lekką formę patriotyzmu i niezwykle
ciężki przypadek solidarności. Jego patriotyzm
był niewymuszony i przyjemny jak morska bryza,
która nie narzuca innym co mają robić, nie stawia
nikogo pod ścianą wstydu — lecz porywa świeżością
perspektyw, bogactwem pomysłów i przyjemnym
powiewem wolności. Solidarność natomiast — taka
przez małe „s” — to, obok papierosów, jego największy nałóg. Nie znam nikogo, kto mógłby zarzucić Leonowi, że odszedł z kwitkiem przychodząc do
niego po pomoc lub poradę”. (…) Czy w tej chwili
uważasz, że jesteś najlepszą wersją samego siebie?
Nie! Z wiekiem jestem coraz gorszą wersją. Nad tym
się nie zastanawiałem… Zbliża się starość, pojawiają

Niepublikowana wcześniej rozmowa z roku 2014

TRUDNY ROK
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! W 1939. moja mama, babcia i dwuletni ja, trochę podwodami a trochę koleją, z trudem 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, 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 samotnie 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.
º 08:51, 26 kwietnia 2021
Andrzej Szmilichowski
Fragment nowej książki “Trudny rok”, która ukaże się wkrótce w Wydawnictwie Polonica.
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Dziękujemy Ci za
urlop w domu.

Walczmy dalej aż do końca.
Twój wkład ma duże znaczenie.
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