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O krok 
od śmierci
Ryba walczyła długo, nie chciała się poddać, ale wreszcie w 
chwili gdy mieliśmy ją już blisko i zobaczyliśmy jej kontury 
pod wodą, zerwała się i zniknęła. W tej samej chwili zoba-
czyliśmy zbliżającą się do nas płetwę rekina.
FELIETON ANDRZEJA OLKIEWICZA s. 5
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Znalezione w Internecie

Tadeusz Nowakowski

Kowalski 
to łobuz...
Niechęć i nienawiść łatwo wzbu-
dzić nawet jednym słowem. Nauka 
tolerancji i mądrej oceny sytuacji 
trwa zazwyczaj bardzo długo i jed-
no słowo nie wystarcza. Wisława 
Szymborska w jednym z wywiadów 
zauważyła, że większość ludzi nie 
zawraca sobie głowy samodzielnym 
myśleniem. “Ludzie głupieją hurto-
wo i mądrzeją detalicznie”.

Z definicji ma polegać na unikaniu w dyskursie pu-
blicznym stosowania obraźliwych słów i zwrotów oraz 
zastępowaniu ich wyrażeniami bardziej neutralnymi. 
Obejmuje również samoograniczanie w posługiwaniu 
się symbolami i określeniami, które mogą wykluczać, 
marginalizować lub obrażać dyskryminowane grupy 
społeczne. Celem jej stosowania może być obniżenie 
poziomu antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji 
pewnych grup społecznych. Poprawność polityczna 
opiera się na zaczerpniętym m.in. od B. L. Whorfa 
założeniu, że język wpływa na rzeczywistość, a sto-
sowanie obraźliwego, atakującego języka, przyczynia 
się do zwiększenia poziomu uprzedzeń i wpływa na 
postawy wobec dyskryminowanych grup.

O poprawność polityczną często oskarżani są dzien-
nikarze, pod warunkiem, że owa “poprawność poli-
tyczna” będzie “chronić” “muzułmańskich gwałcicie-
li białych kobiet”, ale wzbudza respekt, gdy nie uży-
wamy zwrotu “pijani Polacy”. Co jakiś czas reaguję z 
niesmakiem, gdy w gronie znajomych mi ludzi słyszę 
oskarżenia szwedzkich mediów właśnie o “popraw-
ność polityczną”. Zwłaszcza, że zazwyczaj nie chodzi  
o “poprawność”, ale zwykłą “odpowiedzialność”.

Problem odpowiedzialności za słowa poja-
wia się zazwyczaj w kontekście mowy nienawiści, 
a więc wiąże się z możliwością krzywdzenia sło-
wem – pisała Karolina Rozmarynowska w artykule  
“Odpowiedzialność za słowa. Moralna ocena działa-
nia językowego”. – Fakt, że za pomocą języka można 
powodować realne zmiany w rzeczywistości pozaję-
zykowej, sprawia, że pytanie o moralną kwalifikację 
działań językowych staje się nie tylko potrzebne, ale 
i konieczne. Kwestia moralnej oceny działań języko-
wych uwikłana jest w spór między konsekwencjonali-
stami a deontologami (a nierzadko także między zwo-
lennikami etyki cnót). Chodzi bowiem o wybór podsta-
wowego kryterium tejże oceny. (...) Biorąc pod uwagę 
najistotniejsze kryteria, można uznać, że moralna 
ocena każdego czynu musi uwzględniać jego treść, 
okoliczności, skutki oraz intencje, jakie towarzyszą 
sprawcy. Okoliczności czynu wyznaczają określony 
kontekst, czyli właściwą działaniu sytuację. Składają 
się na nią czas i miejsce działania, sposób działania, 
zastosowane środki, a także osoba działającego (jej 
status, rola, zawód, wiek itd.). W tym obszarze nie ma 
różnicy między działaniem fizycznym a językowym. 

Tu wracamy do pierwszej myśli tego artykułu: nie-
chęć i nienawiść bardzo łatwo wzbudzić, uspokoić złe 
emocje jest bardzo trudno. I dotyczy to zarówno świa-
ta polityki, medialnego przekazu, jak i prywatnych 
relacji między ludźmi. Więc może zamiast pisać, że 
muzułmańscy imigranci tworzą gangi przestępcze, 
lepiej napisać, że “Abdul Mohamed” jest członkiem 
gangu w Rinkeby. Tak jak lepiej nie pisać, że “Polacy 
kradną i oszukują swoich rodaków w Szwecji”, a na-
zwać sprawę po imieniu: “Jarosław Kowalski ukradł 
1000 koron podczas mszy w kościele”. Po pierwsze, 
tak sformułowane zwroty będę bliższe prawdy, po 
drugie nie wszyscy muzułmanie i imigranci są człon-
kami gangów, po trzecie, Kowalski to łobuz, który 
nawet blisko Pana Boga nie ma kontroli nad swoimi 

wilgotnymi paluchami.
Ale... żyjemy w czasach polaryzacji, w których 

łatwiej przebijają się “proste” oceny i stereotypy, 
niż głębsza refleksja. Niż zniuansowanie. My i Oni. 
Prawda i Kłamstwo. Czarne i Białe. Zły Muzułmanin 
i Dobry Katolik. 

Efektem tej polaryzacji – widocznej zwłaszcza 
na portalach społecznościowych – jest coraz częst-
sze “blokowanie” naszych adwersarzy ze względu 
na ich poglądy nie zgadzające się z naszymi. To, z 
jednej strony, dobry sposób na neutralizowanie na-
szej niechęci do osób wyrażających poglądy których 
nie akceptujemy, ale z drugiej strony zamykanie się 
w gronie “tak samo myślących”, odbiera możliwość 
konfrontowania własnych przekonań z przekonaniami 
innych. Dla “naszego” zdrowia psychicznego wariant 
pierwszy jest lepszy, ale z punktu widzenia “świata” 
w całości, brak wymiany myśli pogłębia polaryzację. 

W artykule “Fałsz w erze mediów społecznościo-
wych, czyli różnice indywidualne, bańki informa-
cyjne i podatność na fake newsy” Paweł Brzóska i 
Bartłomiej Nowak pisali: 

Internet i media społecznościowe ułatwiają i ulep-
szają życie setek milionów ludzi każdego dnia, jednak-
że są medium nowym, nieodpornym na różnego rodza-
ju manipulacje które dopiero zaczynamy  identyfiko-
wać  i  rozumieć.  Obszerna  praca  Sunsteina z 2002 
roku przewidziała powstawanie baniek informacyj-
nych złożonych z członków o podobnych poglądach, 
polaryzowanie się  tych grup, a także radykalizację jej 
członków. Współczesne badania potwierdzają to prze-
widywanie wyjaśniając, jak te bańki powstają i funk-
cjonują. Wskazuje się także na ważną rolę polaryzacji 
afektywnej - czyli rosnącej wrogości międzygrupowej. 
Badania empiryczne dowodzą, że środowisko baniek 
informacyjnych stało się idealnym wręcz podłożem do 
rozprzestrzeniania się misinformacji i celowej dezin-
formacji. Tak liczne małe manipulacje wiedzą i posta-
wami składają się na silne negatywne konsekwencje,  
takie jak chaos informacyjny, wzrost napięć między-
grupowych, ekstremizm ideologiczny, a nawet lokalną 
i globalną politykę. 

Diagnoza ta jest szczególnie aktualna, gdy dzisiaj 
obserwujemy rozprzestrzenianie się demagogi an-
tyszczepionkowców lub manipulacje i propagandę 
uprawianą przez tak zwane Media Narodowe. Efekty? 
Prowincjonala Polska odmawia zaszczepienia na 
Covid, a sierpniowy sondaż SW Research przepro-
wadzony dla “Rzeczpospolitej” pokazuje, że przy-
bywa zwolenników “polexitu”. Z badania wynika, że 
prawie 17% respondentów chciałoby opuścić Unię 
Europejską. Przeciwnego zdania jest 62,6% ankieto-
wanych, a nieco ponad jedna piąta badanych nie ma 
zdania na ten temat. 

Czyli... niemal 40% Polaków ma wątpliwości!

Pod koniec XX wieku wielu politycznych obserwa-
torów przewidywało, że nadchodzące dekady będą 
czasem niezaprzeczalnego triumfu demokracji. Tak 
się jednak nie stało. Przemiany społeczno-politycz-
ne ostatnich dwóch dziesięcioleci wygenerowały tak 
wiele różnych problemów systemowych, że dziś mówi 
się o globalnym kryzysie demokracji. Ostatnie wyda-
rzenia w systemach demokratycznych jasno pokazują, 
że rozprzestrzeniająca się po całym świecie polary-
zacja polityczna, która przejawia się w coraz ostrzej-
szych podziałach między przeciwstawnymi obozami 
politycznymi i zmniejszającym się wspólnym polem 
politycznym, jest głównym powodem niestabilno-
ści współczesnej formy rządów ludu – pisała Maria 
Sobuniewska. – Nie tylko w Polsce, ale w wielu za-
chodnich demokracjach coraz silniej zachodzi zjawi-
sko zróżnicowania poglądów i kurczenia się centrum. 
Maleje liczba osób o umiarkowanych bądź miesza-
nych poglądach, a równocześnie rośnie liczba rady-
kałów, którzy stanowczo opowiadają się po jednej 
stronie konfliktu. 

Polaryzacja poglądów – zarówno na temat polityki, 
historii, równouprawnienia, religii, wartości kultural-
nych – jest dzisiaj bardziej widoczna i dokuczliwa niż 
jeszcze kilka lat temu. Wszyscy zanurzyliśmy się w 
okopach własnych przekonań, a język i używane sło-
wa stały się orężem nie dyskusji, ale walki.

Z jednej strony mamy więc oskarżenia o “popraw-
ność polityczną”, z drugiej o wzbudzanie nienawiści. 
Historycy i socjologowie nie są jednoznaczni w oce-
nie czy owa “poprawność poliotyczna” jest złem, czy 
też odwrotnie: chroni nas przed złem. Czym jest po-
prawność polityczna?

Niegroźny 
incydent
To co się obecnie dzieje na 
pograniczu Białej Rusi i Polski, 
przypomina mi, jak żywo, 
wypadki sprzed osiemdziesię-
ciu trzech lat. Z listopada 
1938 roku.

To było tak: po tzw. „anschluss’ie”, to jest przy-
łączeniu Austrii do III Rzeszy, nastąpiła unifikacja 
prawa np. importowano z Austrii karę śmierci, której 
w Republice Weimarskiej nie było i konsekwentnie 
w III Rzeszy. Natomiast w Austrii zaczęły obowią-
zywać tzw. „ustawy norymberskie”. W Austrii, a 
szczególnie w Wiedniu, znajdowała się pokaźna ilość 
Żydów z polskim obywatelstwem. Gdy zaczęły się 
prześladowania, Żydzi – polscy obywatele, zwrócili 
się o obronę do polskiego konsulatu w Wiedniu (pol-
skiej ambasady w Austrii już wtedy nie było). Polskie 
władze załatwiły sprawę od ręki. Wydano dekret na 

podstawie którego przebywający poza Polską przez 
pięć lat lub dłużej polscy obywatele tracą obywa-
telstwo. Dekret miał Vacation Leggings. Więc nim 
się uprawomocnił to Niemcy wydalili do Polski 
polskich obywateli Żydów. Polacy ich nie przyjęli. 
Więc Niemcy przeganiali ich przez zieloną granicę 
do Polski. Polacy z powrotem do Niemiec. W za-
mieszaniu ucierpieli rodzice Herschela Grynszpana, 
który wówczas studiował w Paryżu na Sorbonie. 
Gdy doszła do niego informacja o potraktowaniu je-
go rodziców, kupił rewolwer i poszedł do ambasady 
niemieckiej, gdzie zastrzelił radcę tejże Ericha von 

Ratha. Było to wielkie nieporozumienie, bo właśnie 
ten radca ułatwiał Żydom niemieckim transfery ich 
majątków za granicę. Ale naturalnie Grynszpan o tym 
nie wiedział. Zastrzelił pierwszego, który mu się pod 
rewolwer nawinął. Goebbels wykorzystał to twórczo 
organizując „gniew ludu” owocujący największym w 
dziejach Niemiec pogromem Żydów znanym, jako 
„Noc Kryształowa”.

Jak to pisał Wyspiański w „Weselu”? „To było, to 
się jeszcze wróci”. Miejmy nadzieję, że NIE. 

LGG
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Silva rerum 
Anny 
Kotlińskiej
Poetka sztokholmska – Anna 
Kotlińska – opublikowała ostatnio 
tom Wiersze wybrane w Wydawnic-
twie Polonica. Autorka już od dawna 
wydawała swoje utwory w niewiel-
kich zbiorkach, tym razem jednak 
ukazuje się obszerna antologia jej 
twórczości poetyckiej.

Już choćby z uwagi na długi okres czasu, jaki repre-
zentują utwory zawarte w książce, liryka Kotlińskiej 
jawi się nam tutaj jako bogata i różnorodna zarazem. 
Wielość i zmienność tematów, stylów, form poetyc-
kich, nastrojów i emocji sprawia, że można tom ten 
określić mianem silva rerum – zbiór rozmaitych 
utworów poetyckich.

Anna Kotlińska, także zajmująca się rysunkiem 
i malarstwem (vide okładka i ilustracje w książce), 
zawsze pozostaje wierna decyzji, że będzieć pisać w 
języku ojczystym. Od czasu do czasu pobrzmiewają 
w jej wierszach słowa poezji Juliana Tuwima, drobne 
fragmenty melodii znanych piosenek i przede wszyst-
kim odzywają się tam echa polskiej kultury ludowej. 
Kotlińska należy bowiem do tych poetek, które spo-
ro miejsca poświęcają w swojej twórczości tematyce 
wiejskiej. I tak np. w wierszu Gdzieś jest – powraca 
poetka myślami do wsi polskiej z dawnych już lat: 

Gdzieś jest dom ukochany
Gdzieś są ludzie do których myślami wracamy
Gdzieś jest słonecznie i ciepło
Gdzieś jest niebo ... i gdzieś jest piekło

Gdzieś są gwiazdy szronem oszronione
Dachy słomą obłożone...
Lasy zaczarowane i poorane twarze 
Oraz kwieciem wysłane ołtarze...

Gdzieś jest spokojnie i cicho
Gdzieś w stodole licho prycho
Gdzieś na strychu straszy...
Brzozy płaczą i kury gdaczą...

I znów myślę o wsi naszej...
Styczeń 2010. (Antologia, s.254)

Sielskość łączy się najczęściej w tej poezji z opi-
sami ciężkiej pracy człowieka na roli, co wyraźnie 
widać w wierszach Żniwa, Kiedy zboża, Szaro-bure 
pola... Poetka z oddali obserwuje zmiany zachodzące 
w wiejskiej rzeczywistości: martwi ją, że przestrzeń 
ta pustoszeje, że dawni, od wieków żyjący tam ludzie 
opuszczają swoje domostwa i wyprowadzają się do 
wielkich ośrodków miejskich. Obraz wsi bliski sercu 
poetki odchodzi na zawsze w przeszłość, z której nie 
ma już powrotu. Może właśnie dlatego tematyka wiej-
ska zajmuje tak wiele miejsca w tej twórczości.

Wieś u Kotlińskiej to świat na swój sposób osobny, 
inny i niepowtarzalny zarazem, to sfera różnorodnych 
odgłosów ludzi, zwierząt, przyrody, to kraina barw 
i zapachów budzących liczne wspomnienia. I tak na 
przykład rozlegające się z oddali odłosy życia wiej-
skiego odgrywają w tej poezji istotną rolę, czasem są 
nawet jedyną formą kreowania obrazu wsi. Spójrzmy 
choćby na jeden z utworów, jaki po raz pierszy był 
opublikowany w tomiku Głosy – kosy (2006):

Odgłosy   
Spracowane dłonie
zgarbione plecy 
spocone skronie 
furkot kiecy
pulsu walenie
ostrzenie kosy
tupot stóp bosych
nawoływania
postękiwania
mlaskanie
cmokanie
chichotanie 
koni rżenie
psów ujadanie
wsi naszej to odgłosy...! 
Sztokholm 31.08.2005 (Wiersze wybrane, s. 131)

Zamilkły już te głosy i echa, ale pojawiły się w ich 
miejsce nowe dźwięki zakłócające spokój wiejskich 
krajobrazów. Warkot traktorów i samochodów oraz 
szczęk kosiarek wyrugował naturalne odgłosy dawne-
go życia, bliskiego i przyjaznego przyrodzie.

Anna Kotlińska sięga chętnie w swojej poezji do 
tradycji twórczości ludowej, do tzw. prognostyków 
pogodowych, opartych na wielowiekowych obserwa-
cjach aury na danym terytorium, czy też w określo-
nym regionie. Przez wieki opisywały i wyznaczały 
one cykl roku agrarnego, przewidywały pogodę, za-
znaczały wagę poszczególnych dni w roku oraz po-
dawały czas na wykonywanie różnorakich zajęć go-
spodarskich. W końcu jako mądrość ludowa zapisały 
się w licznych przysłowiach. Kotlińska wraca do tej 
tradycji i umieszcza w antologii wiersze z tomiku – 
Kalendarz ludowy (2007). Żartuje z roli przypisywa-
nej prognostykom, z wiary w ich przepowiadanie po-
gody, ale czyni to z prawdziwym poczuciem humoru. 

Innym wyraźnie zaznaczającym się nurtem w poezji 
Anny Kotlińskiej są wiersze o miłości, temat przewi-
jający się przez wiele stron antologii. Szczególne 

miejsce zajmują wśród nich liczne erotyki ukazujące 
miłość fizyczną: zmysłowość, namiętność i pożąda-
nie bez granic. Niektóre pochodzą z wcześniejszego 
tomiku o zabawnym tytule Erotyki dla publiki (2008), 
ale znaleźć je można prawie w całej twórczości autor-
ki. Wiele jest w tych wierszach uniesień erotycznych, 
zafascynowań partnerem, jego ciałem i szeroko pojętą 
męskością, ale i jest tam też mnóstwo rozczarowań. 
Nie mają one jednak charakteru dramatycznego, nie 
tkną żalem, cierpieniem, tęsknotą, bólem duszy i cia-
ła. Wręcz przeciwnie, są powodem do żartu i zabawy, 
gdyż niezwykły żar ciał poetka nagle ugasić potrafi 
jednym tylko słowem, jednym pociągnięciem pióra. 

Bramy raju   
Pożądaniem cię obłożę 
Bramy raju ci otworzę
Kochaj mnie o każdej porze 
Aż w Gomorze błysną zorze!!! 
Sztokholm 2.02.2006 (Wiersze wybrane, s. 213)

I jeszcze parę słów o języku w poezji Anny 
Kotlińskiej. Jak już pisałam, poetka od lat tworzy 
wyłącznie w języku polskim, ale też, co istotne, za-
stanawia się nad rodzajem polszczyzny używanej na 
emigracji. Zdaje sobie sprawę z odmienności mowy 
polskiej diaspory w porównaniu z tętniącym życiem, 
dynamicznie się rozwijającym językiem w Polsce. 
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wiersz O 
polszczyźnie, który, niestety, nie znalazł się w antolo-
gii. Mówi w nim autorka o spokojnym i wygodnym, 
ale czy rzeczywiście “właściwym” losie polszczyzny 
w środowiskach (e)migracyjnych?

Dobrze jest polszczyźnie na obczyźnie! 
Starym życiem sobie żyje
dba o czystość i przejrzystość języka 
niedbałości o nowości nikt jej nie wytyka. 
Na slangu wcale się nie rozumuje 
zagranica jej nie zaimponuje. [...]
 (Wola i niewola III, s. 41)

Może właśnie dlatego i jakby na przekór dokonu-
jącej się za granicą stagnacji języka, Anna Kotlińska 
eksperymentuje słowem: stwarza neologizmy inspi-
rowane – być może – zabawami językowymi szkoły 
poetyckiej Brzechwy i Tuwima. Wśród poetek two-
rzących w Szwecji jest najbardziej zainteresowana 
słowotwórczymi właściwościami języka polskiego: 
wprowadza do swej poezji nowe wyrazy typu gwa-
rzywa, poconki, pytanki, gdybanki i żartuje na temat 
utartych powiedzonek i przysłów. Już same tytuły jej 
wcześniej wydanych tomików zdradzają zamiłowanie 
autorki do igraszek językowych: Maślanka – sielanka, 
Głosy – kosy, Mój ogródek bez ogródek.

W zbiorze Wierszy wybranych Anny Kotlińskiej 
trudno znaleźć utwory prawdziwie pesymistyczne, 
melancholijne lub mówiące o całkowitym bezsensie 
ludzkiej egzystencji. Autorka pisze wszekże o staro-
ści, o bólu przemijania, o nieubłaganej śmierci, ale 
niemal zawsze – zwykle na końcu wiersza – zaska-
kuje czytelnika żartobliwą puentą i sprawy poważne 
traktuje z przymrużeniem oka, co nie znaczy, że je 
bagatelizuje i lekceważy. 

Jest jednak jeden problem, który sprawia, że poetka 
traci wiarę w przyszłość. Dzieje się tak wtedy, kiedy 
pisze o bezgranicznym wykorzystywaniu zasobów 
Ziemi, kiedy przestrzega przed niszczeniem i zatru-
waniem przyrody i, co istotne, kiedy martwi ją brak 
jakiejkolwiek refleksji odnośnie zgubnej działalności 
człowieka wobec otaczającego go świata.

I cóż z tego, że...
I cóż z tego, że coś widzimy gdy patrzymy
I cóż z tego, że myślimy gdy mówimy
kiedy jęku zatrutych lasów nie słyszymy

I cóż z tego, że rakietami lecimy
I cóż z tego, że komputerami świecimy
kiedy łez raf koralowych nie widzimy

I cóż z tego, że dzieci mniej płodzimy
kiedy i tak Matce Ziemi nie ulżymy
I zapewne się już nie zmienimy...
sierpień 2006 (Wiersze wybrane, s. 131)

Anna Kotlińska. Foto ze zbiorów prywatnych

EWA TEODOROWICZ-HELLMAN
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ANDRZEJ OLKIEWICZ

O krok 
od śmierci
Już jako małe dzieci, z chwilą 
gdy stajemy się świadomi naszej 
egzystencji, stajemy się również 
świadomi śmierci. Każdy z nas wie, 
że umrze – nie wiemy tylko kiedy.

Przypuszczam że większości z nas przydarzyło się 
kiedyś coś, że byliśmy o krok od śmierci. Na przykład 
nieszczęśliwe potknięcie, głupie i nieprzemyślane 
wyprzedzenie samochodu na drodze, kurcz na głę-
bokiej wodzie, spotkanie z niepoczytalnym człowie-
kiem... Zdarzenia, które mogły skończyć się źle, ale 
Palec Boży najwidoczniej chciał  inaczej.

Niektóre, może nawet większość z tych zdarzeń, 
nie zostawiły śladu w naszej pamięci, podczas gdy in-
ne, nawet po latach, przyprawiają nas o dreszcz grozy. 

Niesamowita historia, która przydarzyła się moje-
mu ojcu, poddała mi myśl, aby przelać na papier kilka 
własnych wydarzeń, właśnie takich, które czasami – 
nawet po latach – wracały jako senne mary. Miałem 
takich zdarzeń kilka.

Zacznę od historii mego ojca. Ojciec był kierowni-
kiem Państwowego Urzędu Miar w Gdyni. Zadaniem 
tej instytucji było zadbanie, najprościej mówiąc, aby 
kilogram był kilogramem, a metr metrem. 

Pewnego razu Zarząd Portu w Gdyni poprosił ojca 
o sprawdzenie i zalegalizowanie wielkich wag towa-
rowych. Dwóch urzędników z Zarządu przywiozło 
ojca samochodem do portu. Zaparkowali samochód 
na keji i poszli załatwić formalności. Ojcu nudziło 
się w samochodzie, więc wyszedł, aby się przejść. 
Przeszedł kilkanaście kroków wzdłuż nabrzeża, za-
wrócił i... nie zobaczył samochodu. Gdzie się on po-
dział?! Skonsternowany podbiegł w miejsce, gdzie 
powinien był on stać i zobaczył wielką dziurę, wypeł-
nioną wodą i piaskiem – po samochodzie nie było ani 
śladu. Podmyta od dołu krawędź nabrzeża zawaliła się 
i woda wessała część keji wraz z  samochodem. 

Co by było, gdyby ojcu nie znudziło się siedzieć 
w samochodzie? Była jesienna mżawka i wiał zimny 
wiatr – pogoda, która bynajmniej nie zapraszała do 
wyjścia z auta.  

Ojciec miał oczywiście więcej historii „o krok od 
śmierci” – należał do pokolenia, które brało udział 
nie tylko w jednej, ale w dwóch wojnach światowych. 
Także ja, mimo że byłem dzieckiem w czasie wojny, 
pamiętam kilka zdarzeń, gdy moje życie wisiało na 
włosku. Ale to są inne historie i o nich kiedy indziej. 
Tym razem z innej, nie wojennej beczki.

Spotkanie we mgle
Było to latem w 1957 roku. Miałem 19 lat. Wra-

caliśmy z międzynarodowych pełnomorskich regat w 
Skagen. Zajęliśmy tam drugie miejsce w naszej klasie. 

 Była szósta rano. Morze było spokojne. Kattegatt 
tonął we mgle. Słaby, ale równy wiatr wypełniał żagle 
dwumasztowej Andromedy. Ze wszystkich stron sły-
chać było dźwięki buczków mgłowych. Heniek stał na 
„oku”, to znaczy na dziobie jachtu, z nadzieją, że mi-
mo mgły coś zauważy i mnie, siedzącego przy sterze, 
w razie czego ostrzeże.   

Gęsta mgła i wszędobylskie buczki sprawiały klau-
strofobiczne uczucie niepewności. Statki były wszę-
dzie i nigdzie. Gdzie? Jak daleko? Mgła była gęsta. 
Jednak, od czasu do czasu, wiatr otwierał w niej okna 
i wtedy było widać nieco dalej. W takim właśnie 
oknie pojawiła się, jakieś 100 metrów od nas,  pły-
nąca pod pełnymi żaglami, biała fregata „Danmark”. 
W tej samej chwili wystawił z kabiny głowę Marcin, 
pytając mnie czy nie napiłbym się herbaty. Nie zdąży-
łem odpowiedzieć, bo nagle usłyszeliśmy przerażony 
krzyk Heńka z dziobu i sekundę później zobaczyłem 
zbliżającą się i piętrzącą się nad nami czarną burtę 
statku. Refleksyjnie pchnąłem rumpel na prawą bur-
tę i... o włos, dosłownie o włos uniknąłem zderzenia. 
Mijaliśmy się i tylko niewielka odległość wolnej prze-
strzeni dzieliły Andromedę od burty statku. Droga, 

wzdłuż wielkiego czarnego kadłuba, wydawała się 
nie mieć końca. 

W górze, gdzieś bardzo wysoko, zauważyłem dwie 
wychylone poza burtę, wykrzywione z przerażenia 
twarze, a obok mnie słyszałem krzyk Marcina, powta-
rzającego nerwowo – „I am sorry, I am sorry...”

Czy przeżylibyśmy kolizję? Ci trzej, którzy spali 
pod pokładem prawdopodobnie nie. A my na pokła-
dzie? Wątpię.

 
Sześć pięter w dół 
W pierwszych latach po ucieczce z Polski, nie mo-

gąc znaleźć swojego miejsca w życiu i nie wiedząc 
jak urzeczywistnić swoje marzenia, imałem się róż-
nych zawodów. Między innymi pracowałem jako 
blacharz. Blacharki nauczyłem się w Malmö, w fa-
bryce produkującej wentylatory. Teraz moim praco-
dawcą była mała firma leżąca w zaułku Pryssgränd, 
na sztokholmskim Söder. Kładliśmy dachy i wymie-
nialiśmy rynny. Pewnego razu właściciel warsztatu 
wysłał mnie i kolegę, o imieniu Toivo, na inspekcję 
uszkodzonej rynny na Heleneborgsgatan. Weszliśmy 
na dach sześciopiętrowej kamienicy – przed nami 
roztaczał się widok na Långholmen i Riddarfjärden. 
Zamocowałem linę na kalenicy i głupi, młody choj-
rak, nie zawiązałem jej wokół siebie, tylko chwyciłem 
ją luźno w ręce i zszedłem po spadzistym dachu zro-
bić potrzebne pomiary. Po wykonaniu zadania, wspi-
nając się do góry, po kilku zaledwie krokach pośli-
zgnąłem się i zacząłem ześlizgiwać się na brzuchu w 
dół. Padając, prawdopodobnie aby się oprzeć, bo już 
nawet sam tego nie pamiętam, wypuściłem z jednej 
ręki linkę. Teraz tylko w jednej dłoni ją trzymałem, 
podczas gdy druga ślizgała się po nawierzchni dachu. 
Na krawędzi dachu nogi oparły się na moment o ryn-
nę – to zahamowało mnie na chwilę – po sekundzie 
jednak, pod ciężarem mego ciała rynna się załamała. 
W tym momencie prawą ręką uchwyciłem wreszcie 
porządnie linę, a palce drugiej ręki znalazły na blasze 
dachu małą nierówność. Od pasa w dół wisiałem poza 
dachem sześć pięter nad ziemią. Z góry, jakby z bar-
dzo daleka, dochodziło do mnie desperackie wołanie 
Toiva: „Trzymaj się, trzymaj się!”

Byłem spanikowany, zestresowany mózg pracował 
gorączkowo. Zdawałem sobie sprawę, że muszę dru-
gą ręką chwycić linkę, ale aby to uczynić, musiałbym 
puścić zbawczą, jak mi się wydawało, milimetrową 
nierówność blachy. „Nie, nie mam odwagi! Nie, to za-
danie ponad siły!” Jednak... mimo lęku przerzuciłem 
lewą rękę do liny i Toivo wciągnął mnie z wielkim 
mozołem na szczyt dachu. Żyję!

Rekiny
Na początku lat 1970-tych mieszkałem w Arabii 

Saudyjskiej w Dżeddzie, nad Morzem Czerwonym – 
porcie do świętego miasta Mekki. Byłem geologiem 
i pracowałem w UNESCO-saudyjskim projekcie, 
Centrum Geologii Stosowanej (Centre of Applied 
Geology). Naszym zadaniem było  dokształcanie sau-
dyjskich geologów do międzynarodowego standardu 
Master of Science. Teoretyczne i laboratoryjne kursy 
mieliśmy w Dżeddzie, a praktyczne prace geologicz-
ne odbywały się w różnych częściach dzikiej, rozle-
głej Arabii Saudyjskiej. 

 W okresach pracy w Dżeddzie, wolne chwile spę-
dzałem najczęściej nurkując w Morzu Czerwonym. 
Czasami wypływałem z kolegą na jego gumowej, żół-
tej dinghy łowić ryby. Podczas jednej takiej wyprawy 

przytrafiła nam się przygoda, która mogła skończyć 
się bardzo źle. 

Jak zawsze wyruszyliśmy o wschodzie słońca. 
Popłynęliśmy przez ciche wody laguny do znanego 
nam miejsca w barierze rafy koralowej, gdzie był 
wąski kręty kanał, wolny od korali, którym w miarę 
bezpiecznie mogliśmy zbliżyć się do krawędzi rafy. 
Odczekaliśmy odpowiednią falę i przeskoczyliśmy 
na niej na otwarte morze. Udało nam się zakotwiczyć 
około 15 metrów od rafy i zaczęliśmy łowić. Morze 
błyskało, migotało od słońca. Nagle, zaledwie kilka 
metrów od nas, wyskoczyła z morza olbrzymia ry-
ba. Bliskość i wielkość ryby sprawiały że jej przelot 
wydawał się jak film kręcony w zwolnionym tempie. 
Ryba wznosiła się i wznosiła, wydawało się nawet, 
że jej lot nigdy się nie skończy. W końcu spadła z 
wielkim pluskiem. Był to mieczowiec, przynajmniej 
trzymetrowej, a może nawet czterometrowej długości. 
Jeszcze dziś, po tylu latach, mam ten wspaniały widok 
przed oczami.

Łowienie nam jakoś nie szło. Zaczęło nam się już na-
wet nudzić, gdy nagle szarpnęło, chwyciło, czuliśmy, 
że to wielka sztuka. Ryba walczyła długo, nie chciała 
się poddać, ale wreszcie w chwili gdy mieliśmy ją już 
blisko i zobaczyliśmy jej kontury pod wodą, zerwała 
się i zniknęła. W tej samej chwili zobaczyliśmy zbli-
żającą się do nas płetwę rekina. Rekin opłynął nas raz, 
opłynął dwa razy i po chwili pojawiły się dwa kolejne 
rekiny. Krążyły dookoła naszej dinghy raz bliżej a raz 
dalej, czasami nawet bardzo blisko – widzieliśmy ich 
nieruchome oczy. Czuliśmy się więcej niż nieswojo. 
Nasza gumowa łódka była malutka – siedząc na jej 
dnie nasze kolana stykały się niemal ze sobą. Baliśmy 
się, że któraś z bestii otrze się o naszą łupinkę albo 
podpłynie spod dołu i ją przewróci.   

Naradzaliśmy się szeptem. Może uwolnić się od ko-
twicy, powiosłować do rafy i spróbować przedostać 
się z powrotem na drugą stronę? To było ryzykowne 
i wymagało opanowania i planowania. Szczególnie 
spokojni nie byliśmy, a czasu na planowanie, to zna-
czy wybranie odpowiedniej fali, aby przelecieć nad 
ostrymi jak żyletki koralami raczej nie było. No i naj-
ważniejsze pytanie, jak zareagują rekiny na nasze ma-
newry? Wodząc oczami ruchy rekinów, różne myśli 
kołatały mi się w głowie: „Co zrobię, jeżeli wpadnę 
do wody?” Rady doświadczonych mówią, że należy 
zachować spokój i nie robić żadnych gwałtownych ru-
chów. A jeżeli rekin atakuje, to należy uderzyć go w 
skrzela, w jego czułe miejsce. Rekin ponoć wtedy głu-
pieje i najczęściej odpływa. Ale czy rekin będzie taki 
uprzejmy i ustawi się odpowiednio do mnie? Rekiny 
są trzy! Czy pozwolą mi dopłynąć do rafy? A jeżeli 
nawet dopłynę, to istnieje ryzyko, że fale zdruzgocą 
mnie na ostrych koralach. 

 Z tych i podobnych nerwowych myśli wyrwał 
mnie trochę niepewny, w jakiś sposób zdziwiony, a 
potem już całkiem radosny głos kolegi: „Odpłynęły?! 
Nie ma ich?! Andrzej, rekiny odpłynęły!” 

Tego dnia nie łowiliśmy już więcej.
Mam jeszcze kilka zdarzeń – „co by było gdyby...?” 

Na przykład, gdy mój samochód wpadł w poślizg na 
niespodziewanie oblodzonej drodze i stoczyłem się 
kilka metrów w dół stromego zbocza –  długo nawie-
dzały mnie mary po tym wypadku... Zwłaszcza, że 
było to wtedy, kiedy oczekiwałem narodzin córeczki 
– co by było, gdyby...?

Tak, żyć jest niebezpiecznie!
Andrzej Olkiewicz
www.imigrant.nu
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Ziarnka empatii
Ciekawość i empatia to niemal 
zawsze właściwa recepta na dobrą 
książkę. I nie chodzi o to, by za 
każdym razem być “sympatycz-
nym” dla bohaterów opowieści, ale 
o odnajdywanie w każdym z nich 
tego, co najbardziej interesujące. 
Anna Winner (pseudonim literacki 
Anny Wiśniewskiej) niewątpliwie 
opanowała tę “ciekawość ludzi”, 
a efektem jest już drugi tom 
opowiadań “Jak ziarenka piasku” o 
ludziach spotkanych przez autorkę 
w Szwecji.

Mamy więc galerię 10 literackich portretów za-
równo o Szwedach jak i Polakach, którzy w którymś 
momencie życia Anny Winner w Sztokholmie, sta-
nęli na jej drodze. Portrety bardzo różne: od bliskich 
przyjaciół po przypadkowo spotkane osoby. Niektóre 
bardzo ciepłe i emocjonalne, inne pełne zadumy nad, 
czasami, skomplikowanymi ludzkimi losami. We 
wstępie do książki Anna Winner tłumaczy, dlaczego 
właśnie o tych osobach chciała napisać książkę: 

Gdy idzie się plażą, nie zapamiętuje się wszystkich 
ziarenek piasku. W paięci zostają znalezione muszel-
ki, okruchy bursztynu, szkiełko oszlifowane przez fale 
morskie, niektóre ślady głęboko odciśnięte w piasku.

 Już Albert Einstein napisał kiedyś, że “ważne jest, 
aby nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje 
bez przyczyny.”

Ta ciekawość charakterystyczna jest dla całej twór-
czości Anny Winner obejmującej już kilkanaście 
książek. Większość z nich związana jest właśnie ze 
Szwecją, w której autorka znalazła się zaraz po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 
roku. 

Ewa Teodorowicz-Hellman prezentując książkę 

“Jak ziarenka pisaku” zwróciła uwagę na lekkość 
języka, interesujący przebieg wydarzeń i zgrabnie 
prowadzone dialogi. Pisarka z prawdziwą sympatią, 
życzliwością i empatią traktuje swoich bohaterów. 
Ukazuje różnego rodzaju ich trudności życiowe, 
skomplikowane relacje między ludzkie, szczęśliwe i 
nieszczęśliwe miłości, problemy związane z emigra-
cją i migracją, kłopoty z określeniem własnej toż-
samości, a także poszukiwania choćby niewielkiego 
miejsca na ziemi, gdzie można czuć się jak u siebie 
w domu. Niczym w kalejdoskopie przeglądają się w 
tych opowiadaniach istotne problemy współczesnego 
człowieka i świata. W książce znajduje się wiele ob-
serwacji odnośnie życia polskiej diaspory w Szwecji 
i szwedzkiego społeczeństwa, jakie w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci uległo licznym zmianom.

Kim są bohaterowie tych opowiadań? Zazwyczaj 
osoby znane tylko autorce książki i może jeden por-
tret osoby bardziej rozpoznawalnej w polskim środo-
wisku sztokholmskim – Grażyny Kulpy, animatorki 
Galerii Lyktan. Dla mnie najbardziej interesujące by-
ły oczywiście opowiadania o ludziach, których sam 
spotkałem w Sztokholmie, o których losach niewiele 
wiedziałem. 

Jeżeli wspólnym mianownikiem tej książki jest 
ciekawość autorki, to wspólnym mianownikiem tych 
wszystkich opowiadań jest... alkohol. Nie sądzę by 
był to zamierzony efekt autorki, raczej efekt pokręt-
nych ludzkich losów, które zbyt często determinuje 
brak umiaru... A w końcowym efekcie komplikuje ży-
cie nie tylko bohaterów, ale i ich otoczenia. Alkohol 
staje się zarzewiem konfliktów, niszczy miłość, psuje 
ludzi. W życiu emigracyjnym często działa z podwój-
ną siłą.

Już w pierwszym tomie (który ukazał się w Wy-
dawnictwie Aspra w 2016 roku) recenzent pisał na 
okładce książki: W człowieku drzemie potężna siła - 
zwłaszcza gdy nie tłumi swojej inteligencji, chęci ży-
cia, otwartości wobec innych. Fascynujące, choć niby 
zwykłe historie autorka przedstawia w formie znako-
micie prowadzonych dialogów. Rozmowa - wzajemna 
ciekawość, uwaga skierowana na drugą osobę, empa-
tia - to wielka wartość, trochę ostatnio zapomniana.

Empatia pozwala ludziom odbierać emocje innych, 
tak jak uszy odbierają dźwięki, bez niej jesteś emo-
cjonalnie głuchy – napisał ktoś. Może właśnie dla tej 
empatii książka warta jest polecenia.

Anna Winner: Jak ziarenka piasku. Tom 2. Sztokholm 2021, 
Wydawnictwo Polonica. s.234

Tadeusz Nowakowski

To typowe miasto Södermanland. 
Niezbyt duże, z dobrze zachowa-
ną 200-letnią niską, drewnianą 
zabudową. Około 100 kilometrów 
od Sztokholmu, na skrzyżowaniu 
dwóch ważnych dróg krajowych.

Miejsce to było zamieszkałe już w 50.000 lat te-
mu, o czym świadczą wykopaliska. Ale historia mia-
sta ściśle związana jest z rozlokowaniem tam w 1774 
roku regimentu piechoty (Södermanlands regiment), 
którego polem ćwiczeń były najbliższe okolice i cen-
trum współczesnego Malmköping (Malma hed).

W 1771 dowódcą pułku Södermanland został Gustaf 
Adolf von Siegroth, który wybrał wrzosowisko Malma 
na stałe miejsce ćwiczeń swoich oddziałów (1774-
1921). Do poligonu przylega wzgórze Plevna, które-
go nazwa pochodzi od bułgarskiego miasta Plewen. 
Ciężkie walki toczyły się tam w 1877 roku podczas 
wojny rosyjsko-tureckiej na Bałkanach. Wtedy po raz 
pierwszy zastosowano okopy, system, który następ-
nie wprowadzono w Malmköping. Do dzisiaj moż-
na oglądać pozostałości tych okopów treningowych 

na Plevnahöjden. W 1921 roku pułk Södermanlanda 
przeniesiony został do Strängnäs. Obecnie w jednym 
z budynków dawnych koszar w Malmköping, mieści 
się muzeum (Muséet Malmahed).

Powstanie miasta to zasługa armii, a szczególnie 
Gustafa Adolf von Siegroth, który sporządził plan 
miasta z regularnymi dzielnicami dla przyszłego mia-
sta  mającego być cnetrum handlowym i rzemieślni-
czym. Plan został zatwierdzony przez króla Gustawa 
III, i Malmköping otrzymał miano friköping.

Tutaj został zbudowany w 1886 roku pierwszy 
szpital wojskowy w Szwecji. Kiedy pułk przeniósł 

Miasto, które 
powstało 
dzięki armii

SZWECJA NA WEEKEND się do Strängnäs w 1921 roku, budynek szpitala 
(Plevnagården) stał się seminarium dla nauczycieli 
szkół podstawowych, a później domem opieki dla tej 
samej kategorii zawodowej.

Wśród interesującej zabudowy znajdziemy dwie 
stare zagrody żołnierskie oraz XVIII-wieczny 
dom, który był własnością ciotki Grety Garbo w 
Sparreholm, która urządziła w nim pensjonat. Do 
dzisiaj zabytkowy budynek służy jako hotel i miejsce 
konferencji.

Warto przejść się po miasteczku i okolicznych par-
kach. Układ ulic oddaje charakter tego miasta przez 
tak długi czas związanego z wojskiem. Od 1976 ro-
ku na Malma hed w centrum Malmköping odbywa 
się doroczny jarmark. Impreza, nazywana Malma 
Marken, organizowana jest w lipcu, jeden z bardziej 
znanych w Szwecji.

Atrakcją turystyczną Malmköpingu jest otwarte 
w 1969 roku muzeum tramwajów (Museispårvägen 
Malmköping), gdzie zgromadzono pojazdy pocho-
dzące z 12 szwedzkich miast, w których istniała bądź 
istnieje nadal komunikacja tramwajowa. W muzeum 
znajduje się ponad 40 wagonów, w tym jedna trzecia 
wagonów została do tej pory wyremontowana dla ru-
chu muzealnego. Najstarszy pochodzi z 1903 roku, a 
najmłodszy z lat 50. XX wieku. Po wykupieniu biletu 
można przejechać się którymś z tramwajów po trasie 
liczącej ponad 2,5 kilometra długości – przejażdżka 
w dwie strony trwa około pół godziny, gdyż tramwaj 
zatrzymuje się na przystankach po drodze.

W zbiorach muzealnych znajduje się również oko-
ło 25 autobusów. Większość pojazdów jest dobrze 
utrzymana.

Poza muzeum tramwajów znajdziemy w Malm-
köpingu także muzeum żelazek.

To znakomite miejsce na odwiedziny, zwłaszcza 
dla rodzin z dziećmi.

STREFA.SE

Zdjęcia: © CC0 Public Domain
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Dziennik „Trudny rok” 
Andrzeja Szmilichowskiego
Moja znajomość z Andrzejem 
Szmilichowskim, a właściwie z jego 
twórczością – z esejami, poezją i po-
wieściami – rozpoczęła się znacznie 
wcześniej, zanim poznałam samego 
pisarza. Z czasem prowadziłam parę 
jego wieczorów literackich, opubli-
kowałam też na temat jego bogatej 
twórczości poetyckiej i prozatorskiej 
kilka artykułów. Ostatnio przeczy-
tałam nowy utwór Andrzeja Szmi-
lichowskiego, inny niż poprzednie 
– dziennik Trudny rok (2021), jaki 
powstał w okresie jednego roku – 
roku pandemii covid -19.

Pisarz stwierdza w książce, że rozpoczyna trzeci 
etap swojego życia, stojąc już niemal na brzegu rzeki 
życia. I właśnie wtedy zasiada do komputera, przepro-
wadza rozmowę z samym sobą i zaczyna codziennie 
pisać o przeżyciach każdego kolejnego dnia. Wybiera 
tradycyjną formę literacką – dziennik, który pisze na 
bieżąco dla potrzeb osobistych, emocjonalnych, psy-
chologicznych... Stąd niezwykle szczera i zarazem 
intymna forma książki. 

Szmilichowski nie omieszka zdradzić czytelnikowi 
chęci tworzenia dziennika i dodaje:

Dziennik można zacząć pisać, gdy się jest po sześć-
dziesiątce, nie ma przeciwskazań, żeby po siedemdzie-
siątce, jak się jest świeżym staruszkiem, może się po-
wieść i po osiemdziesiątce, ale w ostatnim przypadku 
należy już przyspieszyć tempo. Jestem, co wynika z 
dat, w ostatniej, sprinterskiej grupie. 

Książka Trudny rok składa się z chronologicznie 
ułożonych notatek zwykle nieprzekraczających jednej 
strony, czasem zaś – przy dłuższych rozważaniach 
pisarza – zaledwie parę stron. W ich treści nawiązu-
je autor zarówno do ważnych jak i codziennych zda-
rzeń w swoim życiu. Utwór zawiera sporo refleksji 
na temat współczesnej Polski (w mniejszym stopniu 
Szwecji), polskiej mentalności, kultury, stylu życia, 
a także własnej tożsamości pisarza. Autor w sposób 
bezpośredni wypowiada się o zachodzących w pol-
skim społeczeństwie zmianach politycznych społecz-
nych, kulturowych, moralnych, religijnych... Łatwo 
zauważyć, że inspiracją do licznych przemyśliwań są 
śledzone przez pisarza aktualne wydarzenia w Kraju. 

Szmilichowski pisze swój dziennik w szczególnym 
okresie życia, w latach szerzącej się na całym świecie 
zarazy, w roku ciężkiej choroby i potem śmierci swo-
jej żony Krystyny, a także w okresie, kiedy musi pod-
jąć wielkie wyzwanie losu – trud życia w pojedynkę, 
co prawda w otoczeniu dzieci i przyjaciół, ale jednak 
w samotności, silnie odczuwanej po śmierci najbliż-
szej osoby.  Pisarz codziennie obserwuje świat wokół, 
który coraz bardziej oddala się od niego, albo  odwrot-
nie, to on sam nabiera do niego dystansu. Znajdując 
się na trzecim etapie życia coraz częściej dostrzega, że 
rzeczywistość go otaczająca przyjmuje nowe formy i 
bez przerwy ukazuje obce mu oblicza. Stąd pojawia 
się w dzienniku refleksja:

Struktura społeczna świata w którym żyjemy zmie-
nia się. Bardzo zmieniły się wyobrażenia, co wolno 
robić, a czego się nie powinno. Moje doświadcze-
nie życiowe już nie nadąża. Świata również nie, co 
jaskrawie unaoczniła pandemia. Jest w tym jakaś – 
trudno znaleźć mi inne słowo – jakaś narracja ofiary. 
Jesteśmy gwałceni przez życie i nie mamy na to, albo 
mamy minimalny, wpływ. 

W moim dalszym omówieniu książki Andrzeja 
Szmilichowskiego Trudny rok postanowiłam zosta-
wić problematykę polityczno-społeczną “na boku”, 
gdyż podobne kwestie, jakie dyskutuje pisarz, często 
pojawiają się w różnego rodzaju mediach... Czytelnik 

może się zgadzać z poglądami autora lub nie, mogą go 
one nawet czasem oburzać i irytować, zwłaszcza wte-
dy, kiedy emocje w książce zaczynają przejmować 
górę i język pisarza staje się coraz bardziej dosadny... 
Szczęśliwie się jednak składa, że kwestie politycz-
ne, chociaż zajmują w utworze sporo miejsca, nie są 
najważniejsze i nie przesłaniają innych, głębszych 
warstw utworu, którym poświęcę tutaj trochę uwagi.

Z lektury najnowszej książki Szmilichowskiego 
dowiadujemy się sporo o samym autorze, poznajemy 
jego sposób interpretacji świata, jego spojrzenie na 
ludzkie życie, na jego sens, czy też bezsens. Podobnie 
jak w poprzednich utworach prozatorskich i poetyc-
kich pisarz zastanawia się nad Tajemnicą Istnienia, 
nad fenomenem życia na Ziemi, nad różnymi forma-
mi egzystencji ludzkiej i nad współistnieniem obok 
siebie kilku rzeczywistości: konkretnej i materialnej 
oraz duchowej. 

Od czasu do czasu Szmilichowski stawia sobie i 
zarazem czytelnikowi trudne pytania: Kim my wła-
ściwie jesteśmy? Skąd pochodzimy i dokąd zmierza-
my? Czym jest świat materialny, a czym ten inny i 
nieznany, którego nie widzimy? Pisarz uważa, że 
ślepo wierząc w dostrzeganą jedynie ludzkim okiem 
rzeczywistość, zaprzeczamy istnieniu niematerialnej i 
duchowej sferze życia. I co gorsze, dzieje się tak na-
wet wtedy, kiedy wbrew własnym doświadczeniom 
duchowym odrzucamy tamten świat, aby nie narazić 
się na śmiech, kpinę i drwiny.

Jak to w dziennikach bywa, Szmilichowski otwar-
cie deklaruje swoje stanowisko wobec tej poruszanej 
przez siebie kwestii i pisze m.in.:

Tak niewiele wiemy na pewno, tak niewiele. Świat, 
do którego blasków migotań i refleksji jesteśmy do-
puszczani, przestrzeń ponadmaterialna, rządzi się 
innymi prawami, o ile w ogóle jakimikolwiek się rzą-
dzi, inną logiką niż królująca w naszym, materialnym 
świecie. Jesteśmy cząstką przestrzeni, o której wiemy 
tyle co nic, choć wydaje nam się – już słyszę oponen-
tów – że jednak wiemy sporo. Jesteśmy tylko o lepsi od 
ryby, która nie wie, że istnieje woda. (...) 

Nie należę do materialistów, życie nie jest nieustan-
ną pogonią za dobrami tego świata...

W dzienniku – podobnie jak w całej swojej dotych-
czasowej twórczości – Andrzej Szmilichowski usu-
wa na plan dalszy osiągnięcia materialne człowieka. 
Najbardziej zainteresowany jest duchową i astralną 
strona życia, dla odkrycia której przestudiował set-
ki książek, przeanalizował własne sny i m.in. dzięki 
owej onirycznej przestrzeni podświadomości potrafił 
nawiązać kontakt ze sferą duchową. Jednak głównym 
źródłem jej poznania stało się dla niego zrozumienie 
jego własnej duszy: 

Warto skupić się nad sobą, warto bardzo. Wcześniej 
czy później, ale zawsze każda ideologia zdechnie, 

wojna kultur trwa od wieków, a wieczne ja, dusza, po-
zostaje nienaruszona. Trwa, bo wiara w duszę, w ja, 
wieczna jest i nie podlega racjonalnej dyskusji.

W kontekście deklarowanej wiary w istnienie 
wiecznej duszy, Szmilichowski stara się również zna-
leźć odpowiedź na pytanie, jakie wartości w życiu 
człowieka są najważniejsze. I tak na przykład prowa-
dzi dialog z samym sobą:

Co jest w życiu najważniejsze, co najwyższe i ponad 
wszystko? Rozum? Może bezinteresowność, wierność, 
bohaterstwo, braterstwo, przyzwoitość? Może cierpli-
wość, wątpliwości, życzliwość?

Mi się wydaje, że najważniejsza jest dobroć i ona 
idzie przed rozumem! Rozum ma swoją cenę, dobroć 
jej nie ma, dobroć jest bezcenna. Niestety w rutynach 
codzienności rządzą inne prawa.

Dobro, ale też i miłość, są dla autora najważniejsze, 
gdyż to tylko one potrafią nadać sens życiu człowieka i 
jedynie dzięki nim nabiera ono prawdziwego blasku.

Szmilichowski znajduje się, jak już sam zaznaczył, 
na krańcu życia, dlatego aktualny jest też dla niego, 
zwłaszcza teraz w czasach pandemii i po odejściu na 
zawsze żony, temat śmierci oraz problem egzysten-
cji Boga, widziany i interpretowany na różne sposo-
by w religiach świata. Pisarz uważa, że śmierć jest 
najważniejszą chwilą w życiu człowieka i to po niej 
następuje ciąg dalszy – istnienie duszy, zwykle nie-
dostrzeganej i niedocenianej, a przecież jakże ważnej 
w swej wiecznej egzystencji, innej niż ta, jakiej sami 
doświadczamy i jaką sobie potrafimy wyobrazić. Do 
tematu duszy powraca autor wielokrotnie, analizując 
go w nawiązaniu do różnych systemów filozoficz-
nych i religijnych, ale też skłaniając się najbardziej 
ku bliskiej sobie gnozie. Stąd tak wiele w dzienniku 
opisów snów, które zbliżają go ku lepszemu poznaniu 
nie tylko samego siebie, ale i innego, niematerialnego 
świata.

Jedną z najcieplejszych stron dziennika jest motyw 
żony pisarza. Podobnie jak i inne poruszane w książ-
ce tematy przewija się on przez niemal cały utwór. 
Śmierć Krystyny wyostrzyła jeszcze bardziej wrażli-
wość Szmilichowskiego na duchowy wymiar życia, 
co pozwoliło mu nawet na nawiązanie kontaktu ze 
zmarłą, przypomniało wiele chwil z długich lat mał-
żeństwa: tych szczęśliwych i niezapomnianych, ale i 
tych codziennych, niemal banalnych, ale jakże istot-
nych dla funkcjonowania rodziny. Pisarz wyznaje:

Nie przypuszczałem, że mój związek z Krystyną 
był tak mocny. Gdy nagle jej zabrakło, okazało się 
jak nikła, jak dziurawa jest moja samodzielność. Nie 
wiem, co z sobą robić, a słowa, które chciałbym zapi-
sać w zdania, rozsypują się jak przerwany łańcuszek 
koralików.

Poruszyłam tutaj jedynie parę “aspektów” zawarto-
ści dziennika, ale jest ich w książce znacznie więcej. 
Utwór nie ma charakteru zdyscyplinowanego filozo-
ficznego wywodu, pisarz nie doprowadza prezento-
wanych rozważań do ostatecznych konkluzji, zapisuje 
jedynie swoje doznania, wrażenia i przeżycia z po-
szczególnych dni. Stąd wiele ważnych tematów roz-
proszonych jest we fragmentach tekstu, gdzie powra-
cają na nowo widziane nierzadko z innych perspek-
tyw, jakie rodzą się pod wpływem snów, drobnych 
znaków i szczególnych w swej wymowie zdarzeń.

Andrzej Szmilichowski wprowadza w książce czy-
telnika w sferę wielu nieznaną, przez wielu zaprze-
czaną, czy może nawet wyśmiewaną. A jednak poeta, 
pisarz i eseista z przekonaniem wierzy w jej istnienie, 
obserwując bliżej własne życie. Czynił to zresztą od 
dawna, kiedy w swoich utworach poetyckich i proza-
torskich, czy też w esejach opublikowanych w piśmie 
Nieznany Świat i w książce Biała czerń (2013) sta-
rał się przekazać czytelnikom swoją wiedzę na temat 
innej rzeczywistości niż ta, którą potrafimy dostrzec, 
opisać i zbadać... W dzienniku czytelnik spotyka się 
zatem z propozycją takiego oglądu, przeżywania i ro-
zumienia świata, w jakim nawet najmniejsze wyda-
rzenie dnia codziennego jest znakiem szczególnym, 
drogą wiodącą ku poznaniu sfery duchowości...

Książkę Trudny rok czytać można na wyrywki, 
można ją też przeglądać, by tu i tam wyłowić intere-
sujące myśli, można też wgłębić się w jej treść i pró-
bować bliżej poznać stan duszy autora w przeciągu 
jednego, trudnego dla niego roku. Dziennik pisany na 
bieżąco gwarantuje bowiem szczerość wypowiedzi, 
które nie są jak w pamiętniku przefiltrowane przez 
cenzurę pamięci...

Ewa Teodorowicz Hellman

Andrzej Szmilichowski, Trudny rok. Sztokholm  2021, 
Wydawnictwo Polonica. s.122
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Trudny rok
ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Zwróciłam tutaj uwagę tylko na parę nurtów w twórczości Anny Kotlińskiej, 
ale, jak już wspomniałam na początku, jest to poezja bardzo różnorodna. W wier-
szach poetki znajdziemy przecież także sporo tekstów mówiących o skompliko-
wanych relacjach między kobietą i mężczyzną (często ukazywanych pół żartem 
– pół serio), o przemijaniu i o bólu starości, o potrzebie czy też o zbędności wiary, 
o niemożności rozwiązania problemów współczesnego człowieka itd. Wiele jest 
też w tej poezji kobiecej wrażliwości na piękno świata, zwłaszcza na kolorystykę 
kwiatów, ogrodów, pól, lasów, wiele uczuć wyrażających umiłowanie Ziemi, wiele 
obrazów różnych roślin, które autorka kocha i których tajemne życie ją fascynuje. 

Czytając utwory z tomu Wiersze wybrane warto pozwolić poetce, by jej poezja 
nas zabawiła i rozweseliła zarazem, by wprowadziła nas w świat nieskrępowanej 
czasem erotyki, ale też by niekiedy skłoniła do zastanowienia nad miłością i sen-
sem życia, nad czasem i przemijaniem, czy też nad ekologiczną klęską, grożącą 
światu... 

Antologia Wiersze wybrane Anny Kotlińskiej to prawdziwe silva rerum i każdy 
znajdzie tam coś dla siebie...

Silva rerum Anny Kotlińskiej

Tak nie było, nie jest, i prawdopo-
dobnie w bliskiej przyszłości nie bę-
dzie. Wszystkie zrywy - może poza 
rokiem 1968, gdy w wyniku walk o 
władzę w Biurze Politycznym, rządzą-
cy wywołali antysemickie zamieszki - 
co im nawiasem mówiąc poszło bardzo 
łatwo, miały podłoże par exelance eko-
nomiczne. Chodziło bowiem o wzra-
stające ceny artykułów spożywczych, 
mięsa, innych przetworów. 

Protesty w sprawach ustrojowych 
składali intelektualiści,  z reguły w 
formie „listów” do władz: przeciw-
ko zmianom w Konstytucji „List 59”, 
„Memoriał 101”, „List 34” z 1964 roku 
przeciwko cenzurze. Lud interesowa-
ły ceny mięsa i kasa w garści, żadna 
tam walka o wolność, niepodległość, 
praworządność. Idźmy dalej, rozru-
chy poznańskiego czerwca 1956 ro-
ku - premier Cyrankiewicz obiecywał 
obcinanie rąk - wywołało drastyczne 
podniesienie norm produkcyjnych, 
bez ekwiwalentu w postaci podwyżki 
płac. Bezpośrednią przyczyną strajków 
i demonstracji w grudniu 1970 roku 
była wprowadzona podwyżka cen deta-
licznych mięsa, przetworów mięsnych 
oraz innych artykułów spożywczych. 
Decyzję w tej sprawie Biuro Polityczne 
KC PZPR wprowadziło w życie – jakby 
im rozum odjęło, tuż przed Wigilią, 12 
grudnia. W 1976 r.przyczyną strajków 
w Radomiu i Ursusie była zapowiedź 
mających nastąpić podwyżek cen. 
Władze PRLu, chcąc w jakiś sposób 
przygotować do tego obywateli, przed-
stawiali podwyżkę jako nieunikniony 
krok, będący rezultatem wzrostu cen na 
rynkach światowych. Pierwsze strajki 
latem 1980 roku na Wybrzeżu były tak-
że reakcją na podwyżki cen mięsa i wę-
dlin, wprowadzone przez ekipę Gierka. 
Dopiero nieco później, gdy powstał 
MKS (Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy) z Lechem Wałęsą na cze-
le, użyto argumentu usunięcia z pracy 
suwnicowej Walentynowicz, oraz dołą-
czono postulaty ogólnoustrojowe oraz 
dotyczące praw człowieka i obywatela. 
Tyle w wielkim skrócie, gwoli przypo-
mnienia najnowszej historii.

Nie ujmując nic Mickiewiczowi, w 
końcu wieszcz, wolę Norwida choć 
trudny i rzec można niewygodny „Nie 

W historycznej świadomości wielu Polaków z 
mojego oraz najbliższych pokoleń tkwi przekona-
nie, że nasze właściwości narodowe charakteryzuje 
ponad wszystko inne patriotyzm i umiłowanie 
wolności. Pozwolę sobie mieć inne zdanie.

Fragment nowej książki

ten gniazdo kala, co je kala, lecz ten co 
mówić o tym nie pozwala”. Jesteśmy 
opanowani obsesjami, z których naj-
silniejsza wolnościowa. Można to 
zrozumieć, nasze najcenniejsze dzieła 
romantyczne powstały w czasach dłu-
gotrwałej niewoli. Nie-wola, brak woli, 
brak zmasowanej postawy i chęci do 
walki ze strony niewolniczego ludu.

Polski romantyzm walczył o wolność 
przez duże „W”, o wolność narodu, ale 
jednostki nie robiły nic i tak biegły la-
ta. Proszę się nie oburzać, oto fakty: 
pańszczyznę zlikwidowała nam ruska 
caryca, w zaborze pruskim zrobili to 
Prusacy, w Galicji Austriacy. Nie my 
sami, nie tymi oto ręcami! Dalej - kto 
przeprowadził w Polsce reformę rolną? 
Sowieci! 

Nie jesteśmy niestety mocnym i sa-
modzielnym narodem. Ale krzyczy-
my, że tak, że chcemy, że właściwie 
to nawet jakbyśmy już byli, tylko nam 
zawsze ktoś staje na przeszkodzie! 
Francja podniosła się, zrobiła rewolu-
cję i ma od trzech wieków republikę. 
My? My robimy wiele hałasu i podno-
simy szlachetne patriotyczne spazmy, 
gdy Holoubek w „Dziadach” mówi 
ze sceny, że łańcuchy trzeba zerwać. 
Gdyby nie straszna wojna, która prze-
orała Europę, czy polskie ziemiaństwo 
samo z siebie, zrobiłoby w okolicach 
połowy ubiegłego stulecia rewolucję 
agrarną? Nie żartujmy! Mielibyśmy 
długie dziesięciolecia, albo i do dziś 
tak, jak Hiszpania pod Franco. Gniew? 
Oburzenie? Nie na miejscu, stoimy 
bez ruchu od trzech wieków a wszyst-
ko ważne robione jest obcymi rękami. 
Jeden Lech Wałęsa nie czyni wiosny.

Poruszamy się w mgłach sloganów, 
odmieniając przez wszystkie przypadki 
i w kółko - w czym przoduje złotousty 
premier - wolność, naród, patriotyzm, 
wiara. Wciąż musimy się pilnować, 
wciąż być czujni w walce o wolność i 
wiarę, które nam stale ktoś pragnie od-
brać. Patrzymy do tyłu, w dół, w histo-
rię, i zamieniamy klęski w triumfy. We 
wszystkich telewizjach gadające głowy 
a jedna mądrzejsza od drugiej, wydzie-
lają złote myśli, które zamykają się albo 
w peanach na temat wspaniałego rządu, 
albo w enigmatycznym ***** ***!

Nasiąkliśmy krwią chłopsko-niewol-
niczą i jeśli się tego nie pozbędziemy 
drodzy parafianie, jeśli nie otworzymy 
umysłów i nie skierujemy ich w przy-
szłość, będziemy dalej pragnąć starego 
porządku, bo zdaje się być wygodniej-
szy i bezpieczny /?/. Nie chcę tej myśl 
dalej rozwijać, ponieważ prowadziłaby 
prostą drogą do konkluzji, iż żoliborski 
geniusz ów stan polskich umysłów od-
krył i jedzie na tym w najlepsze jak na 
łysej kobyle. Będąc złośliwym  powie-
działbym: Przyjemnej podróży!

14 lipiec 2021
Godzina: 10:34

*
Boję się. Po raz pierwszy od długich 

dziesiątek lat naprawdę się boję. W 
czasie Powstania, kiedy naokoło pa-
dały bomby też się bałem ale inaczej, 
dziecinnie się bałem. Nikt mnie dziś 
nie bombarduje, ale ja Polak jestem i 
znam się na końcach świata lepiej od 
innych. Mam to w genach, bowiem w 
mojej ojczyźnie niezwykle często jak 
na dzieje jednego narodu, dochodzi do 
dramatów. 

Gdy to głośno mówię słyszę, że 
kraczę, że widzę świat w ciemnych 
barwach i zamiast pokrzepiać, dołu-
ję ludzi. Co robić, kiedy świat się tak 
strasznie rozchwiał i wiele wskazuje na 
to, że może się wywrócić? Nie zaraz, 
ale pytanie sprowadza się tylko do – 
Ostatecznie czy częściowo? 

Na chicagowskim uniwersytecie ma-
ją przyrząd ikonograficzny rejestrujący 
poziom strachu ludzkości. Czwarte już 
pokolenie pracowników naukowych 
uniwersytetu (działają od 1947.) syste-
matycznie wprowadza dane do Zegara 
Zagłady. Dziś wskazuje trzy minuty 
przed północą. 

Świat, cywilizowany świat opanowa-
ło od jakiegoś czasu szaleństwo tożsa-
mości. Gremia poważnych ludzi róż-
nych naukowych specjalności, zasta-
nawia się nad; europejską tożsamością: 
amerykańska tożsamością: rosyjską: 
islamską: chrześcijańską: ateistyczną... 

Tożsamość ulega gwałtownemu 
przedefiniowaniu i wyostrzeniu. Kraje, 
całe kontynent pojedynkują się na toż-
samościowe kompetencje i radykalizu-
ją poglądy. W tym jest coś paranoicz-
nego, sprawia wrażenie jakby ludzkość 
świadomie, coraz szybciej i z premedy-
tacją, zagłębiała się w otchłanie którym 
coraz bliżej do obłędu. 

Dziś już nie sposób udawać, że świat 
to wygodnie wymoszczone przez Pana 
Boga miejsce, przeznaczone ku przy-
jemnościom płynącym z człowieczeń-
stwa. Trzeba być ślepym i głuchym by 
twierdzić, że wszystko jest w najlep-
szym porządku i nic niepokojącego się 
nie dzieje. 

Udajemy. Nieomal wszyscy uda-
jemy. Na powierzchni świata buzu-
ją bąbelki beztroskiego szampana. 
Niesłychany rozwój, a co za tym idzie 
taniość usług linii lotniczych spowodo-
wały, że ludzie latają po całym świecie 
(all included!) jak opętani. 

Nieustający sezon bachanalii trwa, 
przerywany, ale tylko na chwilę przez; 
samobójcę w kamizelce nafaszerowa-
nej dynamitem: ciężarówkę masakru-
jącą bogu ducha winnych letników: 
szaleńca rozstrzeliwującego z karabinu 
maszynowego młodzież zgromadzoną 
na wyspie lub wychodzącą ze szkoły: 
samoloty rozwalają wieżowce.

Ale nic to Basieńko, bawimy się! 
Pomimo, że pamięć podsuwa obraz 
orkiestry na pewnym transatlantyku 
w dziewiczej podróży przez Ocean 
Atlantycki, zaś trochę starsi Rodacy za-
pewne pamiętają film Andrzeja Wajdy 
„Wesele” i scenę balu z upiornym polo-
nezem o brzasku? Bawimy się! Jeszcze 
przyjemnie, jeszcze nie warto się kłaść, 
może w ogóle nie warto? Pamiętam 
strach lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku, kiedy opanowani byliśmy wszy-
scy psychozą, że któreś z mocarstw nie 
wytrzyma nerwowo i odpali rakiety z 
atomowymi głowicami. Dziś, z górą 
pół wieku później, zamiast uczyć się 
na minionych obawach i strachach, 
nasilenie ryzyk, niepewność i strach, 
tylko się nasilają, świat przestał być 
przewidywalny. 

Jesteśmy konsumentami epoki, w 
której niefrasobliwie, żeby nie powie-
dzieć z idiotycznym brakiem wyobraź-
ni, dystrybucja godności odbywa się 
poprzez kłamstwo.

Anna Kotlińska, Wiersze wybrane. Ilustracje Anna Kotlińska. Sztokholm 2021: 
Wydawnictwo Polonica, s. 314.

Ewa Teodorowicz Hellman
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W „Polityce” rozmowa z mu-
zykiem Maciejem Maleń-
czukiem. Autor wywiadu 

Leszek Gnoiński pyta: Czym dla ciebie 
jest patriotyzm? Maleńczuk: Choćby 
postawą prospołeczną, czyli zaszcze-
pieniem się. Jeśli nie chcesz tego zro-
bić dla swojego zdrowia, zrób to dla 
społeczeństwa, dla wspólnoty, w której 
żyjemy. Ale widzę, pe reszta ma w dupie 
wspólnotę. Zastanawiałem się kiedyś, 
ilu porządnych ludzi mieszka w Polsce. 
– Jaki wynik ci wyszedł? – Widać to 
choćby po szczepieniach. Ta liczba za-
trzymała się mniej więcej w tym samym 
miejscu, ilu jest głosujących, na pozio-
mie 50-60 procent. Na tych liczbach 
kończy się społeczeństwo. Tej reszcie 
jest wszystko jedno, czy będę mówić 
po niemiecku czy po rosyjsku. Każdy 
pilnuje własnego tyłka, oczekuje, że 
inni zrobią coś za niego. /…/ - W ja-
kiej Polsce chciałbyś żyć? – W oczyta-
nej, pośród inteligentnych ludzi, którzy 
dobrze mówią po polsku. To marzenie 
ściętej głowy. 

Cały wywiad z Maleńczukiem raczej 
w tonacji pesymistycznej, ale nic dziw-
nego. Na stronach Facebookowych 
Polaków w Szwecji potwierdzenie 
słów Maleńczuka. Pod informacją 
„W sieci kwitnie handel fałszywymi 
zaświadczeniami o szczepieniu prze-
ciwko Covid 19” jedna z Polek z ra-
dością wpisuje komentarz: Nareszcie! 
W innym miejscu pisze, że nie będzie 
brała udziału w „eksperymencie me-
dycznym”. Dla ścisłości, autorka tych 
słów pochodzi z obszaru Polski, gdzie 
najmniejszy odsetek osób zdecydował 
się na szczepienia. Widać siedzi to w 
genach „regionalnych”. 

Ktoś inny z Göteborga oferuje na 
FB: Pomogę z testami antygenowy-
mi w dwóch językach bez żadnych 
nieprzyjemnych patyczków, wszyst-
ko online. Zapraszam priv. Manuela 
Gretkowska kpiła z antyszczepionkow-
ców: Szczepionki są przeciw naturze bo 
ludzie powinni umierać. Kobiety rodzić 
w bólach. A prostatę należy czcić bez 
wkładania palców w dupę.

Z kolei w „Newsweeku” roz-
mowa z aktorką Kingą Preis: 
Kiedyś prostactwo, łajdac-

two, najbardziej wstrętne i prymityw-
ne uczucia miały na pysk założony 
kaganiec, nie pozwalaliśmy im płynąć 
po wierzchu. A dziś dano im totalne 
przyzwolenie. Dobrze, że pyskujesz, że 
oplujesz kogoś z kim się nie zgadzasz, 
że zachowujesz się jak pani Pawłowicz, 
że rzucisz wulgaryzmem. Masz do tego 
prawo! Przez tyle lat ci mówiono, że 
nie wypada, per są pewne zasady, że 
nie można. A to nieprawda! Możesz to 
robić. Tango, to jest po prostu polskie 

tango. Zadne dobro nie ma w s obie ta-
kiej siły przebicia jak jedni przyłożenie 
w mordę, podpalenie tęczowej flagi, 
spalenie kukły Zyda na wrocławskim 
rynku czy uderzenie kogoś teleskopową 
pałką”. Jako komentarz niech posłużą 
słowa Piotra Pietuchy: „Na zachód od 
empatii, na wschód od rozumu, zona 
autorytarnego boomu”.

Demony strachu, kołtunerii, nienawi-
ści, pseudo patriotyzmu wylały się zno-
wu przy okazji haniebnych scen na gra-
nicy białorusko-polskiej, gdzie utknęła 
grupa uchodźców.  Z komentarzy na 
FB: „Polska katolicka drutem kolcza-
stym ogrodzona, drżąca przed uchodź-
cami. Na forach proponują nawet by do 
nich strzelać. Jak nisko upadliśmy jako 
naród. Kołtuneria, podłość i degrengo-
lada”. Ktoś inny: „Kura udająca or-
ła, Duda udający prezydenta, bandyci 
udający żołnierzy, reżim udający demo-
krację. A wszystko przepasane drutem 
kolczastym. Straszna Polska PiS.” 

A najlepszą puentą będzie wiersz 
Ewy Lipskiej: 

Kraj stanął mi w gardle
Ani go przełknąć
Ani wypluć.
Oddycham 
Przez pełne morze
Rekinów.

Na jednym z poważniejszych 
portali internetowych w 
Polsce informacja: Stefan 

Michnik zmarł 27 lipca w Gettysburgu 
w Stanach Zjednoczonych – poin-
formował w nekrologu na stronie wy-
borcza.pl redaktor naczelny „Gazety 
Wyborczej” Adam Michnik. Nie, to nie 
Adam Michnik to wymyślił, ale redak-
tor owego portalu.

Coraz więcej osób ogranicza 
bodźce, interakcje, kontakty. 
Nie tylko z powodu pandemii. 

Czują, że chcą mniej. Wszystkiego. 
Z rozmowy z prof. Bogdanem de 
Barbaro, psychiatrą, i Danutą Golec, 
psychoterapeutką psychoanalityczną 
(w rozmowie z Agnieszka Jucewicz): 

Takich wiadomości, z których moż-
na się ucieszyć, jest znacznie, znacznie 
mniej.

– Władza dziennikarza jest dziś co-
raz większa, bo dziennikarz jest często 
tym, który kształtuje umysły. Reaguje 
na to, co mnie podnieca – zachwyca 
albo przeraża. I tym mnie przycią-
ga. Czasami wmiesza się w to jakiś 
polityk i karuzela się kręci. Na emo-
cjach, w dodatku raczej prymitywnych. 
Dlaczego niektórzy tak lubią oglądać 
horrory? Bo dzięki temu realizuje się 
jakiś mroczny kawałek ich duszy. A to 
wciąga.

Różnica między horrorami a wia-
domościami straszakami jest taka, że 
horrory ogląda się raz na jakiś czas, a 
wiadomości to chleb powszedni.

– Więcej: horrory można oglądać al-
bo nie. A gazeta, program radiowy czy 
telewizyjny mogą zaatakować nagle. 
No i złe wiadomości lepiej się sprzeda-
ją. Był taki eksperyment, że próbowano 
wydać gazetę tylko z dobrymi wiado-
mościami, ale szybko splajtowała.

To wiele mówi o naszej naturze, nie 
tylko o dziennikarstwie. Informacja 
o tym, że w grupie 100 osób 99 po-
wiedziało, jak dobrze im się spało, 
nikogo nie zainteresuje, natomiast jak 
jeden powie, że miał koszmary, od ra-
zu pobiegniemy się dowiedzieć jakie. 
Potrzebujemy być wzbudzani. W pan-
demii też mieliśmy podkreślane, ilu by-
ło zakażonych, ilu umarło, a dopiero w 

tle, ilu było zaszczepionych, ilu ozdro-
wieńców. Jakby było odwrotnie, pew-
nie by się mniej klikało.

Rolf Dobelli, filozof i autor książki 
„Stop Reading the News”, twierdzi, że 
„newsy” są dla organizmu jak cukier.

– Paradoks polega na tym, że są oso-
by, które zanim kupią serek, sprawdza-
ją dokładnie, ile ma kalorii, ile tłuszczu, 
ale przechodząc obok stoiska z gazeta-
mi, bez namysłu sięgają po bulwarów-
kę. Nadmiarem cukru nie chcą sobie 
popsuć ciała, za to czytaniem kretyństw 
bezrefleksyjnie psują sobie duszę.

Mam pacjentów, których to niszczy. 
Jeden bez przerwy przysyła mi wiado-
mości z cyklu „matko, co to się dzieje” 
i załącza informację, którą można by 
skalibrować do małego druczku, ale 
która została rzucona drukowanymi na 
pierwszą stronę. Ale to nic nowego. Już 
hasło przedwojennego dziennikarstwa 
brzmiało, zdaje się: „Krew na pierwszą 
stronę” [tzw. żółta prasa, epatująca 
nieprawdziwymi i makabrycznymi in-
formacjami, pojawiła się w USA już w 
XIX wieku].

Znalezione w Internecie:

Piotr Tymochowicz o Pawle 
Kukizie. Wspomina, że gdy go 
kiedyś spotkał, zapytał go, dla-

czego pcha się do polityki. Pamiętam, 
że przełykając gęstą ślinę, (musieliśmy 
jakieś wino zamówić) powiedział z łez-
ką w oku: – Nikt nie chce moich kon-
certów, do mediów mnie nie biorą, nie 
mam przyszłości jako muzyk, nie mam 
hajsu, jestem bankrutem.

Podziękowałem mu wtedy za szcze-
rość, nawet się trochę wzruszyłem, 
choć lepiej by zrobił gdyby nic nie po-
wiedział - wtedy miałbym domniema-
nie, że to kretyn a tak rozwiał wszyst-
kie moje wątpliwości. Nigdy więcej nie 
rozmawiałem z Kukizem ani o polityce 
ani o życiu, byłem przerażony nie tyl-
ko tym jak wielki to kretyn, ale przede 
wszystkim tym, że wiedziałem, że ma w 
Polsce wielkie szanse - bo naród polski 

w większości przynajmniej, kocha kre-
tynów, idiotów, nierobów i nieudacz-
ników - chyba najmocniej i co gorsza 
wybiera ich na polityków - na potęgę. 
Potem rozmawialiśmy o tym, z kim 
miałby większe szanse, czy z lewicą, czy 
z PiSem, czy PSL’em. A ja miałem de-
ja vu, przypomniał mi się film Marcela 
Łozińskiego z moim skromnym udzia-
łem zresztą z 2004 roku - „Jak to się 
robi... „ i przez moment zobaczyłem 
Dariusza Konopkę zamiast Kukiza. 
Ale Darek pochodził z dalekiej wsi pod 
Tychami, nie wiedział kto był papieżem, 
nie miał pojęcia czy Polska graniczy z 
Francją czy z Hiszpanią i miał ledwo 
18 lat. To tylko jeden epizod bezpośred-
niego spotkania - ale to wystarczy aby 
wiedzieć z kim mamy wątpliwą przy-
jemność rozmawiać. Chciałoby się po-
wiedzieć: macie to, co chcieliście, ma-
cie to na co w większości zasłużyliście, 
ale gdzieś głęboko w sercu pozostaje 
tępy, gorzki ból o zapachu stęchlizny.

Publicystka Eliza Michalik na 
Facebooku o zmarłym nie-
dawno arcybiskupie Henryku 

Hoserze: Nie był mądrym człowiekiem 
ani kapłanem. Był natomiast czło-
wiekiem, który wykorzystywał swoje 
stanowisko i uprzywilejowaną, nieza-
służenie wysoką pozycję do tuszowa-
nia przestępstw - własnych i kościoła 
katolickiego, jako organizacji. Według 
licznych świadków miał udział w lu-
dobójstwie w Rwandzie, z czego nigdy 
się nie wytłumaczył i nigdy nie udzie-
lił na ten temat spójnych, sensownych 
wyjaśnień, przeciwnie - dziennikarzy 
dochodzących prawdy o tych wydarze-
niach zbywał i traktował z pogardą, 
utrudniając im pracę na wszelkie moż-
liwe sposoby. Udowodniono mu tuszo-
wanie zbrodni pedofilli, co także uszło 
mu na sucho. Hoser mówił podłe, nie-
prawdziwe i prymitywne rzeczy, jak ta, 
że zgwałconym kobietom nie należy się 
pigułka dzień po, bo po gwałcie rzad-
ko dochodzi do zapłodnienia. Obrażał 
ludzi decydujących się na procedurę 
zapłodnienia in vitro. Mowa nienawi-
ści i pogardy wobec każdego, kto się z 
nim nie zgadzał była zresztą po prostu 
jego zwykłym stylem porozumiewania 
się z opinią publiczną i oponentami. 
Hoser to wyjątkowo ponura postać - 
symboliczny pomnik bezkarności ludzi, 
kryjących się skutecznie za potężnymi 
religijnymi i politycznymi wpływami, 
dokonujących przestępstw i dopuszcza-
jących się niegodziwości pod płaszczem 
krzyża i sutanny. Wystawianie mu teraz 
laurek, przez prezydenta RP, licznych 
polityków, a nawet niektórych publi-
cystów, pisanie i mówienie, że był mą-
drym człowiekiem i kapłanem, jest nie-
uczciwością i policzkiem wymierzonym 
ofiarom księży pedofilów i wszystkich 
zbrodni kościoła katolickiego. Śmierć 
nie unieważnia przestępstw, nieuczci-
wości i podłości. (...) Krzyż i religia nie 
usprawiedliwiają podłości i nie powin-
ny chronić przed więzieniem i prawdą. 
Bo prawda o Hoserze jest jaka jest, nie-
ważne czy żyje, czy umarł.
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Nawet po zaszczepieniu musisz nadal stosować się do zaleceń władz.

Razem ku lepszemu

Zaszczep się przeciw COVID-19, żeby 
zmniejszyć szerzenie się zakażeń

6. Każdy, kto ma 16 lub  
więcej lat, może zaszczepić 
się przeciw COVID-19.  
Szczepienia są darmowe.

7. Również osoby występujące 
o azyl lub przebywające  
w Szwecji bez zezwolenia  
mogą otrzymać szczepionkę. 

1. Szczepienie chroni przed 
ciężkim przebiegiem choroby 
lub śmiercią na COVID-19.

2. Wszystkie szczepionki 
przeciw COVID-19 są dokładnie 
testowane dla bezpiecznego 
użytku.

4. Ryzyko zarażenia innych 
maleje po zaszczepieniu.

5. Miliony ludzi na całym 
świecie zaszczepiły się 
przeciw COVID-19.

8. Możesz się zaszczepić 
nawet, jeżeli nie masz dowodu 
tożsamości, numeru ewidency-
jnego ani koordynacyjnego.

3. Po szczepieniu organizm 
wytwarza ochronę przeciwko 
chorobie COVID-19.

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


