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Gdy na początku lat 
osiemdziesiątych XX 
wieku rozgrywała się 
wojna w Afganistanie, to 
wielu Polaków cieszyło się 
z niepowodzeń radziec-
kiego kolosa. Powszechna 
była wówczas sympatia 
dla „dzielnego narodu 
afgańskiego”. Nawet paru 
młodych Polaków wybrało 
się wtedy na tę wojnę.

ARTYKUŁ LUDOMIRA 
GARCZYŃSKIEGO 
GĄSSOWSKIEGO  2

Afganistan 
po raz trzeci

Putin zdusił Rosję jak boa-
dusiciel, ale robi to sprytnie, 
powoli, niepostrzeżenie, 
etapami, rozłożył wszystko 
na kilka kadencji. Kaczyń-
skiemu brak sprytu Putina i 
jego azjatyckiej cierpliwości 
w stopniowaniu zła.

FELIETON ANDRZEJA 
SZMILICHOWSKIEGO  2

Huston, 
mamy problem
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Andrzej Szmilichowski

Ludomir Garczyński-Gąssowski

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Grzebiąc w książkach historycznych (raczej nie 
polskich) można odnaleźć, że wielki budowniczy i 
założyciel naszej państwowości Mieszko I, nieko-
niecznie Polakiem (Lachem, Sarmatą) był, a do pie-
niędzy doszedł na handlu niewolnikami. Otóż wy-
łapywał po wsiach i kniejach włościan i sprzedawał 
ich do Bagdadu, a jak się trochę dorobił, pobudował 
fortyfikacje w Gnieźnie. Wzbogacony nabrał pewno-
ści siebie i podjął starania byśmy państwem, Drodzy 
Rodacy, zostali! A zatem? A zatem Polakami, a z cza-
sem obywatelami zostaliśmy, nie z powodu chrześci-
jaństwa nam dobrotliwie ofiarowanego, a dlatego że 
Mieszko do dutków doszedł!

Freudowskie ukąszenie albo przypadek, że akurat 
teraz przypomniałem sobie „Oresteę” Ajschylosa, kie-
dy Klitajmestra niecierpliwie czeka na Agamemnona 
wracającego z wojny trojańskiej, żeby go ukatrupić. 
Rzecz jest o szaleństwie, które może się skończyć 
ocaleniem albo zagładą. Ciepło, ciepło...

Mamy słowo, które w językach polskim litewskim i 
rosyjskim, znaczy to samo : jest nim „bałagan”. Coraz 
szerzej i głębiej rozlewający się ba-ła-gan, budzi 
gorzkie myśli. Jeśli możliwe jest to, co robi z Polską 
Jarosław Kaczyński, przy otwartej kurtynie i bez żad-
nych „ale”, a jego elektorat łyka wszystko jak leci bez 
śladu zawahań i strat, to.... Huston, mamy problem! 

Jeżeli możliwa jest „Polska w ruinie”, manipu-
lowanie katastrofą smoleńską, traktowanie Unii 
Europejskiej jak bogatą ciotkę, jeżeli możliwe bez-
problemowe funkcjonowanie u szczytów władzy 
człowieka pokroju Antoniego Macierewicza, to... 
Huston, mamy problem! Można pomyśleć, że coś z 
nami nie jest w porządku.

Putin zdusił Rosję jak boa-dusiciel, ale robi to 
sprytnie, powoli, niepostrzeżenie, etapami, rozłożył 
wszystko na kilka kadencji. Kaczyńskiemu brak spry-
tu Putina i jego azjatyckiej cierpliwości w stopnio-
waniu zła. Putin to Machiavelli, a Kaczyński... kto? 
Trochę batiuszka Stalin.

W Polsce pod wezwaniem Jarosława Kaczyńskiego, 
należy się bać przemocy. W różnych, czasem wyszu-
kanych i zakamuflowanych formach, ale przemocy. 
Nieregularna, chaotyczna, jakby nie mająca centrum,  
przemoc jednej partii politycznej. Przywracane prze-
mocą monopole, pacyfikacja telewizji państwowej, 
pacyfikacja terenowej prasy, pacyfikacja sądów, 
województw, powiatów, służby dyplomatycznej, 
arcypacyfikacja.

Albert Einstein jakby przewidział, co za sto lat 
dziać się będzienad Wisłą. Cytuję: Dożyliśmy takich 
czasów, w których ucisza się mądrych ludzi, żeby to 
co mówią, nie obrażało głupców.

Zachwyceni sienkiewiczowską 
Trylogią utknęliśmy w XIX wieku 
i żyjemy w przekonaniu, że co złego 
to nie my. W rzeczy samej jesteśmy 
potomkami niewolniczych mas – 
zwróćcie uwagę, jak niewiele różni 
„slav” od „slave”. Jesteśmy z ludu i 
nasza tabaczkowa szlachta również. 

Huston, 
mamy problem

Afganistan 
po raz trzeci
A może i czwarty? Gdy na początku lat osiemdziesiątych XX wieku 
rozgrywała się wojna w Afganistanie, to wielu Polaków cieszyło się z 
niepowodzeń radzieckiego kolosa. Powszechna była wówczas sympa-
tia dla „dzielnego narodu afgańskiego”. Nawet paru młodych Polaków 
wybrało się wtedy na tę wojnę. Najbardziej z nich znany to dzisiaj 
ważny polityk: Radosław Sikorski.

Ja rozumiem tych młodzieńców, którzy chcieli 
walczyć z komunizmem, obojętnie na jakim froncie. 
W 1960, gdy Belgowie próbowali odzyskać Kongo 
przy pomocy tzw. „ochotników”, to zgłosiliśmy się z 
Krzysztofem Klassa-Brunickim w ambasadzie belgij-
skiej w Warszawie z deklaracją, że chcemy walczyć w 
Kongo przeciw komunistycznemu reżimowi Patrika 
Lumumby. W ambasadzie przyjęto nas życzliwie, po-
częstowano kawą i ciasteczkami i powiedziano nam, 
że musimy zgłosić  się do jakiejkolwiek placówki bel-
gijskiej konsulatu lub ambasady, ale po drugiej stronie 
Żelaznej Kurtyny. To tam dostaniemy gratyfikację i 
opłacony przelot do Katangi. Katanga to była część 
Konga, która nie podporządkowała się Lumumbie. 
Nic z tego nie wyszło, bo nie mieliśmy wtedy możli-
wości wyjazdu na Zachód. I chwała Bogu.

Więc rozumiem Sikorskiego i innych. Jeden tylko 
Stefan Kisielewski uważał wówczas, że nie powinno 
się przeszkadzać Ruskim w walce z terrorystami. 

Wspomniany niedawno życzliwie na łamach NGP 
(przez Aleksandra Kwiatkowskiego), dr med. Marek 
Szapiro, który był przede wszystkim wielkim hu-
manistą, filologiem i filozofem, wydrukował na ła-
mach „Jedności” (którą wówczas wydawałem), en-
tuzjastyczny esej na temat dzielności Afgańczyków, 
których niepotrafili ujarzmić w XIX wieku potężni 
Anglicy. Zacytował tam opinię z Dziennika Ignacego 
Rzeckiego z „Lalki”. Rzecki, wielki wielbiciel Napo-
leona, miał ansę do  Anglików, którzy zwyciężyli jego 
Idola. I dla tego cieszył się z niepowodzeń Anglików 
w Afganistanie.

A jak z tym Afganistanem było: 
Rok 1747 powstaje Imperium durani (cesarstwo), 

które degraduje się w 1823 do Emiratu (księstwa). A 
w 1879 staje się Protektoratem brytyjskim. 19 VIII 
1919 uzyskuje niezależność jako Emirat. W 1926 
awansuje do Królestwa. W 1973 staje się Republiką 
zależną częściowo od ZSRR. W 1978 Rosjanie prze-
kształcają ją w Republikę Socjalistyczną i zaczyna 
się druga wojna afgańska. Nieoficjalnie interweniu-
ją Amerykanie. Zabawa trwa do 1992, gdy Rosjanie 
się wycofują i powstaje Republika Islamska. W 1998 
przekształcona w Emirat Islamski. Rolę Rosjan przej-
mują w 2001 Amerykanie i z pomocą żołnierzy in-
nych krajów (w tym z Polski) interweniują. Kończy to 
się wielką kompromitacja w 20 lat później, dokładnie 
15 VIII 2021. 

W tym miejscu przypomina się kompromitacja z 
1975 roku, gdy Amerykanie w popłochu wycofywa-
li się z Wietnamu. Zamieściłem wtedy w 4. numerze 
„Jedności” „Tryptyk o klęsce”. Były tam dobre teksty: 
pani Krystyny Cywińskiej z Londynu „Salto mortale” 
– tytuł mówił sam za siebie, a do tego złośliwy rysu-
nek z „Die Zeit”, na którym w tłumie uchodźców idzie 
Henry Kissinger i niesie dyplom pokojowej Nagrody 
Nobla, którą dostał wraz ze swoim północnowietnam-
skim odpowiednikiem za rzekomo pokojowe rozwią-
zanie konfliktu. Krystyna Cywińska zapoczątkowała 
swój artykuł tak: Istota historii nie polega na tym co 
się stało, ale na tym co ludzie o tym sądzą, mówią i pi-
szą. (...) Agonia Wietnamu i pogrom Amerykanów jest 
dla nas wszystkich na emigracji przeżyciem trauma-
tycznym. Jest kryzysem wiary i bankructwem zaufa-
nia. Jest drugą Jałtą, tylko bardziej krwawą, jawną i 
obdartą ze wszystkich frazesów.  

Był też artykuł pana Aleksandra Mireckiego pod 
również pod wymownym tytułem „***”. Mirecki 
specjalista od polityki chińskiej, prowadził ten dział 
w Polskiej Agencji Prasowej, a potem na emigracji 
w Szwedzkim Instytucie Spraw Zagranicznych. Mój 
artykuł p.t. „Przegrali, bo chcieli”, był ozdobiony 

rysunkiem: z szachownicy ucieka czarny Król ucze-
piony do helikoptera (aluzja do ewakuacji Ambasady 
amerykańskiej w Sajgonie), na szachownicy pozosta-
ją pionki w strojach Wietkongu. 

O rysunku tym pisałem tak: Wyżej zamieszczony ry-
sunek charakteryzuje dobitnie wynik batalii wietnam-
skiej. Stare przysłowie mówi, że każde zwycięstwo ma 
wielu ojców, a nigdy nie wiadomo, kto jest winien klę-
ski. W tym wypadku jest przeciwnie. Wracając do ry-
sunku, można wprawdzie zadać niedyskretne pytanie, 
czyja ręka przesuwała na szachownicy białe (żółte?, 
czerwone?) pionki, ale właściwie nie ma to znacze-
nia. W wojnie wietnamskiej, nie da się ustalić ‘ad hoc’ 
zwycięzcy: Chiny? Sowiety? Wietnamski lud? Nie 
wiadomo, kto wygrał. Wiadomo jednak dokładnie kto 
przegrał. Przegrali Amerykanie. Przegrali, bo chcieli 
– można dodać. Jeden z czołowych satyryków ame-
rykańskich, bezpośrednio po upadku Sajgonu, prze-
prowadził fikcyjny wywiad w Pentagonie z jednym z 
generałów. „No, cóż, powiedział generał, skończyło 
się. Nigdy nie przepuszczaliśmy, że tę wojnę będzie 
tak trudno ... przegrać.

Trzeba przyznać, że Amerykanie nabrali wprawy i 
już dużo lepiej im idzie przegrywanie. Szczególnie w 
wojnach, których mogli uniknąć. 

We wspomnianym artykule pisałem jeszcze: Do 
wojny wietnamskiej Amerykanie nie musieli się w 
ogóle mieszać, mówiąc więcej, mogli w swoim cza-
sie w ogóle do niej nie dopuścić. Gdy było oblężone 
Dien Bien Phu (twierdza, ostatni bastion Francuzów) 
to pułkownik Giap – dowódca sił Wietkongu popełnił 
błąd. Łamiąc wszelkie reguły walki partyzanckiej wy-
prowadził swoje oddziały z dżungli na otwarte pole 
– wystarczyło jedne dywanowe bombardowanie, by 
przerwać kryzys. (...) Ale Francuzi nie mieli pod ręką 
odpowiedniej floty powietrznej. Zwrócili się więc o 
pomoc do USA. A w Ameryce, choć ówczesny prezy-
dent Eisenhover i sekretarz stanu Dulles nie mieli wąt-
pliwości, że taka interwencja jest konieczna. Musieli 
jednak na tę akcję mieć placet Kongresu. A Kongres, 
jak to Kongres, podyskutował i na wniosek lidera opo-
zycji nijakiego Johnsona ustawę zastopował. 

Dien Bien Phu padło. Powstały dwa państwa 
wietnamskie, z których jedno zaczęło przerzucać do 
drugiego grupy zbrojne, a później całe oddziały re-
gularnego wojska i wtedy Kongres zgodził się na 
interwencję w obronie zaatakowanego Wietnamu 
Południowego (związanego umowami z USA). W ba-
gnie wietnamskim Amerykanie ugrzęźli na długo. Ten 
nijaki Johnson, już jako prezydent USA, wywrócił się 
na Wietnamie (czyli, jak kto woli, na reperkusjach in-
terwencji wietnamskiej w Stanach, chodzi o silny ruch 
protestu, szczególnie studentów)”. 

I tak zabawa trwała... aż do kompromitujące-
go odwrotu w lecie 1975 roku. Tamte wydarzenia 
Amerykanów najwidoczniej niczego nie nauczyły. 

Szkoda, że doradcą amerykańskich prezydentów 
zamiast Zbigniewa Brzezińskiego nie był Stefan Ki-
sielewski, który by im wytłumaczył, że nie należy 
dwa razy wchodzić w podobne bagno. 

Jak u Moliera: „Sam tego chciałeś Grzegorzu 
Dyndało”.

I parafraza z Kochanowskiego: 
„Nowe przysłowie Amerykanin sobie kupi. 
Jak przed szkodą, tak i po szkodzie głupi.”
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Ela: Nie mogę pojąć, dlaczego?

Przyjaźni nie mierzy się ilością wykona-
nych rozmów telefonicznych. Nie mówi 
też o niej częstotliwość spotkań. Praw-
dziwa przyjaźń jest czymś, co nawet po 
wielu latach przy kolejnym spotkaniu 
na nowo rozkwita.

Tak było też i z Elą. Poznałyśmy się w 1982 roku 
w kilka miesięcy po moim przyjeździe do Szwecji. 
Mieszkająca tu już od lat Ela pomagała mi ominąć 
rafy pierwszych emigracyjnych dni. Po długim roz-
staniu (o powodzie, którego nie warto wspominać), 
spotkałyśmy się na nowo i obie poczułyśmy się tak, 
jakby nie było tych wyrwanych lat. Powiedziałam jej, 
że piszę o ludziach, których spotkałam na emigracji i 
zapytałam, czy mogę napisać o niej. Zgodziła się, ale 
zastrzegła, że ona nie ma żadnych zasług. Jej życie 
jest „normalne”. 

Mogłaby natomiast opowiedzieć o tym, jak niedo-
bra miłość może zniszczyć wiele. Podchwyciłam ten 
motyw.

Ela, gdy ją poznałam, była (i jest nadal) filigrano-
wą, wiecznie młodą dziewczyną. Nosi niebotycznie 
wysokie obcasy, które ukryte pod spodniami i niwelu-
ją jej kompleks wzrostu i wydłużają jej zgrabne nogi. 

Moją uwagę przy pierwszym spotkaniu zwróci-
ły jej oczy. Dość szeroko rozstawione, ogromne, o 
nieokreślonym szaro zielonkawym kolorze zmienia-
jącym się w zależności od stroju, pogody i samopo-
czucia Eli. Pięknie ocienione rzęsami, które zawsze 
podkręcała nieodłącznym i niczym niezastąpionym 
srebrnym nożykiem. Jej brwi przypominały jaskółcze 
skrzydła. Tak powinna wyglądać bajkowa „księżnicz-
ka czarnobrewa” z rosyjskich baśni, o której w dzie-
ciństwie czytała mi babcia. Była atrakcyjną kobietą, 
za którą oglądali się mężczyźni, a często i kobiety. 
Inteligentna, błyskotliwa, oczytana. Świetnie grała w 
brydża. Lubiła bywać w wielkim świecie. Jej pierw-
szy mąż, Włodzimierz Kierasiński, wprowadził ją w 
sfery artystyczne Warszawy, a później Sztokholmu. 
Był to (przedwcześnie zmarły) wszechstronnie uta-
lentowany artysta, muzyk. Na początku lat siedem-
dziesiątych przyjechał wraz z żoną do Szwecji na 
kontrakt i pozostali w niej. 

Po ponownym spotkaniu po latach zastanawiały-
śmy się, gdzie i jak się poznałyśmy. Ela sądziła, że 
na przyjęciu w konsulacie. Według mnie, pierwszy 
raz spotkałam ją u Tomka K., Polaka, który przyszedł 
do szkoły języka szwedzkiego w zastępstwie chorego 
lektora, Szweda. Nasza klasa składała się z samych 
Polaków przybyłych do Szwecji w latach 1981-1982. 
Tomek miał z nami zajęcia przez kilka dni. Po polsku 
wyłożył nam główne problemy szwedzkiej składni, 
pułapki związane z podobieństwem niektórych wyra-
zów. /.../ Między innymi kazał nam słuchać w samo-
chodzie wyłącznie szwedzkiego radia, czytać reklamy 
w tunnelbanie itp. Był mniej niż średniego wzrostu, 
choć wydawał się wyższy w butach z podwyższonym 
obcasem. Zapamiętałam go jako siwiejącego bruneta 
o wypukłych, brązowych oczach krótkowidza. 

Ubranego w kraciastą marynarkę z wywatowanymi 
ramionami (moda z lat osiemdziesiątych). Jego wiek 
trudno było określić. Z powodu różnorodności zain-
teresowań, o którym nam, nie bez dumy opowiadał, 
został przez nas nazywany „człowiekiem renesanso-
wym”. Wszystko go interesowało: od poezji, po gra-
fikę, informatykę i muzykę. Dorywczo pracował na 
uniwersytecie, ponadto miał swój zespół muzyczny, 
z którym objeżdżał okoliczne wesela. Grał na gita-
rze i śpiewał szwedzkie utwory. Był zaprzeczeniem 
szwedzkiego wyglądu, ale robił wszystko, by wy-
sławiać się jak rodowity Szwed, ba, nawet pobierał 
lekcje dykcji, a i tak kiedyś złośliwy Szwed powie-
dział do niego: „Din dumma svartskalle!” – obraźliwą 
nazwą czarnowłosych cudzoziemców. Pisał wiersze, 
które mój mąż złośliwie nazywał „wierszykami” z ry-
mami gorszymi niż częstochowskie. Zaczął bywać u 
nas w domu. Któregoś dnia zaprosił nas z rewizytą na 
szczupaka – nie powiedział jednak, że najpierw musi-
my go złowić. Rolę gospodyni domu pełniła właśnie 
Ela. Nic o niej nie wiedziałam, nie domyśliłam się, że 
już wtedy była dziewczyną Tomka…

Panowie łowili ryby nad jeziorem położonym 
niedaleko domu, w którym mieszkał Tomek, a my 
czekałyśmy, kiedy będziemy mogły zabrać się za 

przygotowanie kolacji (co nastąpiło niebawem), 
złowiony przez Tomka szczupak ważył ponad 3 
kilogramy. 

Czekając rozmawiałam z Elą. Opowiedziała mi 
trochę o sobie i o swym pierwszym mężu, wybitnie 
uzdolnionym muzyku, którego zniszczył alkohol. 
Byłam ciekawa, jak poznała Tomka. Wymieniłyśmy 
się numerami telefonów. Od pierwszego spotkania 
polubiłam ją.

Spotkałyśmy się w kawiarni na Starym Mieście. 
Zamówiła dla nas kawę i zaczęła swoją opowieść.

— To było jeszcze za życia mego pierwszego mę-
ża (wtedy nie zwróciłam uwagi na to „pierwszego”). 
Włodek napisał muzykę do sztuki Brechta „Dobry 
człowiek z Seczuanu” wystawianej w Stadsteater. 
Co wieczór wraz ze swoim zespołem muzyków grał 
podczas spektaklu na organach Hammonda. Pewnego 
razu zachorował gitarzysta i ktoś polecił Tomka. 
Włodek zatrudnił go. Tomek grał na kilku przed-
stawieniach. Mój mąż zdecydowanie go nie lubił. 
Dosadnie go scharakteryzował, cytuję: „Poniżająca 
chwalidupa”. Byłam tym oburzona. Według mnie, 
Tomek był mężczyzną, który rzeczywiście dużo opo-
wiadał o swoich osiągnięciach, ale wynikało to z tego, 
że znał swoją wartość. W tym czasie był w związku z 
pewną dziewczyną – Finką, która go wkrótce porzuci-
ła, a ja próbowałam (skutecznie) swatać go z Felicją, 
moją koleżanką. 

Mimo niechęci mego męża Tomek go lubił i sza-
nował. Po śmierci Włodka napisał o nim ciekawe 
wspomnienie do największej sztokholmskiej gazety. 
Uważałam, że zachował się godnie. Moje kontakty z 
Tomkiem urwały się, gdy poznałam Andersa, swego 
przyszłego drugiego męża. 

— Jak go poznałaś?
— Moje małżeństwo, zawarte z Włodkiem jeszcze 

w Polsce, wypaliło się. Mój mąż był, niestety, alkoho-
likiem. Próbowałam wszelkimi sposobami zachęcić 
go do leczenia. Wyśmiał mnie. Tłumaczył, że nie jest 
uzależniony, tylko po prostu alkohol mu pomaga. Był 
jak lekarstwo. Pod wpływem alkoholu napisał najlep-
sze utwory. W połowie 1974 roku wyjechał z swoim 
zespołem na ośmiomiesięczny kontrakt na statku pły-
nącym dookoła świata. Miałam popłynąć razem z nim, 
ale nie dostałam zezwolenia. Ciągle jeszcze miałam 
nansenowski paszport bezpaństwowca. Wiadomości 
od Włodka przychodziły rzadko. Były to głównie wi-
dokówki z miast, w których statek zatrzymywał się. 
Po pewnym czasie przestały przychodzić. Dostałam 
wiadomość od grających z nim muzyków, że znowu 
poszedł w alkoholowy ciąg. Nie pierwszy. Miałam 
już dość ciągłego ratowania go. Przekonywania, że 
niszczy swoją karierę. Dość przyrzeczeń, że nigdy 
więcej. Miałam do niego żal za złamanie danego mi 
słowa honoru. Siedziałam sama w Szwecji w pustym, 
wynajętym mieszkaniu i rozmyślałam o swoim życiu. 
Byłam tu nikim, cieniem swego męża. 

Zamiast rozczulać się nad sobą, postanowiłam, że 
muszę coś zmienić. Po zdaniu państwowego egza-
minu z języka szwedzkiego zapisałam się na historię 
sztuki na uniwersytecie sztokholmskim.

W grudniu 1974 roku znajomi zaprosili mnie na 
imprezę z okazji trzydziestolecia swego małżeństwa. 
Przyjęcie odbywało się w jedynym wtedy drapaczu 
chmur, w centrum Wenner-Gren. Towarzystwo było 
międzynarodowe. Przedstawiono mi sympatycznie 

wyglądającego, wysokiego chłopaka o prawie dziew-
częcej urodzie, którą podkreślały ścięte na pazia dłu-
gie włosy. Popatrzyliśmy na siebie i coś zaiskrzyło. 
Przetańczyliśmy razem cały wieczór. Był ode mnie 
kilka lat młodszy. Szwed, blondyn długi jak tyczka, 
garbiący się lekko. Z wykształcenia był chemikiem. 
Pracował w naukowym wydawnictwie wydającym 
podręczniki szkolne. Inteligentny, dowcipny, ale nie-
śmiały, czy raczej zdystansowany. Myślałam, że spo-
tkanie z przystojnym kawalerem na tym się zakończy. 
Nie dałam mu swego numeru telefonu, ale on zdo-
był go od znajomych. Następnego dnia zadzwonił i 

powiedział, że koniecznie musimy się spotkać. Jestem 
najcudowniejszą dziewczyną, jaką w swoim życiu 
spotkał. Zakochał się we mnie. Na drugiej randce za-
proponował mi małżeństwo. Odpowiedziałam, że to 
nierealne, bo jestem mężatką, choć moje małżeństwo 
z powodu alkoholizmu męża chyli się ku upadkowi. 
Anders powiedział, że poczeka, aż wezmę rozwód! 

Po ostatnich latach, w których bez powodzenia 
walczyłam o to, by mój mąż był trzeźwy, leczyłam 
jego kace i pilnowałam, by zwlókł się z łóżka i po-
szedł do pracy, słowa Andersa zapowiadały upragnio-
ny spokój. Dawno zapomniałam, że mężczyzna może 
prawić komplementy, od męża nie słyszałam już od 
lat żadnego wyznania miłości. To, co mówił Anders, 
napełniało mnie ciepłem. Podnosiło z upadku, który 
mi zafundował Włodek.

Anders był taki, jakiego można było sobie wyma-
rzyć. Współczuł, gdy opowiadałam mu o pijackich 
ekscesach męża, Był czuły, opiekuńczy. Ciekawie 
mówił o swojej pracy. Byłam nim zafascynowana.

— Zakochałaś się?
— Tak. Po burzliwym życiu z pierwszym mężem 

pełnym zdarzeń i ludzi zdawało mi się, że Anders da 
mi to ukojenie, jakiego wtedy pragnęłam. Chciałam 
mieć dom, dzieci, opiekuńczego męża, jednym sło-
wem małą stabilizację. Rozwód z Włodkiem bez 
orzekania o winie przeszedł bezboleśnie. Oboje po-
zostaliśmy przyjaciółmi. Nareszcie, w dwa tygodnie 
po rozwodzie (!) mogłam wyjść za swego „księ-
cia Anderszka”, jak go nazywałam. Małżeństwo z 
Andersem na początku było ciekawe i, jak mi się wy-
dawało, udane. 

Nie zauważyłam, że w swojej wielkiej miłości tylko 
podporządkowywał się moim pomysłom. Wszedł w 
grono moich polskich przyjaciół. Zapraszałam gości, 
organizowałam przyjęcia, spotkania brydżowe, bale 
przebierańców. Wydawało mi się, że on w tym czuł 
się dobrze. Zapisał się na lekcje języka polskiego, by 
móc uczestniczyć w naszych rozmowach. Niestety, 
szybko zniechęcił się, ponieważ jak się okazało na-
uczyciel nie za bardzo dobrze znał pisany język polski 
i nasze znaki diakrytyczne – te polskie: ą, ę, ś, ć itp., 
zupełnie pomijał. 

Dziś wiem, że akceptował mój styl życia tylko 
dlatego, że kochał mnie bezgranicznie. Późniejszy 
Anders przedkładał domowe życie, ciche i spokoj-
ne. Z biegiem czasu zobaczyłam, że w nasz związek 
wkrada się nuda. Może to, że nie miałam z nim dzieci, 
było powodem... Nie wiem.

Śmierć Włodka była dla mnie szokiem. Andres 
mnie pocieszał. Zabrał na urlop na wieś do naszego 
letniego domu zwanego tu stugą. Nie czułam się tam 
dobrze, nie lubiłam wsi. Byłam warszawianką, dziew-
czyną z dużego miasta, w dodatku obracającą się 
wśród ludzi z elity polskiej kultury. W Polsce prowa-
dziłam otwarty dom, tu skazana byłam na samotność. 

— Ukończyłaś studia?
— Nie. Nawet nie pamiętam, dlaczego. Dostałam 

atrakcyjną, państwową pracę. Niemały wpływ na to, 
że w pierwszej selekcji nie odrzucono mojego po-
dania, miało nazwisko Sörensen, które przyjęłam po 
ślubie. Nie zdawałam sobie z tego sprawy. Sądziłam, 
że na decyzję o zatrudnieniu mnie wpłynęły moje 
doskonałe świadectwa i oczywiście urok osobisty 
(miały wpływ, ale dopiero w drugiej fazie rekru-
tacji). Dostałam fascynującą pracę w Szwedzkim 
Inspektoriacie Kontroli Nuklearnej. Byłam szanowa-
na, spełniałam się. Wpływ na to miała moja rzekoma 
znajomość z księciem, późniejszym królem Szwecji. 

— Co?!
— W czasie, gdy studiowałam na Uniwersytecie 

sztokholmskim, książę miał jakieś wykłady na eko-
nomii. To było długo przedtem zanim spotkał Sylwię, 
dzisiejszą królową. Spotykaliśmy się na korytarzu, 
nie wymieniając ani słowa. Czasami uśmiechał się do 
mnie i pozdrawiał uniesioną ręką. Minęło kilka lat. 

ANNA WINNER

Elżbieta Sörensen. Foto: Archiwum  NGP
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Witamy w Turkusowej hacjendzie
Całą drogę milczeli. 
Wysiedli z busa na 
lanckorońskim rynku. 
Sennym, opustoszałym. 
Było leniwe niedzielne 
przedpołudnie. Rozejrzeli 
się wokół. Rynek ogrom-
ny, otoczony chałupami 
krytymi gontem. Z burzli-
wej teraźniejszości wpadli 
nagle w szczelinę czasu 
przeszłego. Przysiedli 
na ławce obok pomnika 
anioła z rozpostartymi 
skrzydłami.

Milczeli od momentu, kiedy Paweł 
odebrał telefon, że Dżeki się zaczadził. 
W objęciach kochanki. Wyratowano 
ich, aczkolwiek stan obojga jest po-
ważny. Leżą w szpitalu. Wanda w 
szoku. Oczywiście, nie przyjedzie do 
Lanckorony na spotkanie, którego tak 
pragnęła. Cieszyła się jak dziecko, 
jej animusz uskrzydlał pozostałych. 
Grupa Lanckorońska na historycznym 
benefisie. 

Słychać było dzwonki dochodzące 
z pobliskiego kościoła. Trwało nabo-
żeństwo. Jaskółki kołowały tuż nad ich 
głowami.  

Nie chciało się wstawać z ławki. 
Paweł odczuwał zapach dobrej ciszy. 
Bo cisza może być dobra albo złowiesz-
cza. Dająca ukojenie albo zapowiada-
jąca najgorsze. Ta jest dobra. Chłonął 
panoramę łagodnych zboczy Beskidu, 
obrysowanych mocnymi konturami, 
odcinającymi góry od nieboskłonu. 
Krajobraz łagodności. Nadal bardzo nie 
chciało mu się wstać z ławki.

– Pokaż mi drugie takie miejsce, 
gdzie siedząc na rynku miasta, możesz 
oglądać pasmo gór widoczne jak na 
dłoni. Rynek niczym amfiteatr. A tam 
scena. Góry to kulisy i tylko czekać na 
rozpoczęcie spektaklu. I niech Dobra 
Cisza będzie tu spektaklem. 

Paweł próbował rozruszać Piotra, 
który zamknął się w sobie, osowiały, 
milczący. 

– Chyba z dziesięć stopni będzie 
miał – komentował dalej Paweł.

– Co, kto?
– Dziesięć stopni spadu. Takie na-

chylenie rynku. 
Piotr wzruszył ramionami.
Ściana deszczu runęła na nich bez 

ostrzeżenia. Dobra Cisza okazała się 

ciszą przed burzą. Nie dostrzegli grana-
towej chmury, która napłynęła od stro-
ny wzgórza zamkowego. Popędzili na 
najbliższy ganek przy galerii w górnej 
części rynku. Zygzakom piorunów to-
warzyszyły wystrzały burzy. Zmoczeni 
do cna, stanęli pod daszkiem, wpatrując 
się w gęste strugi deszczu. Nawałnica 
była krótka. Przyszła i odeszła. Przez 
szczelinę w chmurach wyjrzało słońce. 
Po chwili, wielki łuk tęczy obramo-
wał rynek, miasteczko, góry, cały ten 
świat…

Usiedli na murku pod daszkiem 
gontowym, poruszeni widokiem tę-
czowego łuku tryumfalnego. Na rynku 
zaczęli pojawiać się pojedyńczy ludzie. 
Przemierzali rynek, znikali. Zauważyli 
wśród nich osobnika, który kręcił się 
wte i wewte. Czarne długie włosy, na 
nosie słoneczne okulary. Krążył w 
ciemnej kapocie, z której wystawało 
coś, co z oddali mogło się wydawać 
gryfem gitary skierowanym w dół. 

Podchodził do przechodniów, szedł 
z każdym przez chwilę, odstępował, 
podchodził do następnego. Nie odga-
niali go od siebie. Widać było, że jest 
im znajomy. Nie sprawiał wrażenia 
pijanego. Paweł zauważył, że ich też 
namierzył. Nie podszedł, tylko przy-
stanął chwilę przed studnią z napisem 
„Ważne są tylko te dni, których jeszcze 
nie znamy”; zbliżył się następnie do 
pomnika Anioła. Mogli teraz zauwa-
żyć, że to, co mu dynda pod kapotą, to 
spora stolarska piła. 

Mieniąca się pastelowymi barwami 
tęcza zwróciła i jego uwagę. Zadarł 
głowę, patrzył na niebo przez dłuższą 
chwilę. Na rynku pojawiło się nagle 
więcej osób. Przemierzali grupkami 
dróżki między klombami. Widać skoń-
czyła się msza. 

Człowiek z Piłą uniósł ręce i dono-
śnym  głosem zawołał: 

– Krzyż wielki na niebie się ukaże. 
Chmury się zasrebrzą. Hufce niebieskie 
nadciągną. Świetliste rydwany nadjadą. 
Posłańcy pokoju zawitają do nas. 

Przerwał na chwilę, ciekaw zapewne 
efektu  inwokacji. – Cherubiny do nas 
zjadą. Trzeba ugościć. Trzeba ugościć!

Przechodnie nie zwracali uwa-
gi na słowa Messengera w Czerni. 
Przechodzili obok niego, wkrótce się 
rozeszli. Konferansjer Niebiańskiego 
Spektaklu przysiadł na chwilę pod po-
mnikiem Anioła, potem ruszył w kie-
runku sklepu. Znów się zrobiło pusto 
i cicho. 

„I to jest nadal Dobra Cisza” – pomy-
ślał Paweł. Zwłaszcza po nieoczekiwa-
nej, ale na szczęście krótkiej wizycie na 
Rynku w Grodzie Kraka. Wszystko ich 
tam brzydziło. Disneyland z tego grodu 
zrobili. Cekinowe cacka. 

Nie chce się wstawać. Znak, że 
czas się do drogi sposobić. Filippa z 
Chudzinkiem zapewne już ich ocze-
kują. Dostali od Filippy mejla, że mają 
dotrzeć do Studni Trzeciego Anioła, 
a potem wszystko samo się wyjaśni. 
Pójdą stamtąd znakowanym szlakiem, 
prowadzącym do ich nowo nabytej 
hacjendy. Która stoi na Tęczowym 
Wzgórzu. Taki adres podała, choć na-
zwy nie znajdzie się na żadnej mapie. 
Z góry założyli, że to jednak nieopodal. 
Miasteczko niewielkie. Przysiadłe na 
wzgórzu, ukryte za zboczem. Można 
się w nim schronić „od spiekoty i od 
deszczu, od tupotu szybkich spraw”, 
jak śpiewał Marek Grechuta, często tu 
bawiący.

Kiedy wreszcie powstali z ławki, za-
uważyli Człowieka z Piłą wychodzące-
go ze sklepu. Zadarł głowę, by sycić się 
widokiem tęczy, butelkę z piwem przy-
warł do ust. Bez trudu dotarli do studni, 
stała obok rynku. Do uchwytu korby 
przyczepiony był biały haftowany che-
rubinek ze skrzydełkami. Po chwili 
Paweł zauważył, po drugiej stronie uli-
cy, zaczepionego na gałęzi drzewa po-
dobnego cherubinka. Zrozumieli, że to 
ich trop. Podążyli ulicą, która wspinała 
się w stronę góry zamkowej. Gabaryty 
miejscowości, układ domostw, ulice, 
były już rozpoznane. Paweł jeszcze w 
busie skłonił Piotra, by ten przestudio-
wał mapę w swoim smartfonie. 

Kiedy mijali pracownię z wyroba-
mi z gliny, zauważyli kolejnego che-
rubinka. Wybrał towarzystwo kotów 
ceramicznych, wygrzewających się na 
płocie i na podwórku. Szli w górę ulicy, 
doszli do przecznicy opasującej wzgó-
rze, która była najwyżej położoną uli-
cą w miasteczku. Kolejny cherubinek, 
umocowany na rozpadającym się bal-
konie niegdyś okazałej willi, wskazał 
im dalszy kierunek. Mieli pójść teraz 
Aleją Cichych Szeptów, jak głosił szyld 
przy drodze. 

Weszli w aleję, która trawersem obie-
gała lanckorońską górę. Domy ustąpiły 
miejsca leśnej gęstwinie. Szli zielo-
nym szumiącym tunelem, utworzonym 
przez wysokie drzewa, wśród rozśpie-
wanego gwarem ptaków listowia. 

Zauważyli teraz, tuż za rozwidle-
niem ścieżki, cherubinka przycupnię-
tego na konarze spróchniałego drzewa. 
Poszli za jego wskazaniem, drogą krętą 

ZYGMUNT BARCZYK
fragment powieści

i wyboistą. Wkrótce poprzez lekko ko-
łyszące się korony drzew mogli dojrzeć 
sylwetę domostwa, a za nim następne. 
Doszli do płotu, zobaczyli bramę z 
przytkniętym do niej ażurowym cheru-
binkiem. Na drewnianej tablicy wbitej 
w bramę zauważyli reprodukcję akwa-
reli przedstawiającej w galimatiasie 
licznych barw coś, co wyglądało  jak 
przemarsz aniołów. Pod obrazem zna-
leźli tekst: 

Kołyszemy, pochylamy,/całujemy,
   oddalamy – aniołowie. 
Nastrajamy, poprawiamy,
/otwieramy trudne bramy 
   – aniołowie. 
Przebaczamy, istniejemy,
/usypiamy, miłujemy 
   – aniołowie. 
Deszcz pijemy, nic nie jemy,
/kwiaty w lustrach, szafir niemy 
   – aniołowie. 

dok. na str. 11
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Wszystkie szczepionki 
przeciwko Covid-19 są bezpieczne 
i dokładnie przetestowane
Wymagania dotyczące szczepionek przeciwko 
Covid-19 są tak samo wysokie jak w przypadku 
innych szczepionek. Zanim szczepionki zaczną 
być podawane wielu osobom, są one testowane 
dokładnie i na wiele różnych sposobów, aby 
były bezpieczne i skuteczne. Szczepiąc się, 
chronisz zarówno siebie, jak i innych.

Jak testowane są szczepionki przeciw Covid-19?

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wszystkich szczepionek 
są bardzo surowe. Takie same wysokie wymagania stawiane są 
również szczepionkom opracowanym przeciwko Covid-19. Zanim 
szczepionki zaczną być podawane wielu ludziom, są testowane 
na wiele różnych sposobów. Najpierw w laboratorium, a potem 
na ludziach. Zatem wszystkie szczepionki przeciwko Covid-19 są 
bezpieczne i dokładnie przetestowane.

W Szwecji, zanim nowa szczepionka będzie mogła zostać 
zastosowana, musi zostać zatwierdzona zarówno przez Unię 
Europejską, jak i Szwedzką Agencję Leków (Läkemedelsver-
ket).

Wszystkie szczepienia w Szwecji są rejestrowane. W ten sposób 
można śledzić skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek. Szcze-
pionki są bowiem nadal monitorowane nawet po rozpoczęciu ich 
stosowania, między innymi po to, aby można było wykryć nietypo-
we skutki uboczne.

W jaki sposób szczepionki przeciw Covid-19 zostały opraco-
wane tak szybko?

Ponieważ pandemia ma tak dużą skalę, w badania nad szcze-
pionką na Covid-19 zainwestowano ogromne środki. W ich opra-
cowaniu współpracowali naukowcy z wielu krajów. Szczepionki 
są oparte na technologii, która była wcześniej wykorzystywana 
przy opracowywaniu innych szczepionek. Dzięki temu możliwe 
było szybsze niż zwykle opracowanie bezpiecznych i skutecznych 
szczepionek.

Dlaczego szczepienie się jest ważne?

Covid-19 to bardzo zaraźliwa choroba, która może prowadzić do 
poważnych powikłań. Jeśli jesteś zaszczepiony istnieje bardzo 
małe ryzyko, że zostaniesz zarażony i przeniesiesz infekcję.

Szczepienia chronią przed poważnym zachorowaniem na Co-
vid-19. Po szczepieniu układ odpornościowy organizmu wzmacnia 
ochronę przed Covid-19. Jeśli jednak zachorujesz, najprawdopo-
dobniej choroba będzie miała łagodniejszy przebieg.
 
Szczepienia zmniejszają również ryzyko zarażenia innych osób, 
które są zagrożone poważnym zachorowaniem. Szczepiąc się, 
przyczyniasz się na dłuższą metę do ograniczenia rozprzestrzenia-
nia się infekcji w społeczeństwie, co jest konieczne, abyśmy mogli 
znów zacząć żyć jak zwykle.

Nawet osoba, która zachorowała na Covid-19, musi zostać za-
szczepiona. Ci, którzy mieli Covid-19, rozwinęli ochronę przed cho-
robą, ale nie wiemy dziś, jak długo ta ochrona będzie skuteczna.

Dlaczego powinieneś przyjąć dwie dawki szczepionki?

Po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki przez ograniczony czas 
jest się chronionym przed poważnym zachorowaniem. Druga daw-
ka sprawia, że ochrona zapewniana przez szczepionkę nie zmniej-
sza się, ale utrzymuje się przez długi czas. Dlatego bardzo ważne 
jest, aby przyjąć również drugą dawkę szczepionki.

Więcej informacji o szczepieniu przeciwko Covid-19 
można znaleźć na stronie 
www.folkhalsomyndigheten.se/covid19-polska

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Covid-19 to bardzo zaraźliwa choroba, która może prowadzić do poważnych 
powikłań. Jeśli jesteś zaszczepiony istnieje bardzo małe ryzyko, że 
zostaniesz zarażony i przeniesiesz infekcję.  FOTO: Johnér Bildbyrå AB
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21. Nowe Horyzonty. 

Kino żywe
Między 12 a 22 sierpnia, po wymu-
szonej pandemią zeszłorocznej edy-
cji niemal w pełni online, Między-
narodowy Festiwal Filmowy Nowe 
Horyzonty znów na 11 dni zamienił 
Wrocław w europejską stolicę kina. 
Była to wyjątkowa edycja w wyjąt-
kowym roku. Choć pandemia nadal 
jest z nami, sama organizacja takie-
go wydarzenia pozwala z nadzieją 
patrzeć w przyszłość i pokazuje 
strategie działania w (post)pande-
micznej rzeczywistości, co wyrażone 
zostało w festiwalowym haśle „kino 
od nowa”. Tegoroczne wyselekcjono-
wane filmy często poruszały tematy, 
które przez ostatnie półtora roku 
stały się szczególnie istotne, jak 
bliskość, relacje, więzi rodzinne 
i odchodzenie.

21. edycja była inna, nie tylko przez sanitarne wy-
tyczne. Sale nie mogły zostać w pełni zapełnione, fre-
kwencja również była mniejsza niż zwykle, ulubione 
miejsce spotkań i wymiany filmowych przeżyć po ca-
łym dniu seansów – klub festiwalowy Arsenał – w tym 
roku ze względu na bezpieczeństwo nie został otwar-
ty. Lecz wszyscy zdawali się być jeszcze bardziej 
głodni kina i kinofilskiej wspólnoty po zeszłorocz-
nej edycji online. Trudniej było rozpoznać dalekich 
znajomych, widząc jedynie zmęczone oczy i czoło 
wystające znad maseczki. Być może także to sprowo-
kowało do większej ilości przypadkowych rozmów i 
nowych znajomości zawieranych przed kinem czy w 
biegu pomiędzy festiwalowymi obiektami. To tak-
że pierwsza edycja w pełni hybrydowa, której część 
online trwała tydzień dłużej niż festiwal stacjonarny 
oraz po raz pierwszy w roli dyrektora wystąpił Marcin 
Pieńkowski. Priorytetami organizacyjnymi tegorocz-
nego wydarzenia było bezpieczeństwo oraz, przynaj-
mniej deklaracyjnie, ekologia i zmniejszanie śladu 
węglowego przy produkcji festiwalowych gadżetów. 

Nowe Horyzonty to festiwal transformujący. 
Przez lata zmieniał nazwy, miejsca oraz formy. 

Pierwsza edycja odbyła się w 2001 roku w Sanoku, 
następne cztery w Cieszynie, a od 2006 roku na sta-
łe zagościł we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty, 
od niedawna w Dolnośląskim Centrum Filmowym i, 
ponownie od tego roku, w Teatrze Capitol. Jednak 
przede wszystkim jest to festiwal przekształcający 
polską widownię. Od lat ojciec założyciel i wieloletni 
dyrektor MFFNH Roman Gutek dzięki swojej pracy 
dystrybutorskiej kształtuje gusta i wytycza drogi mło-
dym (i nie tylko) widzom. Pokazuje tytuły nieoczywi-
ste, reżyserów poszukujących nowych form i przede 
wszystkim kino poszerzające horyzonty. MFFNH jest 
także miejscem polskich premier najważniejszych 
tytułów prosto z Cannes i innych największych świa-
towych festiwali, m.in. Berlinale. O pewnym rodzaju 
prestiżowości największego festiwalu filmowego w 
Polsce świadczyć może też fakt, że tegorocznemu jury 
przewodniczyła noblistka Olga Tokarczuk, jednym z 
gości był Gaspar Noé, a ze swoim recitalem z oka-
zji retrospektywy filmów Chantal Akerman wystąpiła 
Sonia Wieder-Atherton. Ponieważ niektóre światowe 
festiwale w tym roku musiały przenieść się online, co 
wpłynęło na kształt ich programu, Wrocław stał się 
także pierwszym po Cannes miejscem pokazów te-
gorocznej zwyciężczyni Złotej Palmy – Titane Julii 
Ducournau, która podzieliła wrocławską publiczność. 

Titane jest filmem, który „przywiera do ciała”. By 
nie zdradzać innym zaskakującego konceptu, ja-

ki wymyśliła francuska reżyserka, nie sposób pisać o 
tym filmie inaczej, niż przez pryzmat fizycznych i oso-
bistych odczuć. Ten sugestywny body horror wydaje 

się być idealnie skrojony na dzisiejszy czas. Po ro-
ku izolacji i ciągłego utrzymywania dystansu, nagle 
znajdujemy się niekomfortowo blisko ciała bohaterki, 
eksplorując jego granice. Wdrażamy się w cielesność 
filmowych postaci, ale i swoją. Obserwujemy, jak z 
upływem czasu bohaterka uczy się bliskości i także 
my jesteśmy bardziej niż zazwyczaj świadomi obec-
ności innych widzów. Podczas brutalniejszych scen 
na zmianę słyszymy westchnienia, głosy obrzydzenia 
i chichot ulgi osób zebranych na sali, czyli coś, czego 
nie moglibyśmy doświadczyć w domowym zaciszu. 
To właśnie tych zbiorowo doświadczanych emocji 
brakowało nam od poprzedniej edycji. Nie mogło być 
lepszego niż Titane filmu otwarcia, który odkrywa 
przed nami tęsknotę zbiorowego przeżywania kina i 
skrajnych emocji. 

Mimo otoczki transgresji i głosach o kontro-
wersyjności, dzieło Ducournau opowiada 

klasyczną historię o samotności i potrzebie blisko-
ści, ale także rodzinie. Właśnie te tematy najczęściej 
pojawiały się na ekranie. W swoim nowym filmie 
– Mała mama (Petite maman), Céline Sciamma po-
wraca do współpracy z dziecięcymi aktorkami, by 
opowiedzieć historię żałoby i więzi pomiędzy matką 
a córką. Kilkuletnia Nelly po śmierci babci zaprzyjaź-
nia się z dziewczynką, dzięki której zaczyna eksplo-
rować historię relacji swojej mamy z jej rodzicielką. 
Reżyserka przygląda się zabawom i rozmowom boha-
terek, kreśląc portret dziecięcych emocji i sposobów 
radzenia sobie ze stratą.

Najnowszy film François Ozona – Wszystko po-
szło dobrze (Tout s’est bien passé), także trak-

tuje o odchodzeniu rodzica. Dwie siostry na prośbę 
ojca próbują zorganizować dla niego eutanazję za 
granicą, mierząc się przy tym z historią dynamiki ich 
relacji i głęboko tkwiącymi urazami. Ozon przepla-
ta dramatyczne tony humorem, z samoświadomością 
opowiadając o francuskiej klasie wyższej, która może 
pozwolić sobie na luksus odchodzenia na własnych 
warunkach. W pewnym momencie filmu bohater 
dowiadując się, ile kosztuje eutanazja, sarkastycznie 
pyta: „To jak robią to biedni?”. Odpowiedź dałoby 
mu najnowsze dzieło Gaspara Noégo Vortex, w któ-
rym czołowy francuski ekstremista z niespotykanym 
u niego spokojem przygląda się koszmarowi starości, 
postępującej demencji i powolnemu odchodzeniu. 
Reżyser mimo zmiany nastroju, nadal potrafi zasko-
czyć nas formą. Podzielił ekran na pół, jedną część 
oddając legendarnemu reżyserowi Dario Argento i je-
go postaci, a drugą wybitnej aktorce Françoise Lebrun 
w roli cierpiącej na demencję kobiety. Vortex tylko 
z pozoru bardzo różni się od pozostałej twórczości 
Noégo. Wcale nie porzucił on dwóch niezbędnych w 
jego filmach elementów: środków psychotropowych 
i imprez do utraty tchu. Tym razem narkotyki wystę-
pują tu pod płaszczykiem leków, a życie „jest krótką 
imprezą, która wkrótce zostanie zapomniana”.

Na tegorocznej edycji MFFNH pojawiły się 
także pierwsze filmy jawnie odnoszące 

się do naszej obecnej pandemicznej rzeczywisto-
ści. Przykładem jest rumuński zwycięzca Złotego 
Niedźwiedzia Niefortunny numerek lub szalone porno 
(Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) Radu Jude, 
w którym świadectwem pandemii są noszone (bądź 
też ostentacyjnie nie) maseczki. Ten drobny rekwizyt 
otwiera pole do poszerzenia charakterystyki postaci, 
które, tak jak osoby w naszym życiu, nieraz możemy 
ocenić po pierwszym spojrzeniu na ich maseczkę. 
O noszącym może świadczyć jej stan, nadrukowane 
obrazki lub napisy, czasem wręcz mini-manifesty lub 
polityczne odniesienia. Jude z humorem rozprawiając 
się ze współczesną Rumunią, ale także hipokryzją 
historii całego świata, przedstawia bolesny obraz po-
dzielonego kraju dobrze znany Polakom. Po seansie 
przed kinem dało się słyszeć głosy, że „kto mieszka w 
Polsce, ten się nie śmieje”. Śmiech na sali jednak był, 
choć raczej pozostawiający gorzki posmak refleksji o 
coraz silniejszej polaryzacji, wpływie kapitalizmu na 
przestrzeń miejską, a także o historii, która manipu-
lowana stanowiła i nadal stanowi oręże w walce idei. 

21. Nowe Horyzonty swoją frekwencją (w fe-
stiwalu stacjonarnym uczestniczyło ponad 

70000 osób) i atmosferą potwierdziły silną wśród wi-
dzów potrzebę interakcji i wymiany myśli, które nie 
odbywałyby się jedynie za pomocą mediów społecz-
nościowych. Pokazały, że kultura filmowa musi być 
żywa, opierać się na spotkaniu z drugim człowiekiem. 
Ludzie chcą przyjeżdżać co roku do Wrocławia, bo 
tam kino ożywa. Tegoroczna edycja pozwala myśleć z 
optymizmem, że izolacja i rozwój platform streamin-
gowych nie zabiją drzemiącego w ludziach głodu kina 
i kina-miejsca.

Alicja Nowacka

Można było się spodziewać, że wierni z kapli-
cy pod wezwaniem Grzegorza Brauna (posła 

Konfederacji, który dał ostatnio popis w Sejmie na-
wołując do powieszenie ministra zdrowia) ujmą się 
za nim i solidarnie staną w jego obronie. Na facebo-
okowej stronie Stowarzyszenia Polskich Patriotów 
w Szwecji - Semper Fidelis (organizacji wspieranej 
- duchowo, a może i finansowo? - przez Kongres 
Polaków w Szwecji) pojawił się apel o zbiórkę pie-
niężna dla Brauna z takim oto tłumaczeniem: Poseł 
Grzegorz Braun w dniu 16 września 2021 po raz 
kolejny został wykluczony z obrad Sejmu. Została 
nałożona na niego przez Prezydium Sejmu RP tak-
że najwyższa możliwa kara finansowa, w łącznej 
monstrualnej wysokości ponad 60 tys. złotych (sic!). 
Została rozpętana na niego nagonka mająca na celu 
zniszczenie jego wizerunku. Jednak w oczach więk-
szości polskich patriotów Grzegorz Braun pozostaje 
najbardziej wiarygodnym, najbardziej pracowitym, 
najbardziej aktywnym i odważnym posłem. Jest zmo-
rą większości sejmowej i tzw totalnej opozycji stąd 
ta bezprecedensowo wysoka kara nałożona na niego 
przez Prezydium Sejmu, która jest próbą utrudnie-
nia i ograniczenia jego parlamentarnej i publicznej 
aktywności. 

Pikanterii sprawie dodaje jeszcze tweet Grzegorza 
Brauna: ;-) Serdeczne Bóg zapłać! W najbliższych 
dniach wraz z zespołem prawników przedstawię pro-
jekt spożytkowania tych zasobów na działania służące 
gromadzeniu użytecznych procesowo dowodów prze-
stępstw i zbrodni popełnianych w zw. z COVID-19 - 
projekt pod roboczą nazwą: NORYMBERGA 2.0. 

Jak to skomentować? TWORKI ‘21?

Z życia polskich organizacji w Szwecji. Jakiś 
czas temu taka oto karteczka wisiała w 

Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych 
w Sztokholmie...

Myliłby się jednak ktoś myśląc, że karteczki 
„dziwnej” treści to ewenement ostatnich czasów. Oj, 
nie. W naszym posiadaniu jest kopia innej kartecz-
ki z roku 1957 (!), gdy w ówczesnej siedzibie Rady 
Uchodźstwa Polskiego w Szwecji prezes organizacji 
z tamtych czasów – generał Zdzisław Przyjałkowski 
(nota bene bardzo zasłużona postać dla środowiska 
polskiego w Sztokholmie) wieszał karteczki tej treści: 
„Uprzejmie proszę o zarządzenie umycia okien w po-
koju Rady i czytelni oraz doprowadzenie do porządku 
podłogi w pokoju Rady”. Polski patriotyzm i emigra-
cyjna działalność mają różne odcienie...
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40 lat temu, w mroźną i śnieżną niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano, Polskie 
Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, powtórzone w telewizji 
o godzinie 9.00, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Woj-
skowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu, na mocy dekretu 
Rady Państwa, stanu wojennego na terenie całego kraju. Ta sucha i prosta w swojej 
wymowie enuncjacja nie oddaje ogromu znaczenia i konsekwencji podjętej wtedy 
decyzji. Alea iacta est (kości zostały rzucone), odwrotu już nie było. Jak do tego 
doszło? Jaka była geneza tej bezprecedensowej decyzji, stawiającej aparat komu-
nistycznego państwa przeciwko obywatelom? Dlaczego komuniści zdecydowali się 
na otwartą wojnę z narodem? Gdzie bylibyśmy, gdyby nie było stanu wojennego? 
Czy było to konieczne, czy dało się tego uniknąć?

STAN  WOJENNY 
13 GRUDNIA 1981 
GENEZA (cz.1)

Funkcjonujący w Polsce komunistyczny system 
sprawowania władzy charakteryzował się mono-
centrycznością oraz realizacją zasady jednolitości 
władzy państwowej, gdzie ustrój polityczny konsty-
tuowała przede wszystkim reguła kierowniczej roli 
partii (PZPR). Zakres realnej władzy zależał w dużej 
mierze od stopnia podporządkowania społeczeństwa. 
Społeczeństwa jak wykazała historia, niepokornego, 
niespolegliwego, umiejącego wyartykułować swoje 
niezadowolenie i żądania. 

Dlatego też, lata sprawowania władzy przez komu-
nistyczny establishment doprowadzały do wielu na-
pięć, protestów, strajków i buntów. Jedne były uśmie-
rzane w zarodku przekupstwem, drugie eliminowane 
perswazją i zapobiegliwością służb a trzecie dławione 
były siłą, z całą brutalnością i bezwzględnością. 

Władza starała się zuniformizować społeczeń-
stwo według ideologicznego wzorca, obiecując do-
bra i przywileje dla posłusznych i spolegliwych. 
Represjami z kolei groziła tym, którzy się jej nie pod-
porządkowywali. Ludowa demokracja miała wyrażać 
nadrzędną wolę ludu i narodu prezentowaną przez 
partię, która mając monopol na jedynie słuszną praw-
dę, nie mogła akceptować różnorodności i niezależ-
ności. Powszechnie uprawiano dekonstrukcję historii, 
zakłamując ją i mitologizując. Stąd właśnie brały się 
szczególne zagrożenia płynące z indoktrynacji ideolo-
gicznej partii komunistycznej, która kierowała się po-
gardą do wszystkiego, co nie pasowało do klasowej, 
ideologicznej narracji, i zawsze wiedziała, co dla spo-
łeczeństwa jest dobre i słuszne. Taka historia, zmisty-
fikowana i replikowana pod każdą postacią, miała być 
narzędziem służącym do modelowania postaw nowe-
go socjalistycznego społeczeństwa, pozbawionego 
swojej prawdziwej przeszłości, tożsamości i wspól-
nej zbiorowej pamięci. Kolejne pokolenia zanurzone 
w propagandowym fałszu nie mając alternatywnych 
źródeł informacji powoli zatracały znaczenie podsta-
wowych pojęć, przez co stawały się coraz bardziej 
bezbronne.

Po masakrze, jaką w grudniu 1970 r. wojsko i mi-
licja urządziły w Gdańsku i Gdyni protestującym 
przeciw podwyżce cen robotnikom, w celu uspokoje-
nia wewnętrznych napięć, nowe kierownictwo PZPR 
potępiło poprzednie praktyki i dokonało przetasowań 
personalnych w partii i w rządzie. Nastroje się uspo-
koiły, podwyżki cen zostały cofnięte, a wynegocjo-
wane podczas strajków podwyżki płac zachowano. 
Utrzymywano sztywne ceny podstawowych produk-
tów spożywczych w obawie przed niezadowoleniem 
społecznym. Ich nienaruszalność oraz zwiększone 
wydatki społeczeństwa na konsumpcję doprowadzi-
ły stopniowo do lawinowo rosnących dopłat, co z 
kolei zaowocowało zwiększającym się z roku na rok 
olbrzymim deficytem budżetowym. Rolnicy mogli 
teraz zaciągać tanie kredyty, a na dodatek zaczęli 
korzystać ze świadczeń publicznej służby zdrowia. 
„Siermiężny socjalizm” Władysława Gomułki został 
wkrótce zastąpiony „nowoczesnym socjalizmem kon-
sumpcyjnym” Edwarda Gierka. Ale wszystko miało 
swój koszt. W zastraszającym tempie rosło zadłuże-
nie Polski za granicą (pod koniec 1975 r. wynosiło 
ono 7,6 mld dolarów, a w 1979 r. sięgało już 20,5 mld 
dolarów). Rosła inflacja. Potęgowała się niewydol-
ność socjalistycznej ekonomii, zwłaszcza w zakresie 

produkcji towarów powszechnego użytku. Wszystkie 
wady socjalistycznej ekonomii zaczęły wychodzić na 
wierzch. Podobnie jak w innych krajach „demokracji 
ludowej” gwałtownie pogarszał się stan naturalnego 
środowiska. Te i inne symptomy stawały się obrazem 
ostrego kryzysu cywilizacyjnego. Wielkie uprze-
mysłowienie, dające od lat pięćdziesiątych szansę 
na masowe zatrudnienie i awans społeczny, zaczęło 
przynosić konflikty społeczne, pracownicze i środo-
wiskowe. Warunki pracy w przemyśle były bardzo 
złe, wytwarzane zaś produkty na ogół niskiej jakości, 
nie nadawały się na eksport, nie przynosiły więc ocze-
kiwanych dewiz na spłatę zagranicznych zobowiązań. 
Te dysproporcje w krajowej gospodarce, zadłużenie 
handlu zagranicznego, uchybienia w planowaniu i za-
rządzaniu oraz pogłębiająca się na tym gruncie dez-
organizacja produkcji i niszczenie gospodarki, defor-
macje w życiu społeczno-politycznym i w realizacji 
polityki społecznej, powolne rozwiązywanie proble-
mów dotyczących żywotnych interesów większości 
pracujących, łapówkarstwo, kumoterstwo i korupcja, 
brak prawdziwej informacji oraz wyraźnego, konkret-
nego programu przezwyciężenia braków i trudności, 
lekceważenie krytyki i woli pracujących, obecność 
formalizmu i odświętności, biurokratyzmu i admini-
strowania w stylu pracy aparatu gospodarczego, orga-
nizacji partyjnych i społecznych, złodziejstwo mienia 
publicznego, którego przykład szedł z najwyższych 
pięter władzy, lekceważenie obowiązków zawodo-
wych, marnotrawienie czasu przy załatwianiu naj-
prostszych spraw życiowych, rosnące zniechęcenie i 
pijaństwo, nieudolność, nepotyzm, stosowanie terroru 
wobec przeciwników politycznych, deptanie tradycji 
i tożsamości narodowej, serwilizm władzy wobec 
Moskwy (można by było długo wymieniać), wywo-
łały głębokie niezadowolenie oraz brak zaufania tak 
wśród klasy robotniczej, jak i innych warstw społe-
czeństwa i doprowadziły w rezultacie do upadku au-
torytetu partii i państwa, utraty zaufania pracujących 

oraz wiary w zdolność partii do rozwiązywania pro-
blemów, nabrały również znamion kryzysu natury 
ideologicznej. Dezawuowano PZPR jako partię, która 
nie potrafiła zdobyć się na nieposłuszeństwo wobec 
Moskwy i skoncentrować się bardziej na realizacji in-
teresów państwowych, dlatego serwilizm administra-
cji Edwarda Gierka stał twardo w opozycji do silnego 
poczucia podmiotowości społeczeństwa polskiego. 
Narastanie kryzysu rynkowego i społecznego z całą 
wyrazistością ujawniły rozdźwięk między rzeczywi-
stością propagandową a realną – wszystko to stwarza-
ło obraz kraju powoli grzęznącego w kryzysie.

Pomimo tego większość społeczeństwa tkwiła w 
letargu, zglajszachtowana opresyjnym systemem. Z 
upływem lat w kręgach intelektualistów, studentów 
i bardziej świadomych robotników nasilał się jednak 
ruch protestu. Epoka lat siedemdziesiątych charakte-
ryzowała się większym zakresem wolności i poczucia 
bezpieczeństwa osobistego, niż wcześniejsze dzie-
sięciolecia. Związane to było z szerszym otwarciem 
na Zachód i przyswajaniem stamtąd przez obywate-
li wzorów cywilizacyjnych, dużą swobodą rozmów, 
dyskusji a także od roku 1976 z działalnością opozycji 
demokratycznej co dawało mniejsze poczucie zagro-
żenia wynikającego z tego typu postaw. Dawało to 
przeświadczenie, że sprzeciw przeciwko tej rzeczy-
wistości jest możliwy i może być skuteczny, pomimo 
proporcjonalnie rosnącej inwigilacji i szykan Służby 
Bezpieczeństwa (SB). Łagodniejsza polityka represji 
w stosunku do opozycji powodowana była również 
obawami nowej ekipy Gierka ewentualnego ograni-
czenia kontaktów handlowych oraz utrudnieniami w 
zdobywaniu kolejnych kredytów na Zachodzie.

24 czerwca 1976, po ogłoszeniu przez rząd Piotra 
Jaroszewicza projektu wprowadzenia drastycznych 
podwyżek cen urzędowych na niektóre artykuły kon-
sumpcyjne dochodzi, następnego dnia, to fali prote-
stów i strajków w około pięćdziesięciu zakładach 
pracy w kraju. Do brutalnie stłumionych, masowych 
wystąpień doszło w Radomiu i Ursusie. Mimo odwo-
łania podwyżek fala strajków w następnych dniach 
rozszerzyła się, obejmując kolejne zakłady i regiony. 
Nastąpiły liczne aresztowania, zwolnienia z pracy, 
obniżenia zarobków, przeniesienia do pracy w innych 
zakładach i instytucjach oraz „wilcze bilety” unie-
możliwiające podejmowanie pracy. Dochodziło do 
pobić i torturowania zatrzymanych i aresztowanych, 
zastraszań i prześladowań. Wsparcie represjonowa-
nym robotnikom, zrazu spontaniczne, przybrało bar-
dziej zorganizowaną formę po powstaniu 23 września 
1976 r. Komitetu Obrony Robotników (KOR od 1977 
roku Komitet Samoobrony Społecznej KOR), który 
w apelu do społeczeństwa zapowiadał niesienie wy-
rzucanym z pracy i szykanowanym pomocy prawnej, 
finansowej, lekarskiej, zbieranie informacji o repre-
sjach i publikowanie ich. Te wydarzenia miały nie-
zwykle istotny wpływ na rzeczywistość polityczną 
drugiej połowy lat siedemdziesiątych, przyczyniły 
się do powstania jawnych i półjawnych organizacji 
opozycyjnych.

Polityka détente zainicjowana od początku lat sie-
demdziesiątych zmieniła postrzeganie sytuacji Europy 
wschodniej przez państwa zachodu. Rozmowy w 
Helsinkach w latach 1972 i 1975 dotyczyły nie tyl-
ko spraw bezpieczeństwa i współpracy, ale także 
praw człowieka. 1 sierpnia 1975 r. na Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) w 
Helsinkach przyjęto Akt Końcowy – dokument podpi-
sany przez 35 szefów państw i rządów na zakończenie 
obrad. W tej deklaracji, zawierającej intencje o zna-
czeniu politycznym i moralnym, szczególnie ważny 
był zapis, w którym zobowiązywano się do poszano-
wania podstawowych praw i wolności człowieka, w 
tym wolności myśli, sumienia, religii i przekonań. 3 
marca 1977 r. Akt Końcowy KBWE został ratyfiko-
wany przez Radę Państwa PRL. W obronie tych praw 
człowieka oraz w celu kontrolowania przestrzegania 
ratyfikowanego dokumentu i konstytucji PRL w do-
słownym wymiarze, powstał w tym samym roku Ruch 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). W 
szerszym kontekście zainicjowało to również powsta-
wanie innych komitetów i nowych ruchów opozycyj-
nych i dysydenckich takich jak Studenckie Komitety 
Solidarności (SKS, 1977), Ruch Młodej Polski (RMP, 
1979), Konfederacja Polski Niepodległej (KPN, 
1979) czy Niezależna Grupa Polityczna (NGP, 1978), 
które otwarcie kontestowały realia PRL, domagając 
się zmian politycznych, przekazując Polakom alter-
natywną, wobec proponowanej przez komunistów, 
aksjologię. Powstawały również niezależne stowa-
rzyszenia edukacyjne czy samokształceniowe, takie 
jak Uniwersytet Latający (UL, 1977), Towarzystwo 
Kursów Naukowych (TKN, 1978) czy Niezależny 
Klub Dyskusyjny (NKD, 1977).

Maciej Klich
cdn
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— W 1986 roku po katastrofie w Czarnobylu, król 
z żoną miał odwiedzić naszą firmę (która pierwsza w 
Europie zaobserwowała wypadek i podała go do pu-
blicznej wiadomości). W pracy było duże poruszenie. 
Wybrano komitet powitalny, w którym znalazłam się 
i ja. Król zatrzymał się koło mnie i zapytał, skąd my 
się znamy? Odpowiedziałam - zgodnie z prawdą - że 
spotykaliśmy się tylko na korytarzu. Uśmiechnął się i 
powiedział, że takich oczu się nie zapomina. Chwilę 
porozmawialiśmy i, gdy podano szampana, odszedł 
do królowej. To było nic, ale u bardzo formalnych 
Szwedów wywołało wrażenie. Od tego dnia stałam 
się osobą znaną. Ha, ha, ha.

—  Dobrze czułaś się w pracy?
— O tak. W pracy odżywałam, kwitłam, w domu 

zaś więdłam jak zaniedbany kwiat. Na domiar złego 
nasze pożycie małżeńskie od początku nie wyglądało 
najlepiej. Pruderyjny Anders widział w seksie przede 
wszystkim chęć zaspokojenia siebie. Był wstydli-
wy jak panienka. Wstrzemięźliwy. Nie uznawał gry 
przedwstępnej. Próbowałam go tego nauczyć, ale 
bez powodzenia. Każda próba rozmowy na ten temat 
kończyła się przyznaniem mi racji, ale nie wyciągał z 
tego wniosków. Jego delikatność, która na początku 
ujęła mnie, teraz stawała się ciężarem. Straciłam do 
niego pociąg. Doprowadził do tego, że byliśmy „sio-
strzanym małżeństwem” i to przez wiele lat. W innych 
kwestiach też brak mu było zdecydowania. Śmiałości 
do wypowiedzenia swojego zdania i trzymania się go. 
Denerwowało mnie to coraz bardziej. Próbowałam 
nim potrząsnąć, zdenerwować go, ale moje słowa od-
bijały się jak piłeczki. Nigdy nie huknął na mnie, nie 
powiedział, żebym się uspokoiła. Kochał mnie zarów-
no spokojną, jak i rozzłoszczoną. I tylko czasami, gdy 
nieco przesadziłam, patrzył na mnie smutnymi oczami 
spaniela. Czułam się przytłoczona tą przeogromną mi-
łością i, prawdę mówiąc, znudzona jego inercją.

— Kiedy zrozumiałaś, że to koniec?
— To trwało. W Polsce ogłoszono stan wojenny. 

Ktoś mógłby zapytać, jak to wpłynęło na Polaków 
mieszkających w Szwecji od lat. Dla mnie, która stro-
niłam od polityki, sam fakt, że nie można było poje-
chać do Kraju i polskością „podładować akumulato-
ry”, sprawiał, że czułam się jeszcze bardziej rozdraż-
niona. Anders tego nie rozumiał. On nie miał empatii. 
Był zamknięty w swojej wygodnej, szwedzkiej sko-
rupie. Dopiero wtedy zrozumiałam, dlaczego Polki 
nazywają swoich szwedzkich partnerów „ślimakami”. 
Coraz bardziej odczuwałam dzielącą nas przepaść 
kulturową. On, mimo tego, że na początku się starał, 
nie rozumiał mojej psychiki, mojego temperamentu i 
tego, że chciałam żyć pełnią życia.

Za sprawą dziewczyny, z którą swatałam Tomka, 
zaczęliśmy spotykać się we czwórkę: ja na spotkania 
przychodziłam z Andersem, a Felicja z Tomkiem. 
Anders nie wyrażał swojego zdania o Tomku, choć 
miałam wrażenie, że go nie lubi. Odnosił się do niego 
z ostentacyjnym chłodem. Pewnego razu zaprosiłam 
ich na wieś do naszego letniego domu. Mieliśmy tam 
miło i spokojnie spędzić cały weekend przy grillu i 
winie. Tymczasem nie dało się ukryć narastającego 
napięcia między mną a Andersem. Również i zapro-
szona para przeżywała kryzys. Ten wspólny wyjazd 
był totalnym fiaskiem. Zaczęły się „niby żarty”, a de 
facto kąśliwe przymówki. 

W pewnym momencie doszło do bardzo nieprzy-
jemnej wymiany zdań między Andersem i Tomkiem. 
Anders zachował się jak rozhisteryzowana stara pan-
na. Impreza skończyła się przed czasem. Obrażony 
Tomek z Felicją chcieli wracać do Sztokholmu. 
Powiedziałam, że ich odwiozę moim samochodem. 
Proponowałam, by Anders z nami wrócił, ale on wo-
lał pozostać. Chyba wtedy „bańka” pękła. Miałam go 
dość! Zobaczyłam, że moje małżeństwo było pomył-
ką. Anders wrócił następnego dnia. Przyjechał ponad 
40 kilometrów rowerem! Przepraszał, ale teraz ja się 
przed nim zamknęłam. 

Po tym nieszczęsnym weekendzie rozleciał się 
także związek Tomka. Zaczął do mnie dzwonić. 
Mieliśmy wspólny temat. Spotykaliśmy się coraz czę-
ściej. Najpierw tylko w mieście. Pewnego razu zapro-
sił mnie do siebie na obiad. No i tak to się zaczęło. 
Był kochankiem, o jakim można było tylko marzyć. 
Pomysłowym, delikatnym, a zarazem stanowczym. 
Doprowadzał mnie do utraty tchu. Mówił tak pięknie 
(PO POLSKU!), że zakochałam się w nim na zabój.

— Odeszłaś od Andersa?

Ela: Nie mogę pojąć, dlaczego?
— I tak, i nie. Tomek nie zaprosił mnie, bym 

przeniosła się do niego. Zrobiłabym to bez wahania. 
Nadal mieszkałam razem z Andersem, choć w osob-
nych pokojach. Próbowałam mu powiedzieć, że go 
zdradziłam, że nie mogę być już z nim, ale on ucie-
kał przed prawdą. Na klęczkach błagał, żebym się 
nie wyprowadzała. Chciał tylko jednego, żebym go 
nie opuszczała. Wprawdzie tego nie powiedział, ale 
był gotowy zaakceptować, że uprawiam seks z kimś 
innym. Wybaczał mi wszystko! Ale ja nie mogłam 
tak żyć. Miłość do Tomka sprawiała, że nie dałam się 
dotknąć mężowi. On liczył na to, że kiedyś wrócę do 
niego. Błagał, płakał. A ja czułam dla niego pogardę. 
Straciłam respekt, szacunek dla mężczyzny, który się 
przede mną poniżał. Pewnego razu zbudziłam się w 
środku nocy i zobaczyłam, że Anders klęczy przy mo-
im łóżku. Patrzył na mnie intensywnie. Nie dotknął 
mnie. Przestraszyłam się. Powiedział, że chciał tylko 
na mnie popatrzeć. Że tęskni za mną.

Opowiedziałam o tym Tomkowi, a ten przestra-
szył mnie jeszcze bardziej – mówiąc, że za drugim 
razem Anders może mnie udusić. Tomek był bardzo 
podejrzliwy.

— To była prawdziwa miłość?
— Czyja? Andersa?
— Nie, twoja do Tomka.
— Byłam chora z miłości. Nigdy w swym życiu 

czegoś podobnego nie przeżywałam. Pociągał mnie 
seksualnie, ale też imponował mi swoim intelektem. 
Nie zauważałam w nim żadnych wad. Nie mogłam 
usiedzieć w pracy, godziny mi się dłużyły. Chciałam 
być z nim o każdej porze dnia i nocy. 

On chyba nie odwzajemniał tego uczucia, przynaj-
mniej nie w takim stopniu. Nie chciał się angażować, 
wiązać. Traktował mnie jak zabawkę. Był dziwakiem, 
ale wtedy tego nie zauważałam. Czytałam jego pisane 
dla mnie wiersze z zupełnym bezkrytycyzmem i bał-
wochwalczym zachwytem. Wszystko, co powiedział, 
stawało się prawdą. Niepodważalnym dogmatem. 
Pozrywałam w tym czasie kontakty ze znajomymi, bo 
on nie lubił bywać. Chciał swoją zabawkę mieć tylko 
dla siebie. Czasami przyprowadzał do domu swoją 
dawną partnerkę i prawił jej komplementy, po to by 
mnie doprowadzić do szału zazdrości. Zrywałam z 
nim nieraz, licząc na to, że będzie o mnie zabiegał. W 
moim dotychczasowym życiu to ja byłam obiektem 
zachwytów. Teraz role się zmieniły. Telefon milczał, 
on nie dzwonił. Próbowałam sama do niego zadzwo-
nić, ale nie odbierał. Wytrzymywałam tak dwa, trzy 
dni, a w końcu kupowałam wino i jechałam do nie-
go. Płaszczyłam się przed nim, poniżałam, byle być 
z nim. Przyjmował to jak coś, co mu się należy. Nie 
przepraszał, nie tłumaczył się, ale też nie chciał słu-
chać moich tłumaczeń.

— Nadal mieszkałaś z Andersem?
— Nie. Wyprowadziłam się. Wynajęłam mieszka-

nie i to Anders, a nie Tomek pomagał mi w przepro-
wadzce. Powiedziałam wtedy, że życzę mu, by zna-
lazł sobie dziewczynę, która da mu to, czego ja nie 
dałam. Prawdziwy dom, dzieci. Płakał i powiedział, 
że będzie czekać. 

— Zamieszkałaś z Tomkiem?
— Myślałam, że on zamieszka ze mną. Mieszkanie 

było duże, trzypokojowe, położone niedaleko cen-
trum Sztokholmu. Powiedziałam mu, że chcę, by 
zamieszkał ze mną, ale wtedy on zaczął mnie uni-
kać. Obiecywał, że przyjedzie. Czekałam na niego 
godzinami z wykwintnym obiadem, a jego nie by-
ło. Nie zadzwonił, że nie przyjdzie. W sadystyczny 
sposób deptał moją dumę. Był jakby karą za to, co 
zrobiłam Andersowi. To była boląca miłość. Raniąca, 
poniżająca.

— Jak długo to trwało?
— Stanowczo za długo. Byłam jak usidlona. Nie 

mogłam wydostać się z tej sieci, w której trzymał 
mnie Tomek.

— Ale w końcu zerwaliście.
— To dobre określenie. Nie rani nikogo. Prawda 

jest taka, że to on ze mną zerwał, ale tak, że wygląda-
ło, jakbym zrobiła to ja.

— Wróciłaś do Andersa?
— Nie. Nie potrafiłabym po tym, co mu zrobiłam. 

Męczy mnie pytanie, co spowodowało, że w tak nie-
odpowiedzialny sposób zrujnowałam życie Andersa i 
swoje też. To, co przeżyłam, było ślepą miłością do 
człowieka, który intelektem nie dorastał Andersowi 
do pięt. A może rządziła mną burza hormonów? Co 

sprawiło, że tak się zatraciłam? Dziś nie mogę sa-
ma siebie zrozumieć, dlaczego nie umiałam docenić 
uczucia Andersa? Dlaczego świadomie go raniłam. A 
przecież, żeby mnie odzyskać, sprzedał wiejski dom, 
którego nie lubiłam. Kilkakrotnie ponawiał prośby, 
byśmy powrócili do siebie, zaczęli na nowo jeszcze 
raz. Mówił, że nikogo w swoim życiu tak nie kochał, 
że ja nadawałam sens jego życiu. 

Gdy dowiedział się o zerwaniu z Tomkiem wstąpi-
ła w niego nadzieja. Błagał. Powiedział, że wybaczył, 
że widzi też swoją winę. Nie mogłam. Byłam jak po-
ranione zwierzę. Bałam się, że gdy wrócę, znowu ja 
będę go ranić. 

— Co się z nim dzieje? 
— Wreszcie spotkał inną. Ma z nią dzieci. Po dwu-

nastu latach od chwili, gdy go zostawiłam, wystąpił 
o rozwód.

— Nie mieliście tyle lat rozwodu?
— Nie. Mnie było to obojętne, on miał nadzieję, że 

wrócę. Wystąpił o rozwód, wtedy, gdy jego dziewczy-
na oczekiwała dziecka i chciała zalegalizować zwią-
zek. Przyszedł do mnie i znowu płakał. Powiedział, że 
kocha mnie i, o ile tylko zgodzę się na to, by przyjąć 
go z jego dzieckiem, to w tej chwili rzuci jego matkę.

— Jak na to zareagowałaś?
— Było mi bardzo ciężko. Chciałam znowu być 

z nim, ale nie mogłam po raz drugi niszczyć mu ży-
cia. Ma już rodzinę. W wieku 44 lat zostanie ojcem. 
Odpowiedziałam: NIE. 

Napisał mi później długi list, w którym zapewniał, 
że będzie mnie kochać do końca swoich dni. Prosił, 
bym nie czuła winy za to, co się stało. Dziś widzi rów-
nież swoją winę i jeśli kiedykolwiek rozejdzie się z 
żoną (nie z dziećmi), to będzie szukał „swoich pol-
skich korzeni”, które pozostaną w nim na zawsze. 

Mam ten list. Przechowuję go jak relikwię. 
Popatrz – podała mi go. Widać na nim było ślady łez. 
Domyśliłam się, że oboje płakali nad tym listem.

— Zniszczyłam coś pięknego. Coś, co nie wszyst-
kim kobietom jest dane. Poniosłam za to karę. 

Napisałam do niego list-wiersz. Posłuchaj:
Płynie czas
Łodzią bez steru
Mija bezpowrotnie
Czas - czarodziej życia
Budzi nadzieję.
Wstąpiłeś mój mężu
Na nowe życia drogi 
Z dziecięciem na ręku
Którego ci nie dałam
Zamilkłeś po latach
Miłości do mnie
Przy ołtarzu z inną
Dziękuję ci za Nasze życie
Byłeś nad cierpliwy
Nie żądałeś
Nie wymagałeś
Tolerowałeś moje zdrady
Udawałeś, że ich nie widzisz
Czy był to strach
Przed utratą mnie?
Czy taka właśnie jest MIŁOŚĆ?
Wybacz mi,
Że nie umiałam wrócić
I cierpiałeś tak długo
Dziś dosięgła mnie kara
Za ciebie
Bo kiedy cię straciłam
Zabrakło mi twojej miłości
Szlachetności.
I całego Ciebie
Nikt twojej miłości
Już nie zastąpi
Bo nie ma na świecie
Drugiego takiego jak ty
Bądź szczęśliwy
Kochany Anderszku
Nigdy nie zapomnę
Ciebie

Przetłumaczyłam to na szwedzki, ale nie wysłałam 
listu do niego. Bałam się zburzyć jego spokój. Co ja 
bym dała, żeby móc cofnąć czas…

Fragment książki “Jak ziarenka piasku. Tom 2”, 
która ukazała się niedawno 
w Wydawnictwie Polonica.
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Santorini
Według Małżonka 
najpiekniejszą wyspą grecką, 
ba, najpiękniejszym miejscem 
na świecie, jest Santorini. 
Byłabym się w stanie zgodzić 
gdyby nie to, że przeze mnie 
ukochane Mykonos emanuje 
spokojem, harmonią i pierwot-
nym pięknem, podczas gdy 
dramatyczna uroda Santorini 
nie koi mojej duszy w tym 
samym stopniu. 

Pasażerski stateczek dowiózł nas na Santorini 
przed świtem w całkowitej ciemności. W skąpym 
oświetleniu przystani dało się jedynie dostrzec ciem-
ne zbocze. Wraz z inną parą wzięliśmy taksówkę 
do miasteczka Fira. O tej porze Fira spała głębokim 
snem. Przysiedliśmy na murku zastanawiając się, co 
dalej robić. Przede wszystkim należało znaleźć lo-
kum na najbliższe noce. Zapukaliśmy do jednego z 
uśpionych domów, wyglądającego na pensjonat. Po 
dłuższej chwili zaspany i niezbyt zadowolony wła-
ściciel otworzył nam i oświadczył, że mają komplet. 
Postanowiliśmy poczekać na wschód słońca. Fira 
zaczęła się budzić dopiero koło godziny 9. Pojawiło 
się parę osób na ulicy, właściciele restauracji zaczęli 
porządkować stoliki na trotuarze.

Hotelików i pensjonatów było wiele, ale brakowało 
miejsc. W końcu, w jednym z nich właścicielka miała 
dla nas dobrą nowinę. W południe zwolni się pokój. 
Nie oglądając go daliśmy zadatek, odświeżyliśmy w 
umywalni i po zostawieniu bagaży w recepcji udali-
śmy się na śniadanie. 

Gdy mijaliśmy biuro turystyczne, które właśnie 
otwierano, Małżonek, jak zwykle nie mógł oprzeć 
pokusie aby nie wstąpić. Na ogół nie prowadzi to 
do niczego poza tym, że wychodzi ze stertą bro-
szur i katalogów, ale tym razem był to dobry po-
mysł. Wykupiliśmy przedpołudniową wycieczkę 
do Akrotiri, czyli starej Tera/Thira (dawnej nazwy 
Santorini), gdzie prowadzono prace archeologiczne. Z 

inicjatywy greckiego archeologa Marinatosa odkopa-
no tam ruiny antycznego miasta. Marinatos już nie ży-
je i pochowano go na terenie wykopalisk. W Akrotiri 
znaleziono między innymi wspaniałe freski, lepiej 
zachowane i bogatsze niż w Knossos, a także wodo-
ciągi z ciepłą i zimną wodą oraz system spłukiwanych 
toalet. Po nieprzespanej nocy na statku ogarnęło nas 
zmęczenie, więc po wycieczce ucięliśmy sobie krótką 
drzemkę w naszym zarezerwowanym pokoju.

Santorini jest resztką wulkanu, który po wybuchu 
1600 lat przed naszą erą pozostawił stromy zrąb amfi-
teatralnie zwrócony na południe z kilkoma niewielki-
mi wysepkami po środku. Po wybuchu nastąpiło tsu-
nami, które zalało Kretę niszcząc jej wysoką kulturę. 
Według legendy Santorini jest pozostałością zatopio-
nej mitycznej Atlantydy. 

Obecnie zbocze klifu pokrywa biała zabudowa ma-
lowniczo kontrastująca z głębokim lazurem morza. 
Każdy domek jest inny, ale wszystkie tworzą harmo-
nijną całość, jakby ukształtowane ręką tego samego 
rzeźbiarza naiwisty. Zaokrąglone narożniki domków, 
niebieskie kopuły kościółków, błękitne oczka hote-
lowych basenów i ich nieregularne tarasy otoczone 
murkami na których wylegują się koty, tworzą nie-
powtarzalną scenerię. Czarny kot na białym murku to 
klasyczny motyw pocztówki z Santorini. 

Z miasteczka na szczycie do portu prowadzą kręte 
schody liczące podobno 600 stopni. Karawana tury-
stów schodzi w dół, nie tak wielu pnie się mozolnie 
pod górę lub wygodnie wjeżdża na osiołkach.

Wycieczkowe stateczki i żaglówki przecinają lazur 
morza; przy nadbrzeżu, gdzie zacumowano kilka ło-
dzi rybak uderza silnie złowioną ośmiornicą o beton  
– wypróbowanym sposobem na to, by skruszała. Taki 
widok roztaczał się z tawerny podczas popołudnio-
wej uczty, na którą złożyły się frytowane calamares, 
greckie sałatka choriatiki, białe wino i jogurt z mio-
dem i orzechami na deser. Pod stołem drzemał pies. 
Oparłam nagie stopy na jego grzbiecie, jak na ciepłym 
pulsującym oddechem futrzanym dywaniku. W takiej 
chwili życie nie mogło być piękniejsze.

O zmierzchu turyści zajmują miejsca w restaura-
cji położonej tarasowo na zboczu i przy kuflu piwa, 
może nie najwłaściwszego napoju w tej romantycznej 
scenerii, oczekują zachodu słońca, widowiska, które 
rozgrywa się tam od początku świata.

Teresa Urban

– Gospodarze witają przybysza mocnym prze-
słaniem – skonstatował z zadowoleniem Paweł. – 
Wspólnie otworzymy trudne bramy. 

Polubił natychmiast tę formę powitania. Gałczyński 
go przekonał. Widział kątem oka znudzoną minę 
Piotra. Nie szukając dzwonka ani kołatki, pchnął bra-
mę i wszedł. Za nim Piotr. 

Ukazał im się czarny drewniany dom z okazałą 
przeszkloną werandą. Piotr dojrzał za szybą werandy 
wychudłą postać w niebieskim turbanie i w długiej 
szacie, idącą wolno o kuli. Postać wyłoniła się zza 
drzwi. To była Filippa. Zmizerowana, blada. Turban 
okazał się fantazyjnie zawiązaną chustą. Zobaczył 
zdziwienie w oczach Pawła. Piotr przypomniał sobie, 
że Filippa nie zwykła nosić nakrycia głowy. Przy jej 
niebywale bujnej czuprynie było to wręcz niemożliwe. 

Filippa ostrożnie pokonała kilka stopni prowadzą-
cych do trawnika. Dopiero kiedy pewnie stanęła na 
ziemi, odsunęła kulę, oparła ją o ścianę i rozpostarła 
ramiona w geście przywitania. W długiej malinowej 
sukni, przypominającej sari, objawiła im się w całej 
okazałości.

– Witamy w Miasteczku Aniołów. Niechybnie 
aniołowie upodobali sobie to miejsce. Tutaj każdy 
może być aniołem, jeśli tylko zechce – przywitała ich 
patetyczną frazą i wesołym spojrzeniem.

Wyściskała ich serdecznie. Po czym chwyciła 
Pawła pod ramię i trzymając się go mocno, popro-
wadziła do pobliskiego budynku, sąsiadującego z 
drewnianą willą. Sprawiał wrażenie odremontowanej 
stodoły. Na tle rozjarzonej słońcem polany ukazał im 
się teraz Chudzinek. Bynajmniej nie wychudzony jak 
dawniej. Wyraźnie przez te lata nabrał ciała, co mogli 
stwierdzić namacalnie, kiedy przyciskał ich w geście 
wylewnego przywitania.

– A widzieliście rzeźbę Enrico Musseta? – spytała 
Filippa. Piotr z Pawłem spojrzeli po sobie niepewni.

– Rzeźba Anioła w rynku – pomogła im.
– A tak, oczywiście – odparł Paweł.
– Wspaniała, nieprawdaż? – upewniała się wyraź-

nie podniecona ich przybyciem gospodyni. 
– Tak, wspaniała –przytaknęli.
– Wejdźcie do środka. 
Weszli do stodoły, a właściwie – jak się okazało – 

budynku gospodarczego. 
– Tak, tu była stodoła. Dziś to nasza galeria i pra-

cownia. Kupiliśmy to gospodarstwo, bo czuliśmy, że 
to jest to, o co nam chodzi. Dom jest zużyty, skromny, 
wymaga żmudnej renowacji, natomiast stodołę mogli-
śmy szybko przerobić na atelier.   

– Witamy zatem na Tęczowym Wzgórzu. Na-
zwaliśmy tak to miejsce, bo świetnie stąd widać 
tęczę, a często ona u nas gości. Witamy w naszej 
Turkusowej Hacjendzie. Tak nazwaliśmy tę zagrodę, 
Nasze Domostwo, Nasze Gniazdo. Turkus jest na-
szym kolorem. Tutaj możemy założyć naszą własną 
Lanckoronę, pragnęliśmy przecież tego. Zapraszamy 
do środka!

Filippa uroczyście zaprosiła gości; sama poszła 
pierwsza, dość nieporadnie posługując się laską, którą 
Chudzinek jej podetknął. Piotr wiedział tylko tyle, że 
była już po trzeciej serii chemioterapii. Chudzinek na-
pisał mu o tym w tajnym e-mailu. 

Marzyła o tym spotkaniu z całą grupą po latach. 
Zaraz dojdą kolejni. Piotr z Pawłem tez czekali na tę 
chwilę w napięciu po tak długim niewidzeniu starej 
ferajny. 

Zygmunt Barczyk

Witamy w 
Turkusowej 
hacjendzie

Fragment powieści „Stworzeni dla losów 
szczęśliwych”, która ukaże się niedługo.
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Trwają szczepienia  
przeciw COVID-19

Nie czekaj ze szczepieniem przeciw COVID-19. Szczepionki mają wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se.  
Dla informacji o tym, gdzie i jak możesz się zaszczepić, wejdź na 1177.se.

Razem ku lepszemu


