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Jak jest z tym arcysprytem 
i arcyprzebiegłością Napoleonów 
z Nowogrodzkiej, skoro przy takim 
stanie umysłu nawet logika 
i rozsądek zawodzą? 
                  KOMENTARZ JANUSZA KORKA S.5

Czasami zastanawiam się, czy 
aby podstawą „carpe diem” nie 
jest po prostu nasza zdolność 
odczuwania poczucia wdzięczności. 

ARTYKUŁ ANDRZEJA OLKIEWICZA S.2

Ślady kocich łapek 
w świecie moich lektur…
W literaturze, i polskiej i światowej, motyw kocich bohaterów jest często 
używany. Zarówno przez pisarzy jak i poetów. 
                                             Artykuł M. Anny Packalén Parkman. strona 6
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Czas na 
nikogo 
nie czeka
Przyjęcie urodzinowe 
dobiegło końca. Goście 
wyszli. Usiedliśmy, mama 
i ja. Mama spojrzała 
na mnie uważnie i po 
chwili powiedziała: 
”Osiemdziesiąt lat! 
Pomyśleć sobie synku, 
osiemdziesiąt lat, a jeszcze 
nie tak dawno temu, 
miałam szesnaście ...”

Obecnie, po wielu latach, odczuwam 
to samo, co moja matka. Z wiekiem sta-
łem się bardziej świadomy, jak względ-
ne jest nasze odczucie czasu. 

Czas to pojęcie względne
Nasz czas to jest chwila, w której 

żyjemy, która zawiera równocześnie 
przeszłość, którą zostawiliśmy poza 
sobą i przyszłość, której nie znamy. 
Żyjemy pomiędzy nimi trzema.

Nie tylko nasze odczucie czasu jest 
niejednoznaczne – również nasz stosu-
nek do czasu jest różny. Inaczej pod-
chodzi do czasu astronom odmierzają-
cy czas w miliardach lat świetlnych, a 
inaczej naukowiec, który mierzy czas 
najkrótszą jego jednostką, zeptosekun-
dą. Ale to też nie ma znaczenia! Czas 
na nikogo nie czeka! I nawet, gdyby 
wszystkie zegary świata stanęły – to 
czas nie stanie, a dla nas będzie zawsze 
pojęciem względnym – inaczej przeży-
jemy go w chwilach szczęścia, a inaczej 
siedząc gołym tyłkiem w mrowisku.  

Czas może stać w miejscu 
Piętnaście lat po mojej ucieczce na 

Zachód odwiedziłem po raz pierw-
szy Polskę. Moi rodzice mieszkali w 
dalszym ciągu w tym samym domu w 
Gdyni-Orłowie. Wszystko było niby 
takie same jak przedtem – a jednak in-
ne. Pewnego dnia wpadłem na pomysł, 
aby pójść na stację kolejki podmiej-
skiej w Orłowie i zobaczyć czy nie uda 
mi się spotkać jakiegoś znajomego z 
dawnych lat. Stanąłem przy schodach 
drewnianego pomostu, z którego scho-
dzili pasażerowie. Była to właśnie pora, 
kiedy ludzie wracali z pracy do domu. 
Czekałem godzinę, czekałem dwie, po-
ciągi przychodziły i odchodziły, nikt 
znajomy nie pojawił się na schodach. 
Byłem rozczarowany i zacząłem wra-
cać do domu. W połowie drogi zda-
łem sobie nagle sprawę, że ... przecież, 
twarze za którymi się rozglądałem, to 
były twarze osób młodszych – twarze 
sprzed piętnastu lat! W mojej pamięci 
ich wygląd nie zmienił się – obraz i 
czas zakodowany w mózgu trwał przez 
piętnaście lat w tym samym miejscu! 

Czas w zwolnionym tempie
Był wczesny ranek. Wąska droga z 

Kalmaru do Oskarshamn wiła się przez 
barwny, jesienny krajobraz. Byłem 
umówiony z kolegą w siłowni atomo-
wej w Oskarshamn na godzinę ósmą, 
więc miałem dużo czasu. Jechałem 
spokojnie, nie spieszyłem się. Koło 
Figeholmu wpadłem nagle na oblo-
dzony asfalt. Byłem nieprzygotowany! 
Puściłem gaz, ale już nic nie mogło 

kierować samochodem – opony nie 
chwytały podłoża. Samochód ślizgał 
się, raz w jedną, raz w drugą stronę, 
zrobił piruet na drodze, wpadł tylnym 
kołem na krawędź asfaltu i zaczął ko-
ziołkować po stromym zboczu w dół. 

Widziałem jak przednia szyba po-
krywa się siatką pęknięć. Widziałem, 
dokładnie, każde pęknięcie, jak powo-
li, powolutku pęka, gdzieś się zaczy-
na, leci przez szybę, potem łączy się z 
następnym pęknięciem i następnym, i 
następnym. Widziałem jak sufit samo-
chodu powoli wgina się i zbliża się do 
mnie. Równocześnie przez głowę prze-
chodziły mnie całkiem jasne, uporząd-
kowane  myśli: „Erik, mój dwuletni sy-
nek nie będzie mnie pamiętał! Dziecko, 
którego oczekujemy nigdy nie pozna 
swojego ojca.” Wszystko działo się w 
zwolnionym tempie; pękająca szyba; 
wginający się nade mną sufit; moje 
myśli ...  W rzeczywistości trwało to 
wszystko jedynie kilka sekund.

Czas może się nie liczyć    
Na początku lat 1970-tych pracowa-

łem jako geolog w Arabii Saudyjskiej. 
Jedna z naszych ekspedycji skierowana 
została w pustynne okolice Al Amar. 
Z przyczyn praktycznych założyliśmy 
dwa oddzielne obozy. Były one odda-
lone od siebie około 35 km. Potrzeba 
koordynacji naszych prac wymaga-
ła, abyśmy my, którzy kierowaliśmy 
wyprawą, wzajemnie się odwiedzali. 
Robiliśmy to raz albo dwa razy w ty-
godniu. Jazda Land Roverem wiodła 
poprzez pustynne wertepy, pomię-
dzy skałami i piaskowymi wydmami. 
„Drogę” stanowiły ślady opon naszych 
samochodów. 

Pewnego razu, wczesnym rankiem, 
gdzieś pośrodku między jednym a dru-
gim obozem, w dolince pomiędzy wy-
dmami, spotkałem siedzącego w kucki 
Beduina. Zatrzymałem się, wymieni-
liśmy pozdrowienia i moim kulawym 
arabskim, zapytałem czy mogę mu w 
czymś pomóc – może chciałby, abym 
go gdzieś podwiózł? Podziękował mi, 
że nie, że czeka na przyjaciół z któ-
rymi się tu umówił. „Dziwne miejsce 
na spotkanie. Jak oni go znajdą?”, po-
myślałem. „I skąd on się tu wziął?” 
Dzika, bezdrożna okolica. Najbliższe 
koczowisko beduińskiej rodziny, o któ-
rym mi bylo wiadomo, było oddalone 
o jakieś 50 kilometrów. Nigdy go tam 
przedtem nie widziałem. 

Wracając wieczorem, spotkałem go 
ponownie. Siedział tak samo w kuc-
ki jak podczas pierwszego spotkania. 
Zdziwiony zapytałem, co się stało. Czy 
przyjaciele go zapomnieli, albo może 
nie mogli go znaleźć? Czy może jed-
nak mam go gdzieś podwieźć? Może 
chciałby przenocować u nas w obozie? 
Odpowiedział mi spokojnie, żebym 
się nie martwił. Był przekonany, że na 
pewno przyjadą. „A jeżeli nie przyjadą, 
to co zrobisz”, zapytałem. „Przyjadą,  
Inszaallah – jak Bóg da”, odpowiedział 
spokojnie. „Inszaallah”, odpowiedzia-
łem mu na pożegnanie i wznowiłem 
swą podróż. 

I nagle ogarnęło mnie silne pragnie-
nie, aby móc mieć taki sam stosunek do 
życia, jak i on, to samo niezbite przeko-
nanie, że wszystko się ułoży.

Żyć w czasie 
Optymizm Beduina czekającego na 

swoich przyjaciół na pustynnych ma-
nowcach, jego pewność siebie, ufność, 
nie zamartwianie się co przyniesie ju-
tro, a  przede wszystkim spokój, który 
uzewnętrzniał, wywarły na mnie duże  
wrażenie. Może jest tak, że reprezen-
tuje on właśnie to, czego my, ludzie 
żyjący w ciągłym natłoku informacji 
i obowiązków, w głębi serca pragnie-
my?! Mówimy, czasami desperacko, 
że chcielibyśmy pochwycić dzień. 
Marzymy o “carpe diem”,  chcieliby-
śmy żyć tu i teraz.  

„Carpe diem” brzmi atrakcyjnie i nę-
cąco! Niejeden chciałby żyć tak, ale ilu 

z nas  zastanawiało się, co oznacza ta 
dewiza w praktyce? 

Jeżeli skusimy się żyć według niej, 
odkryjemy bardzo szybko, jak trudno 
jest  wcielić ją w codzienne życie. Bo 
tak naprawdę jest utopią,  pobożnym 
życzeniem, niemożliwym do wpro-
wadzenia w naszą rzeczywistość. Bo 
przecież, mamy obowiązki, mamy od-
powiedzialność za innych, a oprócz te-
go, na wiele rzeczy nie mamy po prostu 
wpływu. 

Ale, jeżeli zmienimy brzmienie de-
wizy „chwytaj dzień”, na „chwytaj 
chwilę” albo jeszcze lepiej „ciesz się 

Wyklęty powstań 
ludu ziemi

Pytanie takie stawiam: Czy tylko ja mam trudności 
z koncentracją?

Otóż nadchodzi, czasem zupełnie niespodzianie, że jestem wyostrzony jak 
brzytwa mojego taty. Kojarzę błyskawicznie, zdania formułuję bez zarzutu, 
łapię w lot odległe nawet porównania i wymyślam pyszne paralele, a słowa 
płyną z moich ust złotodajnym strumieniem – wprost rozkosz! Tylko jeden 
w tym wszystkim mankament, tak dzieje się, kiedy jestem sam ze sobą. Gdy 
pojawiają się słuchacze, jeden czy stu, bez różnicy, gorzej gdy jest ich tylko 
kilku – coś mi paraliżuje umysł, sznuruje usta i klęska gotowa. Bąkam coś 
bez ładu i składu i idiotycznie się uśmiecham. Rozpacz, jakże zazdroszczę 
malarzom i kompozytorom! Aktorom zresztą również, niby mówią do wielu, 
ale są w tym wytrenowani. Mówią tysiące słów, aktorzy podobni są kolarzom 
przejeżdżającym z niesłychaną lekkością tysiące kilometrów. 

Co to jest pisarstwo? Już o tym kiedyś pisałem, ale powtórzę: jest to umie-
jętność zapamiętywania pewnych faktów, zdarzeń, stanów nerwowych (psy-
chicznych?) u innych, a następnie ich odtwarzanie i umiejętne podkoloryzo-
wywanie w ramach wyobraźni.

Po co pisarz to wszystko robi? Uprawianie tego zawodu ma sens, kiedy staje 
się czymś poważnym i potrzebnym ludziom, ale gdy jedynie służy do zaspoko-
jenia chorobliwych ambicji wydętego ego, powinno być kryminalnie ścigane. 
Jest bowiem jakimś narcystyczno-ekshibicjonistycznym pokazywaniem się, 
cynicznym fałszem, a zatem obrazą czytelnika.

Teraz, gdy przeczytałem co napisałem przed chwilą, trochę się zmieszałem, 
bowiem można wysnuć z tych słów wniosek, że mam krytyczny stosunek do 
czytelnika, co jest nieprawdą. Ja tylko siebie nie lubię. 

Za mojej młodości było inaczej i nie tak jak dziś. Dziś co innego jest ważne. 
Pisząc te słowa już słyszę odpowiedź: co nas obchodzi, że hen, dziesiątki lat te-
mu, było inaczej? Zapewne. Ale uważam, że dzisiaj młodzi płacą kolosalną ce-
nę za rozchwianie kryteriów, bezkompromisowość ocen i opinii, rozmydlenie 
wartości, i za to – uwaga – odpowiedzialność ponoszą ich rodzice, a dopiero na 
drugim miejscu szkoła oraz wplatający swoje trzy grosze ksiądz.

Młodość, dojrzałość... Pewnego dnia zostałem boleśnie doświadczony. 
Zorientowałem się mianowicie, że przestałem być obiektem zainteresowania 
kobiet, które – jak to się popularnie mówi – nie zawieszają już na mnie kokie-
tującego wzroku. Cóż, gorzka prawda, pozostaje wyobrazić sobie, iż wyma-
rzonych kobiet już nigdy nie będę miał. Niestety, kiedy mowa o uczuciach i 
pożądaniach, nie ma równości i demokracji! 

Więc... co jest ważne? Uważam, ze ważne, najważniejsze jest, nikogo nie 
udawać, nie naśladować, tak w życiu zawodowym, jak i w domu. Nie ulegać 
efemerycznym modom, nie zapisywać się do żadnej partii, żadnej organizacji, 
która może mieć jakikolwiek, choćby najmniejszy wpływ – nie być od nikogo 
zależnym!

W moim przypadku owe pragnienia wzięły się stąd, że przez całe dzie-
ciństwo, młodość i kawał dorosłości, ustrój w którym żyłem robił wszystko, 
abym się nie wyindywidualizował, żebym się wtopił w szarą masę jednakowo 
brzydko ubranych, jednakowo płasko myślących, jednakowym głosem śpie-
wających „Wyklęty powstań ludu ziemi”. (Cóż za potworny język!).

Cenną jest rzeczą mieć poglądy, z tym zgodzą się wszyscy, ale to nawet 
nie połowa drogi. Tylko pomyślane poglądy, to jak szukać echa nad morzem. 
Trzeba mieć odwagę napisać albo wypowiedzieć je głośno. Szczęścia to może 
i nie przynosi, ale ulgę to tak.

chwilą”, to zawołanie to staje się od 
razu możliwe do zrealizowania. Bo 
przecież, tak naprawdę, chwile, kiedy 
potrafimy żyć w pełni, tu i teraz, są 
nieliczne. 

Czasami zastanawiam się, czy aby 
podstawą „carpe diem” nie jest po 
prostu nasza zdolność odczuwania po-
czucia wdzięczności. Wdzięczności za 
wszystko to, co jest pozytywne w na-
szym życiu, w naszym otoczeniu, za to, 
co mamy, co nam się udaje. Może to 
jest po prostu to. 
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Z mojego 
dziennika
Po ponad 18 miesiącach 
pandemii życie w Szwecji 
wraca do normalności. 
Czy tak jest rzeczywiście?

Jak ta „normalność” będzie dzisiaj 
wyglądać? Jak ją zdefiniować? 

Ile szkód pandemia wyrządziła, do-
wiemy się dopiero za wiele miesięcy 
albo lat. Dla wielu będzie to wspomnie-
nie traumatyczne, gdyż wielu z nas stra-
ciło w jej wyniku bliskich sobie ludzi. I 
w sensie dosłownym i w przenośni. W 
dosłownym odeszło na wieczną wartę 
troje moich znajomych, w tym bliski mi 
bardzo, brat mojej mamy – mój ojciec 
chrzestny. W przenośni skutkiem izola-
cji rozluźniły się kontakty towarzyskie 
– chociaż nie wszystkim. Mam w mo-
im najbliższym otoczeniu ludzi, którzy 
akurat teraz żyli, jakby jutro miało im 
się skończyć życie. To jakby z jednej 
skrajności wpaść w drugą. 

Czy uda się „nadrobić” ten czas 
stracony w odizolowanym życiu? Nie 
sądzę. Na razie, mimo formalnego po-
wrotu Szwecji do normalności, wciąż 
„nienormalny” świat poza granicami 
nadal jest przeważnie zamknięty.

Do tego dochodzi jeszcze podział 
na „szczepionkowców” i „antyszcze-
pionkowców”. To już nie tyle konflikt 
przekonań, ale zdrowego rozsądku. Z 
przerażeniem obserwują, jak w kręgu 
moich znajomych (i to nawet ludzi mi 
bliskich w różnych konstelacjach) ten 
antyszczepionkowy duch przeobraził 
się w antyintelektualny. Z tej pande-
micznej izolacji wpadniemy teraz w 
izolację intelektualną. 

Ktoś napisał, że unikanie pewnych 
osób w celu ochrony swojego zdrowia 
emocjonalnego, to nie wyraz słabo-
ści – to przejaw rozsądku. Jak bowiem 
rozmawiać z kimś, kto twierdzi, że 
„pandemia to największy eksperyment 
medyczny wszechczasów”? Taki wpis 
znajduję na facebookowej stronie zna-
jomego, który w tutejszym środowisku 
uważa się za artystę z licznymi zdolno-
ściami, acz w żadnej dziedzinie nie jest 
nawet przeciętny. Poza umiejętnością 
robienia szumu wokół siebie. Wywodzi 
się z regionu Polski – określając to ła-
godnie – znanego ze swojego scepty-
cyzmu wobec nauki. I nie jest sam w 
takim myśleniu – wtórują mu podobni.

***
„Szanowni Czytelnicy, z przykro-

ścią zawiadamiamy, iż ze względu na 
drastyczne zmniejszenie dofinansowa-
nia naszego kwartalnika ze środków 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 
wspieranie Polonii, jesteśmy od nume-
ru 36 zmuszeni zawiesić dystrybucję 
naszego magazynu do odbiorców w 
Polsce i w Europie” – informuje redak-
cja kwartalnika „Polonia Nowa” wyda-
wanego przez Zrzeszenie Organizacji 
Polonijnych w Szwecji. 

Nie jestem zaskoczony. Łaska pań-
ska na pstrym koniu jeździ – to prawda 
nie nowa. To prawdopodobnie ostatni 
sygnał, że wydawanie pism polonij-
nych w oparciu o dotacje (czy to pol-
skie czy szwedzkie) już się skończył. 
Poniekąd słusznie, bo rzadko kiedy 
owe pieniądze finansowały coś sen-
sownego i na dobrym poziomie. Nie 
wspominając już o celowości utrzymy-
wania pisemek i biuletynów wydawa-
nych bardziej na chwałę jej redaktorów 
i działaczy organizacji polonijnych, niż 
spełniających rzeczywistą rolę w śro-
dowisku. Tylko w ciągu ostatnich 15 
lat zniknęło w Szwecji kilka pisemek i 
biuletynów, część z nich właśnie z te-
go samego powodu, co dzisiaj dotyka 
„Polonię Nową”.

O ile jednak większość z tego co 
„umarła” nie miała i tak szans na prze-
bicie się, bądź była popłuczynami tego 
co ukazywało się gdzie indziej, albo 
pleśniała od patriotyczno-martyrolo-
gicznej papki, to „Polonia Nowa” – w 
ostatnim okresie – z numeru na numer 
była coraz lepiej redagowana i jakby 
odnajdowała swoją niszę. Więc trochę 
żal, że finansowa rzeczywistość – to 
jedno z dwóch ostatnich polskich pism 
papierowych w Szwecji – spowoduje, 
że będzie już tylko historią.

Nie czuję jednak satysfakcji, że je-
dynym pismem papierowym w Szwecji 
zostaje redagowana przeze mnie Nowa 
Gazeta Polska. Chociaż potwierdza 
to moje przekonanie – od lat ponad 
25 – że tylko pismo o takiej struktu-
rze finansowania jak NGP, ma szansę 
przetrwać. Chociaż i to może się kiedyś 
zmienić. Brak konkurencji nigdy nie 
jest wartością dodaną.

Nie żyje Lars Vilks. 
Wypadek, czy zamach?
W niedzielę 3 października 2021 roku w tragicznym 
wypadku samochodowym na autostradzie E4 koło 
Markardy zginął jeden z najbardziej kontrowersyjnych 
artystów szwedzkich Lars Vilks. Wraz z nim zginęło 
dwóch policjantów, którzy byli jego ochroną.

Ciężko ucierpiał także kierowca cię-
żarówki, w którą uderzył samochód 
którym jechał Vilks. Szwedzki pla-
styk, rysownik, wykładowca akade-
micki, teoretyk sztuki  i karykaturzysta 
Lars Vilks urodził się w 1946 roku w 
Helsingborg. Jego prace od lat budzi-
ły kontrowersje. Ale dopiero w 2007 
roku zrobiło się naprawdę głośno, gdy 
szwedzka gazet “Nerikes Allehanda” 
opublikowała karykaturę przedstawia-
jące psa z głową Mahometa jego autor-
stwa, zatytułowaną “Prawo do ośmie-
szania religii”. Wówczas 65-letniemu 
artyście zaczęto grozić śmiercią za jego 
satyryczne rysunki. Dla muzułmanów 
tworzenie wizerunków ludzi i innych 
istot żywych jest zabronione, a sportre-
towanie proroka Mahometa, zwłaszcza 
w obraźliwej formie, stanowi szczegól-
ne bluźnierstwo. 

Od tej pory Viks miał stałą ochronę 
policji. Publikacja wzbudziła bowiem 
protesty i zamieszki w krajach arab-
skich, a al-Kaida oferowała za głowę 
Vilksa 100 tys. dolarów. W 2010 roku 
w Stanach Zjednoczonych za przygo-
towywanie zamachu na życie Vilksa 
skazana została Amerykanka Colleen 
LaRose, zwana “Jihad Jane”, a w 
Irlandii w tym samym roku aresztowa-
no siedem osób planujących zamach na 
niego.

W kolejnych latach rwnież dochodzi-
ło do prób zamachu na niego. W 2012 
roku artysta został zaatakowany przez 
16-latka podczas wykładu w Uppsalii, i 
został obrzucony jajkami w czasie wy-
kładu na uniwersytecie w Karlstad w 
środkowej Szwecji. Wykład dotyczył 
granic wolności ekspresji artystycznej.

W kolejnych latach dwóch sprawców 
próbowało podpalić jego dom. W 2015 
roku Vilks przeżył atak terrorystyczny 
w Kopenhadze.

W ostatnim wywiadzie z września 
tego roku dla dziennika “Svenska 
Dagbladet” Vilks stwierdził, że “teraz 
rzadko się boi”. 

Na razie nie ustalono przyczyny wy-
padku, chociaż nie wyklucza się teorii 
i zamachu. Ale więcej wskazuje na to, 
że był to po prostu nieszczęśliwy wy-
padek, świadkowie zdarzenia mówią o 
tym, że prawdopodobnie eksplodowała 
opona w samochodzie któryam jechał 
Viks.

Prace Larsa Vilksa są obecnie zna-
ne na całym świecie, między innymi 
wystawiane są obecnie na wystawie 

“Sztuka polityczna” w Centrum Sztuki 
Współczesnej na Zamek Ujazdowski w 
Warszawie.

Prace i instalacje Viksa budziły od 
samego początku kontrowersje i wy-
woływały wzburzenie. Tak było już w 
końcu lat 90-tych. W artykule “Płonące 
pomniki” tak pisałem wówczas w 
“Wiadomościach Kulturalnych”:

Dzieło sztuki powinno bawić i nie-
pokoić. Obojętność wobec dzieła arty-
stycznego to wyrok śmierci na sztukę. 
Z takim właśnie przekonaniem w bar-
dzo napiętej atmosferze, organizatorzy 
największej tegorocznej wystawy rzeź-
biarskiej w Szwecji (rok 1997 - dop. 
red.), Sculptura 97, zaprosili latem do 

niewielkiego miasteczka Falkenberg, 
leżącego na zachodnim wybrzeżu, 22 
rzeźbiarzy z całego świata. (...)

Zanim nastąpiło jej uroczyste otwar-
cie, jedna z rzeźb została całkowicie 
spalona, druga poważnie zniszczona 
przez inny pożar, a na postawienie 
trzeciej w ostatniej chwili cofnięto po-
zwolenie. Wszystkie te działania były 
efektem niezadowolenia wzburzonych 
mieszkańców miasteczka, a przynaj-
mniej ich części, która w anonimo-
wych listach krytykowała artystów, 
że chcą miasteczko zaśmiecić czymś, 
co tylko w ich mniemaniu jest sztu-
ką. (...) Organizatorzy Sculptury 97 z 
niepokojem przyjęli tę akcję sabota-
żu, uznając, że jest ona wymierzona 
przeciwko twórczej niezależności. Nie 
był to zresztą pierwszy akt sabotażu w 
Szwecji wobec dzieł rzeźbiarskich. Już 
wcześniej próbowano zniszczyć znane 
dzieło Larsa Vilksa “Ambasada”, zbu-
dowane z setek desek i skrzynek wyrzu-
conych na brzeg przez morze. Pomnik, 
czy też raczej konstrukcja przestrzenna, 
była centralnym miejscem niezależne-
go państwa Ladonii, powołanego przez 
samego artystę.

Władze komunalne na skutek pa-
rokrotnych prób zniszczenia jego pra-
cy, a także meldunku złożonego na 
policję przez sąsiadujących z rzeźbą 
mieszkańców (twierdzili oni, że ta wy-
soka budowla stwarza niebezpieczeń-
stwo dla bawiących się dzieci, które 
z chęcią wspinają się po konstrukcji 
“Ambasady”), zmuszone były otoczyć 
teren wysoką siatką. Sam rzeźbiarz 
przyjmuje te akty gwałtu na jego pra-
cach ze spokojem. Jego inna rzeźba 
“Nimis”, w Kullabergu, już kilka razy 
była podpalana. Vilks twierdzi, że tak 
właśnie być powinno: sztuka musi wy-
woływać reakcje, a akty złości są nor-
malnymi procesami socjalnymi. Poza 
tym, że jestem rzeźbiarzem, mam w so-
bie zadanie psychoterapeuty. (...)

W Szwecji płonęły już biblioteki i 
meczety. Czyżby nadszedł czas na pa-
lenie dzieł sztuki?... Nic więc dziwne-
go, że Sculptura 97 stała się wydarze-
niem kulturalnym, wobec którego nikt 
nie mógł przejść spokojnie. Bo chociaż 
obojętność wobec dzieła artysty to wy-
rok śmierci dla sztuki, to ogień rzadko 
kiedy sztukę tę potrafi utrwalić w na-
szej pamięci.

Za swoją wolność twórczą Vilks za-
płacił wysoką cenę – 15 lat życia z wy-
rokiem śmierci... (tn)
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Nie pamiętam, gdzie przeczytałem, że PiS to nie 
partia polityczna, lecz stan umysłu. Może była to 
wrzutka anonimowego internauty? Jak by nie było, 
fraza utkwiła mi w pamięci i stawała się tym trafniejsza, 
im dłużej ta formacja rządziła.

Fraza ta budziła przy tym wiele niepokojących pytań. Bowiem o jaki stan umysłu 
miałoby chodzić? Potrzebna terapia indywidualna dla poszczególnych polityków 
czy może miliony kanap dla funkcjonariuszy PiS-u i ich wyborców? Czy celem 
badania miały być ciemne nurty podświadomości społecznej wynoszące ku władzy 
populistów czy analiza narcyzmu politycznego Kaczyńskiego et konsorcjum? A 
może mamy do czynienia z niezaspokojonymi popędami seksualnymi (te staro-
kawalerskie fasony i ciągłe ataki na kobiety)? Na pewno jest coś na rzeczy, jeśli 
chodzi o chore ambicje i kompleksy, wodza, naczelnika, emerytowanego zbawcy 
narodu etc. W grę może wchodzić wiele innych emocjonalnych zaburzeń tożsamo-
ści kompensowanych kurczowym trzymaniem się mitycznych konstrukcji nieustra-
szonego działacza podziemia, bohatera opozycji, nieugiętego rycerza i oczywiście 
„prawdziwego Polaka”, co nie miałoby to ostatnie znaczyć. O czym świadczą 
chwilowe utraty historycznej pamięci (tego, co akurat nie na rękę), wybiórcze trak-
towanie faktów a nawet zaburzenia równowagi psychicznej i (psychopatyczne?) 
ataki wściekłości: „mordercy” i „zdradzieckie mordy”? Czy zatem zwykła terapia 
wystarczy (jak myślałem do wczoraj) czy już tylko psychiatria została, jak po-
dejrzewam dzisiaj, po ogłoszeniu w Trybunale Konstytucyjnym przez kucharkę 
Prezesa werdyktu o wyższości polskiego prawa nad prawem Unii Europejskiej.

Diabełek na moim ramieniu złośliwie zapytał: czy aby nie przesadzasz? Wpadłeś 
w sidła upraszczającego dualizmu: wyższość albo niższość; choroba albo normal-
ność itd… Czy nie rozumujesz – dodał przesiadając się na moje drugie ramię - do-
kładnie tak jak ci, co prawią o inteligentach i nieukach, gorszym i lepszym sorcie, 
światłych elitach i ciemnym ludzie, miejskich influencerach i wiejskich burakach, 
rowerzystach i pedałach, moherowych beretach i wściekłych macicach albo praw-
dziwych Polakach i zdrajcach narodu. 

Może przesadzam, odpowiedziałem. Może problem leży gdzie indziej, głę-
biej? W płynnej kondycji współczesnego człowieka? W bezhołowiu postkomu-
nistycznego społeczeństwa nagle otwartego, którego części zaczynają same siebie 
pożerać? A może w niestabilnym stosunku do prawdy, czyli jej coraz powszech-
niejszym ignorowaniu i naginaniu do swoich celów? Na jednej szali status nauk 
medycznych, autorytet lekarzy a na drugiej enuncjacje egzorcystów-biskupów, an-
ty-szczepionkowców, fundamentalistów plemnikowych, szamanów niepokalanej 
natury ludzkiej.  Kto wygra ten wyścig, skoro półprawdy są bardziej zaskakujące i 
atrakcyjniejsze niż cała prawda. Przy tym zyskują one w pośpiechu w jakim żyje-
my, kiedy lekturą większości są e-maile i sms-y.

- Wracaj do tematu! – odezwał się znowu diabełek – w co oni grają?
- Nie wiem. Stali się nieprzewidywalni. Nie wiem też czy ktokolwiek jeszcze 

ma kontrolę nad sytuacją w Polsce, bo wiem natomiast, że prowokacje zazwyczaj 
wymykają się spod kontroli i kierują własnymi mechanizmami kończąc inaczej niż 
przewidywali prowokatorzy. To mnie martwi. Tym bardziej, że są żyją w przeko-
naniu, iż stosują arcychytrą, arcymakiaweliczną i arcytajną strategię geopolitycz-
ną. Strategię, która ma wykołować wszystkich, umożliwić przejęcie rządu dusz w 
Polsce na lata i władzę nad Europą na wieki (wieków amen). Wszyscy zewnętrz-
ni obserwatorzy wiedzą jednak w co grają. Bohaterskie drgawki, szantaże vetem, 
buńczuczne hasła i narodowe spazmy ostrzegają sąsiadów i wysyłają światu sy-
gnały, że powinni się odsunąć od takich osobników i nawet sypać piasek w tryby 
Naszyzmu, bo wkrótce zamieni się w coś gorszego (znowu amnezja historyczna). 
Pisał dawno temu Pavese: ”Narody, które przychodzą do wielkiej potęgi hegemo-
nów, w momencie gdy tę potęgę tworzą, na ogół nie zdają sobie z tego sprawy. 
Z początku pochłonięte są wykonywaniem drobnych zadań, przypadających w 
udziale każdemu narodowi; potem jednak okazuje się, że idąc od zwycięstwa do 
zwycięstwa urzeczywistniły wielki plan dziejowy. Natomiast narody, które wyru-
szają z pompą, aby stać się la grande nation (wielkim narodem), potykają się przy 
pierwszej okazji – jakby to było im pisane – a ponieważ przez swój program za-
alarmowały wszystkie inne narody, starają się one natychmiast podciąć im nogę.”  

No to jak jest z tym arcysprytem i arcyprzebiegłością Napoleonów z Nowo-
grodzkiej, skoro przy takim stanie umysłu nawet logika i rozsądek zawodzą? 
Jarosław Kaczyński nazwał kiedyś dążenia mniejszości śląskiej do poszerzenia 
autonomii samorządowej, jako ”zakamuflowaną opcję niemiecką”. Ocenił dążenia 
Ślązaków jako zdradę oraz sprzeniewierzenie się Polsce i polskości. Nota bene ro-
zumował – nie po raz pierwszy zresztą – jak czystej wody komisarz, uważając, że 
nawet jeśli Ślązacy subiektywnie domagają się autonomii dla siebie to obiektywnie 
osłabiają i zdradzają Polskę, służąc w ten sposób interesom Niemiec (pamiętał więc 
o zaborach, ale nie dostrzegł, że byliśmy już wtedy we wspólnej Unii, do której 
Polskę on z bratem też wprowadzili)… Dlaczego teraz, kiedy ekipa PiS-u wyła-
muje się z europejskiej wspólnoty wartości, izoluje swymi posunięciami w sprawie 
uchodźców Polskę od Unii Europejskie, kiedy łamie prawo powołując się na polską 
konstytucję i idąc na twarde zwarcie z jedynymi przyjaciółmi jacy nam jeszcze 
zostali, rządzący nie dostrzegają, że – w zgodzie ze własną logiką – są zakamuflo-
waną opcję rosyjską?! Bo chyba gorące głowy nie roją, że po wyjściu/wyproszeniu 
Polski z Unii stworzą mocarstwo Międzymorskie (z kim?). Subiektywnie zatem 
domagają się większej władzy i pieniędzy dla siebie, ale obiektywnie osłabiają 
i zdradzają Polskę kierując nasz statek na kurs, który wiedzie do katastrofy. Nie 
przepadam za mądrościami Otta von Bismarcka, ale w przypadku ludzi rządzącej 
dzisiaj formacji jedna z jego maksym trafia w dziesiątkę: “Dajcie Polakom rządzić 
a sami się wykończą”. 

Janusz Korek

Statek szaleńców, 
czyli na drodze 
do samozagłady
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Ślady kocich łapek 
w świecie moich lektur…
Tym razem będzie o kotach, a raczej 
o kocich śladach w moim literackim 
świecie. Skupię się tutaj na kilku 
tylko wybranych utworach, których 
lekturę szczególnie pamiętam i cenię 
– inaczej tekst ten nie miałby końca.

W 1961 roku ukazał się pierwszy przekład z serii 
Filonek Bezogonek (szw. Pelle Svanslös) i od razu sta-
łam się szczęśliwą posiadaczką i fanką tej książecz-
ki. Trudno bowiem nie polubić tego małego, trochę 
naiwnego i pozbawionego ogonka kotka, którego tak 
często nękały inne koty, ale który zawsze wychodził 
bez szwanku z opresji – zgodnie z przekazem mo-
ralnym tej powiastki, kiedy to dobro zwycięża zło. 
Wiele lat później czytałam ją ponownie, tym razem 
już moim urodzonym w Szwecji i dwujęzycznym 
dzieciom. Lektura ta była tym bardziej adekwatna, 
że w Uppsali, gdzie od lat mieszkam i skąd pocho-
dził twórca Filonka, Gösta Knutsson, kotek ten i jego 
przyjaciele odcisnęli swoje piętno, stanowiąc nadal 
atrakcję turystyczną dla dzieci i dorosłych. Wystarczy 
wspomnieć m.in. plac zabaw (Pelleparken), oddający 
wiernie środowisko i postacie tych opowieści, wyma-
lowane kocie łapki na przejściu ulic Åsgränd/Övre 
Slottsgatan – miejsca owych przygód – czy choćby 
działające od lat „Towarzystwo Przyjaciół Filonka 
Bezogonka” (Sällskapet Pelle Svanslös Vänner).

Oprócz Filonka ciepło wspominam też, jak pewnie 
wielu ze mną, bajkę Kot w butach Charlesa Perraulta. 
Bohater jej, w przeciwieństwie do Filonka, jest mą-
drym i przebiegłym, choć jednocześnie troskliwym 
i oddanym kotem, dzięki któremu jego pan uzysku-
je pod koniec opowiastki zarówno fortunę, jak i rękę 
księżniczki. Pomysłowość i przebiegłość tego kota 
wywarły na mnie – dziecku – duże wrażenie, a książ-
ka była równie przyjemną lekturą wtedy, jak i później 
– bo i bez niej nie obyło się przecież, jeśli chodzi o 
lektury dla moich dzieci. Warto tu dodać, że kot ów 
jest najsłynniejszym chyba literackim kocim bohate-
rem. Do dziś podbija kulturę światową, pojawia się 
w filmach, animacjach, komiksach, książkach, rekla-
mach, itp. i uważany jest za pierwszy poważny tekst 
literacki z kotem w roli głównej.

Podobnie zresztą jak Kot-Dziwak (w oryg. 
Cheshire) z Alicji w Krainie Czarów, również jednej z 
moich ulubionych książek w dzieciństwie, autorstwa 
brytyjskiego autora Lewisa Carrolla (1865). W odróż-
nieniu od innych (w większości niezbyt sympatycz-
nych) postaci i stworzeń z tej książki, kot ten nigdy 
nie beszta małej Alicji za naiwne wypowiedzi, nie 
kwestionuje jej komentarzy ani jej nie obraża. Wręcz 
przeciwnie: zawsze bardzo miło z nią rozmawia. Kot 
ów chadza sobie własnymi drogami, posiadając przy 
tym umiejętność znikania i pojawiania się w dowol-
nym miejscu i czasie. Często zaskakuje Alicję pod-
chwytliwymi pytaniami i odpowiedziami, a także 
filozoficznymi refleksjami. Fragment, kiedy Alicja 
właśnie spotkała owego oryginalnego kota i wypytu-
je go o drogę, jest dziś jednym z najbardziej znanych 
cytatów z tej książki:

- Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy 
powinnam pójść? 

- To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęła-
byś zajść – odparł Kot-Dziwak.

- Właściwie wszystko mi jedno.
- W takim razie również wszystko jedno, którędy 

pójdziesz.
- Chciałabym tylko dostać się dokądś – dodała 

Alicja w formie wyjaśnienia.
- Ach, na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko bę-

dziesz szła dość długo.
Symboliczny przekaz jest jasny: jeśli nie wiesz, 

dokąd zmierzasz, nie ma znaczenia, w którą stronę 
pójdziesz. Stąd może ten błahy z pozoru dialog jest 
nadal często przytaczany i interpretowany w naj-
różniejszych kontekstach literackich, społecznych i 
politycznych.

Wróćmy jednak do innych, znanych na ca-
łym świecie prac z kocim motywem: jako 

nastolatka przeczytałam po raz pierwszy (choć nie 
ostatni) słynny utwór Michaiła Bułhakowa (1891–
1940), pt. Mistrz i Małgorzata, satyryczny, bardzo 
dystopijny i zawierający zjadliwą krytykę ówczesne-
go panujący reżimu sowieckiego. Nic dziwnego, że 
powieść ta ukazała się dopiero kilka lat po śmierci 
autora, początkowo jako felieton odcinkach, potem w 
skróconym wydaniu, i wreszcie, w wersji nieocenzu-
rowanej, w 1973 roku. Przełożona na wiele języków, 
była też niejednokrotnie inscenizowana i filmowana.

Akcja powieści toczy się w Moskwie w latach 
20-tych i równolegle w czasach biblijnych. W mieście 
pojawia się nagle tajemniczy nieznajomy. Towarzyszą 
mu: naga kobieta, mężczyzna w dżokejce i olbrzymi 
czarny kot o imieniu Behemot. Wkrótce zaczynają się 
dziać przerażające i farsowe rzeczy. Podsumowanie 
tej skomplikowanej i wieloaspektowej książki w kilku 
zdaniach jest prawie niemożliwe. Ale nie sposób nie 
wspomnieć w związku z tą przedziwną narracją pew-
nych charakterystycznych postaci, jak choćby diabła 
Wolanda oraz jego wiernego demonicznego giermka 
– wspomnianego wyżej kota Behemota. Zachowanie 
i charakter Behemota są całkowicie groteskowe. Kot 
diabła Wolanda nie tylko mówi, ale też zachowuje 
się jak człowiek, dba o swój wygląd, choćby przez 
to, że przypudrowuje wąsy czy zakłada muszkę. Pije 
też wódkę, zagryzając ją marynowanymi grzybkami, 
pali cygara, strzela z pistoletu, gra w szachy i ścina 
głowę konferansjera w teatrze, aby potem, bez naj-
mniejszych problemów, ulokować ją z powrotem na 
właściwym miejscu. Powieść Michaiła Bułhakowa 
jest jednym z arcydzieł współczesnej literatury. To tu-
taj toczy się nieustanna walka między złem a dobrem, 
gdzie surrealistyczna wręcz wyobraźnia miesza się z 
poezją, gorzka satyra z wizjonerską wielkością i gdzie 
kot Behemot, który reprezentuje najbardziej paradok-
salne, ironiczne, absurdalne i groteskowe elementy w 
całym tym beletrystycznym świecie, odgrywa bardzo 
ważną rolę w wielopłaszczyznowej strukturze i prze-
słaniu powieści.

Innym faworytem, do którego powracałam przez 
lata, był angielski pisarz, poeta i laureat Nagrody 

Nobla, T.S. Eliot, i jego humorystyczny zbiór wier-
szy o kociej tematyce: Księga Praktycznych Kotów 
Starego Oposa (Old Possum’s Book of Practical Cats) 
z 1939 roku, który opisuje osobowości, historie życia 
i kręgi przyjaźni różnych kotów. Pseudonim autora, 
„Old Possum”, nadał przyjacielowi pisarz Ezra Pound. 
Te żartobliwe wiersze o kotach Eliot pisał, czytał i 
rozdawał swoim chrzestnym dzieciom i przyjaciołom. 
Wydane w formie książkowej natychmiast odniosły 
międzynarodowy sukces i zostały przetłumaczone 
na wiele języków. W języku polskim ukazały się w 
1948 roku, pod tytułem Kocie imiona. Badacze życia 
i twórczości Eliota niejednokrotnie zwracali uwagę 
na elementy autotematyczne w jego wierszach o ko-
tach. Wiele z nich można uznać za formę alter ego 
poety i postrzegać je jako sposób na przekazanie – w 
pozornie bezsensowny lub humorystyczny sposób – 
znaczących treści autobiograficznych. Ironią losu to 
te właśnie wiersze stały się najlepiej sprzedającym 
się zbiorem poetyckim T.S. Eliota, ponadto wielo-
krotnie adaptowanym w przemyśle rozrywkowym – 
wystarczy wspomnieć słynny musical Cats z 1981, 
autorstwa Andrew Lloyda Webbera, który odniósł 
ogromny sukces. Wystawiony na Broadwayu, grany 
jest od tego czasu na całym świecie, w stale nowych 
inscenizacjach i zyskując ciągle nowych fanów.

Tę bardzo pobieżną i krótką kocią wędrówkę li-
teracką chcę zakończyć utworem, który ucho-

dzi dziś za klasyk, a mianowicie wierszem “Kot w 
pustym mieszkaniu”, poetki i noblistki z 1996 roku, 
Wisławy Szymborskiej. Przypomnijmy pokrótce 
genezę powstania tego utworu: długoletni (acz nie-
formalny) związek Szymborskiej z poetą Kornelem 
Filipowiczem był powszechnie znany. Oboje miesz-
kali w Krakowie, ale nieustannie pisali do siebie. 
Lektura tych listów, w których oprócz intymnych wy-
znań znajdują się też refleksje na temat pisarstwa, li-
teratury, czy nawet aktualnych cen na mięso lub jajka, 
pozwalają czytelnikowi wniknąć w wyjątkowe uczu-
cie, które łączyło tych dwoje ludzi i którzy – jak sami 
mawiali – nawet odwróceni od siebie plecami, zawsze 
patrzyli sobie w oczy. Kornel Filipowicz zmarł przed-
wcześnie w 1990 roku. Szymborska przeżyła go o 12 
lat. Wiele pisano o tej stracie i żałobnych wierszach 

Szymborskiej po jego śmierci. Szczególnie znany stał 
się jednak wspomniany wyżej „Kot w pustym miesz-
kaniu”, który – nie tylko moim zdaniem – jest jednym 
z najwymowniejszych wierszy tego gatunku, zarów-
no w Polsce, jak i poza jej granicami. Pozwolę sobie 
przytoczyć w całości to swoiste, niemające w naszej 
literaturze odpowiednika, epitafium:

Umrzeć – tego się nie robi kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.
Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.
Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
Do wszystkich szaf się zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.
Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.
O żadnych skoków pisków na początek.

Tak właśnie czuje się kot, którego pan nagle znik-
nął i „uporczywie go nie ma”. To dzięki niepokojowi 
kota czytelnik staje się świadomy i może uczestniczyć 
w nastroju i żałobie. Do żałoby tej, zarezerwowanej 
siłą tradycji dla ludzi, dopuszczono tu kota. Uczucia 
kota są jednoznaczne i odzwierciedlają naturalny dla 
człowieka proces: najpierw niepokój miesza się ze 
zdziwieniem – „Coś się tu nie odbywa / jak powin-
no” – a potem z narastającym oburzeniem i goryczą: 
„Niech no on tylko wróci, / niech no się pokaże./ Już 
on się dowie, / że tak z kotem nie można”. Kot nie po-
trafi jednak werbalizować swoich uczuć, nie może też 
nawiązać dialogu ze zmarłym, nie jest nawet świado-
my samego faktu śmierci czy pogrzebu. Reaguje tylko 
na nagłą pustkę w mieszkaniu. „Najlepiej w życiu ma 
Twój kot, bo jest przy Tobie” – pisała do ukochanego 
poetka… Trzeba naprawdę być Szymborską, by móc 
oddać tak wielką osobistą stratę z perspektywy porzu-
conego, rozżalonego kota.

Wiersz przetłumaczono do tej pory na więcej języ-
ków, niż można tu wymienić. Ale jest też on uwiecz-
niony w innej formie: rok po śmierci Szymborskiej w 
2012 roku, w 90-tą rocznicę jej urodzin, odsłonięto 
postać poetki z brązu, naturalnej wielkości. Wisława 
Szymborska, w płaszczu i kapeluszu, stoi przy ławce 
o metalowym szkielecie oraz drewnianym siedzeniu 
i oparciu. W prawej ręce trzyma schowaną do tyłu 
kartkę z tytułem tegoż właśnie wiersza. Kompozycję 
dopełnia rzeźba kota, również wykonana z brązu. Kot 
siedzi na trzech metalowych kartkach z fragmentami 
poświęconego mu wiersza. Pomnik został umieszczo-
ny w miejscu urodzin Szymborskiej, w wielkopolskim 
Kórniku, w pobliżu Miejskiego Ośrodka Kultury.

Oczywiście w literaturze, i polskiej i światowej, 
kocich bohaterów jest nieskończenie więcej. 

Motyw ten był używany przez wielu, zarówno pol-
skich, jak i innych pisarzy i poetów. Tutaj podzieli-
łam się kilkoma tylko z moich ulubionych literackich 
utworów, zarówno tych z dzieciństwa, jak z później-
szych lat. Być może moje kocie reminiscencje zainspi-
rują do powrotu do tych lub innych tekstów i pozwo-
lą przypomnieć lub odkryć, jak zarówno dawni, jak 
i współcześni pisarze traktują ten, wbrew pozorom, 
bardzo popularny motyw kota w swej twórczości.

M. Anna Packalén Parkman
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Jak zmieniałem 
nazwiska (jak 
rękawiczki)
Przestrzegają mnie: gdy ktoś 
cię zapyta  o twoje poprzednie 
nazwisko, miej w pogotowiu 
właściwą odpowiedź. I mam. 
Odpowiadam, że nazywałem 
się poprzednio Królikowski.

Na to nazwisko opiewała fałszywa Kennkarta, za-
łatwiona za pieniądze w czasie niemieckiej okupacji. 
A może byłem - jako małolat - wpisany do Kennkarty 
mojej mamy? Ojciec mieszkał ze względów konspira-
cyjnych osobno i legitymował się równie fałszywym 
dokumentem na inne  nazwisko. Moje obecne, bo po 
wojnie przybraliśmy wszyscy nazwisko ojca.

Na tym jednak historia się nie kończy. Emigrujemy 
do Szwecji, ale nie zamierzamy zmieniać nazwiska na 
Svensson, nawet gdyby to było możliwe. Żenię się i 
żona przyjmuje moje nazwisko. Rodzi się syn, takze 
otrzymujący to samo nazwisko.

Mija kilka lat. Żona uznaje, że Szwedzi mają trud-
ności w wymówieniu, napisaniu czy wręcz prze-
czytaniu naszego nazwiska. Postanawia wrócić do 

panieńskiego, o wiele krótszego, łatwiejszego w wy-
mowie, a nawet przypominającego jedno z istnieją-
cych szwedzkich nazwisk.

W gruncie rzeczy mało mnie to obchodzi, uznaję jej 
argumenty, ale oczywiście pozostaję przy własnym 
nazwisku, głównie dlatego, że i w Polsce i w Szwecji 
podpisałem nim sporo publikowanych tekstów, no i 
nie będę zaczynał kariery od początku.

Nasz nastoletni syn również nie ma specjalnego 
nabożeństwa do swego długiego i trudno wymawial-
nego nazwiska. Zaczynam więc badać różne możli-
wości i dowiaduję się, że może się nazywać np. Tom 
Alexandersson, czyli Tom syn Aleksandra. To nazwi-
sko nie jest mi zresztą całkiem obce, bo jakąś dekadę 
wcześniej ówczesny, mocno partyjny redaktor pol-
skiego pisma filmowego, w którym stale publikowa-
łem, proponuje mi przyjęcie jakiegoś szwedzkobrz-
miącego pseudonimu. Pewnie obawia się posądzenia 
go o współpracę z polskim emigrantem o niesprecy-
zowanym poparciu dla panującego ustroju. Chcąc nie 
chcąc wyraziłem zgodę i nawet zdążyłem opubliko-
wać kilka tekstów podpisanych pseudonimem Tom 
Alexandersson. 

Tylko kilka, bo wkrótce wybucha Solidarność i 
już nie ma żadnych wątpliwości co do podejrzanego 
Kwiatkowskiego.

Ale dekadę później nasz nastolatek, postawiony 
wobec możliwości przybrania czysto szwedzkiego 
nazwiska Alexandersson, wybiera jednak nazwisko 
panieńskie  matki. 

W gruncie rzeczy nie przywiązywałem do tych 
zmian większej wagi i tak jest do dziś.

Mam nadzieję, że kolejna zmiana nazwiska już mi 
nie grozi.

W czasie tzw. „Trójkąta Weimarskiego”, gdy 
Polska nawiązała dobre, europejskie stosunki 

z Francją i Niemcami, to wtedy niemiecko – francuski 
satelitarny kanał kulturalny Arte zaproponował Polsce 
współpracę. Z dwujęzycznego miał być przekształco-
ny w trzyjęzyczny. Kanał ten zasilany jest produkcją 
kulturalną Niemiec i Francji. Pokazuje tam się także 
wybitne dzieła amerykańskie i brytyjskie dubbingo-
wane na niemiecki i francuski. To samo dotyczy ki-
nematografii włoskiej czy hiszpańskiej oraz czasami 
i polskiej. 

Polacy zastanowili się i doszli do wniosku, że taki 
kanał jest pożyteczny, ale wystarczy na użytek 

własny, tylko polskojęzyczny. Powołali, skądinąd do-
bry, kanał TVP Kultura. Stracili tym samym możli-
wość wypłynięcia z polską kulturą na szersze wody.

Wracając do Arte. Oprócz filmów i widowisk 
kanał ten nadaje także wiadomości nie tyl-

ko kulturalne, ale i ogólne w programie Journal 
(dziennik). Oglądałem ten Journal w nocy z 11 na 
12 października 2021 roku. Ten dziennik w trzech 
czwartych poświęcony był sytuacji na granicy polsko 
– białoruskiej. Wypowiadał się Donald Tusk i różne 
miłe Panie z Brukseli. Wypowiedzi te raczej nie by-
ły przychylne w stosunku do rządzącego obecnie w 
Polsce ugrupowania, które nosi mylącą nazwę „Prawo 
i Sprawiedliwość”. Prawa nie szanują, o sprawiedli-
wości pojęcia nie mają. Taki mniej więcej był sens 
wspomnianych wypowiedzi. 

TO BYŁ 
BŁĄD
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Trwają szczepienia  
przeciw COVID-19

Nie czekaj ze szczepieniem przeciw COVID-19. Szczepionki są bezpieczne i efektywne. 
Bardziej ryzykowne jest chorowanie na  COVID-19 niż przyjęcie szczepionki. Ciężarnym 
zaleca się zaszczepienie. Po przejściu COVID-19 też powinno się zaszczepić.

Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se. Dla informacji o tym, gdzie i jak możesz 
się zaszczepić, wejdź na 1177.se.

Razem ku lepszemu


