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Sztokholmska malarka,
która maluje pięknie*

Danka Jaworska to pseudonim
artystyczny Danuty Jaworskiej,
sztokholmskiej malarki, znanej
i cenionej w świecie. Jej obrazy znaleźć można w kolekcjach państwowych i prywatnych w wielu krajach
– w Belgii, Bułgarii, Danii, Egipcie,
w dawnej Jugosławii, w Wielkiej
Brytanii, we Francji i we Włoszech,
i oczywiście, w Polsce i Szwecji.
Ogromną rolę w twórczości Danki
Jaworskiej odgrywają motywy kobiece, bogactwo kolorów, dynamika
barw, różnorodność form i struktur
malarskich. Szczególnym zainteresowaniem i uznaniem widzów cieszyły się jej obrazy z wystaw Dotyk
(Beröringen) i Blisko ciała (Nära
huden), do których wiersze napisała
poetka sztokholmska – Dana Rechowicz. Ostatnio Danka Jaworska
pokazywała swoje nowe obrazy w
Gallerian Eklund i to właśnie z tej
okazji porozmawiałyśmy na temat
jej twórczości artystycznej, która
zawsze zadziwia oglądających swym
niezwykłym pięknem.
Ewa Teodorowicz-Hellman: Byłam ostatnio
na wirtualnym wernisażu organizowanym przez
Towarzystwo Szwedzko-Polskie, gdzie prezentowała
Pani swoje obrazy. Teraz odbywa się w Sztokholmie
kolejna wystawa Pani malarstwa w Gallerian Eklund,
przy Karlavägen 15. Z jakiej strony pragnie Pani tym
razem pokazać swoją bogatą twórczość artystyczną?
Danka Jaworska: Obrazy, jakie będę tam prezentowane, są kontynuacją tego, co robię już od
kilkunastu lat. W mojej pracy malarskiej nie widać,
co prawda, wielu drastycznych zmian, ciągle jednak
poszukuję czegoś nowego, innych niż dotychczas
stosowanych form wyrazu... Dopiero kiedy się popatrzy na moją twórczość malarską z perspektywy lat,
będzie można dostrzec rozwój warsztatu i tematyki
mojej twórczości, mimo że w codziennym obcowaniu z moją sztuką zmian tych tak wyraźnie nie widać.
Myślę jednak, że zaskoczę widzów paroma nowymi
obrazami, jakie będą wystawione w Gallerian Eklund.
ET-H: Czy mogłaby Pani na początku naszej rozmowy opowiedzieć, jak powstawały pierwsze Pani
obrazy? I może, co najważniejsze, od kiedy malarstwo stało się Pani pasją życiową?
DJ: Moje poważne zainteresowanie sztuką malarską zrodziło się dosyć wcześnie, kiedy miałam 14
lat i zaczęłam naukę w Liceum Sztuk Plastycznych
w Warszawie. To były moje pierwsze spotkania się
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ze sztuką. Potem studiowałam na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, później wyjechałam do
Paryża, gdzie podjęłam studia na École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs (NSAD) na Wydziale
Sztuki Wizualnej. Stamtąd przyjechałam do Sztokholmu. Był rok 1975. Tutaj dostałam się na studia
eksternistyczne na Wydziale Grafiki w Kungliga
Konstakademien (Królewska Akademia Sztuki).
Studiowałam, jak widać, w sumie wiele lat. Mam
ogólne wykształcenie malarskie w wielu kierunkach,
realizowałam też różne projekty, np. z architektury
wnętrz czy komunikacji wizualnej, projektowałam
również modę dla firm odzieżowych, między innymi
dla Marc O´Polo. Może dodam, że współpracowałam
też ze sztokholmską Folkoperan (Opera Ludowa), dla
której robiłam afisze. To zupełnie inny rodzaj sztuki:
afisz kondensuje w sobie treść i ideę spektaklu, winien dlatego przyciągać uwagę widza i budzić jego
zainteresowanie.
Przez długi czas pracowałam w zespole, z ludźmi różnych specjalizacji, ale wspólnie tworzyliśmy jakiś projekt. Życie ułożyło się jednak inaczej.
Zainteresowanie malarstwem sprawiło, że od lat sama
pracuję w mojej pracowni..., bez ekipy, bez wsparcia
innych... Nigdy przedtem nie myślałam, że wybiorę
pracę w samotności, ale dobrze się czuję w moim atelier. To jest miejsce, do którego codziennie przychodzę z radością, bo malowanie to moja praca i to w
dodatku praca, jaką kocham.
ET-H: Znana jest Pani z tego, że na wernisażach
prezentuje Pani często swoje płótna o motywach
kobiecych. Czy to ulubiony i główny temat Pani
twórczości?
DJ: Ulubiony, ale nie jedyny. Interesują mnie także wnętrza, pejzaże, zwierzęta, motywy roślinne...
Myślę, że łączenie flory i fauny ze światem kobiet jest
świetnym tematem malarskim. Malowanie tego rodzaju obrazów sprawiało mi zawsze wielką przyjemność i było swego rodzaju zabawą, żartem malarskim.
Kobiety z moich obrazów same mówiły mi, w jakim
towarzystwie chciałyby się znaleźć... Często maluję
również pejzaże, ale i w nich czasem zjawiają się postacie kobiet. “Wmalowuję” je w przestrzeń i tajemniczość krajobrazu, łączę w jedno...
ET-H: Czy możemy jeszcze porozmawiać o “portretach” kobiet? Nazwałam te obrazy portretami,
chociaż nie są to tradycyjne, skonwencjonalizowane
w swej formie portrety sensu stricto. Na wielu z nich
widać przede wszystkim wspaniałe suknie skrywające
kształty kobiecego ciała... Same postaci niby znajdują
się w ukryciu..., ale jednak nie całkiem... Znamienne,
że tak mało miejsca poświęca Pani twarzom, ukazywanym zwykle w cieniu lub półcieniu... To twarze
bez jakiegoś szczególnego wyrazu... Nie ma w nich
nic, co mogłoby zwrócić na siebie uwagę oglądających, zdradzić myśli i emocje namalowanej postaci.

DJ: Pyta Pani o postaci kobiet, o ich “portrety”.
Dla mnie postać na obrazie nie jest najistotniejsza,
najważniejsze jest dla mnie wrażenie całości. Tak jak
wspomniałam, czasami wprowadzam postać w pejzaż
lub jakieś wnętrze i wtedy poświęcam dużo czasu samej postaci, ale i pejzażowi czy wnętrzu, w którym
dana postać się znajduje. Istotna jest dla mnie przede
wszystkim kompozycja, bogactwo form i struktur malarskich, dynamika barw... Dużym obrazom, kiedy
wprowadzam tam postać kobiety lub paru kobiet, chcę
dać trochę tajemniczości. Nie pokazuję emocji zawartych w twarzach kobiet, by nie zdradzić przesłania
obrazu... Kiedy widz patrzy na taki... dopowiedziany
wyraz twarzy, nie ma już nic więcej do odkrycia w
obrazie, artysta sam za niego to zrobił. A ja, malując
moje kobiece twarze w cieniu, staram się ukryć ich
emocje, nic nie dopowiadam, nie wyjaśniam, nie podsuwam żadnej interpretacji. Oglądający może odebrać
obraz na swój sposób. Mój obraz mówi do niego, ale
nie mówi wszystkiego... Czy rozumie Pani tę grę z
widzem?
ET-H: Chyba tak... Pozostawia Pani wolną przestrzeń dla indywidualnych interpretacji oglądających,
wzbudza Pani w ten sposób ich kreatywność, wyzwala ich wyobraźnię ... Ale powróćmy jeszcze do motywów kobiecych. Na obrazach widać przecież nie tylko
postać jednej kobiety, czasem są to postacie dwóch,
nawet trzech kobiet w różnych “konstelacjach”.

DJ: To prawda. Czasami maluję na obrazie parę
postaci kobiecych. Istnieją między nimi jakieś relacje, coś się między nimi dzieje, jest jakieś napięcie,
a barwy ich ubiorów podkreślają nastrój i klimat ich
spotkania. Wspólnie stwarzają jakąś historię... Nigdy
nie nadaję moim obrazom tytułów i robię to świadomie. Gdybym dała obrazowi tytuł, pozbawiłabym widza możliwości jego własnej interpretacji, a ja chcę
pobudzić jego własną fantazję...
ET-H: Rozumiem Pani intencje. Na jednym z obrazów ukazuje Pani dwie postaci kobiece zwrócone
do siebie. Widzimy je tylko z profilu, ich twarze ukazane są w cieniu. Kobiety są bardzo do siebie podobne, ale są ubrane w suknie o różnych barwach. Żywo
rozmawiają ze sobą... Dla mnie jest to malarskie
przedstawienie rozmowy jednej i tej samej postaci z
samą sobą – coś w rodzaju wewnętrznego monologu,
w którym spierają się różne racje. Postać bije się z
myślami, dyskutuje ze sobą... Czy pragnie akceptacji,
czy pojednania..? Może ma jakiś poważny problem,
którego nie umie rozwiązać? Może znalazła się w
trudnej sytuacji i musi podjąć ważną decyzję... Może
chce ugasić jakiś wewnętrzny ogień, a może spotkał
ją niespodziewany zawód życiowy... Kobieta ta nie
jest pasywna, stara się sprostać sytuacji, rozmawia ze
sobą, poszukuje drogi wyjścia... Jednak dokąd ma ona
prowadzić???
Wokół tego obrazu można snuć długą i ciekawą
opowieść... Tak więc unikając podpisów pod obrazami otwiera Pani swoją twórczość malarską na różne
interpretacje... Przyznaję, że to prosta, ale jakże efektywna strategia... Dlatego na wystawach przed Pani
obrazami oglądający przystają na dłużej, patrzą uważnie, analizują i zastanawiają się... – Co też ten obraz
chce mi powiedzieć???
Proszę wybaczyć tę przydługą dygresję, ale właśnie
ten obraz szczególnie mnie zafascynował.
DJ: Pani Ewo, pięknie to Pani ujęła. Tak właśnie

bym chciała, żeby widzowie reagowali, przystając
przy moich obrazach.
ET-H: Wymieniłyśmy już wcześniej parę słów na
temat motywów Pani twórczości. Czy mogłaby Pani
bliżej scharakteryzować swoją technikę malowania?
DJ: Wydaje mi się, że przez wszystkie lata pracy
stworzyłam sobie własny warsztat malarski, w jakim poruszam się z łatwością i dokładnie wiem, za
pomocą jakich środków uzyskam zamierzone przeze
mnie efekty. Wiele lat temu zaczynałam od czarno
-białego rysunku ołówkiem na papierze, potem przyszły kolorowe, suche pastele, potem tłuste, olejne
pastele, no i w końcu oleje, a teraz już tylko akryle.
Dawniej bardzo lubiłam malować farbami olejnymi,
ale z powodu alergii na rozpuszczalniki używam dziś
tylko wodnych farb akrylowych. Wykorzystuję różne
techniki malarskie. Powierzchnie moich obrazów są
często bogate w liczne struktury, wzory, kleksy, kropki... Stosuję różne materiały: farby, lakiery, szpachle
itd. Wszystkie te metody są od dawna znane, ale ja je
wykorzystuję po mojemu. Na tyle opanowałam mój
warsztat, że czuję się w nim pewnie, ale jednocześnie
każdy kolejny obraz jest dla mnie nowym wyzwaniem i niespodzianką zarazem. Mam dziś, po wielu
latach “uprawiania” malarstwa, ogromną swobodę
w stosowaniu różnych technik i wiem, z czego mogę
czerpać... Jeśli ktoś mnie pyta, chętnie opowiadam o
moich “tajemnicach warsztatu” i nie mam nic przeciwko temu, by inni artyści stosowali je we własnej
działalności artystycznej.
ET-H: Co dzieje się z obrazem, o którym Pani pomyśli – a sytuacje takie zdarzają się każdemu twórcy,
że nie bardzo się udał?
DJ: To prawda, czasami jest tak, że mimo wielu godzin mozolnej pracy nie jestem zadowolona z rezultatu... Poprawiam, zmieniam i w końcu, kiedy widzę, że
i tak nic z tego nie wychodzi, po prostu, zamalowuję płótno i zaczynam od nowa. Tak jest najprościej.
Najgorsze są “przemęczone” obrazy, których i tak nic
nie uratuje.
ET-H: Jaki był dla Pani ten rok licznych obostrzeń
i restrykcji związanych z pandemią covid 19. Czy ma
już Pani bliżej określone plany na przyszłość? Co będzie Pani malować w najbliższych miesiącach? To
kilka pytań naraz, zacznijmy może od pierwszego.
DJ: Ten rok był dla mnie intensywny, nawet powiedziałabym, bardzo pracowity. Miałam dwie duże
wystawy w Szwecji i jedną w Danii. W październiku
w Willi Domańskich koło Krakowa odbył się wernisaż wystawy fotograficzno-malarskiej Powroty z
zapomnienia, przygotowanej przeze mnie we współpracy z fotografką Anną Berglöf. Była to wystawa
niekomercyjna, a pomysł jej stworzenia zrodził się z
mojej własnej potrzeby serca. Najpierw wystawa ta
miała być pokazana na Festiwalu Trzech Kultur we
Włodawie, jednak z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią festiwal odwołano, ale udało nam się zaprezentować tę wystawę w
Willi Domańskich. Przypominam w niej o ludziach,
których już nie ma i o zapomnianych miejscach, których dzisiaj też już nie ma. Materiał zebrałam w czasie wycieczek na Ukrainę, Białoruś i do Rumunii. Na
starych, opuszczonych cmentarzach robiłam zdjęcia
rozbitych medalionów nagrobnych i przywracałam
na nowo do życia twarze z tych medalionów, malując
portrety.
Mam też serię obrazów pod roboczym tytułem
Hafty i koronki, którą może uda mi się pokazać w
Polsce w przyszłym roku.
ET-H: Rzeczywiście, to interesujące plany na przyszłość. Już zbliżamy się do końca rozmowy... Co jeszcze chciałaby Pani powiedzieć naszym Czytelnikom?
DJ: Zapraszam serdecznie na moją wystawę w
Gallerian Eklund w Sztokholmie, na Karlavägen 15.
Mogą też Państwo odwiedzić mojego Facebooka
(dankajaworska.art) lub konto Instagram, gdzie na
bieżąco pokazuję moje prace. Zatem, być może do
zobaczenia...
ET-H: Bardzo dziękuję za rozmowę i możliwość
oglądnięcia wielu Pani obrazów, które zawsze urzekały mnie swoim pięknem.
* Parę słów o tytule naszej rozmowy. Jedna z galerzystek sztokholmskich napisała kiedyś, że Danka
Jaworska to w naszych czasach jedna ze znanych jej
artystek, która ma odwagę malować pięknie...
Rozmawiała:
Ewa Teodorowicz Hellman

Pić albo nie pić?
Na to pytanie niedawno próbowano
odpowiedzieć na łamach NPG w
felietonie pod niemal identycznym
tytułem. Pragnę i ja się podzielić
refleksjami w tej materii. Pozwalam
sobie zacytować strofę z wiersza
Gałczyńskiego o śpiewającym
ogórku ponieważ pasuje do
powyższego tematu.
„Pytanie to, w tytule
postawione tak śmiało,
choćby z największym bólem
rozwiązać by należało.”
Nie będą pisać o nałogowych alkoholikach, bo w
naszym kręgu towarzyskim takowych nie ma, ani
wśród mężczyzn ani, tym bardziej wśród kobiet.
Jest powiedzenie, że chuda świnia i pijana kobieta
to opłakany widok. A propos tej pierwszej, przypomina mi się anegdotka opowiadana przed laty przez
wuja mieszkającego w ZSRR. Hodował na podwórku
prosiaka dopóki władze nie uznały tego za nielegalne. Prosiaka wzięto do kołchozu. Po pewnym czasie
wuj postanowił świnkę odwiedzić. Przez kratę wołał
„Maszka, Maszka”. Przybiegło budzące litość wychudzone, zabiedzone prosię. Wuj niemal dostał szoku.
Nasza generacja dobrze pamięta, że kołchozy, oględnie mówiąc, nie były udanym pomysłem.
Małżonek ma swoje szwedzkie doświadczenia w dziedzinie picia. Jadąc przed laty promem ze
Świnoujścia do Ystad widział hordy Szwedów powracających z Polski, kraju o liberalnej polityce alkoholowej, do ojczyzny o rygorystycznych przepisach.
Kiedy uświadomili sobie, że trunki, które wiozą zostaną zarekwirowane przez celników, zaczęli pić na
umór i zamroczeni padali gdzie popadnie, na pokład,
schody, blokując każdą horyzontalną powierzchnię.
Zaskoczony Małżonek nie wierzył własnym oczom.
Szwecja w tamtych czasach była dla nas uosobieniem
zachodniej cywilizacji. W Polsce alkoholików zaliczano do mętów społecznych, którym nie w głowie
były podróże zagraniczne.
W pierwszych latach pobytu Małżonek brał udział
w służbowym integracyjnym spotkaniu. Podano wino i piwo, a po pewnym czasie kelnerka wniosła na
tacy sznapsy. Niemal wszyscy wzięli po kieliszku,
według zwyczaju spojrzeli sąsiadom głęboko w oczy,
wychylili zawartość i ponownie powiedli wzrokiem
wokół. Kiedy kelnerka powtórnie przyszła z pełną
tacą tylko niektórzy skorzystali z okazji, co zdziwiło
Małżonka. Za trzecim razem tylko on i jeszcze jeden
gość wzięli po kieliszku. „Dziwni ludzie ci Szwedzi”
– pomyślał Małżonek i przepił do towarzysza. Pod
koniec spotkania kelnerka wręczyła tym co pili słony rachunek. Małżonek miał na szczęście przy sobie
wystarczającą sumę, ale od tej pory, gdy na służbowych przyjęciach podają mocne trunki, pyta czy są
bezpłatne.
tosunek Szwedów do alkoholu jest, mówiąc
oględnie, dziwaczny. Systembolaget to jedyne
miejsce, gdzie można nabyć napoje o zawartości alkoholu powyżej 3.5%. Apteki utraciły niedawno monopol, ale Systembolaget przetrwa do dnia sądu ostatecznego. Ostatnio przestrzegają w prasie, że picie
wina w dni powszednie jest szkodliwe dla zdrowia i
4 kieliszki w tygodniu kwalifikują cię jako alkoholika. Natomiast regularne upijanie się w weekendy
to niepodważalna tradycja, na którą szwedzki organizm widocznie się uodpornił.
Jak wspomniałam, w naszym kręgu nie ma ani alkoholików ani abstynentów. Każdy z chęcią wychyli
powitalnego drinka, napije się wina, a ucztę zakończy
odrobiną likieru czy koniaku. Są wśród nas, wiekowo zaawansowanych, i tacy, którzy nie mogą pić ze
względu na brane leki, a także paru kierowców i tych
na powitanie częstuję Virgin Mary, czyli sokiem pomidorowym wzmocnionym Tabasco.
Bezalkoholowe wina nie cieszą się wśród nas powodzeniem. Alkohol w winie pełni ważną funkcję.
Smak produktów bezalkoholowych nie jest ani taki
sam, ani nawet zbliżony do wina. Wytwory winopodobne nigdy nie zastąpią doznań płynących z picia
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wina. Francuzi, naród tradycyjnie winiarski, nie postrzegają wina jako alkoholu. Widzą w nim przede
wszystkim napój, artykuł spożywczy, oczywistą część
posiłku.
rzyznaję uczciwie, że nie znam się na winach. W
umiarkowanym przedziale cenowym jest wiele
win, które mi smakują pod warunkiem, że są wytrawne. Kupuję wina z jak najniższą zawartością cukru,
poniżej 3%. Zauważyłam również, że wolę wina z
tzw „nowego świata”: Australii, Południowej Afryki
i Chile. Nie wiadomo dlaczego, ale podejrzewałam,
że zależy to od obecności siarczynów. Siarczyny są
stosowane w winie jako wzmacniacz smaku i konserwant. Należałam kiedyś do tych, którzy reagują
negatywnie na ich obecność. Już po jednym kieliszku odczuwałam mdłości. Wina „nowego świata” są
uboższe w siarczyny i nie dają efektów ubocznych.
Dlaczego znosiłam dużo lepiej białe wino pozostanie
tajemnicą, mimo że zawiera podobno więcej siarczynów niż czerwone. Może winę ponosiły garbniki
(taniny), których źródłem są skórki owoców, pestki
lub drewno dębowych kadzi i beczek gdzie dojrzewa
czerwone wino.
Przypomniała mi się pewna scenka z szefem podczas integracyjnego spotkania. Pod wieczór zaproszono uczestników na sery i czerwone wino. Zapytałam,
czy w drodze wyjątku mogłabym dostać białe wino,
co szef ironicznie skomentował: “Pewnie w Polsce
pija się białe wina do serów”. Miałam szczęście do
szefów, ale ten mi się nie udał.
ubię wytrawne wina i dotyczy to również mocniejszych drinków poza jedynym wyjątkiem.
Nazwałam ten drink witaminą B2, bo składa się z
likieru Baileys i brandy. Delektujemy się nim po kolacji na urlopach w ciepłych krajach, na świeżym powietrzu z urokliwym widokiem na jarzące się światła.
W Hiszpanii byłam świadkiem zabawnego nieporozumienia. W hotelu z all inclusive pewien Polak złożył
zamówienie w barze „kawa, please”. Barman podał
mu kieliszek musującego wina Cava. Zaskoczony
Polak wychylił z zadowoleniem zawartość i powtórzył
zamówienie, tym razem słowami „coffee, please”.
Pewnych smaków nie znoszę, na przykład anyżu.
Arak, absynt, sambuca, pastis, ouzo i szwedzki likier,
Punsch, nie przechodzą mi przez usta. Moja miłość
do Grecji kończy się na ouzo. Na zakończenie jesiennego sprzątania naszego osiedla wspólnota zaprasza na klasyczną szwedzką kombinacje grochówki i
Punschu, któremu charakterystyczny smak daje arak.
Grochówkę zjadam, ale na szczęście nie ma obowiązku korzystać z całości zaproszenia.
Co wchodzi w skład wina jest dla konsumentów
tajemnicą. Nie ma obowiązku deklarować dodatków. A jest ich wiele. Wpadła mi w ręce książeczka „Chateau vadå”, której tytuł po polsku mógłby
brzmieć „Chateau niby co”. Włos się jeży przy czytaniu. Mierne wina przez dodatek syntetycznych aromatów i smaków przekształcane są w wina o pozornie
wysokiej jakości. W tym wypadku można zakwestionować powiedzenie in vino veritas.
Niektóre wina reklamuje się jako organiczne. Jest
to nieporozumienie. Wszystkie wina są organiczne,
ponieważ ich głównym składnikiem jest sok z winogron, wysoce organiczny komponent. Pamiętamy
przecież z lekcji chemii, że substancje organiczne zawierają związki węgla, a nieorganiczne tylko sole lub
minerały, tak jak woda czy roztwór soli kuchennej.
Słuszniej byłoby reklamować pewne wina jako naturalne lub ekologiczne.
na zakończenie zagadkowe wspomnienie z urlopu. W hotelu z all inclusive wino nalewało się z
pojemników przez kranik. Pewnego dnia dla urozmaicenia postanowiliśmy zjeść lunch na plaży, do której
dojeżdżało się mikrobusem. Poprzedniego wieczoru
utoczyłam nieco czerwonego wina do karafki, aby
mieć czym popić kanapki. Potem przelałam wino do
butelki i wstawiłam na noc do lodówki. Następnego
dnia napełniając nim kubek zdziwiła mnie barwa płynu – zamiast rubinowej brunatna. Wino okazało się
być Coca Colą. Jak się to stało, pozostanie tajemnicą. Personel hotelowy nie był w stanie tego wyjaśnić.
Widocznie stał się cud, na podobieństwo weselnego
cudu w Kanie Galilejskiej gdzie wodę przemieniono
w wino. Goście weselni zostali mile zaskoczeni a my,
niestety, rozczarowani.
Teresa Urban
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Wandzia

Wszedł do stołowego. Wanda wjechała na wózku
inwalidzkim. Zaparkowała przy stole, w miejscu,
gdzie rzędem stały fiolki z lekarstwami, paczki serwetek, miseczki na odpadki. Dżeki przyniósł wazę
z zupą, rozlał do talerzy chłodnik po litewsku. Piotr
słyszał gdzieś, że na języku człowieka znajduje się
około 10 000 kubków smakowych. Teraz czuł, jak
wszystkie one zadrżały z rozkoszy przy pierwszym
łyku pyszności, podniesionej do ust srebrną łyżką z
kompletu rodowego Wandzi.
– I co, Peppe, ty to już chyba całkiem sczezłeś w
tym twoim ateistycznym szwedzkim raju, co nie?
Robisz coś, czy tylko się snujesz, połykasz dzień po
dniu, bezmyślnie?
– Dobra, później pogadamy, teraz obiad – oświadczył Dżeki i poszedł po drugie danie. Na stole wylądowały gołąbki w sosie pomidorowym. – „Dobre, bo
polskie”. – Udanie naśladując amerykańską wymowę
słynnej modelki, reklamującej polską wodę mineralną, zaserwował domowe rarytasy. – Wandzia przyrządziła z myślą o gościach zagranicznych – zarechotał.
Wanda, kiedyś dziewczyna z plemienia flower power, najbardziej odjazdowa z całej ferajny Orienta,
parła najmocniej ze wszystkich na założenie artystowskiej komuny. Były jej w głowie tylko draki i
ekstrawagancje, wymyślała najlepsze happeningi.
Imponowała Dżekiemu. Po ukończeniu średniej
muzycznej poszła na wyższą muzyczną, zapowiadała się na flecistkę z najwyższej półki. Inspirowała,
napierała, podkręcała innych do życia na gorąco.
Dżeki, kręcący się przy niej, nie wiedział za bardzo,
co z sobą w życiu począć. Poszedł na studia ze strachu przed służbą wojskową. Coś tam studiował w
Mieście Królewskim, chyba sam nie bardzo wiedział
co, szybko odpadł. Potem załapał się przy Wyższym
Ekonomiku w Mieście Czarnym, kuźni partyjnych
ekonomów, i to mu się spodobało. Zachwycony kładł
Piotrowi do głowy: „Idź do Ekonomika, mówię ci.
Palce lizać. Jest świetnie. Przykładać do nauki się nie
trzeba, a jakoś i tak wszytko leci do przodu, można
pozdawać wszystko bez specjalnego wysiłku. Studia
na tej uczelni to czysty kit, ale co tam. Dziewczyn
wokół mnóstwo i każda mruga oczkami za przyszłym
mężem. Gdzie będziesz miał lepiej?” – pointował.
I Piotr poszedł za jego poradą do miejscowego bakczysaraju. Obaj z Ekonomika szybko odpadli. Tyle
że Dżeki oddał się lukratywnemu zajęciu kierowania
pracami w spółdzielni studenckiej i zaczął imponować Wandzi, bo na wszystko go było stać. Piotr zaś
pętał się bez sensu.
Wanda zrobiła dyplom w klasie fletu, i to z wyróżnieniem. Dżeki Wandy na krok nie odstępował.
Finansował jej domowe koncerty i przyjęcia dla licznych znajomych. Feralny dzień nastąpił nazajutrz po
koncercie dyplomowym. Wszyscy w aucie, łącznie z
kierowcą, byli pijani. Dżeki wyszedł z wypadku bez
szwanku. Zginął kolega, kierowca. Wandę sparaliżowało od pasa w dół, przykuło do wózka, z którego do

dziś o własnych siłach wydostać się nie potrafi.
Zjedli obiad w milczeniu.
– Czemu już nie grasz, nie ćwiczysz? – wyrwało się
Piotrowi, kiedy spożyli posiłek. Wanda zbyła to pytanie milczeniem. Ukryła twarz w dłoniach. Milczeli
dobrą chwilę. Wreszcie się odezwała:
– Wybieram się do Wąwolnicy. Z pielgrzymką.
Potem z inną do Gietrzwałdu. Zdarzają się tam cudowne ozdrowienia. Dzięki wstawiennictwu Najświętszej
Marii Panny – Wanda mówiła teraz z przejęciem. –
Jeszcze nie straciłam nadziei. Bo nie można jej się
wyzbyć, jeśli zaufało się Bogu.
Zapadła cisza, którą znów przerwała Wanda.
– Dżeki nie chce ze mną jechać. Mówi, że drażni
go… jak on to nazywa... subkultura pielgrzymkowa.
– Chodźmy na miękkie, podam kawę.
Dżeki zebrał talerze ze stołu i wyszedł do kuchni.
Piotr zapadł się w wygodnym fotelu, Wandzia zatrzymała się pod szeroko otwartym oknem.
– O, jakie rześkie powietrze. Upał po burzy zelżał,
jest świeżo.
Podjechała do stołu po swoje lekarstwa, zatrzymała
się obok fotela. – Peppe! Ja naprawdę wierzę. Io credo! I to po katolicku wierzę. Nie trzeba szukać prawdy gdzie indziej. Każdemu jest dana. Byle by tylko
chciał po nią sięgnąć, przyjąć ten dar, który dostępny
jest nam tuż, tuż. Nie wymaga to egzotycznych podróży. Dar wiary jest tuż obok ciebie.
Wrócił Dżeki z kawą, Wanda mówiła dalej: – Ja
was nie osądzam. Nie mnie osądzać. Ja tylko nie rozumiem, jak można do prostych żądz, całej tej biologicznej szarpaniny, swoje życie ograniczać. Jak
można zatracić subtelność, nie skorzystać z szansy na
przebudzenie...
– Daj spokój, Wandzia, nie czas teraz na rekolekcje.
– Dżeki wszedł jej w słowo rozeźlony.
– Peppe – nie dawała za wygraną – popatrz na
mnie. Mogę tylko jedno. Znamy się od zawsze
i dobrze wiesz, że życzę ci jak najlepiej. Ale ile ci
jeszcze zostało? Jak chcesz ten czas, który pozostał,
wykorzystać?
Dżeki machnął ręką i wyszedł. Piotr milczał.
Postanowił, że nie będzie jej przerywał ani nie będzie
się zżymał na jej zaczepki. Niech wypowie, co ma na
sercu. Wandzia bardzo lubi te swoje monologi.
– Codziennie musimy samych siebie pytać. Ja pytam. Komu służyłam wczoraj? Komu służę dzisiaj?
Komu będę służyła jutro? Nie ma wyjścia neutralnego. Albo służysz Bogu, albo Szatanowi. Każdego dnia
od nowa trzeba wybierać. I postępować zgodnie z
tym, co wybrałeś. Pod koniec dnia będziesz wiedział,
czy służyłeś dziś Bogu, czy Szatanowi. Cała reszta to
wózek spraw codziennych, ważnych, mniej ważnych,
całkiem nieważnych… – Sięgnęła po lekarstwa, połknęła tabletki, chwilę siedzieli w ciszy.
Wanda zapytała po chwili: – Pamiętasz prezent,
który dałeś mi po wyjściu z internowania? Widzisz,
wisi na ścianie, o tam, a obok wisi krzyżyk, który mi
wtedy ofiarowałeś. – Piotr spojrzał na swój prezent.
Ładnie wydrukowany tekst wiersza w gustownym

Spotkanie z niedźwiedziem
W czasie mojej geologicznej kariery, przez wiele lat, w latach 1960–70-tych,
pracowałem w górach Laponii. To były piękne i ciekawe lata. Praca w bezdrożnych obszarach, obcowanie z dziką przyrodą, spotkania ze zwierzętami,
roślinnością i tamtejszymi ludźmi, zostawiły wiele wspomnień. Prace geologiczne w dziczy, często trwające kilka miesięcy, oznaczały życie w przyrodzie,
a równocześnie z przyrodą.
Było to często fizycznie i psychicznie wymagające, ale dla człowieka, który to
lubi, daje to wiele uczuciowych, estetycznych i intelektualnych przeżyć. Ten, kto
doznał eksplozywnego nadejścia polarnej wiosny, zmian barw krajobrazu jesienią,
potem pierwszego śniegu, zobaczył szybującego orła czy sępa nad sobą, łosia łopatacza żerującego na bagnie, uchylał się przed atakującym wydrzykiem, słuchał
monotonnego pisku siewki, był świadkiem wędrówki lemingów – to są wrażenia i
doświadczenia, które pozostają w pamięci i w sercu do końca życia. Czasami zdarzały się też rzeczy niecodzienne.
Wydarzyło się to na północnym brzegu jeziora Hornavan. Kartowaliśmy tam,
mój kolega Runo i ja, dwa blisko siebie leżące grupy górskie, Arnepuoda i Iksják.
Lato to zaliczam do jednych z najciekawszych i przyjemnych. Runo był sympatycznym kolegą, obszar był geologicznie interesujący, krajobrazowo urozmaicony
i piękny. Arnepuoda, w większości o łagodnych okrągłych wierzchołkach, a Iksják
odwrotnie, przepaścisty, o dramatycznie stromych skałach.
Już na początku naszej wędrówki zostaliśmy ostrzeżeni przez kilku mężczyzn,
którzy pracowali przy małym wodnym tartaku, o obecności niedźwiedzia, właśnie
w tych okolicach, do których zmierzaliśmy. Ostrzegli nas, że niedźwiedź jest bardzo stary, a przez to niepoczytalny i groźny, i że powinniśmy mieć się na baczności.
Nasz pierwszy obóz założyliśmy na Arnepoudzie, w małej dolince w pobliżu
wartkiego potoku. Potem, w miarę, jak postępowały nasze badania, przenosiliśmy
namioty na nowe tereny. Podczas naszych geologicznych wędrówek nigdy nie zdarzyło nam się natrafić na ślady niedźwiedzia.
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obramowaniu. Sam zrobił ramki. Mistrz z Galilei.
Wiersz Pawła, który odżegnuje się od jego autorstwa,
lecz inni twierdzą, że to właśnie on napisał go w więzieniu. Piotr podszedł do ramki.
– Tak, ktoś ułożył melodię i śpiewaliśmy to na naszych wieczornych apelach. – Bezwiednie zaintonował piosenkę:
Pamiętaj o mnie Mistrzu z Galilei,
Gdy dzień kolejny przez kraty ucieka,
A wokół w szarych mundurach anieli,
Jak psy szalone warczą na człowieka.
Pamiętaj o mnie, gdy wieczór nadchodzi,
A ja nie mogę go niczym ugościć,
I chce mi zabrać jak zgłodniały złodziej
Codzienną porcję marzeń o wolności.
Pamiętaj o mnie, gdy księżyc nad miastem,
I na modlitwie zasypiam w pół słowa.
Weź mnie za rękę i z drutów kolczastych
Do obiecanej ziemi poprowadź. (…)
Wanda podjechała pod okno.
– Dla mnie nie od razu stało się to jasne. A już na
pewno nie tak oczywiste jak dziś. Wiesz, że zachodził
do nas Jan, no wiesz, ten dominikanin. To on przyniósł mi Dobrą Nowinę. Wprost od Nadawcy! – zaśmiała się cichutko, rada z żartu językowego, zawsze
się nimi popisywała. – Nauczył mnie słuchać na Jego
fali. „Bóg mówi do nas, my zaś nie mówimy, tylko
produkujemy zakłócenia. Taki to dialog”. Powtarzał
często to zdanie. Wysłali go na misję do Ruandy. Tam
zginął od maczety. Często o nim myślę. Wiem, że nadal jest ze mną. Swoim cichym głosem, pozbawionym
grama perswazji, dotarł do mnie. Otworzył moje serce
na Prawdę. Nie używał pięknych słów. Nie prawił rewelacji. Ale było w tym coś takiego, że ukazał mi, jak
nikt przedtem, czym jest wolność.
– Jesteś zmęczona, połóż się, przygotowałem tapczan. – Dżeki pchnął wózek, Wanda odjechała bez
słowa. Po chwili wrócił. – Podrzemie trochę, odpocznie. – Usłyszeli dochodzącą z jej pokoju modlitwę.
– Słucha Radia Maryja, ale tylko modlitw. Chcesz
jakiegoś malucha na strawienie?
– Nie, dzięki. Dalej sam znosisz i wnosisz Wandzię
po schodach? To jest jednak drugie piętro.
– Tak. No wiesz, Wanda waży zaledwie czterdzieści pięć kilo. Staramy się codziennie wychodzić na
spacer, zawsze musimy zahaczyć o kościół. Trasa do
Garnizonowego i z powrotem. Czasem do parku.
– Jak sobie z tym radzisz?
– Kiedy wracamy, idę na górę po stołek, znoszę
go. Jest wąski i wysoki. Na dole przekładam Wandę
z wózka na ten stołek. Wanda czeka. Wózek targam
na górę, stawiam przy drzwiach mieszkania. Schodzę
po Wandę. Siedząc na stołku, wczepia mi się w barki,
biorę ja na barana. U góry sadzam ją na wózku, idę na
dół po stołek… no i tak w kółko Macieju.
Zygmunt Barczyk
Fragment książki, która ukaże się niedługo.

Aż pewnej nocy, kilka tygodni później, obudziło mnie nagle chrząknięcie, najpierw jedno, potem drugie. Wyglądało na to, że jakieś zwierzę, albo nawet kilka,
poruszało się w pobliżu namiotu. Najpierw zaniepokoiłem się i leżałem cicho jak
trusia, ale że po chwili wszystko ucichło, pomyślałem sobie, że musiały to być
renifery, które przechodziły koło namiotu. A że już kiedyś, wcześniej, zdarzyło mi
się, że miałem nocne odwiedziny reniferów, więc przewróciłem się na drugi bok w
śpiworze i zasnąłem.
Rano, wychodząc z namiotu, zauważyłem od razu niedźwiedzie odchody i że
trawa wokół naszych namiotów była podeptana. To nie renifery obudziły mnie tej
nocy! To był niedźwiedź! Runo, mój kolega, który miał swój namiot kilka metrów
dalej, przespał spokojnie tę dramatyczną noc i nic nie słyszał. Popatrzeliśmy na siebie i odetchnęliśmy, gdy zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak blisko było do spotkania
z naszym nocnym gościem.
Mimo, że nieraz pracowałem w obszarach, w których było dużo niedźwiedzi,
nigdy nie spotkałem się oko w oko z tym zwierzęciem. Inaczej było z moim kolegą
Pellem.
Podczas geologicznego kartowania w lesie zdarzyło mu się, że natknął się niespodziewanie na dwa niedźwiadki. Jak błyskawica przeleciało mu przez głowę:
„Jak młode, to gdzie matka?” Równocześnie, kątem drugiego oka, zobaczył niedźwiedzicę, szykującą się do biegu w jego stronę. Widzi, że znalazł się pomiędzy
matką a młodymi! Pelle zrywa się do biegu i pędzi na złamanie karku prosto przed
siebie. Gubi okulary! Rzecz w tym, że jego okulary mają bardzo grube szkła – bez
okularów nic nie widzi. Pędzi na ślepo! Nagle ziemia umyka mu spod stóp i spada
ze skały. Na szczęście zrąb nie był wysoki – może półtora metra. Leży na brzuchu i mimo że się potłukł, nie rusza się. Z góry, nad sobą, słyszy niedźwiedzicę.
Domyśla się, że stoi ona na krawędzi skały, ale nie skacze w dół. Przerażony czeka
na jej atak. Ale nic się nie dzieje! Pelle leży i czeka, prawdopodobnie długo po tym,
jak niedźwiedzica odeszła. W końcu odważył się wstać i zaczął się czołgać powoli
w tę samą stronę, z której przybiegł. Ma szczęście, bo po drodze znajduje okulary.
Tego lata Pelle nie chciał już kontynuować swej pracy w tej okolicy.
Andrzej Olkiewicz

Szwedzka książka o
Powstaniu Warszawskim

Hemester
Hemester to pojęcie, które popularność zyskało w czasie pandemii. To
słowotwór, który oznacza „wakacje
w domu”, w przypadku tej książki w
Szwecji. Ale pomysł na „odkrywanie”
Szwecji wcale nie jest nowy. Wiele
lat temu popularność zyskał slogan
wymyślony przez branżę turystyczną
„Sverige är fantastisk” (Szwecja jest
fantastyczna). Miał on podkreślić wyjątkowość, jaką Szwecja ma do zaoferowania. Autorzy tego hasła mieli ma
myśli różnorodność krajobrazu, dalekie
po horyzont morze, spokojne jeziora,
wysokie klify, piaszczyste plaże, tysiące wysp, magiczny urok gęstych lasów,
otwarte równiny, faunę i florę, wreszcie
pełne historii zabytki.
Szwedzi, tak jak i przyjeżdżający tutaj zagraniczni turyści, potrafią z tego
korzystać. Jak ktoś powiedział, podróże
to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się bogatsi.
„Szwecja na weekend” to subiektywny bedeker po Szwecji opisujący
miejsca znane i mniej znane. Wszystkie
jednak warte zobaczenia. Martyna
Wojciechowska napisała kiedyś, że
„podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów
dnia codziennego. Nie rozwiązują ich
bezpośrednio, jednak pomagają przewartościować i spojrzeć na nie jakby z
drugiego brzegu rzeki.”
Bardzo często te podróże nie muszą
być dalekie. Książka ma zachęcić do
odkrywania Szwecji. Więc podróżujmy
– nie po to, by uciec przed życiem, ale
by życie nam nie uciekło. (ngp)
Tadeusz Nowakowski: Szwecja na
weekend. Polonica 2021, s. 171

Jako “uczestnik” powstania warszawskiego należałem do tych cywili, którzy szukali schronienia w piwnicach. Miałem niespełna 9 lat. Słyszałem na
zewnątrz jakieś strzały i wybuchy, raz chyba byli u nas w domu powstańcy i
czegoś się domagali. O szczegółach wydarzeń na Ochocie (a jeszcze gorzej było
na Woli), dowiedziałem się z lektur wiele lat później.
Właśnie lektury kształtowały oceny powstania. Dopuszczalne i wydane w PRL
musiały być z reguły krytyczne wobec decydentów: rządu londyńskiego i dowództwa AK w kraju. Nawet wieczny i swawolny opozycjonista Stefan Kisielewski
oceniał powstanie negatywnie.
Ale mądry po szkodzie... W momencie wybuchu trudno było ocenić szanse
powodzenia ani przewidzieć znikomość pomocy z Zachodu, a także stalinowski
stop z bronią u nogi na wschodnim froncie. Powstanie było rodzajem gambitu o
niewielkich szansach na sukces. Jego celem miało być oswobodzenie stolicy od
już wycofujących się Niemców i przywitanie inwazji sowieckiej jako gospodarze,
pełnoprawne władze cywilne i wojskowe.
Nawet dysponując wiedzą o rezultacie tego wysiłku zbrojnego, o ogromie poniesionych strat, trudno ocenić powstanie jednoznacznie negatywnie. Był to rozpaczliwy wzlot ruchu oporu pod koniec wojny, w nadziei na w.w. korzyści. A odwołanie
powstania kilka dni przed jego rozpoczęciem mogłoby przyjąć nieoczekiwany obrót, biorąc pod uwagę nastawienie konspirującej młodzieży.W dodatku powstanie
włączyło się w polską tradycję XIX-wieczną i nawet tę tradycję wzbogaciło.
Oficjalną dziś, pozytywną, ba – hurrapatriotyczną ocenę powstania – lansowaną przez obóz rządzący, widać najwyraźniej w imponującym pomniku na Placu
Krasińskich czy w Muzeum Powstania Warszawskiego, nawet jeśli powstały za
rządów poprzedniej ekipy.
W relacji Artura Szulca uderza mnie przede wszystkim moralne różnicowanie
postępowania poszczególnych formacji niemieckich: Dirlewangera, Kaminskiego,
Reinefahrta czy von dem Bacha. Różnicowanie między SS, Gestapo, jednostkami
pomocniczymi rekrutującymi m.in. spośród sowieckich jeńców wojennych (np.
Azerowie), a regularnymi oddziałami Wehrmachtu. Wśród tych ostatnich zdarzały się niekiedy próby ocalenia ludności cywilnej, szczególnie wśród rannych
Niemców, których w polskich szpitalach otaczano tą samą opieką co rannych
Polaków.
Te same rozróżnienia powracają w moich własnych wspomnieniach. Po wygnaniu mieszkańców Ochoty nocujemy pod sierpniowym gołym niebem na placu targowym Zieleniak i moja wówczas 32-letnia mama smaruje sobie twarz sadzą by
nie wywołać złego i nie skusić do gwałtu snujących się tu i ówdzie “Ukraińców”
z brygady Kaminskiego. A następnego ranka na peronie Dworca Zachodniego (w
drodze do obozu przejściowego w Pruszkowie) napotkany umundurowany Niemiec
obdarowuje mnie jakimś ersatzowym waflem w czekoladzie.
Szulc nie korzystał chyba ze wszystkich dostępnych monografii powstania. Z
ważniejszych w bibliografii podano Ciechanowskiego i Daviesa, przy braku takich
autorów jak Bartelski, Kirchmayer, Przygoński. W dużym stopniu posłużył się natomiast opublikowanymi świadectwami powstańców, którzy przeżyli. Poczynając
od tak znanych, jak Jan Nowak-Jeziorański (Kurier z Warszawy) aż po żyjącego do
dziś w Sztokholmie Alfreda Trzęsowskiego.
Książka opiera się na ściśle chronologicznym (i topograficznym) przebiegu wydarzeń, od Woli i Ochoty, poprzez Stare Miasto, Śródmieście, Mokotów
i Czerniaków. A równolegle do militariów rozgrywa się akcja dyplomatyczna
w łonie Wielkiej Trójki, gdzie mimo energicznych (Churchill) i ograniczonych
(Roosevelt) starań o pomoc dla powstania, ostatni głos miał Stalin, którego armie
bezczynnie zabiwakowały na wschód od Warszawy, później na Pradze, prawym
brzegu Wisły, na dobre sforsowanej dopiero w styczniu 1945, gdy Warszawa była
już spalonym gruzowiskiem.
Drobne usterki – nie mogące podważyć pozytywnej oceny całości książki – dotyczą najczęściej topografii Warszawy: bankplatsen, slottplatsen (tj Plac Bankowy,
Plac Zamkowy) winny być pisane z dużej litery (jak na mapie w książce, choć nie w
tekście), może jako Bankplan, Slottsplan. Järntorgsplatsen to chyba Plac Żelaznej
Bramy czyli raczej Järnportplatsen, tam leży Hala Mirowska. Może warto też dodać, że autor zdjęcia na stronie 148, poległy w powstaniu Eugeniusz Lokajski, był
przed wojną znanym oszczepnikiem, rekordzistą Polski i olimpijczykiem.
Aleksander Kwiatkowski
Artur Szulc: Warszawaupproret 1944 Lund 2021, Historiska Media s. 190
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Po przebyciu COVID-19 również
należy się zaszczepić
Po przebyciu choroby nabiera się odporności, ale nie wiadomo,
jak długo się ona utrzymuje.
Nie czekaj z zaszczepieniem się przeciw COVID-19.
Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se/covid19-polska
Dla informacji o tym, gdzie i jak możesz się zaszczepić, wejdź na 1177.se.
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