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Powiedz mi, co jesz, 
a powiem ci, 
kim jesteś: 
szwedzko-polskie 
reminiscencje 
kulinarne
Artykuł
M. Anny Packalén Parkman
Strona 2 

Groźne i 
kompromitujące 
curiosum
Film zaczyna parada cierpięt-
niczego patriotyzmu: gloria 
victis, groby żołnierskie, 
smutny ojciec z synem nad 
jednym z nich. Później gada-
jące głowy wekslują w stronę 
prawa międzynarodowego 
i spadkowego, stawiając 
jakby karetę przed koniem, 
bo ustalenie winy Polaków 
za Jedwabne ma służyć jako 
prawny powód odebrania 
mienia, głównie nieruchome-
go, katom i przekazanie go 
potomkom ofiar.
RECENZJA ALEKSANDRA 
KWIATKOWSKIEGO 3

Rozmyślania 
przy zasypianiu
Tokarczuk w powieści 
„Bieguni” propaguje 
przemieszczanie się, 
na podobieństwo Cyganów 
czy nomadów. Ci co są w 
drodze przetrwają, ci nieru-
chomi zamierają z bezruchu. 
Swobodne przemieszczanie 
się miało być dobrodziej-
stwem, a stało się naszą 
zgubą. Nie ma zamieszkałego 
zakątka na kuli ziemskiej 
dokąd nie dotarłby wirus.
ARTYKUŁ 
TERESA URBAN 6
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Powiedz mi, 
co jesz, a 
powiem ci, 
kim jesteś: 
szwedzko-
polskie 
reminiscencje 
kulinarne
Ciekawy i trafny w wielu spostrze-
żeniach esej pani Teresy Urban w 
ostatnim numerze NGP, na temat 
zwyczajów spożywania trunków w 
naszych obu krajach, pobudził mnie 
do wspomnień odnośnie obopól-
nych tradycji gastronomiczno-kuli-
narnych i moich własnych reakcji na 
wiele szwedzkich potraw różniących 
się od polskich.

Pamiętam do dzisiaj mój przyjazd do Szwecji pod 
koniec lat siedemdziesiątych, w ramach stypendium, 
które przydzielił mi, ówczesnej studentce slawistyki 
i skandynawistyki na UAM-ie w Poznaniu, Instytut 
Szwedzki (Svenska Institutet) w Sztokholmie. Sty-
pendium obejmowało semestr pobytu w szkole lu-
dowej (folkhögskola) w regionie Dalsland, w małej 
miejscowości o egzotycznej dla mnie wtedy nazwie 
Färgelanda oraz następny semestr na uniwersytecie 
w Uppsali. Już sam przyjazd z dużego miasta do tej 
mieściny, liczącej sobie wtedy około półtora tysiąca 
mieszkańców, był dla mnie kulturowym szokiem, nie 
mówiąc już o tym, że nie miałam właściwie pojęcia, 
jakiego typu jednostką edukacyjną jest szwedzka fol-
khögskola. Zamieszkałam wraz z innymi w szkolnym 
internacie i jako jedyna cudzoziemka, w dodatku z 
kraju „demoludów”, wzbudzałam niejako sensację. 
Mój ubogi wtedy jeszcze szwedzki ograniczał na po-
czątku kontakty z kolegami i koleżankami, ale wszy-
scy, pomni zaleceń dyrektora szkoły, zwracali się do 
mnie wyłącznie po szwedzku. Tak więc angielski nie 
bardzo mi się przydawał i chcąc nie chcąc zaczęłam 
się powoli wdrażać tak w język, jaki i w zwyczaje i 
dzienny rytm szkoły. 

Wikt i opierunek miałam zapewniony, a więc m.in. 
całodniowe wyżywienie. Już pierwsze śniadanie  za-
skoczyło mnie obfitością produktów. Mieliśmy bo-
wiem do wyboru płatki owsiane, cornfleksy, mleko 
tłuste i chude, kefir, jogurt, jajka na twardo i na mięk-
ko, pasztety, sery, różnego rodzaju pieczywa i dżemy. 
Słodkawy i gąbczasty chleb (tradycyjna szwedzka 
limpa) nie wbudził mojego zachwytu, długo też trwa-
ło, zanim przyzwyczaiłam się do różnego rodzaju 
„chrupków” i przez cały ten pobyt tęskniłam do pol-
skiego chleba na zakwasie i pszennych bułek, poznań-
skich „kajzerek” prosto z piekarni, jakie jadano u nas 
w domu na śniadanie. 

Nic to jednak było w porównaniu z daniami na 
lunch i obiad-kolację. Na jeden z pierwszych tych 
posiłków podano coś w rodzaju ciasta naleśnikowego 
z bekonem, serwowanego prosto z blachy, na której 
to pieczono ów naleśnik w piecu (szw. ungspannka-
ka). Ku memu zdziwieniu wszyscy smarowali to po 
wierzchu dżemem! Bekon i dżem? Nie bardzo mi to 
smakowało, dłubałam więc w tym bez słodkich do-
datków, wyławiając kawałeczki bekonu i dopychając 
to wszystko słodkawym chlebem... Podobnie było z 
fasolką po bretońsku, którą u nas w domu jadało się z 

kiełbasą, cebulką, w sosie pomidorowym, z wszelki-
mi przyprawami – uwielbiałam to danie. Tu nagle po-
dano mi jakąś brązową mazię (o adekwatnej w sumie 
nazwie bruna bönor...), z rozgotowaną fasolą, przy-
prawioną na słodko gęstym syropem. Zestawienie 
tych dwóch sposobów przygotowywania fasolki przy-
prawiło mnie niemal o rozpacz! Nie tylko znalazłam 
się na jakimiś szwedzkim odludziu, gdzie diabeł mó-
wi dobranoc, a tu jeszcze serwują potrawy, które nie 
chcą mi przejść przez gardło! 

Kolejną niemiłą niespodzianką było danie z tłu-
stą kiełbasą, o dziwnej dla mnie nazwie isterband, o 
której w pierwszym odruchu pomyślałam, że jest nie-
świeża! W smaku była bowiem kwaskowata – tak to 
przynajmniej odebrały moje polskie zmysły smako-
we. Patrzyłam z niedowierzaniem, jak moi szwedzcy 
koledzy opychają się tą potrawą – niektórzy pochła-
niali kiełbasę wraz z cienkim flakiem, inni go zdejmo-
wali, ale widać było, że wszystkim to smakuje oprócz 
mnie. Kolejna niespodzianka: to, co miało być ostre 
i słone, okazało się słodkie – tak było właśnie ze śle-
dziem, pływającym w słodziutkiej zalewie, koszmar! 
Ze łzami w oczach niemal przywoływałam w myślach 
śledzika w occie, w oleju czy w śmietanie, z pysz-
ną marynowaną cebulką, czy rolmopsy śledziowe w 
zalewie musztardowej mojej babci. Podobnie jak ka-
szankę czy jeszcze bardziej bułczankę, to tradycyjne 
regionalne wielkopolskie danie, którą mój dziadek, 
rodowity poznaniak, przysmażał na patelni i poda-
wał z ziemniaczkami i kiszoną kapustą. Z myślą o 
niej rzuciłam się chciwie na coś, co mi tę bułczankę 
przypominało, i z wyglądu i z nazwy: blodpudding 
(bułczanka także zawiera w swym składzie m.in krew 
wieprzową), ale ponownie doznałam rozczarowania: 
również i tę potrawę, słodkawą i ledwie w smaku 
przypominającą dziadkową, serwowano w grubych 
plastrach i z dżemem borówkowym!

Ale już szczytem wszystkiego była uczta rakowa 
(kräftskiva), do której z entuzjazmem szykowała się 
cała szkoła, tak uczniowie, jak i nauczyciele i personel 
administracyjno-kuchenny. Nie wiem, jak to bywało 
w innych rejonach czy rodzinach w Polsce, ale ja ni-
gdy wcześniej nie jadłam raków, chyba że z puszki i w 
formie jakiejś sałatki. Ze zdziwieniem obserwowałam 
więc nakrywanie stołów papierowymi obrusami w 
rakowe wzorki, przygotowywanie różnych rakowych 
akcesoriów: papierowe kapelusiki, serwetki pod szyję 
(odebrałam to jako coś w rodzaju śliniaczków dla do-
rosłych...), ozdoby nad stołem, papierowe neony oraz 
rakowo-ozdobną zastawę stołową. O odpowiedniej 
porze wszyscy zasiedli do stołów, na których królo-
wały ogromne półmiski z górą czerwonych raków, 
przyozdobionych świeżym koperkiem. Oprócz raków 
podano tarty serowe, chlebek chrupki, piwo i i inne 
napoje. Przy każdym nakryciu stała też miseczka z 
wodą – jak się okazało nie do picia, tylko do prze-
płukania ubrudzonych rakami rąk. Bowiem do raków 
zabrano się dosłownie ręcznie, łapiąc stwora za gło-
wę i odrywając ją od reszty ciała. Po oskubaniu go ze 
skorupki, wysysano z lubością (i głośno...) ukryte w 
tułowiu i w szczypcach mięso. Początkowo przyglą-
dałam się tylko podejrzliwie temu zupełnie mi dotąd 
nieznanemu rytuałowi, ale, jak mówi przysłowie, kie-
dy wlazłeś między wrony, musisz krakać jak i one, 
więc po chwili zaczęłam naśladować moich współbie-
siadników. W miarę dokładania sobie raków na talerz 
nabierałam wprawy i – o dziwo –  coraz bardziej mi to 
smakowało. Przyznaję, że tak zostało do dzisiaj – nie 
wyobrażam sobie obecnie końca lata bez tej rakowej 
biesiady!

Czego nie mogę, niestety, powiedzieć o kiszo-
nym (czy sfermentowanym) śledziu (surströmming)! 
Kiedy zaproszono mnie na niego pierwszy raz, uwie-
rzyć nie mogłam, że ludzi nie odrzuca ten koszmar-
ny smród, jaki roznosi się wokół po otwarciu puszki, 
nawet jeśli dzieje się to na powietrzu. Przygotowaną 
dla mnie kanapkę z owym – dla wielu Szwedów – 
cennym smakołykiem, z pokrojonymi w plasterki 
ziemniaczkami i cebulką, zjadłam nie grymasząc, ale 
nigdy nie zostałam fanką tej potrawy. 

Mimo tych gastronomicznych niespodzianek z 
ogromną nostalgią wspominam pobyt w Färgelandzie 
i szkole ludowej. I ciało pedagogiczne i uczniowie 
wychodzili dosłownie ze skóry, aby mi nieba przy-
chylić. Cóż, społeczeństwo szwedzkie nie zdążyło 
się jeszcze wtedy zmęczyć napływem cudzoziem-
ców do Szwecji i stypendystka zza żelaznej kurtyny 
wzbudzała szczere zainteresowanie. Szefowa kuchni, 
na pozór surowa i trzymająca w ryzach całą szkołę, 
włącznie z dyrektorem, była bardzo spostrzegawcza 
i gdy tylko zauważyła, że dłubię bez przekonania w 
jakiejś potrawie, pytała zatroskana, czy mi nie sma-
kuje i wiele razy przynosiła mi w zamian coś innego. 
A kiedy w połowie pobytu moje silne przeziębienie 
przeszło w zapalenie płuc, opiekowała się mną jak ro-
dzona matka. Często też moi koledzy, wyjeżdżający 
na weekendy do swoich rodzin w pobliskich małych 
miejscowościach, nierzadko przywozili mi stamtąd 

jakieś domowe smakołyki. Stąd bardzo szybko przy-
zwyczaiłam się i ogromnie polubiłam szwedzkie 
wypieki: bułeczki cynamonowe, bułeczki szafrano-
we, semlor, pierniki czy wiele innych szwedzkich 
ciasteczek. Zapraszano mnie również do siebie i w 
ten sposób spędziłam niejeden z tych weekendów w 
rozsianych w okolicznych lasach typowych szwedz-
kich domach moich kolegów i koleżanek. Żal mi było 
ich opuszczać, podobnie jak szkołę i Färgelandę, by 
podjąć w następnym semestrze naukę już na uniwer-
sytecie w Uppsali. Myślę dzisiaj, że strategia Instytutu 
Szwedzkiego w Sztokholmie, polegająca na tym, by 
stypendystę-obcokrajowca najpierw wrzucić niejako 
w rdzennie szwedzkie małomiasteczkowe środowi-
sko, była właściwa. Oswojona po trochu ze szwedzką 
kulturą, również gastronomiczną, już bez komunika-
cyjnych zgrzytów dostosowałam się do uppsalskiego 
życia akademickiego.  

Pobyt w Uppsali i studia na uniwersytecie zaowo-
cowały propozycją pisania tam pracy doktorskiej i w 
ten sposób zostałam w Szwecji. Z czasem założyłam 
tu rodzinę i siłą rzeczy nastąpiło połączenie kuchni 
szwedzkiej i polskiej. Pamiętając o moich negatyw-
nych reakcjach na wyżej wymienione szwedzkie po-
trawy starałam się nie brać sobie do serca rezerwy 
szwedzkiego małżonka czy naszych córek do pew-
nych tradycyjnych polskich potraw: kiszonej kapusty, 
klusek, pierogów, barszczu czy wigilijnego karpia. 
Tego ostatniego dość szybko przestałam przyrządzać 
na Święta Bożego Narodzenia, bo znudziło mi się je-
dzenie go samej, podczas gdy reszta szwedzkiej rodzi-
ny pałaszowała szynkę czy klopsiki mięsne... Kapustę 
z grzybami też właściwie, po tym, jak pozostali z 
uprzejmości skosztowali ociupinę, jadłam sama. Ale 
ciepło zrobiło mi się na sercu, jak małoletnia córka 
powiedziała kiedyś spontanicznie: „Mamusiu, jak po 
domu zaczyna roznosić się zapach gotowanej kiszo-
nej kapusty, wiem, że zbliża się Wigilia!” Zawsze coś, 
pomyślałam wtedy, bo bez kapusty z grzybami nie ma 
dla mnie do dzisiaj Świąt! Z latami dzieci, zwłaszcza 
po pobytach w Polsce, polubiły bardzo polskie je-
dzenie, szczególnie różnorakie zupy czy pierogi. Nie 
mówiąc już o wypiekach: polskie pączki, makowiec, 
sernik, tradycyjne poznańskie rogale świętomarciń-
skie czy krakowskie obwarzanki i piszinger, należą 
po dziś dzień do ich ulubionych smakołyków.

A ja? Cóż, przyznam szczerze: obecnie, po latach 
pobytu w Szwecji, uwielbiam, jak już wspomniałam, 
raki i wszelkie owoce morza, chętnie i często jem 
ungspannkaka (połączenie dżemu i bekonu już mi nie 
przeszkadza, wręcz przeciwnie), kocham wręcz ister-
band i szwedzkie śledzie we wszystkich słodkawych 
marynatach (oprócz sławetnego kiszonego...), bez 
grymasów (choć i bez większego entuzjazmu...) jem 
blodpudding i bruna bönor oraz wiele innych szwedz-
kich potraw, należących obecnie do mojego powsze-
dniego rodzinnego jadłospisu. 

Truizmem jest przypominać, że jedzenie odgrywa 
ważną rolę w każdej kulturze. Jak głosi znane powie-
dzenie: powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś: 
jedzenie jest przecież tym wszystkim, czym my sa-
mi jesteśmy. Jak pisał sławny amerykański kucharz 
Anthony Bourdain – „To przedłużenie uczuć nacjona-
listycznych, etnicznych, twojej osobistej historii, two-
jej prowincji, twojego regionu, twojego plemienia, 
twojej babci. Jest nierozerwalnie związane z tymi od 
samego początku.” 

Z tymi uczuciami, to trochę na dobre i na złe – nie-
jeden z nas pamięta z pewnością rozczarowanie, kiedy 
przygotowana z sercem polska potrawa nie przypadła 
zbytnio szwedzkiemu gościowi do gustu. Nie zapo-
mnę pierwszego przyjęcia urodzinowego dla kilku-
letniej wtedy córki, na które przygotowałam kilka 
rodzajów ciasteczek, kruchych i drożdżowych, jakie 
piekła w dzieciństwie dla mnie i kuzynostwa moja 
babcia. Zdziwiona i smutna patrzyłam, jak szwedzka 
dzieciarnia opróżnia z zapałem półmisek z bułeczka-
mi cynamonowymi i innymi szwedzkimi specjałami, 
z apetytem zjada tort truskawkowy, omijając przy 
tym skrzętnie nieznane im z wyglądu polskie wypie-
ki. Było to jednak wiele lat temu, od tego czasu dużo 
się w Szwecji zmieniło, również jeśli chodzi o zwy-
czaje w zakresie gastronomii. Próg tolerancji wzrósł 
wielokrotnie i obecnie tradycyjne szwedzkie kulinaria 
pojawiają się na równi z daniami czy wypiekami ze 
wszystkich stron świata. I dzięki za to, bowiem, jak 
z kolei przypomina hiszpański kucharz Ferran Adrià: 
„Kuchnia jest językiem, dzięki któremu możesz wy-
razić harmonię, szczęście, piękno, poezję, złożoność, 
magię, humor, prowokację i kulturę.” Niechaj zatem 
ów specyficzny kulinarny język łączy ludzi na wielu 
różnorakich poziomach, przyczyniając się walnie do 
integracji mieszkańców Szwecji oraz wszystkich in-
nych tu zamieszkałych, mających korzenie w odmien-
nych – również gastronomicznych – kulturach. 
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Zmarł Kamil Ryba, 
Polak który robił w 
Szwecji “karierę” 
na nienawiści do 
muzułmanów
Jak poinformował jego kuzyn 
na Facebooku (Piotr Ryba), 
w Göteborgu zmarł Kamil Ryba, 
złej sławy przywódca 
radykalnej i rasistowskiej 
Swedish Defence Leagues 
(Szwedzkiej Ligi Obrony). 
Miał 36 lat.

Kamil Ryba urodził się w Rudkach koło Nowej 
Słupi w województwie kieleckim. W 2005 roku prze-
prowadził się do Szwecji. Zajmował się między inny-
mi pracami blacharskimi, montował dachy.

Jak pisze kuzyn Piotr Ryba: Nie to jednak w 
Szwecji i Norwegii uczyniło go sławnym. Mieszkając 
w Goeteborgu obserwował, jak kolejne osiedla wysie-
dlają się z rdzennych mieszkańców, a zasiedlają się 
mieszkańcami których łączyła jedna cecha: byli mu-
zułmanami. I jak te spokojne socjalistyczne państwo 
z dobrobytu z najlepszego miejsca do zamieszkania 
zmieniało się w miejsce największej liczby gwałtów, 
zamachów, strzelanin i wybuchów. I nie zgodził się 
z takim postępem. W Szwecji walczył z lewicową 
narracją miejscowych dzienników, a jego bronią były 
jajka, jakimi obrzucił redakcję oraz Koran i nóż, który 
wysłał do ich redakcji. Jak piszą o nim: „Imigrant z 
Polski Kamil Ryba ma spędzić pół roku w więzieniu, 
bo groził dziennikarzom „Expressen”, obrzucił jajka-
mi ich redakcję i wysłał do siedziby gazety paczkę z 
nożem i Koranem. Był pierwszą od 1958 roku osobą 
skazaną w Szwecji za pogwałcenie wolności obywa-
telskiej.” Ograniczał im wolność, mówiąc o tym, o 
czym w tym postępowym kraju mówić nie można!

Ryba w swoje antyislamskie obsesje potrafił wcią-
gnąć spore grono Polaków w Szwecji, o jego wyczy-
nach głośno było w prasie szwedzkiej, między innymi 
gdy grupa Polskich rasiastów i narodowców próbowa-
ła zaatakować ośrodek dla uchodźców w Nynäshamn, 
lub organizowała demonstracje pod redakcją popo-
łudniówki Aftonbladet w Sztokholmie. Ryba wielo-
krotnie groził dziennikarzom opisującym jego działal-
ność, w tym takiże naszej redakcji. 

Na swoim profilu na Facebooku uważał się za “am-
basadora” spraw polskich w Szwecji, który staje “w 
obronie dobrego imienia Polaków” - zarzucając m.in. 
polskiej ambasadzie, że nic w tej sprawie nie robi. 
Radykalizm Kamila Ryba z pozycji antyislamskich 
rozszerzył się także na antysemityzm, o czym świad-
czą jego wpisy na FB. 

Odnosząc się do informacji na polskiej stronie 
FB “Łódzkie siostr w islamie” nawoływał i groził: 
Chcecie spokoju, to wypierdalać na bliski wschód, w 
polsce nigdy nie zaznacie spokoju i bezpieczeństwa. 
Na każdym kroku będziecie bici i obrażani. Polska 

była, jest i zawsze będzie katolickim krajem patrio-
tycznym. Mieliśmy Jana III Sobieskiego, tzeraz ma-
my dzielnych obywateli. Wasze muzułmańskie ryje 
będę obijane na każdym kroku, świńskie skurwysyna. 
Śmierć islamowi.

Poza działalnością w Szwecji, gdzie Ryba zaczął 
mieć problemy z wymiarem sprawiedliwości, a jego 
aktywność i organizacja była pod kontrolą tajnej po-
licji, szukał możliwości działania na obszarze Polski. 
Stąd jego aktywność w Polskiej Lidze Obrony. Na 
jednej ze stron internetowych pisano:

 Jak Oficjalnie żadnej funkcji w niej nie pełnił, 
ale jeden z moich rozmówców, który śledzi aktyw-
ność Lig Obrony w różnych krajach, twierdzi, że jest 
jej “szarą eminencją”. Sam szef Swedish Defence 
League nie ukrywa związków z PDL. Na facebooko-
wej stronie “Nie dla meczetów w Polsce” przyznał, że 
“aktywnie uczestniczy” w tej organizacji. 

Czym jest PDL? Głosi, że Koran jest jak Mein 
Kampf, a islam należy zdelegalizować, a muzułma-
nów, jeśli będzie taka konieczność, siłą usuwać. To 
także poglądy członków Polskiej Ligi Obrony (Polish 
Defence League) – organizacji, która powstała, by 
ustrzec Polskę przed islamskim zagrożeniem. Choć 
coraz głośniejsza i coraz bardziej aktywna, ma jeden 
kłopot, który może pokrzyżować ambitne “plany”. 
Jest zbyt radykalna, nawet dla zdeklarowanych kry-
tyków islamu.

Dziennikarze szwedzcy ujawnili, że Kamil Ryba 
powiązany był w Szwecji także ze środowiskami kry-
minalnymi, między innymi z klubem motocyklowym 
Bandidos. Działalności Ryby życzliwie przyglądali 
się szwedzcy neonaziści, wpierając go w niektórych 
akcjach.

Przez ostatnie lata o Rybie było nieco ciszej w 
szwedzkich mediach. Miał kłopoty z prawem, odeszła 
od niego spora grupa zwolenników, którzy znaleźli się 
pod czujnym okiem policji szwedzije. Pozostała po 
nim jednak grupka wielbicieli, imigrantów z Polski, 
skrajnych narodowców, którzy na zdjęciach grupo-
wych najchętniej występują zamaskowani. 

Kamil Ryba zapisał się źle dla wizerunku Polaków 
w Szwecji.  (NGP)

Groźne 
i kompromitujące 
curiosum
Znalazłem gdzieś - przypadkiem? 
w czyjej jaskini? (adres znany 
redakcji) - kuriozalną płytkę DVD 
zawierającą najnowszy dokument 
niejakiego Wojciecha Sumliń-
skiego “Powrót do Jedwabnego”. 
Zbieżność tytułów z książką 
Anny Bikont może nie 
przypadkowa.

Film zaczyna parada cierpiętniczego patriotyzmu: 
gloria victis, groby żołnierskie, smutny ojciec z synem 
nad jednym z nich. Później gadające głowy wekslują 
w stronę prawa międzynarodowego i spadkowego, 
stawiając jakby karetę przed koniem, bo ustalenie wi-
ny Polaków za Jedwabne ma służyć jako prawny po-
wód odebrania mienia, głównie nieruchomego, katom 
i przekazanie go potomkom ofiar.

Z kolei prześledzenie dziejów stosunków polsko-
-żydowskich to zderzenie gościnności z niechęcią 
gości wobec gospodarzy (język, religia). Mimo to fi-
losemityzm ma się dobrze!

Tu posłużono się opinią znanej kryptoantysemitki 
dr. Ewy Kurek, od dawna w różnych publikacjach 
negującej winę Polaków za Jedwabne i oskarżającą 
Żydów o kolaborację z Niemcami (śladami Hanny 
Arendt, tj sprowadzając ustalenia t.o. do absurdu). 

Z kolei ocena pozycji przedwojennej Polski to pa-
negiryk na wszystko, włącznie ze znakomitym przy-
gotowaniem polskiej armii. Pochwalnie cytuje się 
też Becka (bez nazwiska) w sprawie Honoru. Potem 
wojna 1939: honor nie pomógł, armia bez szans, nóż 
w plecy ze Wschodu. I tu przychodzi gromadzenie 
licznych świadectw i dowodów rzekomo masowej 
kolaboracji Żydów z NKWD. Nawet gdyby odpo-
wiadało to prawdzie, nie bierze się pod uwagę fak-
tu, że większość kolaboracjonistów wycofała się na 
Wschód przed niemiecką ofensywą, i wtedy argument 
zemsty za kolaborację bierze w łeb - była to po pro-
stu odpowiedzialność zbiorowa. Później zataczamy 
koło i wracamy do narastającej groźby roszczeń i 
odszkodowań. 

Uczestniczący w filmie Żydzi – pożyteczni idioci 
– to: narrator Jerzy Zelnik (aktor czytający komentarz 
odautorski) i Bolesław Szenicer, znany mi ze słysze-
nia ex-dyrektor cmentarza na Okopowej.

A obok dokumentalnych kadrów znajdujemy np. 
jedną z imiennie podanych, wspierających produkcję 
4000 darczyńców: dr Elżbietę Szwejkowską-Olsson 
ze Sztokholmu!

Powoływanie się na IPN nie oznacza oczywiście 
obowiązku cytowania podstawowej 2-tomowej pracy 
zbiorowej, w zasadzie potwierdzającej i wzbogacają-
cej ustalenia Grossa o nowe szczegóły.

POWRÓT DO JEDWABNEGO, reż. Wojciech Sumliński, prod. WSR 24, 
2021, DVD 103’.

OD REDKACJI: dr Elżbieta Szwejkowska-
Olsson jest m.in. sekretarzem w zarządzie 
Kongresu Polaków w Szwecji i prezesem 
Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki 
w Szwecji 

Odruch ten jest reakcją obronną, prymitywną pozo-
stałością z naszej zwierzęcej przeszłości, kiedy każdy 
nieoczekiwany szelest czy przelotny cień był kwestią 
życia lub śmierci. 

Zdarzyło się to w którymś z lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, gdy pracowałem jako geolog w 
dzikich ostępach Laponii. Szedłem przez rozległy i 
trudny do przebycia teren. Obszar, który musiałem 
przemierzyć, był pokryty niezliczoną ilością gęsto i 
chaotycznie rozrzuconych stromych pagórków. Był 
gęsto porośnięty szaro-srebrnymi krzakami lapońskiej 
wierzby. Jego ukształtowanie i gęste krzaki ograni-
czały widoczność tak, że tylko dzięki kompasowi mo-
głem iść we wybranym kierunku.

Jakiejkolwiek ścieżki wydeptanej przez człowieka 
nie było. Aby móc przedrzeć się przez gąszcza, mu-
siałem wykorzystywać zawiłe ścieżki zwierząt, któ-
re czasami prowadziły do nikąd. Wiły się one przez 
teren, czasami wspinały się na pagórki, czasami je 
omijały.  

Wdrapując się na kolejny z rzędu stromy pagórek, 
gdy moja głowa wychyliła się nieco ponad jego wierz-
chołek, nagle – pół metra przede mną – stanąłem oko 
w oko z reniferem. Był okazały z potężnym porożem. 
Oboje stanęliśmy jak wryci – oboje okropnie przestra-
szeni. To trwało chwilę. Renifer, opanowany paniką, 
zawrócił w miejscu i wpadł na renifera, który szedł za 
nim. Całe stado wpadło w popłoch. Na wąskiej ścież-
ce nie było miejsca dla więcej niż jednego zwierzęcia. 
Powstał nie do opisania tłok i zamęt. Przerażone zwie-
rzęta wskakiwały jedno na drugie usiłując uciec.

Mimo, że moje spotkanie z reniferem trwało bardzo 
krótko, nigdy go nie zapomniałem. Przestraszyliśmy 
się wzajemnie. Całkiem niepotrzebnie, bo przecież 
ani ja dla niego, ani on dla mnie nie byliśmy groźni.

PRZESTRASZONY
Zdarza się, że czasami coś nas przestraszy. 
Przyczyny są najczęściej błahe – może to 
być niespodziewany głośny dźwięk albo 
niezauważone przez nas wejście kogoś do 
pokoju. Jesteśmy zaskoczeni i czasami reagu-
jemy bardzo silnie. Nie lubimy tego odruchu, 
ale opanować go nie potrafimy. 
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ZYGMUNT BARCZYK
fragment powieści

Piotr, leżący na brzuchu, odwrócił się i mruknął 
coś, czego Paweł nie zrozumiał. Zaczął się rozglądać 
wokół, jakby chciał sprawdzić, gdzie jest. Był u sie-
bie. W mieszkaniu rodziców. Na podłodze w dużym 
pokoju. Odburknął:

– Która?
– Zawsze ta sama!
Paweł obserwował, jak kompan próbuje namacać 

szklankę. Daremnie.
– Uschła mi ręka – zajęczał Piotr.
– To normalne. Na wojnie usychają ręce.
Paweł swoją szklankę znalazł przy nodze. Sztur-

chnął ją, gin rozlał się po podłodze.
– Musisz teraz to zlizać. Na wojnie nie marnuje się 

wody – skomentował Piotr.
– Kulnij mi lepiej flaszkę.
Piotr chwycił leżącą butelkę ginu i pchnął ją w stro-

nę kamrata.
– Tonik też.
Plastikowa butelka potoczyła się śladem 

poprzedniczki.
– I odkulnij zaraz.
Piotr znalazł wreszcie swoją szklanicę i z niecier-

pliwością czekał na dostawę.
Uraczyli się trunkiem, wróciła wartkość myśli i cia-

ła. Choć to była złuda. Kolejna słynna złuda. Ta przy-
najmniej biologicznie wytłumaczalna. Piotr próbował 
wstać. Po daremnej próbie opadł na dywan. Widząc 
to, Paweł nawet nie starał się zmieniać pozycji.

Ostre powiewy rozwibrowanego powietrza płyną-
cego od okna dały upragnioną ochłodę. Pioruny wa-
liły jak najęte.

– Ostro daje – skonstatował Paweł. – Co będziesz 
robił na tej wojence, kamracie waleczny?

– Będę grał na okarynie i głaskał dupkę Marynie.
– A tu do boju trza. Lemiesze na brzeszczoty! Brać 

się do roboty!
– Partacze, brać się za kartacze!
– Och, wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani?
– Pani, co wywlecze z łóżka i w okopy wstawi.
Na potwierdzenie swoich słów Piotr zaczął się 

czołgać. Nisko przy podłodze, szorując biodrami po 
dywanie, naprzemiennie przekładając ręce i nogi. 
Zgodnie z arkanami sztuki skradania, krótkimi sko-
kami podpełzł do komputera, wklikał się w program 
Spotify. Paweł również ruszył w stronę komputera. 
Jego pełzanie przypominało naukę pływania kraulem 
na sucho.

Piotr nastawił muzykę.

Rozległ się łoskot grzmotów. Paweł 
drgnął, podniósł się na łokciach, spo-
glądał chwilę w niebo przez szeroko 
rozwarte okno i opadł do pozycji leżą-
cej. Oślepiające uderzenia błyskawic 
rozświetlały pokój. Krzyknął: – Wojna!

– Mayall, z koncertu w Kalifornii. Lata siedemdzie-
siąte. Poznajesz?

Miękki blues wzbił się w schłodzone powietrze. 
Nie musiał konkurować z zawadiactwem burzy, bo ta 
ustała. Deszcz za oknem szumiał teraz umiarkowanie. 
Do sekcji muzycznej dołączył głos wokalisty, by na-
stępnie ustąpić miejsca tonom lirycznego saksofonu. 
Ten zaś wyruszył na długą solową wędrówkę.

– So hard to share! – Paweł rozpoznał utwór. – A 
dlaczego nie puściłeś Californii? 

– Posłuchaj tego, ten jest lepszy.
Obaj zasłuchali się w odlotowej improwizacji 

saksofonu. Rozwalili się wygodnie na dywanie. Nie 
zapomnieli o wojence. Chcieli tylko zaprezentować 
swój nieprzekupny pacyfizm.

Słuchali w milczeniu. Przyszła kolej na Californię. 
Dźwięki harmonijki lidera brzmiące niczym frene-
tyczny rechot rockowej żaby. No i zjawiskowy flet.

Przetaczali po dywanie butelki, popijali drobny-
mi łykami, chcieli ulecieć wraz z łagodną muzyką. 
Nawet jeśli wiedzieli, że trzepot duszy skończy się 
kosmicznym kacem. Koncert dobiegł finału, końcowy 
aplauz publiczności umilkł, słychać było tylko skrom-
ne oklaski deszczu za oknem.

– Wszystko to rozrywka. Kolejna rozrywka. Nawet 
cierpienie stało się rozrywką. Mozół – też rozrywka.

– No i to udawanie sztamy…
– No a ty, Pawle, w co się bawisz?
– Ja? A co ja? Bezradny, jak zawsze. Zgryzota mnie 

rujnuje.
– Bezradny. A czy nie przewrotny czasem?
– Piotrze, nie chcę być nihilistą.
– Boisz się zadrwić ze swego życia. Tak silne masz 

ego, że tylko użalać się nad sobą potrafisz.
– Jest jeszcze obowiązek, Piotrze.
– Co takiego?
– Obowiązek. Może i heroiczny obowiązek. Jedyne 

szczęście bezradnych. Powinność. Wielkie słowo.
– Mówisz, że jesteś dzielny. A może tylko z klap-

kami na oczach.
– A ty, Piotrze, za wszelką cenę chcesz wszyst-

ko przechytrzyć. Uważasz, żeś przewrotny. Czyli 
mądrzejszy.

– Zmyślniejszy, mój panie, zmyślniejszy. Ty zaś 
opuściłeś gacie i włożyłeś lacie. Czekasz na zmiłowa-
nie. Nie, drogi panie, zmiłowania niet.

– Tak, bo mam Renatkę. Kiepskim byłem bratem. 
Teraz wiem, że mnie potrzebuje.

– Słusznie. Bądź dla niej dobry. Dobry. Bardzo 
ważne słowo. Dobro. Tylko się tym nie brandzluj 
zanadto.

– Toż to mówię, że obowiązek został. I czułość. 
Czułość też.

– Żeby tylko w litość nie przeszła. I żebyś się tylko 
nie zadufał w tej swojej powinności. Znalazł się czy-
ścioszek moralny, no proszę! Ale bądź dobry, Pawle, 
bądź dobry. I czuły. A teraz poślij flaszkę.

– Twoje olewactwo więcej warte?
– Nie. Ale jest uczciwe. Moje olewactwo jest rów-

nie uczciwe jak twój obowiązek.
– Obowiązek to obowiązek, a olewanie to olewanie.

Rozmowa 
na dywanie

– Jest jeszcze rozpacz! A ty sobie rób, co uznasz za 
stosowne, i się w moje mózgowe uprawy nie wpier-
niczaj. Na kolejną chemioterapię i tak się nie zgodzę!

– Ja nie uciekam.
– Nie. Hodujesz tylko sobie takie tam różne uzurpa-

cje. A rozpacz jest. Ty zaś chcesz ją zastąpić kolejnym 
masażem powinności.

– Wszystko to uzurpacje. Może i święte uzurpacje. 
I iluzje. Święte iluzje. Twoje też.

– Rozpacz nie jest iluzją.
– Tylko twoją osobistą chorobą na śmierć.
Piotr nie odpowiedział. Podczołgał się do szuflady 

w komodzie. Wyjął z niej klucze, rzucił nimi w stronę 
Pawła. Wyciągnął następne i również rzucił.

– Te są do mnie, do kanciapy w Sztokholmie. A te 
drugie do tego mieszkania. Ja już tu nie wrócę.

– Po co mi twoje sztokholmskie klucze?
Piotr położył się na wznak, zamknął oczy, milczał.
Paweł w skupieniu czekał na wyjaśnienia, które nie 

nastąpiły. Poprosił:
– Kulnij flaszkę z powrotem do mnie.
– Pusta. Doczłap się do lodówki. Znajdziesz tam 

piwo, a może i jakaś whisky została.
Paweł wyjął z lodówki dwie puszki piwa. Wracał 

na czworakach. Co może uczynić serce? Nie wie-
dział, czemu ta myśl się go akurat uczepiła. Serce 
jako wytrych. Modlitwa serca. Nie mówił Piotrowi, 
że próbuje się modlić. Szuka pomocy u Simone Weil. 
Rozpaczliwe próby? Ale jednak próby. Jak bardzo 
trzeba się od prawdy oddalić, wytarzać w zaprzecze-
niach, by się do niej móc zbliżyć? Ile nicości, by moż-
liwa była pełnia? I jak może być dane to, że się „wie 
całą duszą”? Komu dany jest przywilej wglądu? No 
tak, przy tej dawce procentów zawsze mu się dobrze 
mędrkuje. Daje mu to poczucie panowania nad sobą, 
nad sytuacją, nad całym tym zgiełkiem.

Już wkrótce 
w sprzedaży!

Nakładem wydawnictwa Novae 
Res ukazała się powieść naszego 
współpracownika Zygmunta 
Barczyka: „Stworzeni dla losów 
szczęśliwych”. Fragmenty powieści 
publikowane były na łamach Nowej 
Gazety Polskiej (ostatni fragment 
wyżej) jak i dostępne były 
w witrynie strefa.se.

Od  4 marca powieść dostępna będzie w du-
żych sieciach księgarskich. Można ją zamawiać w 
sieciach księgarskich „Empik” (https://www.em-
pik.com) i „Świat książki” https://www.swiatk-
siazki.pl (w ich salonach jak i w ich witrynach 
internetowych). 

Powieść tę zakwalifikować można do kategorii 
literatury obyczajowej z mocną intrygą polityczną 
w tle. W czym rzecz?

Po latach życia poza Polską przylatuje na Śląsk 
grupa przyjaciół, opozycjonistów z czasów PRL-
u. Powodem powrotu jest Orient, charyzmatyczny 
lider ich wspólnoty duchowej, a być może i spraw-
ca śmierci Gładkiego, bohatera podziemia soli-
darnościowego i ich wspólnego przyjaciela. Brat 
ofiary organizuje porwanie Orienta, by potajem-
nie przeprowadzić „obywatelski proces”. Sprawy 
nie potoczą się jednak po myśli samozwańczego 
sędziego. Jego więzień odsłoni nieznane okolicz-
ności swoich działań, rzucające nowe światło na 
postępki Gładkiego w stanie wojennym. 

Spotkanie przyjaciół, z dramatycznym samosą-
dem w tle, odświeża pamięć o dawnych ideałach, 
wspólnych przygodach w ich życiu na Śląsku, o 
próbach tworzenia szczęśliwej wspólnoty na we-
wnętrznej emigracji, odpornej na dokuczliwości 
życia w komunizmie. Prowokuje też do pytań. 
Czy życie potoczyło się szlakiem ich pragnień? 
Może potrzebują zmiany. To zapewne już ostatnia 
okazja na głębokie przewartościowania i zdecydo-
wane rozstrzygnięcia.

Zygmunt Barczyk: Stworzeni do losów 
szczęśliwych. Novae Res, Gdynia 2022, s.444
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ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

TERESA URBAN

Rozmyślania 
przy zasypianiu
Powitaliśmy Nowy Rok, trzeci rok 
wirusowej pandemii. Jak tsunami 
ma ona wiele śmiertelnych ofiar, 
a reszcie rujnuje egzystencję. Praca, 
nauka, kultura, podróże, kontakt 
z rodziną, towarzyskie spotkania 
i wiele innych – do niedawna 
normalnych zajęć – możemy 
wykonywać tylko wirtualnie, 
a niektóre na świeżym powietrzu.

Tokarczuk w powieści „Bieguni” propaguje prze-
mieszczanie się, na podobieństwo Cyganów czy no-
madów. Ci co są w drodze przetrwają, ci nieruchomi 
zamierają z bezruchu. Swobodne przemieszczanie się 
miało być dobrodziejstwem, a stało się naszą zgubą. 
Nie ma zamieszkałego zakątka na kuli ziemskiej do-
kąd nie dotarłby wirus.

Obecna pandemia nie jest unikalnym zjawiskiem. 
Na przestrzeni wieków ludzkość dotknęły różne po-
mory: dżuma, hiszpanka, ptasia i świńska grypa czy 
choroba wściekłych krów.

Epidemia dżumy w latach 1347 – 1350 miała pod-
łoże bakteryjne. Kiedyś uważano, że przyczyną epi-
demii były szczury i inne gryzonie. Jednak według 
nowszych badań to wszy oraz pchły pasożytujące na 
zarażonych gryzoniach odpowiadają za rozprzestrze-
nianie się zarazy wśród ludzi. Dżuma zabiła wtedy 
jedną czwartą ludności Europy, ponad 25 milionów. 
W Polsce nie miała tak dramatycznego przebiegu i tak 

tragicznych skutków Europie Zachodniej.
Epidemia, a raczej pandemia hiszpanki wywołana 

wirusem grypy przypomina obecną pandemię. Miała 
ona miejsce w latach 1918–1919 i pochłonęła, jak się 
ocenia, od 50 do 100 milionów ofiar śmiertelnych na 
całym świecie. Była to jedna z największych pande-
mii w historii ludzkości, w przebiegu której zachoro-
wało ok. 500 milionów ludzi, co stanowiło wówczas 
1/3 populacji świata.

Epidemie w świecie zwierząt nie miewają tak licz-
nych ofiar jak wyniszczające miliony pandemie wśród 
ludzi. Rola ptaków wędrownych w rozprzestrzenianiu 
wirusów ptasiej grypy nie jest jeszcze w pełni rozpo-
znana. Dzikie ptactwo wodne uważane jest za natural-
ny rezerwuar wszelkich wirusów grypy. Ptasia grypa 
występuje na całym świecie i wszystkie gatunki pta-
ków są podatne na zarażenie, choć niektóre gatunki są 
bardziej odporne od innych. Pewne odmiany wirusa 
mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności wśród 
drobiu. Szczepy te na ogół nie występują wśród dziko 
żyjących ptaków. Pojawiają się one u drobiu, prze-
trzymywanego w ogromnych, nienaturalnych zagęsz-
czeniach. W takich warunkach wirusy mogą poprzez 
wielokrotne cykle rozwojowe nabrać zjadliwości. 
Dzikie ptaki ryzykują zarażenie przez bezpośredni 
kontakt z chorym drobiem. Zakażone farmy drobiowe 
likwiduje się przez uśmiercenie całej populacji. Kiedy 
ostrzegano przed nadejściem ptasiej grypy myślałam 
z żalem, że niedługo karmienie dzikich kaczek bę-
dzie niebezpieczne. Wirusem ptasiej grypy można się 
zarazić.  

Świńska grypa jest zakaźną chorobą układu odde-
chowego trzody chlewnej. Zachorowanie na świńską 
grypę może być groźne i dla ludzi, zwłaszcza dla osób 
z obniżoną odpornością. Podobnie jak w wypadku 
ptasiej grypy likwiduje się całe populacje świń. Tak 
było w Aleksandrii podczas epidemii. Część miasta o 
walorach turystycznych była utrzymana w czystości, 
ale centrum, gdzie mieszka uboga ludność tonęła pod 
stertami gnijących, organicznych odpadów, którymi 
przedtem żywiły się świnie. W Aleksandrii ubito wte-
dy wszystkie świnie.

Chorobę wściekłych krów wywołują białkowe 
czynniki zakaźne – priony. U ludzi związana jest ze 
spożyciem zakażonego mięsa lub jego przetworów 
(np. żelatyna). Wśród kanibali na Nowej Gwinei 
rozprzestrzeniła się infekcja prionami. Prionów nie 

inaktywuje wysoka temperatura, ale okres inkubacji 
jest długi, do dwóch dekad. Zakażenie nie następuje 
drogą powietrzną, więc można się uchronić nie jedząc 
wołowiny. Początkowo nie jadłam także flaczków 
wołowych, ale w końcu stwierdziłam, że w moim wie-
ku nie zdążę zachorować. Wstrzymano import mięsa 
z krajów dotkniętych tą chorobą. Żelatynowe kapsułki 
wielu leków nagle stały się niebezpieczne. Strach padł 
na przemysł farmaceutyczny. Żądano certyfikatów o 
pochodzeniu żelatyny z bezpiecznych źródeł.

W okresie po dawnych epidemiach nastąpił ogrom-
ny rozwój w medycynie. Do niedawna żyliśmy w 
przekonaniu, że gatunku ludzkiego nic nie pokona, 
że jesteśmy gatunkiem z dominującym intelektem. 
Niestety, obecna pandemia dowiodła, że brakuje 
nam wiedzy o zwyczajach wirusa grypy. Możemy za 
Sokratesem powtórzyć „Wiem, że nic nie wiem.” 

Pochodzenie wirusa Corona/Covid19 jest niejasne, 
ale jak przy każdej katastrofie krąży teoria spiskowa. 
Naprędce wyprodukowane szczepionki nie są dosta-
tecznie przetestowane. Jak długo jesteśmy odporni na 
zakażenie po potrójnym szczepieniu? Dlaczego nie-
którzy chorują mimo szczepionki? Rekomendacje i 
restrykcje głównego epidemiologa zadziwiają czasem 
brakiem logiki. Szwedzcy obywatele mogą wjechać 
do Szwecji bez testu na Covid, natomiast obcokra-
jowcy muszą okazać negatywny wynik. Czyżby wirus 
wybiórczo atakował wyłącznie obywateli z innych 
krajów?  

Nie wynaleziono skutecznego leku na grypę. Wirus 
nie jest samodzielnym organizmem. Aby się namno-
żyć penetruje ludzką komórkę i zmusza ją do pro-
dukcji nowych cząstek wirusa, pod naporem których 
komórka rozpada się. Lek musiałby również dotrzeć 
do wnętrza komórki i niszcząc wirusa spowodowałby 
i jej destrukcję. Doraźnym lekiem może być surowi-
ca od osób, które chorowały na Covid, ale niewielu 
ozdrowieńców gotowych jest oddać krew. 

Nic dziwnego, że przy takim natłoku myśli trud-
no mi zasnąć. Optymizmem napawa jednak fakt, że 
mimo dalszych zakażeń delikwenci chorują obecnie 
lekko i szybko dochodzą do zdrowia. Być może wirus 
traci powoli swą moc. Na Nowy Rok proponuję hasło 
end-emia.

Teresa Urban

Na razie wszystko się zgadza, a nawet więcej – po-
winniśmy czuć wdzięczność, że jesteśmy tak pięk-
nie i troskliwie zaopiekowani. Na razie korzystamy 
z internetu i wybierając według własnych upodobań 
i potrzeb budujemy świadomie i samodzielnie wła-
sny świat, ale łatwo sobie wyobrazić, że będą nam 
stopniowo stwarzane i prezentowane różne światy. 
Iluzoryczne i kompletnie nieprawdziwe, ale przyjazne 
i łatwe do konsumpcji „rzeczywistości”.

Co nam począć? Co począć, kiedy my, mali jeste-
śmy, a szum oceanów od zaczątków czasu niesie po-
smak nicości? Czym przy ogromie świata, zagrzebana 
w plażach oceanu Statua Wolności? Co począć, kiedy 
brak sił na więcej? Próbujemy tylko schwytać jakoś 
nasz ludzki czas.

Jakby tego było mało, jesteśmy świadkami i jedno-
cześnie uczestnikami kryzysu wiary. Wiara i intelekt, 
dwie nieprzylegające do siebie całości. Z jednej strony 
nauka z całym swym dorobkiem, z drugiej dziedziny 
religijne podporządkowane przepisom konwenansu. 
Jeżeli prawem Natury jest morderstwo, jeżeli ma tak 

Co nam począć?
być, że przeżywa silniejszy, a ginie słabszy; jeżeli tak 
dzieje się od milionów milionów lat, gdzie tu miejsce 
dla dobrego i miłosiernego Boga?

Staram się, aby moje codzienne życie 
w jak najmniejszym stopniu różniło 
się od przedcovidowego, ale większość 
moich znajomych prawie wszystko 
(z gotowymi obiadami włącznie) ku-
puje teraz przez Internet i w ogóle nie 
widzi żywych ludzi! Zamówione zakupy 
przywozi kurier i stawia pod drzwiami. 
Oni „chodzą” na koncerty do opery, 
oglądają filmy i piją wino do kom-
putera. Znajdują w nim i telewizorze 
„wszystko” co lubią i czego nie znoszą. 

Dlaczego człowiek istniejący na zawieszonej w 
pustce kosmicznej planetce, nie znaczącej więcej jak 
drobnoustroje pod mikroskopem, miałby mieć prawo 
do wyłączenia swojego cierpienia, identyczne wszak 
z cierpieniem psa ze złamaną łapą czy ptaka z przetrą-
conym skrzydłem? Dlaczego właśnie człowiek i tylko 
on, miałby być godny specjalnej uwagi i nagrody w 
postaci Odkupienia?

Skąd ten niezrozumiały przywilej wyjątkowości? 
Przecież okrucieństwo, choroby, śmierć, które są 
udziałem człowieka, mieszczą się w prawach Natury 
rozciągając się na wszystkie gatunki żywych stworzeń 
tej Ziemi? Czym różni się tłum na Nowym Świecie od 
zbiorowiska ameb, biorąc pod uwagę i odnotowując, 
że odruchy i zwyczaje ludzi są o wiele bardziej skom-
plikowane i różnorodne?

Czas jest przestrzenny i przestrzenna jest również 
teoria ewolucji. Jakżeby inaczej mogło być? 

Trudno sobie wyobrazić inny sposób niż, że czaso-
-przestrzeń rozciąga się wprzód i wstecz nauk przy-
rodniczych. Rzecz w tym, że człowiek stworzył sobie 
i na własny użytek problem w postaci wieczności, 
która się w tych ramach nie mieści. Potrafimy ją so-
bie (wieczność), wyobrazić jako linię bez początku i 
końca. Każde inne tłumaczenie niepojętej przestrze-
ni znajdującej się „gdzieś poza czasem” wymyka się 
umysłowi, który słowami „siły wyższe” ogłosił swoją 
kapitulację.

Życie jest skomplikowane. Banalne słowa, ale 
jak opisać sztywne kategorie wiary: Tu Niebo a tam 
Piekło, tu Zło a tam Dobro? A trudy umoszczenia się 
w życiu stale się powiększają. Przypomniało mi się 
stare polskie ludowe przysłowie: Każda pliszka swój 
ogonek chwali! – w dobrym momencie, ponieważ 
właśnie zastanawiam się nad zakończeniem. 

Może dobrze będzie tak: Każdy chwali Boga, jak 
umie?

PRACA
Kelnerka potrzebna 

do pracy w pizzeri
na Östermalm

Wymagane:
znajomość języka szwedzkiego 

m.in. 2 lata praktyki

Kontakt:
0739 616 787

Henkan

Chcesz wydać książkę?
Tomik wierszy?
Skontaktuj się z nami.

Wydajemy książki polskich autorów 
w Szwecji od 1988 roku.

Wydawnictwa niskonakładowe, 
niskie koszta.

Napisz do nas, wyślemy ofertę:
polonica@polonica.se
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Przeglądam moje archiwum w 
komputerze. Co jakiś czas znajduję 
rzeczy jeszcze niepublikowane. 
Dużo tekstów Michała Moszkowicza.

Alfabet Michała Moszkowicza
Nie miała 14 lat. Ja niewiele więcej. Bałem 

się ją ruszyć. Alexsa chodziła w obcisłych 
spodenkach w pepitkę. Trzymaliśmy się za 

ręce. Ona patrzyła na mnie jak na dorosłego mężczy-
znę. Byliśmy sami w wakacyjnym miasteczku. On 
była z Krakowa i to mi imponowało. Całowałemją 
ukradkiem w sieni jej domu wypoczynkowego. 
Kochaliśmy się czasami, ale to jej jakoś nie leżało. 

Później przyjechałem do niej do Krakowa. Jej mat-
ka przyjęła mnie przyjaźnie. Pościeliła mi posłanie na 
podłodze. Kochaliśmy się w nocy jak dwa syjamskie 
koty. Ani słowa, ani oddechu – tylko miłość. I wszyst-
ko by się skończyło małżeństwem, gdybym jej nie 
zobaczył pod rękę ze starszym mężczyzną w białym 
kapeluszu panama. Nie mogłem jej tego wybaczyć, 
bo przecież byłem zakochany. Po latach dostałem 
od niej kartkę: to między nami to było jedno wiel-
kie g.... Zabolało mnie to okrutnie. Dostałem fisia. 
Uświadomiłem sobie, że Alexa mnie nigdy nie kocha-
ła. Byłem bliski obłędu. Poszedłem do psychiatry.

Psychiatra powiedział, żebym się wyspowiadał. 
Komu? Poszedłem do księdza. Powiedziałem, że je-
stem grzesznikiem, że uwiodłem nieletnią. Było mi 
lżej. Ale później poszedłem do szpitala, żeby mnie 
wyleczono z Aleksy. Powoli o niej zapominałem. W 
pamięci zostały mi tylko te jej obcisłe spodenki w 
pepitkę.

Kochałem się później w innych dziewczynach, ale 
nigdy z taką pasją jak w Alexie. Pamiętam Chawirę. 
Miała kochanków na prawo i lewo – ja się jakoś 
wśród nich wcisnąłem. Moja starsza siostra mówiła o 
niej, że zachowuje się jak prostytutka, ale to nie była 
prawda. Ona po prostu lubiła się kochać, a mężczyźni 
na Krakowskim Przedmieściu mieli poezję na głowie, 
a nie jakieś erotyczne ciągoty. A mnie ciągnął tylko 
seks.

Chawira miała rude włosy. Nie wiem, czy je far-
bowała, ale była ruda. A przecież wiadomo, że 
rude dziewczyny mają straszny pociąg płciowy. 
Kochaliśmy się wszędzie, najczęściej nocami w nie-
oświetlonej części Ogrodu Saskiego. Chawira po-
chodziła z Ukrainy i była z tego dumna. Jej matka 
miała małe poletko, na którym uprawiała kartofle i 
winogrona.  Chawira nienawidziła matki, nie chciała 
być chłopką. Chciała być prawdziwą, wielkomiejską 
studentką. Ciągnęła mnie do ołtarza, ale ja nie byłem 
jeszcze na to gotowy. 

Długo nie mogłem przeboleć zdrady Alexy. 
Chciałem sobie nawet odebrać sobie życie. Co mi 
po życiu bez Alexy, myślałem. I coraz mniej chcia-
łem żyć. Kiedy byłem w skraju rozpaczy spotkałem 
panią pułkownikową. Była to kobieta powyżej czter-
dziestki, a więc niemłoda już. Ale miała w sobie coś. 
Spotykaliśmy się w ciągu dnia, bo wieczory spędzała 
z mężem. Miała jednak jedną zasadniczą wadę: była 
skrajną antysemitką. O czym by się z nią mówiło, za-
wsze schodziło na Żydów. Że niechluje, że kłamią, 
a nawet jedzą własne dzieci. Próbowałem jej powie-
dzieć, że ja jestem Żydem, ale ona machała ręką i 
krzyczała, że jestem podróbką Żyda. W końcu ganiała 
mnie na ulicy krzycząc, że jestem egoistą, bo nie chcę 
wyjechać do Izraela.

Nigdy nie biegałem za kobietami. Czekałem aż one 
za mną polecą. Bałem się ich. Szczególnie bałem się 
kobiet lekarek. Mogły rzucić na mnie urok. Iwona by-
ła inna.  Zajmowała ją tylko praca. Praca i nic więcej. 
Została inspektorem socjalnym. Leczyła alkoholików. 
Aż tak zdenerwowała jakiegoś alkoholika, że w nocy 
przyszedł pod nasz dom i uderzył ją po głowie kijem. 
Mało co nie umarła. Ale wstawiła sobie nowe zęby i 
pozostała inspektorem. 

(...)

Pracowałem w gminie żydowskiej. Odkurzałem 
podłogi i czyściłem zlew. Rabina widziałem 
codziennie i nosiłem mu lunch do gabinetu. 

Nie mogłem już być bliżej Boga. Ale w sobie nie 
czułem wiary. Byłem jak naczynie na wodę zupełnie 
wysuszone. Modliłem się razem z innymi Żydami w 
Synagodze, ale to mnie wcale nie zwalniało z niewia-
ry. Może dlatego, że w dzieciństwie tak bardzo wie-
rzyłem w Stalina, a ten okazał się zbrodniarzem. 

Chciałem to wszystko wytłumaczyć Rabinowi, ale 
ten nie patrzył mi w oczy i nie rozpoczynał rozmów o 
wierze. Opowiadał mi bajki o przejściu przez pustynię 

i na tym się kończyło. Ja chciałem wiedzieć, czy on 
czytając w czasie nabożeństwa z Tory, widzi Boga. 
Moje modlitwy były puste. Nie tylko, że nie czytałem 
tekstu hebrajskiego, ale co gorsza czytałem go nawet 
w języku, który niedostatecznie znałem. 

Nie widziałem sensu w pracy w Synagodze, ale nie 
miałem innej pracy na widoku i musiałem trzymać się 
to miałem. Moja ówczesna narzeczona zabroniła mi 
nawet myśleć o rzuceniu pracy u Rabina. Nie mieli-
śmy pieniędzy i to zmuszało mnie do krzywoprzysię-
stwa. Tłumaczyła mi, że praca nie ma nic wspólnego 
z wiarą, ale ja nie chciałem jej wierzyć. 

Rabin miał na mnie oko. Zawsze musiałem stawiać 
się na poranną modlitwę, żeby był minian, to zna-
czy dziesięciu Żydów potrzebnych przy modlitwie. 
Zaspany powtarzałem za obecnymi ich słowa, ale 
wiele z tego rozumiałem. Kiedy zapytałem jednego z 
modlących się, czy muszę się obrzezać, on mi szybko 
odpowiedział, że ja nie muszę. Dlaczego ja nie mu-
siałem? Może dlatego, że byłem już naznaczony ży-
dostwem? (...)

Andrzejewski Jerzy. Nie znałem Andrzejew-
skiego osobiście. Odważnego opozycjoni-
stę i miłośnika wspaniałego pisarza, który 

lubił wszelkie napoje wyskokowe. Ale znałem córkę 
Witolda Wirpszy, w której syn Andrzejewskiego się 
kochał. Będąc któregoś lata w Warszawie jechałem 
tramwajem i zaczepiłem głową o kasownik.  Pomocny 
Aptekarz zakleił mi głowę plastrem. Wyglądałem 
jak stary Chasyd. Na stoliku w Aptece leżała gaze-
ta. Zerknąłem. Był skromny nekrolog. Kilka słów o 
największym, moim zdaniem, dwudziestowiecznym 
pisarzu polskim. Autorze m.in. Popiołu i Diamentu i 
Bram Raju...

Witold Wirpsza. Wielki tłumacz z niemieckie-
go na nasze. Tłumaczył m.in. słynnego Doktora 
Faustusa Tomasza Manna. Jego syn jest wykładow-
cą na Wybrzeżu. Bardzo aktywny w wydawnictwach 
podziemnych. Napisał też wstęp do mojego “Punktu 
Zero”. Lidka, córka Witolda Wirpszy, który umarł na 
emigracji w Berlinie – w której kochałem się wiele lat 
temu – też już nie żyje.

Leszek Szaruga. Kiedy był w Sztokholmie zapyta-
łem go, co z jego siostrą. Powiedział tylko, że nie ma 
jej wśród żywych. Wódka ją zabiła.

Tadeusz Konwicki. Uścisnąłem jego dłoń, gdy z 
Magdą dotarliśmy autostopem do Franfurtu w 1972 
roku. Celem naszej wędrówki była Wenecja. Ściskając 
moją dłoń Konwicki powiedział: Teraz twoja przyszła 
teściowa będzie ci przysyłała wagoniki złota na zało-
żenie pisma w Sztokholmie. Jest przecież lekarką. Nie 
spełniło się. Myśmy następnego dnia popędzili auto-
stradami do Wenecji, a terroryści palestyńscy wymor-
dowali na Olimpiadzie w Monachium całą drużynę 
izraelską. W Wenecji nie mieliśmy nawet pieniędzy 
na to, by popływać gondolą. Magda płakała. Miasto 
piękne, z zaciśniętą na szyji gondolą. Anna Magda 
Wołodarska. Pracowała przez wiele lat w Kungliga 
biblioteket nad Dyjabelską Księgą. Jej syn jest naczel-
nym redaktorem w Dagens Nyheter.

Aleksander Wołodarski. Architekt. Poznałem go w 
1970 w Sztokholmie. Był jeszcze studentem, później 
znanym sztokholmskim architektem. Odbił mi narze-
czoną, ale nie mam do niego pretensji.

Tadeusz Nowakowski. Przyjaciel, o którym nie 
wiem jak mówić. Jest zawsze tam, gdzie mnie za-
mykają: w szpitalach, czy więzieniach. Chroni mnie 
przed złem świata. Jest spokojny, uczciwy w swoich 
uczuciach. Przede wszystkim spokojny i zrównowa-
żony. I jednocześniej jedynym redaktorem NOWEJ 
GAZETY POLSKIEJ. Pisma sztokholmskiego, mogę 
powiedzieć: jedynym na poziomie. Publikuje prawie 
wyłącznie rzeczy o Polsce, o sztokholmskich emigran-
tach i wygnańcach. O zabytkach polskich w Szwecji. 
O Polakach - takich, jakimi są. Nowa Gazeta Polska 
jest oknem na sprawy ludzkie w Szwecji. Oknem na 
sztukę i artystów, na ludzi prostych i skomplikowa-
nych. Co będzie, jeśli Tadeusz Nowakowski znudzi 
się już redagowaniem NGP?

Swego czasu, świadomy jego ciągłych zmagań z 
komputerem, kopiowałem wszystko to, co napisał, 
by przez przypadek nie usunął swoich tekstów. Ale 
i tak, wiele z tego co pisał, przez jedno naciśnięcie 
klawiszem, ginęło bezpowrotnie. Michał zaczynał pi-
sać to samo ponownie, gdy znowu nie udało mu się 
tekstu zabezpieczyć, tracił cierpliwość i przez kilka 
dni nie podchodził do komputera. Czasami jednak z 
tych jego tekstów, zaplanowanych na dłuższe eseje i 
opowiadania (choć nigdy nie były to teksty długie – 
Michał szybko “nudził się” tematem), zostawały tyl-
ko krótkie zapiski, które wcześniej notował ręcznie w 
zeszycikach.

Michał był zafascynowany kobietami. Wychowany 
pod opiekuńczym okiem matki, z 2 siostrami, później 
zakochany w Magdzie, a jeszcze później żyjąc pod 
rozważnym i zdecydowanym okiem Iwony – zda-
jąc sobie sprawę ze swojej nieporadności w życiu 
codziennym – miał wobec kobiet wiele szacunku. 
Opowiadał barwnie o swoich zakochaniach – wtedy J. 
zaproponowała mu, by to opisał. Zapalił się do pomy-
słu i efektem było parę opowiadań. Powracał do tego 
tematu jeszcze parę razy, za każdym razem pisząc to 
samo, ale inaczej. Gdy już mu się “temat” wyczerpał 
zaproponowałem, by napisał coś w rodzaju Alfabetu 
– o ludziach, których spotkał. I ten pomysł mu się 
spodobał, ale nie miał w sobie na tyle samozaparcia, 
by go do końca zrealizować.

Teraz przypadkowo znalazłem w komputerze jego 
tekst “Alfabet”, niepublikowany. To raczej była chy-
ba tylko przymiarka do czegoś większego, bo część z 
tych opisów i pomysłów znalazła się w jego innych 
tekstach. Ze zdumieniem odkryłem, że w tym swoim 
Alfabecie napisał też o mnie...

Michał Moszkowicz zmarł 10 września 2017 roku 
w Sztokholmie. Pochowany jest na cmentarzu żydow-
skim Skogskyrkogården.

Tadeusz Nowakowski

Michał Moszkowicz
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