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Spotkanie 

z Henrykiem 
Skwarczyńskim

Henryk Skwarczyński ur. w 1952 r. w Felicjanowie k. Koluszek, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1977), a następnie doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od lutego 1980 r. uchodźca polityczny we 
Francji. W 1986 r. przyjął obywatelstwo USA. Był wykładowcą Defence Language Institute  w Monterey w Kalifornii, 
współpracownikiem Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, a później w Monachium oraz korespondentem „Głosu Amery-
ki” w Waszyngtonie.  
Książki wydane w Polsce: „Męka stawania się Amerykaninem” (Warszawa : Przedświt [wydawnictwo poza zasięgiem 
cenzury], 1989), „Sweeney wśród słowików” (Łódź : Tygiel Kultury, 2000), „Słomiane morze” (Łódź : Tygiel Kultury, 2002), 
„Z Różą i Księżycem w herbie”  (Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2004), „Uczta głupców” (Warszawa : Oficyna Wy-
dawnicza „Agawa”, 2008), „Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza” (Kraków : ARCANA, 2009), „O kulawym Misiu, Brennanie 
i czkawce” (Łódź : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego, 2009), „Majaki Angusa  
Mac Og (Kraków: ARCANA, 2010), „Zabiłem Piotra Jaroszewicza” (Poznań: Zysk i S-ka, 2011). 
Teksty autora w czasopismach w Polsce: „Nowy Świat”,  „Borussia”,  „Nowe Państwo”,  „Odra”, „Przegląd Artystyczno-
Literacki”, „Rzeczpospolita”, „Templum Novum”,  „Tygiel Kultury”, „Wyspa”. Teksty o autorze ukazywały się m.in. w takich 
pismach jak: „Przegląd Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Polska”, „Dialog”, „Nowe książki”, „Nowy Dziennik” 
(Nowy Jork), „Tydzień Polski” (Londyn), „Dziennik Związkowy” (Chicago), „Tygodnik Polski” (Melbourne).

„Trzeba tak żyć, jakby nie było brudnej piany wytwarzanej przez zbiorowość ludzką. I pisać tak, żeby człowiek 
uwierzył, że tak można żyć”. 

Jeden z ostatnich zapisów Zdzisława Skwarczyńskiego 
- Ojca Henryka Skwarczyńskiego, w prowadzonym przez Niego od roku 1939 „Dzienniku”

Profesor Zdzisław Skwarczyński (1914-1987) - filolog, historyk literatury, specjalista z zakresu literatury Oświe-
cenia. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1969-1972. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej w latach 1970-1978. 
Członek komitetów i rad naukowych w Polskiej Akademii Nauk oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Był jednym  
z pierwszych bezpartyjnych, nie należących do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, rektorów w Polsce.

„Pisanie to rodzaj wolności. Być wolnym to znaczy żyć tak, jak się ma na to ochotę. Użytek z wolności bywa jed-
nak różny. Są pisarze, którzy na wolność słowa patrzą z obawą. Zawodowo osiągają nawet pewien sukces, ale są 
przecież świadomi, że nigdy nie stali się ludźmi wolnymi”.

Henryk Skwarczyński „Skwar”

“Za nic nie chciałem stać się pisarzem emigracyjnym. Stanie się pisarzem emigracyjnym nęciło, ale jednocześnie 
przerażało. Paraliżująca była myśl o zaszufladkowaniu mnie do tego, cierpiącego na stały dopływ tlenu, świata. 
Emigracja jawiła mi się nie jako kultywowanie obrażeń wyniesionych z kraju, ale jako wielka, zrodzona z wolności 
możliwość. Swoboda wyboru i poruszania się po świecie rozpalała wyobraźnię”. 

Henryk Skwarczyński o sobie w „Sweeney wśród słowików”

W Tasmanii (1997)

wersja rozszerzona  
31 maja 2012
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Z Różą i Księżycem w herbie
- fragmenty rozdziału „Ucieczka z Polski”

Była zima 1980 roku. W Polsce panowała cisza przed 
Wielką Burzą. Marazm panujący w kraju i brak wolności 
dławiły w gardle, zmuszając do przyjęcia barw ochron-
nych. Za nic nie chciałem być bohaterem. Chciałem normal-
nie żyć. Podróżować.
Mając czternaście lat, w czasie wakacji włóczyłem się au-
tostopem po kraju. Takie były początki. Pierwsza wielka 
szkoła życia. Pierwsze papierosy. Skok na głęboką wodę. 
Pierwsza miłość. 

Ojciec studiował polonistykę. Następnie został asystentem 
Juliana Krzyżanowskiego. 

Mama kończyła studia na wydziale 
historii. Mam jej zdjęcie, na którym 
idzie z ojcem ulicą Marszałkowską. 
Jest modnie ubrana. Uśmiechnięta. 
Na dłoniach białe rękawiczki. Ojciec 
elegancko ubrany, z włosami zacze-
sanymi do tyłu, także się śmieje. Jak 
wszyscy młodzi ludzie i oni oboje mają 
swoje „wielkie plany”. Jest rok bodaj 
1937. 
Dowiadywałem się o tym, będąc chłop-
cem. Atmosfera panująca w domu różni-
ła się od tego, co działo się na zewnątrz. 
Siostra Ewa, zdająca maturę na początku 
lat sześćdziesiątych, znała łacinę i fran-
cuskich klasyków literatury. Dom był wy-
spą, gdzie  opowiadano, jak było przed 
wojną. Przeszłość była mitologizowana? 
Być może. Z drugiej strony, rzeczywistość 
za oknem miała w sobie coś z dżumy, od 
której nie sposób było uciec. 

Wiedeń był pierwszym miastem Europy Zachodniej, który 
oglądałem. Wszystko w nim wydawało się lepsze. Praw-
dziwe. Nawet chmurki na niebie. Dojechałem tam autosto-
pem. Szczelne wrota komunizmu uchyliły się , bo wielko-
rządca Gierek na początku lat siedemdziesiątych zezwolił 
studentom na wyjazdy do Szwecji i Austrii, krajów, które 
wówczas zniosły ograniczenia wizowe. 

Przyleciałem do Francji samolotem. Wygodnie z paszpor-
tem w kieszeni. Był to paszport służbowy Polskiej Akademii 
Nauk, bo na normalny, jak powiedział mi pracownik Służby 
Bezpieczeństwa  w Łodzi, nie miałem szans przez następne 
dziesięć lat. 

Lista utarczek z reżimem nie była imponująca. Zawodo-
wym opozycjonistą nie byłem. W roku 1974, jako student 
warszawskiej polonistyki, założyłem, wydawane metodą 

przepisywania na maszynie przez kalkę, pismo literackie 
„Efemeryda”. 

Sytuacja zmieniła się po robotniczych protestach w Rado-
miu i Ursusie w roku 1976. Niedługo potem w Łodzi powstał 
„Puls”. Było to pismo, podobnie jak „Efemeryda”, całkowi-
cie niezależne. Inicjatorem jego założenia był Tomasz Fi-
lipczak. Redaktorami – autorzy tomików poezji wydanych 
przez paryską „Kulturę”, Jacek Bierezin i Witold Sułkowski. 
Oprócz nich był także Tadeusz Walendowski, który oże-
nił się z wnuczką Melchiora Wańkowicza  Anią, a wkrót-
ce, przymuszony przez reżim, opuścił kraj, wyjeżdżając do 
Ameryki. 
Oprócz Tadeusza wszyscy związani byli z łódzką poloni-
styką, gdzie ojciec był profesorem. 

W mieszkaniu Sułkowskiego poznałem poe-
tę Zbigniewa Dominiaka współpracującego 
z „Pulsem”, którego wydanie stało się wy-
darzeniem literackim. Pismo stanowiło nową 
wartość i stało organizacyjnie o parę stopni 
wyżej od „Efemerydy”. 

Kontakty z redaktorami „Pulsu” miały cha-
rakter towarzyski i niekiedy przeciągały 
się do rana. Zostawałem wtedy u Jacka 
lub u Witka na noc. Spotkania te dopro-
wadziły do represji ze strony Służby Bez-
pieczeństwa. Początkowo było to nakła-
nianie do kolaboracji, potem zagrożenie 
procesem o handel dolarami, odmowa 
paszportu i insynuacje na temat rzeko-
mej współpracy. 
Wszystko to odbywało się bez bicia i 
krzyków, choć odmowę paszportu na 

roczny wyjazd do Kanady na stypendium uniwersy-
tetu w Carleton odczułem boleśnie. Postanowiłem napisać 
opowiadanie ukazujące poziom umysłowy sowieckiego 
Biura Politycznego. Zatytułowane „Wesoły aparacik”, pod 
pseudonimem Henryk Jundziłł, ukazało się w niezależnym 
piśmie „Głos”. 
Działo się to już po roku 1977, kiedy złożyłem egzamin 
magisterski na podstawie pracy: „Czesław Miłosz wobec 
polskiej tradycji poetyckiej”. 

Kiedy w roku 1978 zdałem stosowny egzamin i znalazłem 
się na seminarium doktoranckim prowadzonym przez Józe-
fa Chałasińskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii, doszed-
łem do przekonania, że muszę z kraju wyjechać. Wiedzia-
łem, że są ludzie, którzy na wolność patrzą spekulacyjnie, 
nie bardzo wierząc w jej istnienie. Dla mnie brak tlenu w 
przedsolidarnościowej Polsce był nie do zniesienia. 

Ulgę przynosiły książki.

W Polskiej Akademii Nauk uzyskałem, za pośrednictwem 
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Chałasińskiego, zezwolenie na korzystanie z książek zaka-
zanych, choć temat rozprawy doktorskiej nie był literacki i 
brzmiał: „Obraz amerykańskiej demokracji w pismach Ale-
xisa de Tocqueville i Juliana Ursyna Niemcewicza”.  Prze-
siadywałem więc w bibliotece Instytutu Badań Literackich 
w pałacu Staszica lub w budynku Biblioteki  Narodowej, 
gdzie czasowo pracował jeden z byłych redaktorów „Efe-
merydy„ Waldemar Wojnar i czytałem. Czytałem, czyta-
łem i czytałem. Potem wychodziłem na ulicę i rzeczywistość 
przywoływała mnie do porządku.  

Stolica była oazą pamiątek i rodzinnych wspomnień. Może 
i patriotycznych, ale nade wszystko tragicznych. Torturo-
wany na Pawiaku brat Ojca, Henryk, rozstrzelany został 
później w obozie zagłady w Mauthausen. Jako harcerz do-
wodził drużyną w starciu z Niemcami pod Otwockiem we 
wrześniu 1939 roku. 

Stojąc w Paryżu przed budynkiem ambasady amerykań-
skiej, rozmyślałem o tym wszystkim i myślałem też, że to 
wszystko raz na zawsze się skończy. Nie będzie już pio-
senek powstańczych z 1863 roku śpiewanych mi przez 
babcię Bronisławę, przywołujących obraz ciągnących na 
wschód kibitek. Nie będzie codziennej walki o utrzymanie 
godności. Nie chodziło mi o względy bezpieczeństwa, ale 
o coś więcej. O swobodę ekspresji. Chciałem przeżyć świat 
jako człowiek wolny. 

Los, jaki czekał moich przyjaciół, był równie nieodgadnio-
ny. Niektórzy wkrótce mieli stać się bohaterami, o których 
będzie się rozpisywać prasa całego świata. 
Jednak w lutym 1980 roku wszystko oglądałem w czarnych 
kolorach. Sowieckie imperium po raz kolejny w dziejach 
dławiło mój kraj i nic nie zapowiadało, aby ten stan rzeczy 
mógł się szybko zmienić. 

Młoda kobieta, której zostajemy przedstawieni, prowadzi 
nas do pokoju. Siadamy i zaczynamy rozmawiać. Trochę 
po angielsku, więcej po rosyjsku. 

- Czy jest pan naukowcem związanym z wojskowością?
Odpowiadam, że jestem humanistą i obecnie socjologiem. 
Nie wzbudza to wielkiego zainteresowania. Powiedziałbym 
nawet, ze barometr leci w dół na łeb na szyję. Gdybym 
chociaż był jakimś dyrektorem instytutu od spraw ideologii 
albo ekonomistą. 

- Czy jesteście członkami partii komunistycznej? – pada 
prawie desperackie pytanie.
- Ani my, ani nikt w mojej najbliższej  rodzinie – zaznaczam.
- Czego więc w zasadzie chcecie? – pytanie spada na nas 
niczym gilotyna niegdyś na szyję tych na placu Zgody. 
Próbujemy wyjaśniać, że sowiecka okupacja i brak wolno-
ści, więc domagamy się azylu politycznego. 
Naszej rozmówczyni to nie zadowala. 

Z Różą i Księżycem w herbie  
- fragmenty pierwszego rozdziału (bez tytułu)
 
Głucha noc. Za oknem pohukuje puszczyk. Idę spać. Za-
czynają się schodzić cienie przeszłości. Bez zaproszenia 
rozchodzą się po sypialni, przysiadają na krawędzi łóżka, 
wciągają do rozmowy. 

Dziwna zbieranina. Przy drzwiach stoi rycerz wsparty o 
tarczę z Różą i Księżycem w herbie. Takim wyobrażałem 
go sobie, będąc chłopcem, kiedy czytałem Cervantesa. 

Z Różą i Księżycem w herbie  
- fragmenty rozdziału „Rzeczpospolita Chicago”

Z miast, których ulicami kroczyłem, wybrałem Chicago. Na 
mapie to serce Ameryki. Pulsuje życiem, którego inność sta-
ła się dla mnie Rzeczpospolitą w oceanie ludzkich doznań, 
wyznań i ras. Jest jak blues w południowej części miasta, 
słuchany w porze, kiedy dzikie gęsi zrywają się do lotu.   

Na niebie dzikie gęsi ułożyły się w klucz. Po nim przyjdzie 
następny. Majestatyczną ciszę przerwał krzyk. Przypomina 
kwilenie nowo narodzonego dziecka. Świat, który na nie 
czeka. Czy będzie można z niego coś zrozumieć? Czy ry-
cerz z Różą i Księżycem w herbie może pojąć krzyk dzikiej 
gęsi? 

Stanisława Skwarczyńska - ur. w 1914 r. w Felicjanowie k. Ko-
luszek, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, mgr filozofii 
w zakresie historii gospodarczo-społecznej (1937).  W okresie 
od listopada 1966 r. do grudnia 1980 r. była pracownikiem 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Marszałka J. Piłsudskie-
go (wówczas noszącej nazwę:  Miejska Biblioteka Publiczna  
im. L. Waryńskiego). Najdłużej, od 1969 do 1980 r. pracowa-
ła w Dziale Opracowania Zbiorów, gdzie uzyskała stanowisko  
kustosza.

Z mamą Stanisławą na ulicach Chicago
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Samotnik z La Grange 
Zadziwiająca jest nieobecność w dyskusjach krytycznolite-
rackich postaci i pisarstwa urodzonego w Łodzi Henryka 
Skwarczyńskiego. Wyjaśnienie tego stanu jest właściwie 
banalne – pisarz ten nie należy do żad-
nej literackiej koterii czy salonu, nie pi-
sze zjadliwych felietonów piętnujących 
kolegów po piórze, nie występuje na ła-
mach pism kolorowych jako intelektua-
lista-bawidamek, spec od wszystkiego. 
Henryk Skwarczyński, choć zamieszkuje 
od wielu lat w La Grange (przedmieście 
Chicago), bardzo wnikliwie za to śledzi 
życie intelektualne i polityczne ojczyzny, 
regularnie do Polski przyjeżdża. Jego 
książki ukazują się w kraju, w tym roku 
właśnie wyszła najnowsza – powieść 
Uczta głupców, która, miejmy nadzieję, 
zmieni nieco spojrzenie rodzimej krytyki 
na tego ciekawego prozaika i włączy 
jego twórczość w szeroki kontekst dys-
puty o najnowszej polskiej literaturze. 

Z komuny do wolności 
 Rodzice pisarza po powstaniu 
warszawskim, w którym oboje brali udział, przenieśli się do 
Łodzi. Ojciec, Zdzisław Skwarczyński, profesor literatury, 
lubił zamykać się w swoim pokoju ze stertą książek, pozo-
stawiając dzieciom (pisarz ma dwie siostry) dużo swobody. 
Podkreślić należy, że w domu panował duch autentycznej 
wolności i oporu wobec marksizmu, związany również z 
patriotycznymi tradycjami rodzinnymi. Obaj dziadkowie 
matki, Stanisławy, uczestniczyli w powstaniu styczniowym. 
Ich majątek został skonfiskowany, a później syn jednego 
z nich (czyli dziadek pisarza) został wcielony do armii 
carskiej. Także ze strony ojca dwóch braci jego dziadka 
poszło pamiętnej styczniowej nocy 1863 r. „do lasu bez 
broni”. Tradycję uczestnictwa w insurekcjach rodzice przy-
szłego pisarza potwierdzili więc walką na barykadach po-
wstańczej Warszawy.  
 Nie dziwi opór i rozczarowanie do PRL-owskiej 
rzeczywistości, do świata układów, zakłamania, chamstwa 
i serwilizmu wobec Moskwy. W życiu Henryka Skwarczyń-
skiego pojawiły się pierwsze próby buntu wobec systemu. 
Na warszawskiej polonistyce założył nielegalne pismo li-
terackie „Efemeryda”. W skład redakcji weszli m.in. poe-
ta Kazimierz Brakoniecki (późniejszy założyciel świetnego 
kwartalnika „Borussia” w Olsztynie), Piotr Domański i Ta-
deusz Komendant. Ukazało się kilka numerów, co ważne 
– wszystko to miało miejsce w latach 1974–75, gdy o „dru-

gim obiegu” nie było jeszcze mowy. Służba Bezpieczeństwa 
odbyła ze Skwarczyńskim i innymi członkami redakcji roz-
poznawcze rozmowy, na szczęście obyło się bez większych 
konsekwencji.

 Po ukończeniu studiów na poloni-
styce Henryk Skwarczyński zaczął stu-
dia doktoranckie w warszawskim Insty-
tucie Filozofii i Socjologii PAN. Duszna 
atmosfera tego miejsca, opanowana w 
większości przez wyznających historycz-
ny materializm profesorów, ostatecznie 
pchnęła go ku pisaniu. W literaturze 
odnajdywał konieczny dla każdego 
wrażliwego człowieka margines wol-
ności. Wreszcie wyczerpała się w nim 
zdolność do kompromisu z „najlepszym 
z ustrojów”. Poszukiwany przez WKU 
doktorant, podczas wyjazdu do Pary-
ża, odwiedził amerykańską ambasadę. 
Po latach, w książce „Z Różą i Księży-
cem w herbie” wydanej w 2004 r., tak 
wspominał tamten moment: „Jedyne, 
co może nam być obiecane, jeśli azyl 
zostanie nam przyznany, to przyspie-
szenie procedury imigracyjnej do Ame-

ryki (...) Zanim udamy się do Głównej Prefektury Policji, 
gdzie złożymy podania o azyl (...) językowym łamańcem 
wyjaśniam barmanowi, że potrzebuję czegoś mocnego. W 
ten oto sposób pali mi przełyk pierwszy w życiu przełyk 
calvadosa”.  Wspomniana książka jest ciekawym zapisem 
nie tylko licznych podróży Henryka Skwarczyńskiego, ale 
również dokumentem rodzenia się literatury, właśnie dzięki 
doświadczaniu innego, często obcego świata. 

Dom, czyli świat
 Od momentu decyzji o pozostaniu na emigracji, 
stał się Skwarczyński niespokojnym duchem, mieszkał w 
wielu miastach, starał się nadrobić stracony w komunistycz-
nej Polsce czas i łapczywie zachłystywał się możliwością 
podróżowania. Przez kilka lat mieszkał w Paryżu, potem 
w Monachium, gdzie związał się z RWE. Możliwość pracy 
w Kalifornii, w prestiżowym Defence Languages Institute w 
Monterey, pozwoliła mu na własne eksplorowanie Ameryki 
Północnej. Potem przyszedł czas na Afrykę, Amerykę Po-
łudniową, Australię. Można bez przesady powiedzieć, że 
pisarz był w niemal każdym zakątku świata.
 Szczególny sentyment żywi Henryk Skwarczyński 
do Irlandii. Irlandczykiem uczynił głównego bohatera innej 
swej książki, powieści Słomiane morze. Gwenole, genialny 
psychopata urodzony w Ameryce, walczy o przyłączenie 

Drogę pisarską Henryka Skwarczyńskiego wyznaczają trzy elementy: 
uparte poszukiwanie wolności, które nakazało mu opuścić Polskę w 1980 r., podróżowa-
nie, dzięki któremu konstytuuje się jako twórca oraz antykomunizm – wciąż żywe  
doświadczenie pokoleniowe, świadczące o oryginalności prozy autora z La Grange.

Przed Uniwersytetem Warszawskim
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Irlandii Północnej do starej ojczyzny metodami terrory-
stycznymi, nie zdając sobie zarazem sprawy, że przemoc 
skutecznie niszczy w nim twórcę (chce zostać pisarzem) 
oraz człowieka. Zamachy terrorystyczne wyjaławiają mo-
ralnie, gwałt nigdy nie prowadzi ku dobru – taka jest myśl 
Henryka Skwarczyńskiego, który w tej (rzecz jasna kom-
pletnie zlekceważonej przez naszych krytyków, zajętych 
powtarzaniem jak katarynki terminu „postmodernizm”) po-
wieści daje ponadto świetny opis zachodniej, współczes-
nej irlandzkiej obyczajowości. Zadziwia, a nawet niepokoi 
znajomość przez twórcę realiów „terrorystycznego świat-
ka”.  
 Henryk Skwarczyński konsekwentnie, od czasu, kie-
dy postanowił, że będzie pisał na obczyźnie, nie dał się 
wtłoczyć w ramy pojęcia „pisarz emigracyjny”. Jego litera-
cki horyzont od razu wybiegł poza sprawy polskie, czego 
dowodem wspomniane Słomiane Mo-
rze, a także twórczość w języku angiel-
skim. Opowiadania Skwarczyńskiego 
zaczęły się ukazywać w wielu anglo-
języcznych pismach w Europie i Ame-
ryce, także w Republice Południowej 
Afryki. Najpoważniejszym z nich było 
bez wątpienia „News From The Repub-
lic Of Letters” założone przez Saula 
Bellowa (laureata literackiej Nagrody 
Nobla) i Keitha Botsforda. To właśnie 
ten drugi uświadomił Skwarczyńskie-
mu, jak ważna w jego przypadku jest 
twórczość w rodzimym języku, gdyż 
pisząc wyłącznie po angielsku, będzie 
podobny do tych twórców z Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej, którzy posługiwali 
się łaciną. A to stanowczo za mało. 

Miłość życia
 Pisarz siedzący w podłym ba-
rze w Limie, odwiedzający indyjskie 
miasto Varenasi, przemierzający bez-
droża Kenii i Kongo, sączący piwo w 
monachijskiej piwiarni i calvados w paryskim bistro. I wszę-
dzie tam zamyślający o kondycji człowieka. Trafnie pisał o 
nim Mieczysław Orski: „Skwarczyński czy to w Gwatemali, 
czy w Nowej Zelandii, czy na polinezyjskich wyspach Bo-
ra-Bora nie zajmuje się opisami krajobrazów, zwyczajów, 
oryginalnością środowisk ludzkich albo odmiennością spo-
łeczeństw i ich praw. A w każdym razie nie tylko to go pa-
sjonuje. On udaje się tam z problemem innego fenomenu: 
mianowicie siebie samego, siebie jako pisarza usiłującego 
zdefiniować charakter swego losu”. Uderza jednak emocjo-
nalny związek z ojczyzną obecny w prozie chicagowskiego 
pisarza. Nie ma w nim nic z łzawej martyrologii. Skwar-
czyński to klasyczny „kosmopolak”, opisywany wielokrotnie 
przez Andrzeja Bobkowskiego, twórcę, który także nie dał 
się wtłoczyć w emigracyjne ramy. Mamy zatem do czynie-
nia z ciekawą próbą spojrzenia na współczesny, galopują-

cy świat oczami pisarza z nim zrośniętego, patrzącego nań 
z perspektywy obcej, w tym także na sprawy polskie.
 Jednocześnie Skwarczyński nie zapomina o swoich 
antykomunistycznych korzeniach. Wiele lat przyjaźnił się 
z Rafałem Gan-Ganowiczem, uciekinierem ze zniewolonej 
przez komunistów Polski, a potem słynnym kondotierem, 
walczącym w Kongu i Jemenie z poplecznikami Sowietów. 
Już po śmierci Ganowicza (zm. 2002), w 2006 r. Henryk 
Skwarczyński wystąpił do ówczesnego Ministra Obrony 
Narodowej o pośmiertne przyznanie przyjacielowi wyso-
kiego odznaczenia państwowego i awansu na stopień ka-
pitana. Rok później prezydent Lech Kaczyński odznaczył 
Rafała Gan-Ganowicza Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. 
 Oryginalność prozy Skwarczyńskiego jest widocz-
na w jego ostatniej, moim zdaniem, najlepszej książce, 

która właśnie weszła na rynek. Uczta 
głupców to gorzka satyra na świat 
współczesny, w którym telewizja stała 
się rodzajem wyroczni w Delfach dla 
dziesiątek milionów ludzi. W historiach 
opowiadanych przez trzech birban-
tów – Polaka, Żyda i Irlandczyka – w 
jednym z typowych amerykańskich ba-
rów na przedmieściu Chicago, jak w 
zamglonym zwierciadle przegląda się 
nasza cywilizacja. I nie wiemy już, czy 
wszechobecna głupota dominująca na 
ulicach czy stadionach sportowych po-
rwie za sobą garstkę osób trwających 
przy wartościach kultury wysokiej, czy 
może to my ocalejemy, a głupcy ucztu-
jący na drzewie, widoczni na okładce 
najnowszej książki Skwarczyńskiego, 
pod ciosami Śmierci osuną się w niebyt. 

Wojciech Chmielewski 
Tekst po zmianach redakcyjnych opublikowała 
„Gazeta Polska”, 2008, nr 26 s. 20
Wojciech Chmielewski (ur. 1969) – absolwent  
historii i dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Autor zbiorów opowiadań „Biały bokser” 

(2006), „Brzytwa” (2008) , oraz powieści „Kawa u Doroty” (2010).

Henryk Skwarczyński o sobie i swojej twórczości 
Obcy w obcym mieście
Z Henrykiem Skwarczyńskim rozmawia  
Wojciech Chmielewski

WCh: Gdzie i kiedy odnalazł pan w sobie pewność, że będzie 
pisarzem?

HS: Żyłem pod presją, że ojciec jest profesorem literatu-
ry. Studiując w latach 70. polonistykę w Warszawie, do-
szedłem do wniosku, że pisarz nie musi być wcale aż takim 
erudytą. Buntowałem się, mając przed oczyma obraz ojca, 
który zamykał się w pokoju ze stertą książek, odcinając 

W Phoenix (Arizona) w latach 80. jako 
speaker na wiecu poparcia dla generała Singlauba 
wspomagającego antykomunistyczną partyzantkę 

w Nikaragui 
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się na długie godziny od świata. Mnie interesowało nocne 
buszowanie, dziewczyny, ciągnęło życie, nie książki. Rodzi-
ce dawali mi dużo swobody, ojciec twierdził, że jak mam 
się stać idiotą, to się i tak nim stanę. Byłem doktorantem 
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, kiedy zacząłem pi-
sać. Książka miała być groteską opisującą życie w kra-
ju rządzonym przez PZPR. Nadałem jej tytuł „Pamiętnik 
szczelinowca”. Kiedy nie było mnie już w Polsce, w okresie 
„Solidarności”, jeden z przyjaciół złożył ją w Wydawni-
ctwie Łódzkim. Mieszkając w Kalifornii, dowiedziałem się 
od pracującego w Hoover Institution Macieja Siekierskiego, 
że ma się ona ukazać w 10 tysiącach egzemplarzy! Wia-
domość jak z Marsa. Później doszło do mnie, że nakład 
oddany został na przemiał. Ktoś wykradł ostemplowany 
przez cenzurę egzemplarz i mi prze-
słał. Unikat na miarę epoki.

WCh: Temat podróżowania pojawia się 
we wszystkich pana książkach. Czy to 
siła sprawcza pisania?

HS: Joseph Campbell pisał o ryce-
rzach Okrągłego Stołu, że wyrusza-
li na poszukiwanie świętego Graala 
osobno. Każdy na własną rękę! Staro-
żytni Grecy wcześniej odkryli pojęcie 
wolności opartej na świecie jednostki, 
a nie na kołchozie. Do sedna moich 
podróży dotarł Mieczysław Orski, pi-
sząc, że ruszam w drogę z fenomenem 
siebie jako pisarza usiłującego zdefi-
niować charakter swego losu. Uświa-
domił mi coś, z czego nie zdawałem 
sobie do końca sprawy. Podróż więc 
to bardziej kontekst rozumienia siebie 
niż sama siła sprawcza.

WCh: Które miejsca są dla pana szczególnie ważne? Interesu-
jąco pisał pan o kondycji pisarza przy okazji pobytu na japoń-
skiej wyspie Miyajima.

HS: Dobrze się czuję, gdy jestem obcy w obcym mieście. 
Może to być Montevideo, Mombasa czy Lima. Moje ży-
cie nikogo tam nie obchodzi. Tak jak nie obchodzi tłumu 
w Sao Paulo, że istnieje literatura w języku polskim. Lubię 
wyprawiać się w afrykańskie bezdroża – czy jest to Kenia, 
Kongo czy żegluga po Nilu – bo wtedy widzę, kim jestem, 
kim jesteśmy wszyscy. Bardzo pouczająca była wyprawa 
do Indii. Do położonego nad Gangesem miasta Veranesi 
niektórzy pielgrzymi przybywają, by umrzeć. Za niewiel-
ką opłatą równą jednemu dolarowi ich ciała gorzeją na 
specjalnych rusztach. Wszędzie walają się ludzkie kości. 
Żyjący dokonują ablucji, a w rzece jest taka widzialność, 
że krokodyle zderzają się o siebie łbami. Kiedy wstaje 
słońce, można zrozumieć, czym jest chwila. Dniem? Mie-
siącem? Rokiem? Zbieramy w sobie takie obrazy. Fotki.  

Potem niekiedy je odkurzamy. Miyajima to niejedyne miej-
sce, gdzie to weryfikowałem.

WCh: Książki-wyspy. Na pewno były takie.

HS: Steinbeck powiedział, że każda kolejna książka po-
winna być próbą sił. Wierzę w to, choć mam wrażenie, że 
niektórzy z piszących powielają nieustannie jeden i ten sam 
pomysł. Zresztą czasami nieźle to wychodzi. Taki Sándor 
Márai: „Wyznania patrycjusza” to fragment większej ca-
łości, opisu jego antykomunizmu rozumianego jako obrona 
wartości cywilizacji zachodniej. Zapisał to życiem zakoń-
czonym samobójstwem w San Diego. Albo Borges, jego po-
szukiwania i konstrukcje. Skryte symbole. Po śmierci Camusa 

też coś się skończyło, a mam wrażenie, 
że zaczęło w języku hiszpańskim. Dla 
mnie wyspą jest niewątpliwie książka 
„Ja, Najwyższy” niedawno zmarłego 
paragwajskiego pisarza Augusto Roa 
Bastosa.

WCh: Chicago, w którym pan mieszka, 
nazwał pan sercem Ameryki. Jak to ro-
zumieć?

HS: Gdy spojrzymy na mapę Ameryki 
Północnej i wyobrazimy sobie, że jest 
to klatka piersiowa, Chicago to miej-
sce, gdzie jest serce. Przyjechałem tu 
przed ćwierćwieczem jako turysta i 
wszystko wydawało mi się obce. Zna-
łem już Nowy Jork i Wirginię. Próbo-
wałem osiąść w Honolulu, „miejscu-ni-
gdzie”, i w Fairbanks na Alasce – tam 
poczułem, co znaczy zima – gdzie 

mieszkała Antonia Lloyd-Jones, tłumacz-
ka mojej „Uczty głupców”. Ostatecznie, 

pod wpływem żony, zacząłem odkrywać Chicago. Miesz-
kali tu jej rodzice, uchodźcy ze zdławionej przez Stalina 
Litwy. Miasto to jest mozaiką kultur, ras i wyznań, jak San 
Francisco, Nowy Orlean czy Miami. Ale sercem Ameryki 
jest Chicago. Życie w kraju o tak rozwiniętej technologii z 
pewnością pozytywnie wpływa na życie codzienne. Dobrze 
się tu jednak czuję przede wszystkim ze względu na lu-
dzi. Takich choćby jak Keith Botsford, niezwykła, bajecznie 
kolorowa postać. Swego czasu wraz z Saulem Bellowem 
założył „News from the Republic of Letters”, świetne pis-
mo, w którym czuć przestrzeń literatury, nie tylko zresztą 
amerykańskiej. W Polsce podobne ambicje ma „Wyspa” 
Marka Ławrynowicza. Keith przekonał mnie, że muszę pi-
sać po polsku, bo mój angielski byłby tym samym co łacina 
dla pisarzy z Rzeczpospolitej  szlacheckiej.

WCh: Wspomniał pan „Ucztę głupców”, która właśnie ukaza-
ła się w Polsce. Jest to rodzaj powieści szkatułkowej. Jedna 
opowieść prowadzi do kolejnej, a ta drąży jeszcze inną.

Na równiku w Ekwadorze z żoną Egle Juodvalke 
(poetką, przez ponad dwadzieścia lat dziennkarką 

Radia Wolna Europa) 
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HS: Festiwal głupoty, jaki sprawia nam współczesny świat, 
wymusił inne napisanie „Rękopisu znalezionego w Sara-
gossie”. Nie mogła to być w żadnym wypadku prowadzą-
ca donikąd katarynka postmodernizmu. Dlatego w mojej 
książce narracja, w miarę rozwoju fabuły, przybiera formę 
klasyczną. Anegdoty opowiadane przez trójkę biesiadu-
jących łgarzy – Polaka, Żyda i Irlandczyka – mają prze-
łożenie w ich postępowaniu. Posłowie do powieści napisał 
Włodzimierz Krysiński, poeta i koneser literatury światowej 
wykładający w Montrealu, który swego czasu zgłosił kan-
dydaturę Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do Nagrody 
Nobla. A współczesna głupota? Moim zdaniem na ulicy 
spotykają się dwa światy. Należący do pierwszego czy-
tają Czechowa, wybredniejsi Erazma czy Elzenberga. Po-
zostali czerpią wiedzę o świecie z telewizji, która stanowi 
rodzaj Delf dla tych, którzy przeszli nie do końca udaną 
trepanację czaszki. 

Cyt: Rzeczpospolita. – 29 lutego 2008 [dostęp online]  http://www.

rp.pl/artykul/100111.html

***

Wojciech Chmielewski: Chociaż wydał pan w Polsce po 1989 
roku trzy książki, nie jest pan właściwie obecny w tzw. ofi-
cjalnym życiu literackim. Proszę skorzystać z szansy i opo-
wiedzieć obecnym i przyszłym czytelnikom pana książek o 
czymś, z czym kojarzono by pana postać.

HS: Powiem może o moim miejscu urodzenia, bo w ta-
kich wydawnictwach, jak „Słownik pisarzy polskich” pod 
redakcją profesora Jana Tomkowskiego czy „Marquis 
Who’s Who in America” podane jest, że miejscem moje-
go urodzenia jest Łódź. To nie do końca prawda. Ojciec 
mamy, Władysław, wrócił z wieloletniej służby w carskiej 
armii. Wszystkie pieniądze z długi czas odkładanego żoł-
du przeznaczył na Skarb Narodowy.  Przy stacji kolejo-
wej w okolicy Koluszek, w Felicjanowie, wybudował potem 
drewniany domek – trochę podobny do tego Władysława 

Reymonta w Lipcach, choć tamten jest murowany – który 
istnieje zresztą do dziś, a w którym się urodziłem. Ten fakt 
ze względów administracyjnych zarejestrowano w dużym 
mieście. Ów „majątek” w cudzysłowie, bo Felicjanów to nie 
posiadłość ziemska, stał się majątkiem mej pamięci o po-
koleniu, które zbudowało Polskę na zgliszczach pierwszej 
wojny światowej i zaborów. 

***

Fragmenty listu otwartego Henryka Skwarczyń-
skiego do Zbigniewa Herberta odnośnie jego 
rozmowy z Jackiem Trznadlem przedrukowanej  
w nieocenzurowanym miesięczniku „Kultura Nie-
zależna”, jaki ukazał się w Warszawie w listopa-
dzie 1985 roku, a następnie w książce zatytuło-
wanej „Hańba domowa” wydanej przez Instytut 
Literacki w Paryżu. 

[…]
O przynależności do partii też warto wspomnieć. Co pe-
wien czas puszczano bowiem w obieg informację, ze „ci 
lub ci, choć są w partii, to w gruncie rzeczy są lepsi od 
bezpartyjnych”. Teoria ta znakomicie wykazywała, że gra-
nice  współodpowiedzialności są mgliste i niejasne. Niech 
więc  raz będzie wyraźnie powiedziane. Należenie do 
partii [Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] nie różni się 
niczym od przynależności do NSDAP! W NSDAP też byli 
uczciwi ludzie. Przecież nie wszyscy od razu muszą się trud-
nić ludobójstwem. Z historycznego punktu widzenia różnica 
polega jedynie na tym, że Hitler wojnę przegrał. Co by 
jednak było, gdyby ją wygrał i po jego śmierci też mieli-
byśmy różne polityczne odwilże, a kto wie, może doczeka-
libyśmy się „prawdziwego socjalizmu”. Oczywiście już nie 
tego narodowego, ale tego z  „ludzką twarzą”. 

[…]
Trudno wszystkich obciążać niewiedzą naszej historii. Nie 
może się jednak od tego uchylać intelektualista. Czas spłu-
kuje pianę wytworzoną przez środowiskowe hierarchie i 
ulegającą modzie publiczność. Gdzieś na peryferiach  do-
konuje się wciąż – jestem przekonany – niezależna polska 
sztuka, przemawiająca językiem uniwersalnym rodem z 
ksiąg Gombrowicza czy Herlinga-Grudzińskiego, pozwa-
lająca nam zobaczyć człowieka zbuntowanego, którego 
krzyk niesie się w opowieściach Alberta Camus, dyktuje 
umierającemu Kafce testament nakazujący spalić po śmier-
ci wszystkie jego rękopisy, dobiega nas w szaleństwie dra-
matów Strindberga, czy odczuć można w pozbawionych 
kokieterii Pana wierszach.  

Cyt.: Tydzień  Polski (Londyn). – 1987, 19 grudnia

W biuletynie zamieszczono okładki 
wybranych czasopism polskich  
i anglojęzycznych, w których teksty 
publikował Henryk Skwarczyński
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O testamencie Zbigniewa Herberta 
„Heglowskie ukąszenie“ jest piramidalną bzdurą

[...]Literatura to nie tylko umiejętność kreowania świa-
ta, to także unikalny proces docierania do innego 
człowieka. Prawie nigdy nie jest on w rękach piszą-
cego. Ba, po latach okazuje się nawet, że nie jest on 
pod kontrolą przyznających nagrody jurorów. Ani pod 
kontrolą wydawców.
O wielkości nie zaświadcza także ilość zadrukowa-
nego papieru, czyli wysokość nakładów, a we współ-
czesnym świecie – ilość telewizyjnych wystąpień. Nie 
zaświadcza cała potężna machina użyta w celu uczy-
nienia kogoś kimś, kim nigdy nie był, nie jest i nie bę-
dzie.
Gdzie więc odbywa się ta 
niewidoczna gołym okiem 
bitwa o słowo? Jak to 
się dzieje, że teoria kon-
spiracji mającej wynieść 
jednych, a innych prze-
milczeć, co rusz zalega w 
gruzach, wśród których 
błąkają się nieświadomi 
swego losu piszący?

[...] Jak to było napraw-
dę, że jako młodzieniec 
rozczytywałem się w poe-
zji Zbigniewa Herberta, 
kiedy jedna z komentato-
rek tego, co działo się w krainie wierszy, pisała: „Ta 
poezja, choć miejscami zajmująca, to pozbawiona jest 
wzlotów i niespodzianek”.

[...] Siedzimy przy stole w trójkę. Ja, aspirujący do 
tego, aby przemienić w formę naszą rozmowę. Mie-
czysław jest lustratorem wyobraźni tych, którzy niczym 
średniowieczni rycerze ruszają do boju. Ich kopią jest 
książka, która w zamyśle ma powiedzieć coś o świecie, 
w którym żyjemy. Krzysztof to poeta. Już z samej de-
finicji człowiek niebezpieczny. Opowiada o Herbercie. 
Siedzimy tak w trójkę, U Samsona, pijąc dla rozjaś-
nienia umysłów wódkę. Rozmawiamy, jak rozmawiają 
ludzie wolni w wolnym kraju. Niby rzecz normalna, a 
rarytas, bo pamiętamy inną rzeczywistość. Zagląda-
my do świata przez inne okna, ale jest coś wspólne-
go, co czyni rozmowę czymś wyjątkowym, specjalnym. 
Co to takiego? Chodzi o dokument, który z prawnego 
punktu widzenia nazywamy testamentem. Jest to te-
stament poety. Co ciekawe, testament nigdy nie na-
pisany. A jednak wszyscy go znamy. Jak to się stało? 

Jak do tego doszło? Środowisko, które wiedziało o 
istnieniu testamentu, na gwałt szukało kogoś, kto ten 
testament mógłby unieważnić. A jeśli już nie unieważ-
nić, to przelicytować. Specjaliści od mieszania ludziom 
w głowie przystąpili do pracy. Stawka była nie byle 
jaka. Rząd dusz. Po rebelii, jaką uczyniła trzech pisa-
rzy: Jarosław Marek Rymkiewicz, Marek Nowakowski 
i Zbigniew Herbert, sprawa zaczęła być poważna. Tak 
poważna, że poniektórzy zaczęli nawet prognozować 
prawdziwy renesans literatury. Oprócz tej trójki czuło 
się na plecach oddech żyjącego jeszcze wówczas w 
Neapolu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

[...] Najniebezpieczniejszy z tamtej trójki wydawał 
się Zbigniew Herbert. Śmiał się zatroskanemu spra-
wą towarzystwu w twarz. Przywracał słowu znacze-

nie, którego moc obudo-
wano cegłą w ciągu 50 
lat panującego w kraju 
totalitaryzmu. Zacho-
wywał się jak człowiek 
honoru wśród ludzi utyt-
łanych i powtarzających 
na wszystkie strony, że 
każdy z nas jakoś ko-
laborował. Wskazywał 
paluchem. Mówił już też 
wcześniej, że rzeczą in-
telektualisty jest widzieć 
fakty olśniewająco jas-
no, jeśli są proste, prosto 

je nazywać, powiedzieć sobie, że pisać może trzeba, 
ale niekoniecznie trzeba publikować.

Racja ta dotyka sprawy, którą chciałbym skomento-
wać, mając świadomość, że często to, co dzieje się na 
obrzeżach kultury, bardziej godne jest uwagi niż me-
dialny poklask czy środowiskowe hierarchie.
Zanim to rozwinę, zmuszony jestem powiedzieć coś o 
sobie. Nie jestem politykiem. Nie należę i nie nale-
żałem do żadnej partii politycznej. Od ponad ćwierć 
wieku mieszkam w Ameryce, której jestem obywatelem 
i która z angielskim – czyli rodzajem naszej łaciny – 
stanowi osobliwe przedłużenie dawnej Rzeczypospo-
litej. W sprawach czytelniczych gustów nie wypowia-
dam się, ale nie mogę obojętnie przejść obok zjawisk, 
które zaważyły kiedyś na mym losie.

[...] Zło bywa bezosobowe i banalne. Pisał o tym nie-
gdyś Gustaw Herling-Grudziński. Gdy – co zdarza 
się nieczęsto – przychodzi okres rozliczeń, winni roz-
glądają się za przepływającymi po niebie obłokami. 
Taki okres rzadko zresztą nadchodzi. Norymberga do  

W czasie objazdu Tasmanii
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dzisiaj nie ma odpowiednika w krajach, którymi nie 
tak jeszcze dawno rządzili komuniści.

[...]  Zygmunt Bauman, opowiadający angielskiej 
dziennikarce o swym udziale po wojnie w walkach z 
ludźmi podziemia, utrzymuje, że w obecnym kontek-
ście należy patrzeć na to jak na walkę z destabilizują-
cymi wówczas kraj terrorystami. Może jednak podał-
by parę nazwisk osób, które wtedy w jego obecności 
zatłuczono? Albo choćby opisał dla któregoś z kobie-
cych ilustrowanych magazynów przyjęcie u swej ko-
leżanki z tamtych lat Heleny Wolińskiej? Zbierała się 
tam przecież u niej śmietanka towarzyska złożona z 
ludzi kultury i nauki.

[...] Czytam tu dużo. Przeważa klasyka. Steinbeck. 
Dante. Stendhal. Swift. 
Marek Aureliusz. Sło-
wem, starzy znajomi. 
Czytałem ich i w kraju. 
Pochylając się nad nimi, 
rodzi się we mnie jednak 
podejrzenie, że można 
czytać te same książki i 
niwelować własną inteli-
gencję, bo powołują się 
na te lektury także ci, 
którzy służyli przemocy i 
sprawie ludzkiego upod-
lenia. Prezes fundacji Li-
teratura Światowa Wac-
ław Sadkowski jako jeden z wielu obnosi miedziane 
czoło po ulicach polskich miast.

Teoria „heglowskiego ukąszenia”, wymyślona przez 
Miłosza, jest piramidalną bzdurą, którą równie serio 
można by zastosować do pytania: Czy istnieli praw-
dziwi hitlerowcy (ci z kolei, he, he, „pokąsani” przez 
Friedricha Nietzschego)? Znaczy hitlerowcy ideowi 
– jak z nonszalancją mawiało się o ideowych komu-
nistach – którym przypisać można byłoby bliżej nie-
sprecyzowany heroizm.
Nasuwa się także podejrzenie, że wielu ze wspiera-
jących komunizm robiło to z powodu niskich pobudek 
materialnych. 

[...] Herbert był poetą, ale właśnie najważniejsze, że 
był obywatelem. Jego postawa była postawą oby-
watela kraju, w którym przez lata szalała przemoc 
i zdziczenie obyczajów. Kraju, w którym co rusz ktoś 
wskakiwał na mównicę i przekonywał, że wszystko, co 
widzimy, ma dwie strony medalu. Że wszystko, co czy-
ni człowiek, jest względne, bo nawet prawdę wymy-

ślił człowiek, więc każdy może ją objawiać. W Polsce 
wciąż pokutuje przekonanie, że pisarz jest przewod-
nikiem narodowej duszy bardziej niż kimś odpowie-
dzialnym za kształt ulepianej rzeczywistości. Media 
propagują ten pokraczny „neoromantyzm”, bo jest 
on walutą wymienialną. Eksploatują tym utwierdza-
ne przez dziesięciolecia nawyki, którym poddają się 
coraz to pojawiające się na scenie literackie „wiel-
kości”. W tajemniczy sposób wszystkie one nie chcą 
mieć nic wspólnego z przeszłością. Jest to najlepsza 
droga do tego, aby nie wiedziały, skąd wzięła się te-
raźniejszość. Cena za milczenie w pewnych sprawach, 
okazuje się, nie jest wygórowana.

[...] Niektóre wypowiedziane tu zdania zaczerpną-
łem z listu otwartego napisanego do Zbigniewa Her-

berta przed 20 laty i 
przesłanego Jerzemu 
Giedroyciowi, który od-
mówił wydrukowania go 
w „Kulturze”, choć za-
proponowałem opatrzyć 
go notką, że redakcja 
nie zgadza się z opi-
niami autora. Giedroyc 
zapewnił, że kiedy zo-
baczymy się w Paryżu, 
wyjaśni dlaczego. Roze-
śmiałem się, co spowodo-
wało zapytanie, co tak 
mnie śmieszy. Odpowie-

działem, że w Ameryce nauczyłem się nazywać rzeczy 
po imieniu.
Miesiąc później opublikował go Włodzimierz Olejnik, 
redaktor naczelny ukazującego się w Londynie „Ty-
godnia Polskiego”. Przyjaciel ojca, a przed wojną 
jego student na Uniwersytecie Warszawskim, Gustaw 
Herling-Grudziński, w rozmowie pogratulował – jak 
się wyraził – dotknięcia bez rękawiczek sedna spra-
wy. Będąc wtedy w Monachium, próbowałem, również 
przez telefon, skontaktować się z mieszkającym w Pa-
ryżu Zbigniewem Herbertem. Jego żona Katarzyna, 
jak lwica broniąca lwiątka – choć przyznała, że list 
dotarł do nich – za nic nie chciała dopuścić do rozmo-
wy. Dzisiaj zasłoniłaby się pewnie brakiem pamięci w 
tej sprawie.

Ta rozmowa nie była może konieczna, bo po śmierci 
Herberta zrozumiałem, że pozostawił on po sobie te-
stament. Testament nigdy niespisany, ale trwalszy od 
zapisanego słowa. Testament dla tych, którzy wierzą, 
że literatura polska nie wzięła się z powietrza i ko-
lorowych balonów wypuszczanych w górę ku uciesze 

Podczas trzeciego pobytu w Nowej Zelandii (wrzesień 2009)
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gawiedzi. Przypomina on nieco tarota. Każdy może 
interpretować go na swój sposób. Ważne, że taki te-
stament jest. Testament, za który wszyscy jesteśmy od-
powiedzialni. Szczególnie zaś ci, którzy zajmują się pi-
saniem. Także pisaniem swych własnych testamentów. 
[...]
Zaprezentowany tekst jest fragmentem książki „Majaki 
Angusa Mac Og”.

Cyt.: Testament Herberta // Henryk Skwarczyński // Rzeczpospolita. – 
2008, 6 czerwca [dostę online] 
http://www.rp.pl/artykul/144864.html

Sweeney wśród słowików
Fragment - Podróż jako metafora

Podróż jako metafora życia ma swoją tradycję dają-
cą wywieść się od stoików. Największy z wyznawców 
tej filozofii, Marek Aureliusz, pokazał też, że władza 
nie zawsze musi korumpować, a pogoń człowieka za 
przepychem skazana jest na niepamięć. 

Sama podróż kryje w sobie element przemijania. Bywa 
nawet w niej coś z rozpaczy. Wszak łudzi wędrowca 
tym, co stanowi domenę jego wiary, że po każdej nocy 
nadchodzi dzień, choć w życiu pojedynczego człowie-
ka jest to dogmat najbardziej wątpliwy. 

Zapis z podróży wymyka się ramom życia i pozwala 
przeżywać ją każdemu, kto ma ochotę po niego sięg-
nąć. Książka bowiem ma w sobie tajemniczą moc trwa-
nia dłużej niż cielesne doznanie samego podróżnego. 

Każda podróż ma swój początek i swój koniec.  
Uchwycona jednak słowem i tknięta ta-
jemniczą łapką wyobraźni odżywa raz 
jeszcze, odsłaniając krajobrazy zapo-
mniane lub nigdy dotąd nie oglądane. 

W przedmowie do swoich po angiel-
sku pisanych opowiadań ukazujących 
się w różnych zakątkach świata napi-
sałem: “Zgodnie z legendą Odyseusz 
po licznych przygodach dotarł do 
rodzinnych stron. Niekoniecznie jed-
nak musi to być prawda, ponieważ 
wielu ludzi utrzymuje, że widziało 
go wciąż żeglującego po otwartym 
morzu”.

Sweeney wśród słowików  
z rozdziału „Silva rerum”

Dla kogo prowadzę zapiski w moim dzienniku? Po 
co w ogóle to pisanie? Zaczernianie papieru nie jest 
przecież najważniejszą czynnością człowieka. 

Monachium, 13 sierpnia 1988 r. 

Dzień moich urodzin. Spokojny wieczór w ogrodzie 
domu na Schwabingu. Monachium, po przeprowadzce 
z Paryża, nie robi na mnie dobrego wrażenia. Kulturę 
wina trudno zastąpić kulturą piwa. […] 

Ja z kolei opowiadam o odwiedzinach mej mamy. Nie 
widzieliśmy się prawie 10 lat. Zezwolono jej po latach 
na przyjazd do Monachium. Postanowiłem zabrać  ją 
do Mauthausen, gdzie w listopadzie 1940 roku roz-
strzelano brata mego ojca. […]
 
Obywatele PRL w ubiegłym roku musieli występować 
o wizę do Austrii. Zabrałem więc paszport mamy i 
pojechałem do konsulatu austriackiego. Wypełniłem 
formularz. Cel wizyty: odwiedzenie miejsca kaźni jed-
nego z członków rodziny. Urzędnik załatwiający spra-
wy wizowe przejrzał aplikacje i zapytał: „Dlaczego 
do Mauthausen? Przecież do Dachau jest bliżej”. 
Myślałem, że się przesłyszałem. Poprosiłem, żeby po-
wtórzył. Więc powtórzył: „Do Dachau jest bliżej!” Po 
czym odwrócił głowę i powiedział: „Następny”. Pa-
trzyłem na jego względnie młodą twarz, próbując to 
zrozumieć. „Masz 5 minut czasu, żeby tę wizę zała-
twić” – powiedziałem spokojnym głosem. Mój urzędnik 
udał, że nie słyszy. Zacząłem krzyczeć po angielsku, 
a potem po niemiecku: „Moja matka chce zobaczyć 

obóz w Mauthausen, gdzie zamor-
dowano członka naszej rodziny!”. 
Z pomieszczeń konsularnych wy-
skoczyli urzędnicy. Pojawił się kon-
sul. Zadzwoniono po policję. 

 

Sweeney wśród słowików
Dziennik emigranta – Henryk 
Skwarczyński – „młodszy brat” An-
drzeja Bobkowskiego.

„Sweeney wśród słowików” to nie tyl-
ko odkrywanie nowego lądu z jego nie 
ujarzmioną przyrodą, wielkimi miastami 
i ludźmi, wywodzącymi się ze wszystkich 
zakątków świata. Autor pisze również o 
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duchowych korzeniach Ameryki: stara się przeniknąć 
mentalność osób, które napotkał na swojej drodze, 
i tych, które współtworzyły wielką historię Stanów 
Zjednoczonych. A wszystko po to, by odpowiedzieć na 
fundamentalne pytanie o samego siebie: kim jestem w 
Nowym Świecie. 

Opisywanie wolności to również proces skompliko-
wany formalnie. Książka złożona jest z pojedynczych 
zapisów, raz stanowiących rozbudowane refleksje, 
innym razem lakoniczne, diarystyczne notatki. Dzięki 
poszczególnym obrazom Skwarczyński buduje na-
strój miejsc, pokazując ogrom, a zarazem znikomość 
świata, który poddaje się przecież opisowi. Jest w 
tym bardzo podobny do innego wielkiego diarysty 
polskiej literatury, Andrzeja Bobkowskiego, poszuku-
jącego ocalenia swej wolności w dalekiej Gwatemali. 
Wolności koniecznej  do myślenia i pisania, do życia w 
prawdzie z samym sobą. 

Recenzja Wojciecha Chmielewskiego. „Nowe Państwo”. – 2001 nr 8 

(274), 23 lutego

Wojciech A. Wierzewski: 

Z Różą i Słowikiem w herbie 
- O sztuce pióra Henryka Skwarczyńskiego

[…] Autor „Sweeney’a wśród słowików” patrzy na 
świat oczyma uformowanymi przez wizje płócien Breu-
ghela i Boscha, wsłuchuje się w dźwięki z głową pełną 
wspaniałych fraz Vivaldiego, odbiera jego powaby w 
kategoriach odkrytych w poezji Cendrasa, Eliota czy 
Herberta. To klasyczny wręcz „przedsolidarnościowy” 
polski inteligent, który wbrew presji powojennej „poli-
tyki kulturalnej” wyniósł z domu ciągłość zupełnie innej 
kultury, z epoki poprzedzającej narodowy kataklizm.  
[…] Wiem, że tomik „Sweeney wśród słowików”, wy-
dany u progu roku 2000 w łódzkiej oficynie „Tygla 
Kultury”, wchłonął sporą część książki napisanej dla 
polskich, konspiracyjnych kręgów czytelniczych jako 
„Męka stawania się Amerykaninem”, a które z kolei 
powstawały w wielu przypadkach jako teksty dla ra-
dia „Głos Ameryki” czy rozgłośni radia „Wolna Eu-
ropa”. Mamy tu całego Henryka Skwarczyńskiego: 
intelektualistę z ogromnym bagażem wiedzy o kultu-
rze świata, z którego wyszedł; ironicznego sceptyka 
i mistrza w wychwytywaniu paradoksów życia. […]
Ten przebogaty dziennik podróży i spotkań, przypra-
wiający od pewnej chwili wręcz o zawrót głowy, nie 
jest wszakże li tylko tradycyjną litanią trofeów myśli-

wego, który nie ma czasu pomyśleć pomiędzy odda-
niem kolejnego strzału – „jeśli dziś środa to jesteśmy w 
…”. Podróże są bowiem dla Henryka Skwarczyńskie-
go  sposobem istnienia i stopniowego konsumowania 
swojej własnej osobowości w coraz to nowych deko-
racjach. 

Cyt.: Dziennik Związkowy (Chicago). - 2003, 21-23 lutego, s. 1, 6

Słomiane morze 
fragment ze wstępu

Śmierć człowieka jest nieunikniona. Życie od chwili 
urodzenia jest ciągłym opadaniem na bruk. Niektó-
rzy ludzie wierzą, że proces spadania nie dla wszyst-
kich jest jednakowy. Wbrew prawom natury próbu-
ją wznieść się w powietrze. Dzięki temu udaje im się 
dostrzec tę stronę księżyca, która nie jest widoczna z 
ziemi. 

Chęć latania czyni z ludzi jemu podobnych odrębny 
klan, nie zawsze może dla nas zrozumiały. Ich losy sta-
ją się szerszą projekcją ludzkich pragnień, które życie 
potrafi osaczyć i zdusić w każdym z nas. Literatura po-
siada magiczną siłę ukazywania ich wolności, w któ-
rej możemy uczestniczyć niczym ptaki, dla których nie 
istnieją polityczne czy państwowe granice. Skoro tak 
jest, to fakt, że pewnego dnia tacy jak 
G w e n o l e 
roztrzaskują 
się o bruk, 
traci swoje 
znaczenie. 

Powieść ta, 
pod tytułem 
“The Straw 
Sea” miała 
ukazać się w 
1995 roku na-
kładem brytyj-
skiego wydaw-
nictwa Faber& 
Faber, kierowa-
nego wówczas 
przez Roberta 
McCrum. Po jego 
odejściu książ-
kę wycofano z p l a n ó w 
wydawniczych. Wiele wskazuje na to, że przyczyną 
był nazbyt romantyczny obraz działalności Irlandzkiej 
Armii Republikańskiej.
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O Słomianym morzu

Literatura i terror
Z Henrykiem Skwarczyńskim rozmawia Wojciech 
Chmielewski

WCh: W Pana pisarstwie wyczuwa się silne dążenie do 
wolności, wolności wyrazu i bycia, 
niezależności, co zresztą potwierdził 
pan życiorysem, decydując się na sta-
tus uchodźcy politycznego i los pol-
skiego pisarza na obczyźnie, jak rów-
nież na pisanie w języku angielskim. 
Bohater pańskiej książki pt. „Słomia-
ne Morze” – Gwenole – to terrorysta 
zabijający także niewinnych ludzi, a 
jednocześnie przekonany, że walczy 
o wolność, swoją i swego, jako Ame-
rykanin irlandzkiego pochodzenia, 
narodu. Czy sądzi pan, że współcześ-
nie przemoc jest usprawiedliwionym 
środkiem do zdobywania wolności?

HS: Bywa. Przykładem Czeczenia. 
Aktem terrorystycznym było też 
pewnie swego czasu pozbawienie 
życia Piotra Jaroszewicza, choć w 
odczuciu wielu ludzi zastąpiło to fik-
cyjny wymiar sprawiedliwości. Lista 
narodów mających w swej historii 
zorganizowaną działalność terro-
rystyczną jest pokaźna, a dotyczy-
ła także w różnych okresach czasu 
Irlandii, Izraela i Polski. W każdym 
z tych przypadków w grę wchodził 
interes narodowy dotyczący nie-
pełnej, nieistniejącej lub odebranej 
państwowości. W XIX wieku Polacy 
uchodzili w Europie za czołowych 
terrorystów, a ludzie z dobrego to-
warzystwa w Krakowie czy w War-
szawie nie chełpili się wyczynem 
Ignacego Hryniewieckiego, który 
zabił cara Aleksandra II, będące-
go uosobieniem wszystkiego, co 
najgorsze po klęsce 1863 roku. Z 
punktu widzenia państwa carów sami powstańcy byli 
zresztą masową organizacją terrorystyczną kwestio-
nującą istniejący ład i porządek. I dzisiaj nie ma w tej 
sprawie jednoznaczności skoro wiemy, że nieco póź-
niejszy rodem rewolucyjny terroryzm tamtego okresu 
wydał z siebie takie nasienie zła jak rewolucja bol-
szewicka. Każda jednoznaczna odpowiedź na posta-

wione przez pana pytanie kryje więc w sobie wiele 
pułapek, jest jak ruchomy piasek. 

WCh: Dlaczego zdecydował się pan na napisanie historii 
irlandzkiego terrorysty?

HS: Zamysł powstał zanim jeszcze 
pojechałem po raz pierwszy przed 
ponad dwudziestu laty do Irlan-
dii, objeżdżając Europę w trakcie 
dwumiesięcznego urlopu, jakiego 
udzielił mi mój pracodawca z Ka-
lifornii. W irlandzkiej rzeczywisto-
ści, po której moim przewodnikiem 
była poznana w Dublinie Noreen 
O’Sullivan, znalazłem wielką para-
bolę odnoszącą się do losów Pol-
ski. Spotkałem też Irlandczyków, 
którzy nie ograniczali się jedynie 
do rozmów na temat tego, co wy-
dawało im się niesłuszne i niespra-
wiedliwe. Nic więcej na ten temat 
nie powiem. Mieczysław Orski, bę-
dący najbliżej odczytania mych in-
tencji stwierdził, że losy polityczne 
Irlandii są nie tylko zasadniczym 
tematem „Słomianego Morza”, 
ale „punktem wyjścia do diagno-
zy stanu współczesnej cywilizacji w 
ogóle”. Historia Gwenole, począt-
kującego pisarza, to opowieść o 
człowieku z terroryzmem w tle – w 
ten sam sposób można by napisać 
literacką rzecz o braciach Kowal-
czykach, kładąc nacisk nie na czyn, 
z powodu którego zapisali się w 
historii, ale na opis drogi, która ich 
do tego przywiodła. Moja książka 
nie jest jednak powieścią psycholo-
giczną, to raczej rejestracja zda-
rzeń poprzez system odpowiednio 
sytuowanych luster. A dlaczego Ir-
landczyk? Motywy były różne. Nie 
chciałem zostać pisarzem emigra-
cyjnym i pisać o Polsce, bo „brak 

tlenu” w tych środowiskach był intelektualnie wynisz-
czający. Wątpiłem też, że za życia uda mi się jeszcze 
do Polski przyjechać. Tymczasem otwieranie nowych 
drzwi kryło w sobie wiele tajemnic.

WCh: Jedną z tajemnic, którą odkrył pan dla siebie w po-
wieści jest bez wątpienia szereg odniesień do celtyckiej 
mitologii, także do wrażliwości baśniowej, onirycznej.
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HS: Życie, nawet życie zabójcy, miewa charakter baś-
niowy i temu służyło powoływanie się przeze mnie na 
celtycką mitologię. Odbiór takiej metody bywa różny. 
Na przykład Marek Nowakowski uważa, że w jakiś 
sposób jest to eksperyment nieudany. Z kolei profesor 
Jan Zieliński uznał, że książka jest dziwna, a Wojciech 
Wierzewski z Chicago, że „oferuje swobodę i eufo-
rię wzbicia się ponad 
przyziemność”. Dodam 
do tego, że jest to obec-
nie książka-widmo, bo 
choć jej wydanie było 
sponsorowane przez 
ówczesne Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, to wy-
dawca zadbał, by stała 
się niemal z chwilą jej 
wydania „białym kru-
kiem”. 

WCh: „Słomiane morze” 
zostało napisane w Mo-
nachium, po angielsku, ostatecznie jednak ukazało się po 
polsku. Proszę opowiedzieć o trudnościach, jakie sprawił 
panu jej brytyjski wydawca. 

HS: Pisanie rozpocząłem jeszcze w Wirginii, przed 
wyjazdem do Irlandii, tuż po wprowadzeniu w Polsce 
stanu wojennego. Redaktor naczelny wydawnictwa 
Faber & Faber Robert McCrum chciał ją wydać w 
1995 roku. Niestety, miał wylew, a jego następca usu-
nął książkę z planów wydawniczych. W szerszym kon-
tekście myślę, że rozsądni Anglicy tracą często głowę, 
kiedy osąd dotyczy spraw związanych z historią pod-
boju sąsiedniej wyspy. Proszę pamiętać, że w połowie 
lat 90. daleko było jeszcze do porozumienia między 
IRA i Londynem, które osiągnięto obecnie. Toczyły się 
rokowania, ale nie widziano, jak się one zakończą.  
Krótko mówiąc – nie chciano dolewać oliwy do og-
nia. Z całej sprawy wyszedłem trochę pokaleczony, 
ale silniejszy, zdecydowanie zdystansowany do świata 
literatury. Obecnie „Słomianym Morzem” zaintereso-
wał się amerykański wydawca Keith Botsford, który 
w najbliższym numerze swoich „News from the Repub-
lic of Letters” opublikuje obszerny fragment powieści. 
Botsford, ze strony matki w prostej linii potomek same-
go Niccolo Machiavellego, wraz z Saulem Bellowem 
współautor głośnej w Ameryce książki „The Editors”, 
doskonale pojął, że sprawy dotyczące IRA są w mo-
jej książce jedynie tłem do ukazania tego, co dzieje 
się w umyśle raczkującego artysty, złapanego w po-
trzask idei, choćby najszlachetniejszych.  [...]  Zasad-

niczym wątkiem powieści jest śmierć początkującego 
pisarza uwikłanego w politykę. [...] Chciałem napisać 
coś, co odbiegałoby od zwyczajowo pojmowanej po-
wieści, ale nie chciałem też za bardzo eksperymen-
tować. Wiele dały mi rozmowy z ojcem. Zanim przed 
wojną został asystentem Juliana Krzyżanowskiego na 
Uniwersytecie Warszawskim, a wiele lat później pro-

fesorem w Łodzi, czytał 
2–3 powieści dziennie. 
Po tylu latach obcowa-
nia z nim, podjęte przez 
mnie wyzwanie nie było 
wyprawą w nieznane. A 
Irlandia ze swą historią 
i znaczeniem literatu-
ry w życiu narodu na-
dawała się świetnie na 
tego rodzaju doświad-
czenie. Zamiar nawet 
miałem jeszcze ambit-
niejszy – chciałem spo-
rządzić wywar, będący 
„eliksirem irlandzkości”. 

Gwenole to przecież zapowiedź genialnego psycho-
paty. [...] 
Tekst po zmianach redakcyjnych opublikowało „Życie”, 2004, 24-25 lip-
ca, Forum Życia,  s. 3

Słomiane morze
(z recenzji powieści)

Treść powieści rzeczywiście skupia się w dużej mierze 
na działaniach IRA, penetrując głównie socjologiczny 
przekrój i psychologię członków terrorystycznej frakcji 
tej organizacji, ale nie zgodziłbym się z tezą o przed-
stawieniu w niej nazbyt „romantycznego” obrazu 
walczącego podziemia współczesnej Irlandii. Chyba 
chodzi o krańcowo katastroficzny czy nawet defety-
styczny wariant romantyzmu, którego wyznawcom w 
poczuciu niemożliwości jakiegokolwiek zrealizowania 
swoich celów i potwierdzenia ideałów pozostaje już 
tylko dążenie do satysfakcjonującej ich samych śmierci 
– o czym zresztą uprzedza w swoim słowie wstępnym 
sam autor: „Śmierć człowieka jest nieunikniona. 

Życie od chwili urodzenia jest ciągłym spadaniem na 
bruk. Niektórzy ludzie wierzą, że proces spadania nie 
dla wszystkich jest jednakowy. Wbrew prawom na-
tury próbują wznieść się w powietrze.” Otóż nie są-
dzę, żeby tak postrzegana idea  śmiertelności mogła 
kiedykolwiek inspirować w taki sposób romantyków, 
włączając w ich krąg nawet desperacko walczącego 
o niepodległość Grecji Byrona, nie mówiąc już o Mi-

W lutym 2003 r. w Kalifornii (Carmel) na swoich starych śmieciach
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ckiewiczu, szukającym na paryskim „bruku” czegoś zu-
pełnie innego niż koniec. Przenikające beletrystyczny 
zapis „Słomianego morza” tchnienie śmierci ma nie-
wiele wspólnego z romantycznym dążeniem do za-
prowadzenia doskonałego porządku, powszechnej 
wolności, wspólnego szczęścia, kalokagatii na ziemi 
za cenę indywidualnego poświęcenia siebie „za mi-
liony”. Osobista śmierć była w per-
spektywie romantyków odkupie-
niem zbiorowych przewin, jednym 
z wielu etapów prowadzących do 
udoskonalenia doczesnego życia, 
pod okiem patronującej poczyna-
niom bohaterów wspólnej sprawy 
Opatrzności Bożej. 

Rzeczywistości powieściowej „Sło-
mianego morza” nie patronuje już 
z pewnością Opatrzność Boża, a 
chyba i żadna inna; co prawda, 
autor w cytowanym wprowadze-
niu pisze pozornie optymistycznie o 
ludziach, którzy  próbują „wznieść 
się w powietrze”, wyłamując się 
z trendu powszechnej degrada-
cji i klęski, ale jest to optymizm na 
wyrost, nie tylko z powodu technik 
„wznoszenia się” bohaterów książ-
ki: proszę mi  pokazać kogoś, kto 
wzniesie się w powietrze swoimi si-
łami, przecząc dłużej niż przez kil-
ka sekund procesowi „spadania”. 
Nie ma kogoś takiego i poczytuję 
za autorską fantazję stwierdze-
nie, że „Chęć latania czyni z ludzi 
(…) odrębny klan. Ich losy stają się 
szerszą projekcją ludzkich prag-
nień, które życie potrafi osaczyć i 
zdusić w każdym z nas. Literatura 
posiada magiczną siłę ukazywania 
ich wolności (…). 

Skoro tak jest, to fakt, że pewnego 
dnia tacy jak Gwenole roztrzasku-
ją się o bruk, traci swoje znacze-
nie”. Otóż moim zdaniem taki fakt, śmierci bohatera 
powieści, przewidywalnej i przecież prowokowanej, 
wcale nie traci w tym kontekście znaczenia, wręcz 
przeciwnie, podkreśla maniacki, upiorny i bezsensow-
ny sens działań takich jak przedsiębrane przez Gwe-
nole i jego towarzyszy akcje „rewolucyjne” (podkre-
ślam obecność cudzysłowu) i zgoła nie romantyczne 
(bo ograniczające się do terroryzmu). Wierzę auto-

rowi, że literatura ma „magiczną moc” i możemy na 
jej obszarze łowieckim spotykać się jak „wolne ptaki”, 
ale w  związku z tym trudno mi przyklasnąć motywa-
cjom i racjom przemiany dobrze zapowiadającego się 
młodego pisarza w terrorystę oddanego narodowej 
sprawie irlandzkiej, czyli niejako (w nawiązaniu do 
autorskich podpowiedzi) współczesnego irlandzkiego 

Gustawa w Konrada. 

Gwenole, bohater powieści, z mat-
ki Irlandki a ojca Węgra, powstań-
ca budapesztańskiego z 1956 r., 
na dobrą sprawę nie zdążył jesz-
cze stać się nawet Gustawem (czyli 
zrealizować swe ambitne zamiary 
artystyczne), kiedy został skapero-
wany – trochę, jak możemy się do-
myślać, dzięki pośrednictwu kobiet 
i wpływom „zielonego” irlandzkie-
go piwa -  do siatki terrorystycznej. 
Nie ma więc tym bardziej mowy o 
dalszych „Konradowskich” meta-
morfozach tego młodego mężczy-
zny, który jak wielu swoich kolegów 
i znajomych, nie mogąc znaleźć 
sobie miejsca w życiu i włócząc się 
w związku z tym całymi dniami od 
pubu do pubu, stał się łatwym łu-
pem fanatyków radykalnej IRA. 

[Powieść] rzetelnie i z widocznym 
znawstwem wnika w gruncie rzeczy 
w temat degrengolady współczes-
nej młodzieży, nie tylko irlandzkiej, 
ale w ogóle zachodniej. Nie umie-
jąc znaleźć sobie odpowiedniego 
miejsca w społecznym podziale 
pracy, nie widząc  również społecz-
nego sensu w uprawianiu wolnych 
zajęć artystycznych, które najbar-
dziej  im odpowiadają, spędzając 
większość dni od rannego kaca 
do wieczornej  euforii w pubach, 
bohaterowie „Słomianego morza” 
podlegają systematycznej umiejęt-

ności i sprawnej technicznie indoktrynacji  uosabianej 
tu w postaci Nauczyciela, terrorysty terrorystów. To 
on ich obserwował, wybrał z tłumu „wolnych ptaków” 
cywilizacji i wyposażył w odpowiednią wiedzę i ekwi-
punek duchowy. 
 
Powieść Henryka Skwarczyńskiego przedstawia losy 
zagubionych „dzieci” cywilizowanego świata, szuka-
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jących u siebie nawzajem pocieszenia podczas bie-
siad, dysput i koleżeńskich psychoanaliz, a kiedy go 
wśród siebie nie znajdują, dających posłuch przewod-
nikom duchowym, zapewniającym ich, że „kompromis 
to podstawa wszelkiej klęski” i w odpowiednim mo-
mencie wręczających im kluczyki do samochodu wy-
pełnionego materiałami wybuchowymi. 

Fragmenty recenzji Mieczysława Orskiego  // Przegląd Powszechny. – 
2002 nr 9 s. 312-315.

Mieczysław  Orski (ur. 1943 r.) - poeta, prozaik i krytyk litera-
cki; od 1992 redaktor naczelny   miesięcznika „Odra”.

MAJAKI ANGUSA MAC OG
Fenicjanin (fragmenty)

Państwo, którego nie ma na mapie: Fenicja, czyli ni-
gdzie. Coś jak Polacy z XIX wieku. Król Ubu starożyt-
ności. Fenicjanie. Kim byli? Przypominają mieszkańców 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie tych, którzy za-
mieszkiwali je naprawdę, ale tych, którzy pozostali 
wierni pewnej idei, a dzisiaj zamieszkują Sydney 
czy, jak Maciej Siekierski, Redwood City w Kalifornii. 
Czyżby wierzenie w coś, czego nie ma, było dla nas 
tak kuszące? 
  Płynę statkiem po Nilu. Przed tysiącami lat że-
glowali nimi feniccy kupcy. […]
 W rozgrzanym słońcem powietrzu łączy mnie 
z Fenicją więcej niż nić wyobraźni. Więcej niż otoczo-
ne palmami osady, których charakter od tysięcy lat 
nie zmienił się. Łączy alfabet!
 Pokrętny wywód? Niezupełnie. Herodot wspo-
mina, że to Fenicjanie obdarzyli Greków sztuką pisa-
nia. Dwadzieścia osiem magicznych znaków. Łączone 
ze sobą w formie sylab dają słowo. Słowo zaś to ma-
teria, wśród której obraca się pisarz. Łączy mnie więc 
z Fenicjanami coś szczególnego. Osobistego. Nie tylko 
pamięć o kulturze, którą rozproszył piasek pustyni. 
 Z fenickiego wynalazku skorzystali Hebraj-
czycy i Grecy. Ci ostatni udoskonalili go, dokonując 
podziału na samogłoski i spółgłoski. Poprzez Greków 
alfabet dotarł na Bałkany i do ludów zamieszkujących 
Anatolię. Dotarł także do słonecznej Italii. […]
 Tak żeglował po morzach świata kapitan 
Nemo. O jego przeszłości Juliusz Verne pisał, że 
„chodzi o polskiego szlachcica, którego córki zosta-
ły zgwałcone, a żona zamęczona uderzeniami siekie-
ry”. O reszcie rodziny nie wspominam, bo szczegóło-
wo opisał to Jaś Tomkowski w książce o „Tajemniczej 
Wyspie”.  Kapitan podmorskiej żeglugi miał być pol-

skim powstańcem z 1863 roku zatapiającym rosyjskie 
okręty. 
 Miał, ale nie był. Wydawca książek Verne’a 
obawiał się, ze takie ustawienie powieści przez auto-
ra spowoduje ze strony Rosjan dyplomatyczne prote-
sty. Lubiano Fenicjan w różnych częściach świata, ale 
karku nikt za nich nadstawiać nie chciał. 
 Jako kapitan Nemo płynę Nilem, tropiąc wro-
ga. Ten zaś  tak samo nieokreślony, jak i rozmyślania. 
Oto zgubny wpływ czytanych w młodości książek. […]
 O tym, że część rodziny wywieziono z Wilna 
na Syberię, dowiedziałem się później. Nikt  nie oca-
lał. Zginęli wszyscy. Nie ma po nich śladu. Ojca  bra-
ta, Henryka – czyli mnie w innym wcieleniu – zabili w 
Mauthausen Niemcy. Zdawali sobie sprawę, ze etos 
harcerski  pozostaje w sprzeczności z wartościami, 
które próbowali wtedy zaszczepić reszcie Europy. 
 Mówił o tym w Normandii kanclerz Schröder, 
dziękując aliantom za oswobodzenie Niemiec z nazi-
zmu! Bardziej od niego postępowi historycy przesuwa-
ją datę rozpoczęcia wojny na rok 1941. Coś dopiero 
wówczas zaczęło się naprawdę dziać. Prawdą jest 
też, że Waffen-SS  było kuźnią pisarskich talentów. 
 Wspominam o tym, bo historia, na naszych 
oczach przemienia nas szybko w Fenicjan. […]
 Muszę się na coś zdecydować. Jestem kapita-
nem Nemo czy fenickim żeglarzem? Pierwszy z nich 
jest pełen urazów. Na dodatek postarano się, aby nie 
zaistniał. Aby go nie było. Żeby był Nemo, ale taki, 
który tropi inne niż rosyjskie okręty, choć Verne bun-
tował się, mówiąc:  „Jeżeli Polak zniszczy okręt, świat 
przyjmie ze zrozumieniem taką zemstę”. Miałoby to 
oznaczać, że jestem osobą pamiętliwą? 
 Może należałoby zwrócić się ku prochom Hit-
lera i Stalina (pokolenie ich wczorajszych wyznaw-
ców dogorywa) i wyznać: „Wybaczam, bo pamięć 
historyczna jest trucizną, która zabija każdego dnia?” 
Może. Ale też każdego dnia ożywa we mnie Fenicja-
nin. Takie imię nadali mi Grecy. Lubię ich zresztą za to. 
[…]
 Spoglądam w kierunku Penelopy. Leży z przy-
mkniętymi oczami. Czy też myśli o Fenicjanach? Czy 
jest świadoma tego, że z jednym z nich udała się w 
podróż? A jeśli tak, to czyżby  był nim także Odyse-
usz? Jego pochodzenie nie jest jasne, choć dotychczas 
byłem przekonany, że musiała to być  Itaka. Przed 
paru lat przeżyłem sam szok, odkrywając, że nie tam 
się urodziłem, gdzie wskazywałaby metryka. Rodzicie 
zrobili tak, bo ze względów administracyjnych było to 
prostsze. 
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 Jadąc pociągiem z Łodzi do Warszawy, tuż za 
Koluszkami, po prawej stronie, widać domek dróżnika 
zatopiony latem w orgii zieloności, a zimą przykryty 
puchową kołdrą śniegu. Dom ma swoją historię. Stoi 
na odludziu, więc łatwo go zauważyć. Jadąc tą trasą 
pociągiem, mijałem go setki razy. 
 Wybudował go mój dziadek Władysław. 
Syn powstańca styczniowego. Pierwowzoru kapitana 
Nemo. Kiedy powracał z wieloletniej służby w carskiej 
armii, nikt na niego nie czekał. Majątek został skonfi-
skowany, a wszystko rozgrabione. Jedyne, co mu po-
zostało, to wypłacany przez lata w złotych rublach 
żołd. 
 Kiedy wydawało się, że gorzej być nie może, 
wybuchła wojna. Na świat przyszła maleńka Stasia, 
moja nieświadoma wtedy obrotu rzeczy mama. Roz-
poczynała się nowa epoka. Fenicjanie nie mieli zdol-
ności przewidywania przyszłości. Dla nich nie miało to 
zresztą znaczenia. Powstała niepodległa Polska. 
 Powstała i natychmiast trzeba było jej bronić 
przeciwko Asyryjczykom. Lawa rozlewała się coraz 
szerzej. Nie była to już wyłącznie delta Nilu. Rozla-
nie rzeki zapowiadało w okolicznych krainach pomór 
i zarazę. Ochotnikiem w tej wojnie, oprócz mego, po 
mieczu, dziadka Antoniego, był też pisarz, pracujący 
jako dróżnik. Jego domek oglądać można na tej sa-
mej trasie miejscowości Lipce Reymontowskie. Jeździł 
tam co roku ze studentami ojciec. Z ust do ust poda-
wana  legenda głosi, że prochy tego pisarza co rok 
oddalają się o krok od grobowców na Skałce. Niektó-
rzy utrzymują, że jest to kara za udział w wojnie 1920 
roku.
 Wojna, jak to bywa, wymaga pieniędzy. Ta 
wojna była szczególna. Była pamięcią pokoleń, które 
przez ponad wiek skręcały się w agonii nieistnienia. 
Bycie za życia Fenicjaninem nie jest rzeczą zalecaną. 
Nawet jeśli można pożeglować po Nilu i odwiedzić 
Kartaginę. W tym wypadku cel rządu był jasny. Tyle 
pieniędzy, ile tylko obywatele rodzącego się z popio-
łu narodu będą w stanie użyczyć na Skarb Państwa. 
 Dziadek Władysław nie wahał się. Przekazał 
na jego rzecz wszystko, co miał, bo wiedział, że wol-
ność warta jest więcej niż wszystkie pieniądze świata. 
Wiele osób przekonanych było, że zwariował. Oka-
zało się, że gorzej. Rozum pozostał przy nim, a trzeba 
było żyć. Żyć na własny rachunek i bez niczyjej po-
mocy. W ten sposób zbudowany został domek. Do-
mek przy torach. Rodzaj muzeum ludzkiego ducha i 
pamięci. W tym domku, nie wiedząc o tym, że Fenicją 
rządzi Józef Stalin, przyszedłem na świat. 
 Dowiedziałem się o tym parę lat temu. Do-
tychczas na okładkach książek jako miejsce urodzenia 
podawałem miasto Łódź. Teraz wpisuję:  „Majątek” 

Felicjanów. „Majątek” jest w cudzysłowie, bo nie jest 
to „stan posiadania”, ale „stan bycia”. Jakie to ma 
znaczenie, że jest to Felicja, a nie Fenicja?
 Skomentował to w liście Grzegorz Łatuszyński, 
wydawca ważnej dla Fenicjan książki Jana Paran-
dowskiego „Bolszewicy i bolszewizm w Rosji”, pisząc: 
„Też jestem strasznie dumny ze swego pradziadka 
Piotra, który przez rok ukrywał się w dziupli wielkie-
go dębu przed siepaczami Murawjowa”. Działo się 
to w miejscowości o nazwie Zdzięcioł, która powstała 
po wygranej hetmana Koniecpolskiego z Tatarami w 
XVI wieku. Dzisiaj to już pamięć o fenickich koloniach. 
Można by zapytać: jaki Zdzięcioł? Jaki Koniecpolski? 
 A Parandowski? Tak pisał o pewnym Asyryj-
czyku: „Lenin jest nudny, nie zajmuje go ani sztuka, ani 
literatura. Istnieje dlań tylko jego doktryna i jego pro-
gram. Jego małe oczy, szare, świecące spod wypu-
kłego czoła, nie zapalają się nigdy ogniem zachwytu. 
Lenin przypomina postać Pankracego z „Nie-boskiej 
komedii”. Jest to rozum bez żywszego poruszenia, 
skostniały i cierpki, tak że jego całą organizację du-
chową ktoś przyrównał do arytmometru. Logik, nie-
ubłagany logik, smutny w swej niezmienności”. 
 Czytałem te słowa, gdy czytanie ich było za-
kazane. W tym samym czasie mój Wacław był już na 
stanowisku redaktora naczelnego pisma, które stano-
wiło „okno na świat”. Ale to okno zbudowane było w 
sposób szczególny. Psychika tego architekta też była 
smutna w swej niezmienności. Po latach, wytropiony 
jako współpracownik osobników równie smutnych w 
logice postępowania jak i on sam, zaprzeczył wszyst-
kiemu. Słyszał, owszem, o Fenicjanach, ale czyż cywi-
lizacje nie są po to, aby nieuchronnie runąć w dół, ku 
własnej zagładzie? 
Cyt.: „Odra” 2008 nr 7/8 s. 74-78
Fragmenty książki, która ukaże się w wydawnictwie ARCANA  
w roku 2010

 

Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza
(od autora)

Spotkanie z N.N. przewróciło wszelkie ustalenia doty-
czące świata, który do tego momentu znałem. Jestem 
pisarzem, więc kimś otwartym na przygodę czy zwie-
rzanie się bliźniego. Ale nie na co dzień ma się możli-
wość rozmowy z mordercą, choć słowo to nie jest ade-
kwatne do nazwania tak człowieka, z którym dane 
było mi się przez jeden wieczór spotkać (...)
N.N. rozwiązywał zagadkę, jaką było zabójstwo Pio-
tra i Alicji Jaroszewiczów. Teraz miałem przed sobą 
kogoś, kto dowodził, że to zrobił. Mieszkając ponad 
ćwierć wieku w Ameryce myślałem, że komunizm roz-
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wiał się za plecami jak duszna mgła. Byłem w błędzie. 
N.N. w ciągu paru godzin spędzonych z nim w górach 
Arizony, odtworzył świat ciemniejszy od płócien Mun-
cha i ziejący oddechem Dostojewskiego. Przywołał 
duchy błądzące po kosmosie w śmiertelnym tańcu, w 
którym makabryczne tango tworzy zespolony w jedną 
parę oprawca i ofiara.

Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza
Śledztwo, którego nie było
Rozmowa [Włodzimierza Jurasza]  z Henrykiem 
Skwarczyńskim o okolicznościach 
powstania książki 

WJ: Czy z pełną odpowiedzialnością 
może Pan potwierdzić, że zna Pan 
mordercę Piotra Jaroszewicza?

HS: Doniesienie o możliwości popeł-
nienia przestępstwa, jakie złożyłem 
w warszawskiej Prokuraturze Okrę-
gowej 9 października 2007 roku, 
oparte było na przeświadczeniu, 
że spotkany w Arizonie rozmów-
ca mówił prawdę. Wojciech Ja-
ruzelski, jako oskarżony, może to 
dezawuować, ale rozumiem, że 
istotą istnienia prokuratury jest 
ustalenie wiarygodności fak-
tów, które przedstawiłem. Tym-
czasem po ukazaniu się przed 
dwoma laty w krajowej prasie 
wstępnego rozdziału książki, 
jedyną reakcją było tajemnicze zniknięcie z prokura-
tury dokumentów, które mogłyby doprowadzić do gen. 
Jaruzelskiego jako zleceniodawcy mordu na Jarosze-
wiczach.  Warto dodać, że książka powstała wtedy, 
kiedy udział Wojciecha Jaruzelskiego w Informacji 
Wojskowej, czyli organie bezpośrednio kierowanym 
przez KGB, nie był jeszcze znany. Można ująć to tak. 
Im bardziej wycofywałem się z tego, co usłyszałem, 
tym napływało więcej faktów wskazujących, że mój 
interlokutor nie fantazjował. 

WJ: Książka jest skrzyżowaniem powieści i dokumentu. 
Dlaczego wybrał Pan tak nietypową formę?

HS: Nie mógł to być dokument, gdyż rozmowa nie 
była nagrywana. Jeszcze na minutę przed spotkaniem 
nie wiedziałem, o czym będziemy rozmawiać. I tak 
dobrze, że zrobiłem notatki, ponieważ wiele padają-

cych w niej nazwisk wcześniej nie znałem. Mieszkając 
w Ameryce od prawie trzydziestu lat i mając za sobą 
zmorę komunizmu, ani myślałem powracać i grzebać 
się w sprawach, których przystawalność do mego ży-
cia jest prawie żadna. Kiedy mówię – używając na-
zwisk – sąsiadowi czy mojemu lekarzowi, że któryś z 
wysokich funkcjonariuszy postkomunistycznej Polski jest 
złodziejem  bądź komunistycznym przestępcą, to jest 
to niepodlegająca żadnym sankcjom prywatna opinia 
obywatela innego kraju. 

WJ: Ale literackość książki odbiera wiarygodność głów-
nej tezie…

HS: Gdybym chciał ograniczyć 
się do głównej sensacyjnej in-
formacji, powstałby jedynie ar-
tykuł. Prokuraturze odcedzenie 
tego, co nazywa pan literackoś-
cią, nie powinno sprawić żadne-
go kłopotu. To, że książka wzbo-
gacona jest o doświadczenia 
wyniesione z komunistycznej Pol-
ski, nie wzmacnia, ale i nie osłabia 
wiarygodności tego, co w niej waż-
ne. Być może, gdyby mój rozmów-
ca był zwyczajnym rzezimieszkiem, 
rozstrzygnięcie kwestii jego wiary-
godności byłoby prostsze. Ale to był 
inteligentny człowiek, szybki w my-
śleniu, pewny w swoich kalkulacjach. 
Gdy na początku lat 80. wykładałem 
w kalifornijskim Defence Language In-
stitute, miałem wśród studentów ludzi 
związanych z amerykańskim wywia-

dem woj- skowym, także z CIA i FBI. Uczyłem ich, 
ale uczyłem się też od nich. Lecz nie uchroniło mnie 
to przed niespodziankami. Przykład pierwszy z brze-
gu. Mieszkając przez parę lat w Monachium, pisałem 
teksty dla polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa. Po  
części pilotował je w redakcji Włodzimierz Odojewski. 
I nagle dowiedziałem się od przyjaciela, podobnie jak 
on pracującego w rozgłośni, Konrada Tatarowskiego, 
że Odojewski twierdzi, że jestem agentem CIA. Nie 
przywiązywałem do tego specjalnej wagi, bo wie-
działem przecież, że to pomówienie. Ale to jeszcze 
nie koniec historii. Przed paru latu spotkałem Odojew-
skiego w większym gronie i chociaż wcześniej znaliśmy 
się wcześniej w miarę dobrze, on mnie nie poznał! W 
przeciwieństwie do jego żony, którą widziałem może 
dwa, trzy razy w życiu. Wtedy złożyłem to na karb 
jego wieku. Teraz wiem, że powód  musiał być inny. 
W najlepszym przypadku było to nieczyste sumienie 
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w związku z tym, co musiał nakłamać Amerykanom  
o swojej przeszłości, żeby dostać w RWE pracę. Jak 
dziś wiadomo, Odojewski był przed wyjazdem z kraju 
współpracownikiem SB. Zadziałało więc wobec mnie 
swoiste uprzedzenie. 

WJ: Cały czas drąży mnie jednak pytanie – ile w tym 
tekście fikcji literackiej, a ile prawdy?

HS: Rozmowę próbowałem odtwarzać tak, jak ją usły-
szałem, ale jej sens pozostał nienaruszony. Nie przy-
puszczam też, bym został wystawiony na jakąś prowo-
kację. Bo niby jaką? Dlaczego i po co?

WJ: A czy ma Pan jakieś dowody  wspierające tezę i 
opowieść  tajemniczego bohatera?

HS: Przed paroma dniami, dzięki życzliwości pew-
nej osoby, oglądałem materiał opowiadający, w jaki 
sposób bohater podziemia, i to by-
najmniej nie Tadeusz Mazowiecki, 
przygotowywany był z udziałem 
KGB na pierwszego premiera nie-
komunistycznej Polski. Gdybym tego 
nie zobaczył – a chodzi o dokument 
– w głowie nie powstałoby mi, że 
to może być prawda. Nie można 
zapominać, że od tej rozmowy w 
Arizonie mijają prawie cztery lata. I 
wie pan, pewne rzeczy, prawie tak 
jak historia z tym nieszczęsnym Od-
ojewskim, nabierają innych smaków. 
W trakcie pisania  książki wycofa-
łem się z podejrzeń o to, że Jaru-
zelski może być tzw. Matrioszką. 
Sprawę pewnie mogłoby rozstrzyg-
nąć badanie DNA. Mimo to, ta teza 
brzmiała dla mnie tak fantastycz-
nie, że choć o niej wspominam, dokonałem aktu swoi-
stej autocenzury, spychając ten problem na margines. 
Rzeczywiście, wyniki badań DNA mogłyby dać odpo-
wiedź na to pytanie, ale w przypadku niepotwierdze-
nia zarzutu wywracałyby wiarygodność reszty tego, 
co napisałem. 

WJ: Czy próbował Pan weryfikować sensacje zawarte 
w książce w inny sposób?

HS: Nie. Ale pewne sprawy takiej weryfikacji podle-
gają. 

WJ: Na ile zatarł Pan w książce realia mogące pomóc w 
identyfikacji identyfikatora?

HS: Nie ja je zacierałem, ale mój rozmówca. 

WJ: Przed dwoma lata opublikował Pan fragmenty 
książki w krajowych pismach. Czy pojawiały się jakieś 
reakcje na te sensacyjne przecież informacje?

HS: Najbardziej znaczący był fragment, który ukazał 
się w miesięczniku „Odra”. To po tej publikacji z pro-
kuratury zniknęły różne  akta dotyczące sprawy. 

WJ: Jak wspominaliśmy na początku, złożył Pan w spra-
wie morderstwa doniesienie do prokuratury. Czy ktokol-
wiek w jakikolwiek sposób zareagował? 

HS: Choć mijają dwa lata, nie mam żadnej odpowie-
dzi, a z tego, co wiem, reakcja wymagana jest w okre-
sie 60 czy 90 dni. Jakakolwiek reakcja! Na przykład 
taka, że sprawa prokuratury nie interesuje. Nie otrzy-

małem nawet takiej odpowiedzi. 
Uważa Pan, że to przypadek?

WJ: Co stało się z zapiskami Jarosze-
wicza, które miały być głównym mo-
tywem zbrodni?
HS: Ich posiadaczem jest mój roz-
mówca.

WJ: Czy uważa Pan, że zrobił ze swej 
wiedzy właściwy użytek?

HS: Przeprowadzenie w tej sprawie 
profesjonalnego śledztwa z pew-
nością pozwoliłby rozproszyć wąt-
pliwości, od których przecież i ja 
sam wolny nie jestem. 

Cyt.:  Dziennik Polski. – 2009, 29 maja. Maga-

zyn [strona] D5

UCZTA GŁUPCÓW 
W domu maharadży (fragmenty)

 Wspomniałem, że byłem w Radżastanie. Naj-
pierw zajechałem tam do Agry, gdzie podziwiałem 
Tadż Mahal z grobowcem cesarskiej żony Mumtaz, 
której śmierć spowodowała tak cudownie wyrażony 
przez małżonka żal, przyobleczony w jeden z cudów 
świata. Dalej zatrzymałem się w Orczi, żeby ostatecz-
nie następnego dnia dotrzeć do posiadłości mahara-
dży, położonej nad rzeką Betwa. 
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 Na miejsce za-
jechałem późnym 
popołudniem i powi-
tany zostałem przez 
mego gospodarza, 
człowieka niezwy-
kłej kultury i oby-
cia, którego moc 
liczona jest, po-
dług miejscowych 
zwyczajów, ilością 
posiadanych wiel-
błądów i słoni. 

 Domostwo spra-
wiało raczej wra-
żenie opuszczo-
nego, choć było 
tam kilku kucha-

rzy, łaźniowy , kilkunastu po-
sługaczy, na koniec ktoś w rodzaju marszałka dworu, 
który to wraz z gospodarzem, zajął się moją osobą. 
Kobiet nigdzie nie dostrzegłem, choć pewnie musiały 
tam być, trzymane może z dala od ciekawego wzroku 
podróżnych. 
 Przyjęty zostałem posiłkiem. Po jego zakoń-
czeniu, pożegnany przez gospodarzy, skierowałem 
się wraz z przydzielonym mi służącym do mej sypialni, 
gdzie uprzednio złożono już moje bagaże. Pokój tonął 
w półmroku i posiadał dodatkowe wyjście z widokiem 
na rzekę. 
 O tej porze trudno byłoby jednak z niego 
skorzystać, ze względu na dobrze zorganizowane es-
kadry komarów. Nie znaczy to, ż zamierzałem zaraz 
kłaść się do łóżka. 
 Poprosiłem służącego o przyniesienie kilku 
butelek piwa. Chciałem raz jeszcze, w spokoju, prze-
trawić wydarzenia ostatnich dni. Służący nie oddalił 
się zbytnio od drzwi, gdyż musiałem go przywołać z 
powrotem. Powodem było osobliwe zjawisko, którego 
stałem się świadkiem. 
 W pokoju pojawił się -- nie wiadomo skąd 
-- Prosiak. Stanął na tylnich racicach i przeraźliwie 
kwiknął. Włosy stanęły mi dęba na głowie. Tupot nóg 
służącego świadczył, że nie byłem świadkiem halucy-
nacji. 
 Obok Prosiaka, słusznego zresztą wzrostu, 
przebiegło futrzane coś, co skryło się w kominku. 
Przypominało to bobra lub wodnego szczura, ale o 
rodowodzie raczej bliżej niesprecyzowanym. Zwierzę 
wywołało rodzaj paniki u Prosiaka, który skrył się za 
szafą. 
 Do pokoju wbiegł służący z pytaniem: „Ko-
bra?” Pytaniem tym chciał mnie widać uspokoić. 

Miałem już odpowiedzieć: “Nie, tygrys z małpą na 
grzbiecie!” Sytuacja była jednak na tyle poważna, że 
machnąłem ręką. Prosiak w tym czasie wdrapał się na 
szafę. Uznałem go szybko za nieszkodliwego. Podob-
nie, jak widziane uprzednio, a grasujące po ścianie, 
dwie metrowej długości jaszczurki. 
 Noc zapowiada się znakomicie, pomyślałem. 
W bladym świetle zauważyłem, że moje ręce pozie-
leniały. Pewnie klimat, wytłumaczyłem sobie. “Czy ma 
pan “febrę?” , zapytał głupawo służący. 
 “Jeszcze nie ośle!” , chciałem wykrzyknąć, ale 
nie byłem w stanie, bo kłapiące zęby ucinały każde 
wydobywające się ze mnie słowo. Jestem kardiolo-
giem, więc wiedziałem, że serce może takiego spekta-
klu nie przetrzymać. Szkoda, że nie zabrałem ze sobą 
odkurzacza, pomyślałem. W takiej sytuacji mógłby się 
przydać. 
 Jakby zgadując myśli, służący rzekł: “Trzeba 
wezwać wyjadacza insektów” . “Kogo?” , wykrztusi-
łem. “Wyjadacza insektów -- powtórzył. -- Nad ra-
nem używał go maharadża, a nikt nie przypuszczał, 
że wieczorem może się też przydać”. 
 “Dawać go” , wydusiłem z siebie. 
 “Mamy ładne wschody słońca nad rzeką”, 
stwierdził służący, ciągle, zdaje się, nie rozumiejący 

Na okładce fragment obrazu Salvadora Dali 
The Weaning of Furniture - Nutrition, 1934
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powagi sytuacji. 
 Bardziej interesuje 
mnie statystyka, pomyśla-
łem. Ile na przykład osób 
zeżarły ostatnio w tych 
okolicach komary?. Filozo-
ficzne pytania też krążyły 
po mojej głowie: Czy kobra 
traktowana jest przez Hin-
dusów jako zwierzę domo-
we, czy podobnie jak u nas, 
jako wąż? 
 “Czy można?”, usły-
szałem czyjś głos, dobywa-
jący się zza pleców służą-
cego. “Ależ zapraszamy, 
zapraszamy do środka” , 
każdy człowiek, nie będą-
cy zwierzęciem, zwiększał 
liczebną przewagę. Teraz 
była nas trójka, a nawet 
czwórka, bo w krytycznej 
sytuacji brany mógł być 
także siedzący za szafą 
Prosiak. 
 “Zobaczyłem świat-
ło, więc postanowiłem zaj-
rzeć” , tłumaczył się nowo 
przybyły. 
 “Z ludźmi raźniej -- 
potwierdziłem. -- Ma pan 
u siebie w pokoju jakieś 
kobry?” , próbowałem od-
grywać kogoś znającego 
miejscowe zwyczaje. 
 “Kobrę widziałem 
na korytarzu -- powiedział. 
-- Ale też nie jestem pewny, 
bo robi się ciemno. Może 
był to żółw, albo odmiana 
większej szczypawki?” 
“Szczypawki? -- zaintere-
sowałem się, choć mógłbym 
przysiąc, że był to głos nie 
mój, ale siedzącego za sza-
fą Prosiaka. -- Szczypawka to raczej maleństwo, trud-
no coś takiego zauważyć”.
“Tu nad rzeką osiągają zupełnie inne rozmiary”, wy-
jaśnił przybysz. 
“Żartuje pan chyba? -- powiedziałem, choć nie podej-
rzewałem, żeby był skory do żartów. -- Żółw to też nie 
mógł być, bo żółwie mają głowę inną od kobry”. 
“Może -- zgodził się. -- Może rzeczywiście była to 

szczypawka”. 
“Tutaj przebiegło coś po-
dobnego do bobra -- wy-
jaśniłem, ale zaraz poża-
łowałem tego porównania, 
bo bóbr wydał mi się nie-
winnym, pełnym harmonii 
i ciepła zwierzątkiem. -- 
Zresztą nie tyle może do 
bobra, co do ropuchoszym-
pansa”. 
“Czego?” , nawet służący 
się zainteresował. 
“W Radżastanie zasadni-
czo ropuchoszympansów 
nie ma -- brnąłem dalej. -- 
Częściej widzi się Goa. Ten 
musiał tu przywędrować”. 
“Byłem w Goa i nic takiego 
nie widziałem” , dziwił się 
przybysz. 
“Ropuchoszympas żyje jak 
lampart na odludziu -- wy-
jaśniłem. -- O lampartach 
pan słyszał?”
“O lampartach tak, ale tu 
ich nie ma -- powiedział 
przybysz. --Zresztą ja w in-
nej sprawie”. 
“Też zwierzęcej?” , zapyta-
łem grzecznie. 
“Niezupełnie -- powiedział 
półszeptem. -- Jestem goś-
ciem maharadży i prze-
bywam tu od wczoraj, ale 
wstyd powiedzieć, przesie-
działem cały ten czas w ła-
zience”. 
“Bieguneczka?” , klepnąłem 
się znacząco po brzuchu. 
“Też -- potwierdził. -- Ale 

powodem był skobel”. 
“Skobel?” , teraz ja się 
zdziwiłem. 
“Myślałem, że skobel -- 

zająknął się. -- Chciałem zamknąć na noc drzwi i wy-
dawało mi się, że służy do tego skobel”. 
“Z powodu skobla zamknął się pan w łazience?” , za-
pytałem patrząc na niego ze zdziwieniem. 
“Wyglądał jak skobel, ale okazał się oplatającym 
klamkę zwykłym wężem” , powiedział jak gdyby po-
pełniał nietakt. 
“Znaczy to, że widział pan tu także węże niezwykłe?”  
położyłem akcent na ostatnie wypowiedziane słowo. 

Listy referencyjne dotyczące pracy autora w rozgłośni Głos Ameryki  
oraz Radio Wolna Europa - Oddział w Nowym Jorku
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“Nie -- zaprzeczył. -- Ale wczoraj widziałem niedź-
wiedzia”. 
“Był pan w lesie?” 
“Skądże znowu! -- oburzył się. -- 
Spotkałem go na korytarzu”. 
“Misie to miłe zwierzątka -- stwier-
dziłem. -- Też nie wiedziałem, że 
jest ich w Indiach tyle. To, co wi-
działem tutaj, nie było miłe”. 
“Nawet bardzo niemiłe” , dobiegł 
głos zza szafy. 
“Kto to?” , zdziwił się nieznajomy. 
“Prosiak -- wyjaśniłem. -- Przyplą-
tał się tu i nawet pierwszy zauwa-
żył go” , wyjaśniłem. 
“Go?” , powtórzył zaimek nowo 
przybyły. 
“Chodzi o Go, które tutaj przebie-
gło. Jeśli dobrze rozumiem, to u 
pana jest też ciekawie”. 
“Oj, jest, jest ! -- przyznał. -- Jak 
uspokoiłem się już z tym skoblem, 
to wyciągnąłem się na łóżku. Nie, 
nie zrobiłem tego od razu. Rozumie pan? Tutaj trzeba 
wszystko trzy razy sprawdzać. Prześcieradło. Podusz-
kę. Poszewki. Dobrze jest też przetrząsnąć materac. 
Ostatecznie jak fakir na węglach, położyłem się. Od-
pocznę sobie i uspokoję nerwy, pomyślałem. Ten sko-
bel mnie też rozdygotał. Dotknąłem go przecież ręką. 
Dobrze, że nie ukąsiła, bo uciekła. Wie pan, węże nas 
się też boją. Nie jest to śmieszne?” 
“Śmieszne -- potwierdzam -- Ale niech pan dokończy”. 
“Leżę więc i patrzę w sufit. Liczę, ile się tego tam ze-
brało. Przed insektami nie mam strachu. Zazwyczaj nie 
mam, choć tutaj jest inaczej. Jak się pomyśli, że we śnie 
wpadłoby nam do gardła oberwane z sufitu, gniazdo 
os albo szerszeni...W tym kraju bywają przecież trzę-
sienia ziemi. Tak sobie przyjemnie spekulowałem. Aż 
tu nagle...” 
“Nagle co?” , zakołysało szafą, bo widać Prosiak 
wdrapał się na jej wierzchołek. 
“Obróciłem się i co widzę? Myślałem, że to złudzenie. 
Że nerwy zaczynają wysiadać. Skupiłem się na tym, 
co zobaczyłem. A patrzyłem na dywan. I wbrew roz-
sądkowi zobaczyłem...” 
“Co?” , zatrzęsło szafą. 
“Że się rusza, jak ten las w Makbecie!” , wyrzucił z 
siebie przybysz. 
“Rusza się?” , zapytałem, a echo z wierzchołka szafy 
powtórzyło za mną: “Rusza się? Rusza?”
“A tak!” , wykrzyknął gość. “Dlatego tu zaszedłem. 
Powiedziałem przecież, że nie boję się insektów. Ale 
nie ich Wielkiej Armii!”

“Wielkiej Armii?” , wciąż nie rozumiałem. 
“Wielkiej Armii insektów” , powtórzył nowo przyby-

ły. “Jak ujrzałem ten maszerujący 
po podłodze dywan, to zmieniłem 
zdanie o nich. Całkiem diametral-
nie zmieniłem. Co innego oganiać 
się od tysięcy pełzających po pod-
łodze istot, z których każda osobno 
jest niewinnym stworzeniem, ale w 
masie to potwór. 
“Nie złażę” , usłyszeliśmy głos z 
góry. 
“W takiej sytuacji musimy być so-
lidarni -- powiedziałem. -- Proszę 
zabrać ze sobą pościel i... -- zmie-
niłem zdanie -- proszę nie wracać 
do pokoju. Tutaj sytuacja nie jest 
groźna, bo mamy jaszczury. Zamó-
wimy dużo, dużo piwa i przesiedzi-
my do wschodu słońca”. 
Tymczasem w drzwiach pojawił się 
służący w towarzystwie ludzkiego 

mutanta, którego zaanonsował: “Oto Człowiek Bez 
Serca. Mam nadzieję, że będzie mógł panom pomóc”.

Marek Baterowicz o  Uczcie głupców

[…] Autor musi przyciągnąć czytelnika intrygująca fa-
bułą, ciekawymi postaciami, atrakcyjnymi dialogami, 
wreszcie stylem. Skwarczyńskiemu udało się spełnić 
te warunki, porywa więc czytelnika w taniec lektury 
przekraczając granice czasów, kontynentów, a nie-
okiełznana  fantazja prowadzi bohaterów tej powie-
ści od baru w Chicago do farmy w Normandii, od Pa-
ryża do Florencji, od Kalifornii po Indie. Bohaterowie 
są jakby obywatelami planety. 

[…] podtytuł powieści” „ononharoia”, w języku Iroke-
zów oznacza – „wszystko jest na odwrót niż powinno 
być”. Tym samym autor kwestionuje odwieczny porzą-
dek świata, burzy go z kpiącym uśmiechem czarodzie-
ja, a z przekorą podważa nawet uznane wartości i au-
torytety, choć w istocie darzy je szacunkiem.

Lektura tej powieści przynosi coś w rodzaju relaksu z 
domieszką refleksji o kondycji ludzkości i kultury, a jej 
komizm daje dobre samopoczucie. 
Cyt.:  „Arcana” 2009, wrzesień – październik, s. 186-188

Marek Baterowicz (ur. 1944) – poeta, publicysta, romanista, tłu-
macz poezji portugalskiej i włoskiej. Od 1985 r. na emigracji, od 
1987 r. w Australii. 

W Arizonie (rok 2007)



22 BIBiK

Uczta głupców
powieść stroboskopiczna  
(z  posłowia prof. Włodzimierza Krysińskiego)

Oto słowo brzmiące dość dziwnie, wywodzące się od 
słowa greckiego „strobos” (przedmiot poruszający 
się wokół własnej osi) oraz słowa „skopein” (obserwo-
wać). „Stroboskopia” jest słowem znanym specjalistom 
badania ruchu. Stroboskopia, czyli metoda badania 
ruchu. A badanie ruchu nie obędzie się bez specjalne-
go aparatu, czyli stroboskopu. Ruch szybko kręcącego 
się przedmiotu zarejestrowany przez stroboskop i ob-
serwowany przez kogoś, kto opisze to, co postrzega. 
Rotacja przedmiotu i zrozumienie ruchu są nieodzow-
nym warunkiem pojawienia się czasu.  [...]. 
„Stroboskopiczne pisanie” charakteryzuje szybkość 
i drganie niejako tego, o czym opowiada narrator. 
Zwrotem tym posłużył się w roku 1972 filozof fran-
cuski Gilles Deleuze [...]. Deleuze zdefiniował „pisanie 
stroboskopiczne” w sposób następujący: „Opowiada-
nie nabiera intensywności, różne tematy łączą się ze 
sobą, słowa tworzą zmieniające się figury zgodnie ze 
zmiennymi szybkościami lektury oraz skojarzeniem”. 

Czytelnik pochylający się nad „Ucztą głupców” nie 
może nie spostrzec, iż narracja powieściowa tego 
utworu wywodzi się z przesłanek stroboskopicznych. 
Od pierwszych rozdziałów narracja nabiera kolosal-
nej szybkości. Jest niepowtarzalna. 

Jest to powieść o powieści jako rodzaju literackim ot-
wartym, zdolnym do przekazania aktualnych sygna-
łów tzw. rzeczywistości codziennej.  „Uczta głupców” 
jest także opowiadaniem o przypadkowości i koniecz-
ności świata.

„Uczta głupców” jest dialogiem z historią, ze sztuką 
oraz z etyką życia poprawnego.    

Powieść Henryka Skwarczyńskiego jest wykwintnym 
pomieszaniem światów, wątków mitycznych lub real-
nych, przestrzeni dyskursywnych, opinii, teorii, uwag 
filozoficznych oraz powrotów do historii. Między po-
czuciem chaosu życia, a próbą zbudowania porządku 
świata „Uczta głupców” postępuje ku iluzji świata oraz 
ku (wszech) mocy snu. Cień oraz szaleństwo Don Ki-
chota zarysowują się na wielu stronicach tej powieści, 
która, zgodnie z metodą narracji Cervantesa, oscylu-
je pomiędzy złudą (engano) a powrotem do trzeźwej 
rzeczywistości (desengano).  

Profesor Włodzimierz Krysiński (ur. 1935 r.) – pro-
fesor zwyczajny literatury porównawczej, teorii lite-
ratury oraz literatur słowiańskich na  Uniwersytecie w 
Montrealu, absolwent Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Łódzkiego (1953-1957), wykładowca na  wielu uni-
wersytetach:  w Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Ja-
ponii, Izraelu, Argentynie, Brazylii. 

O kulawym Misiu, Brennanie i czkawce
(od autora)
Brennan’s to irlandzka pijalnia kawy w Berkeley w 
Kalifornii. Przymiotnik jest tu kluczem do zrozumienia 
arrasów, które są tam do obejrzenia. No, a kliente-
la? Wydaje się, że za jednym ruchem tajemnej kociej 
łapki, powołano do życia kilkuset Józefów z powieści 
Marka Hłaski. Z ich inspiracji powstał ten wiersz. 

***
Wiersz ten (napisany w roku 1987 w San Francisco 
i Monachium) – wydała jako druk bibliofilski, Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka 
J. Piłsudskiego w Łodzi z okazji spotkania z Henrykiem 
Skwarczyńskim w tej Książnicy w dniu 23 października 
2009 r. Ilustracje i projekt graficzny wykonała Kata-
rzyna Zimna. Tomik wydrukowano w Muzeum Książki 
Artystycznej w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 24. 
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Rafał Gan-Ganowicz 
- antykomunistyczna legenda

[...] Jeszcze w roku 
1997 Krzysztof Ką-
kolewski dowodził, że 
„Kondotierzy” to naj-
bardziej przemilczana 
książka w Polsce. Dwa 
lata później wydało 
ją, prowadzone przez 
urodzonego w Irkucku 
Andrzeja Święcickie-
go, warszawskie wy-
dawnictwo Alfa-Wero. 

Książka, ciągle trudno dostępna, stawała się legendą. 
Pierwszy program TVP, pod presją grupy parlamen-
tarzystów, wyświetlił film Piotra Zarębskiego, który 
kolaudanci zamierzali skazać na zapomnienie. Przy-
czynił się do pokazania go artykuł Andrzeja Rafała 
Potockiego pod tytułem: „Kto się boi Rafała Gan-Ga-
nowicza?”.
Także wypowiedź, znającego Rafała z Paryża, Broni-
sława Wildsteina miała swoje znaczenie: „Rafał wy-
brał walkę ze złem w sensie dosłownym. Zło było pro-
ste do zdefiniowania. To system komunistyczny, który 
nie tylko opanował i zniewolił Polskę, ale dążył do 
opanowania świata”.
Spotkaliśmy się wszyscy przy grobie Rafała w roku 
2002. Nie było nas może wielu, ale każdy miał świa-
domość, że odszedł człowiek niezwykły. [...] W lutym 
2006 roku zwróciłem się do ówczesnego ministra 
obrony narodowej Radosława Sikorskiego, z prośbą 
o awans Gan-Ganowicza do stopnia kapitana – sto-
pień porucznika miał z nadania generała Andersa – a 
także przyznanie mu Krzyża Virtuti Militari. [...] Od-
powiedź przyszła po roku i była sygnowana przez 
ministra Aleksandra Szczygłę. Okazało się, że Virtuti 
Militari nadawane jest tylko w czasie wojny lub pięć 
lat od jej zakończenia. Sprawa została jednak prze-
kazana dyrektorowi Urzędu do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych [...]  Lato 2007 roku. La 
Grange, gdzie mieszkam, to urokliwe przedmieście 
Chicago. Rzadko tu dochodzą odgłosy tego, co dzieje 
się w Polsce. Raz na parę tygodni jadę do polskich 
delikatesów i kupuję jakąś gazetę. Czytam: „W 25. 
rocznicę powstania »Solidarności Walczącej« prezy-
dent Lech Kaczyński nadał jej działaczom i współpra-
cownikom ordery i odznaczenia państwowe”. Wśród 
odznaczonych pośmiertnie: Rafał Gan-Ganowicz.

Cyt.: Henryk Skwarczyński: Wielkie pranie i dzika gęś // Rzecz-
pospolita. – 2008, 4 lipca [dostęp online] http://www.rp.pl/arty-

kul/158328.html

Okiem Indyka, 
czyli humanistyka polska w percepcji amerykańskiej

[...] Pamiętam, jak ojcu, profesorowi literatury, a przedwo-
jennemu asystentowi Juliana Krzyżanowskiego, zapropono-
wano w roku 1972 objęcie stanowiska dyrektora Instytutu 
Badań Literackich. Jego przyjęcie zapowiadało zmianę 
poziomu życia i wydawać się mogło, że podnosi prestiż 
jego osoby. Ojciec przyjechał wtedy z Warszawy do Łodzi, 
gdzie od czasów powstania warszawskiego mieszkali ro-
dzice, zabierając mnie na spacer do Ogrodu Botanicznego. 
Miałem już prawie 20 lat i niejedno w ten czy inny sposób 
do mnie z politycznej rzeczywistości docierało.
Kalkulacja ojca nie pozostawiała złudzeń. Mówił: „Chcie-
liby, żebym uporządkował im stan rzeczy, który stworzyli. 
Potem byle pezetpeerowski pachołek będzie miał prawo 
okazywać niezadowolenie. Nie dam im satysfakcji. Historia 
bez większej szkody obejdzie się beze mnie”.
No i na tym stanęło. Ojciec dał odpowiedź odmowną. Choć 
mój głos nie miał znaczenia, to przyjmowałem decyzję ojca 
z dumą. Oto tam, myślałem, gdzieś tam próbują nakłonić 
ojca do uległości, a on mówi im, nie otwierając ust: „Dwie 
są Polski. Jedna zniewolona umysłowo, płaska, wysługują-
ca się Rosji. Druga pamiętająca, zmuszona do najbardziej 
skrytych działań, które na długą metę mają na celu utrzy-
manie tego, co w kulturze istotne i znaczące”. 
[...] Kiedy zapytałem, ucząc w Defence Language Institute, 
ile konsulatów sowieckich znajduje się w San Francisco, je-
den ze studentów odpowiedział – zgodnie z prawdą – że 
chyba jeden, co skomentowałem: „Dwa, bo zapominacie o 
University of California at Berkeley”. Stwierdzenie to wy-
wołało taki entuzjazm, że otrzymałem standing ovation, a 
po zajęciach podchodzono do mnie, aby uścisnąć mi dłoń. 
I to była Ameryka. Ameryka nieurabiana artykułami „The 
New York Timesa” czy „The Los Angeles Timesa”. Ameryka 
nieugniatana komentarzami telewizyjnych stacji ABC, CBS 
czy NBC, ale Ameryka ludzi z Teksasu, Utah, Kentucky czy 
Omaha. Ameryka, której istnienia nie podejrzewałbym, 
mieszkając w Nowym Jorku.
Zrozumiałem wtedy, że są dwie percepcje Polski, tak jak są 
dwie Ameryki. W zależności od tego, którą z nich chcemy 
przyłożyć do klatki pacjenta, słuchamy różnej diagnozy. 
[...] Ogólnie biorąc, obraz polskiej humanistyki w Stanach 
Zjednoczonych jest żałosny, bo nie istnieje żaden sensowny 
program mogący ją promować. W zestawieniu z analo-
gicznymi studiami humanistyki francuskiej, włoskiej, niemie-
ckiej, greckiej czy irlandzkiej, o rosyjskiej nie wspominając, 
humanistyka polska nie istnieje.  [...] Wybiegając w przy-
szłość i sumując: tak będzie wyglądała percepcja polskiej 
humanistyki w kulturze amerykańskiej, jaki poziom będzie 
reprezentować najnowsza generacja uczonych w Polsce. 
Nie daj jednak Bóg, żeby wychowała się ona pod opie-
ką autorytetów, które do zaistniałej sytuacji doprowadziły. 
Grozić im wtedy będzie los Indyka.

Henryk Skwarczyński: Okiem Indyka, czyli humanistyka polska w per-
cepcji amerykańskiej // Rzeczpospolita. – 2008n 4 kwietnia [dostęp 

online] http://www.rp.pl/artykul/116161.html
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W prestiżowym amerykańskim piśmie "News from the Republic of Letters" założonym 
przez laureata Nagrody Nobla Saula Bellowa i Keitha Botsforda, ukazał się - w 
tłumaczeniu Antonii Lloyd-Jones - obszerny fragment Uczty głupców... zdaniem 
Włodzimierza Krysińskiego, profesora Literatury Porównawczej w Montrealu i autora 
posłowia, powieść jest wydarzeniem w świecie literatury...  

                          Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI"  

BIBiK  Rok 13 Nr 20 (85) październik 2009, wersja rozszerzona 15 czerwca 2010, strona A 

Taki sukces cieszy. Tylko czemu książka jest prawie nieznana polskiemu czytelnikowi? 
Koneserom - jak widać znana, ale przeciętnemu miłośnikowi książek mydli się oczy 
rankingami, bestsellerami i w kółko kilkoma dyżurnymi pisarzami roku...  

       komentarz w Internecie podpisany JW  

Obraz hiszpańskiego malarza Ignacio de Ries (1612-1661) 
„Alegoria deI arbol de la Vida” 

(reprodukcję obrazu wykorzystano do okładki "Uczty głupców") 

...pisarz z Chicago zaprasza do powieści, w której rozmowa trzech przyjaciół przy 
stole błyskawicznie przenosi akcję do kolejnych szkatułek wyobraźni 
i wątków, jak u Jana Potockiego przed 200 laty. "Szkatułki" Skwarczyńskiego 
wypełnia energią furia narracji, której tematem są...  

               profesor Uniwersytetu JagieIlońskiego Andrzej Nowak, "Rzeczpospolita" 



 

 

Komizm powieści... wynika też z kontrastu wykwintnego stylu, którym autor kwituje 
czasem nawet sytuacje trywialne... Skwarczyński, prawnuk francuskiego 
prześmiewcy z XVI wieku, wnosi do polskiej literatury tę wesołą nutę z Rablais, 
której brakowało w naszych dziejach.  

BIBiK  Rok 13 Nr 20 (85) październik 2009, wersja rozszerzona 15 czerwca 2010, strona B 

...dla tych, którzy zrozumieli uniwersalność obrazu Velazqueza Las Meninas 
nazywanego obrazem świata (la pintura dei mundo) w jego wielowarstwowym 
przekazie. To misterna próba uchwycenia i opisania przemijającej chwili, 
zatrzymania w czasie tego, co najbardziej ulotne.  

                      dr Magdalena Ślusarska, historyk kultury, "Rzeczpospolita" 

Wreszcie powieść, którą mogę polecić z najczystszym sumieniem. Językowa 
sprawność, wielka finezja narracyjna, erupcja wyobraźni... pomysłowość w łączeniu 
wątków czynią z książki... wydarzenie literackie.  

                 profesor Instytutu Badań literackich Jan Tomkowski, "Rzeczpospolita" 

Uczta głupców to gorzka satyra na świat współczesny, w którym telewizja stała się 
rodzajem wyroczni w Delfach... W historiach opowiadanych w jednym z 
amerykańskich barów... jak w zamglonym zwierciadle przegląda się nasza 
cywilizacja... to rodzaj powieści szkatułkowej. Jedna opowieść prowadzi do 
kolejnej, a ta drąży jeszcze inną.  

pisarz Wojciech Chmielewski, wypowiedź prasowa i rozmowa z autorem 
dla dziennika "Rzeczpospolita"  

...zaczytywałam się Twoją książką. Wspaniale napisana, pobudzająca do myślenia, 
erudycyjna, mądra i ciekawa.  

                dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm, pisarka, USA, e-mail do autora 

...Krzysztof Kolumb jako potomek polskiego szlachcica..., a przepołowiony przez 
pociąg pod Bombajem wielbłąd podzielił się na dwie wzbudzające sensację 
części... to nie tylko "festiwal snów" z donkiszotowskim podtekstem... należałoby 
zaprosić także barona Münchhausena ... zabierającego się za dzieło opisu 
Świata...  

     redaktor naczelny miesięcznika "Odra" dr Mieczysław Orski, "Nowe Książki"  

profesor Literatury Porównawczej na Universidade de Brasilia Henryk Siewierski  
w liście do autora  

...od dawna polska powieść tak mnie nie wciągnęła, oderwała od wszystkiego i tak 
mną, zawładnęła siłą narracji, a także humorem, takim który choć jest w prozie i z 
prozy, jest też ponad prozą... 

                    mieszkający w Sydney poeta dr Marek Baterowicz, "Arcana" 



H.S. Nowy Świat podbijali Hiszpanie: Hernan Cortes, Hernando 
de Soto, Francisco Pizarro. Ale oceany należały w tamtym cza-
sie do Portugalczyków. Oni byli Fenicjanami i illuminati zmierzchu 
Średniowiecza. Oni byli pierwszymi Europejczykami, którzy prze-
kroczyli równik, opłynęli Afrykę, odkryli Brazylię i przypuszczalnie 
jako pierwsi dotarli do Australii, choć w tym wypadku brakuje na 
to dowodów. Portugalczykami byli Vasco da Gama, który opły-
nąwszy Afrykę, dotarł do Indii, i Ferdynand Magellan, który wpły-
nął na wody Pacyfiku. Teraz do ich grona dołączyłeś Krzysztofa 
Kolumba. Urodziłeś się na Azorach, potem przeniosłeś do Stanów 
Zjednoczonych. Gdzie i kiedy zaczęła się twoja przygoda? 

M.R. Mieszkając na Azorach, uczyłem się o tym, jak i kiedy Por-
tugalia zapoczątkowała Epokę Odkryć przez podbój mórz pod 
wodzą Henryka Żeglarza i jego zakonu templariuszy. Opuściłem 
Azory, będąc w piątej klasie, i w tamtym czasie nie uczono mnie 
o Kolumbie. Kiedy rozpocząłem naukę w szkole amerykańskiej, 
dowiedziałem się wszystkiego, co tylko było możliwe: O tym, 
że miejscem jego urodzenia była Genua, że był synem tkacza, 
o jego usiłowaniach pozyskania sponsorów niebezpiecznej po-
dróży i o triumfalnym powrocie do Europy w przeświadczeniu, że 
odkryty przez niego ląd to Indie. Najbardziej intrygowała w tym 
historia „od czyścibuta do milionera”. Kolumb przedstawiany był 
jako ktoś zwalczający przeciwno-
ści i pragnący udowodnić, że Zie-
mia jest okrągła, gdyż twierdził, 
że płynąc w kierunku zachodnim, 
można dotrzeć do Indii. 

Takie postrzeganie Kolumba 
uległo zmianie, kiedy zacząłem 
pracować nad przekładem książ-
ki z portugalskiego na angielski, 
z której dowiedziałem się, że 
odkrywca Ameryki zamieszkiwał 
w Portugalii, uczył się żeglar-
skiego rzemiosła w Portugalii, 
ożenił się z portugalską szlach-
cianką w Portugalii, a wszyst-
ko to na długo przed wypra-
wą, która przyniosła mu sławę.  

Po raz pierwszy zetknąłem się także z przypuszczeniem, że mógł 
on być Portugalczykiem, a nie Włochem. Byłem tymi jego związ-
kami z Portugalią zaskoczony, bo nikt tego w szkole mnie nie uczył. 
Książka wzbudziła moją ciekawość, która z czasem przemieniła 
w swego rodzaju obsesję, aby się dowiedzieć, jak było naprawdę. 

H.S. 28 listopada 2010 roku brytyjski „Daily Telegraph” opubli-
kował sensacyjnie brzmiący artykuł obwieszczający, że zagadka 
pochodzenia Kolumba została po pięciu wiekach ostatecznie roz-
wiązana. Wielu uczonych zgadza się z wynikami twoich badań, 
z których wynika, że Krzysztof Kolumb – czy raczej, jak sam się 
przedstawiał, Cristobal Colon – nie urodził się w Genui. Nie był też 
synem tkacza, ale kimś o królewskim rodowodzie. Kiedy doszedłeś 
do przekonania, że Colon nie był Włochem? 

M.R. Świat przyjmował do wiadomości, że Admirał Cristobal 
Colon (Kolumb to hiszpańska odmiana nazwiska) był synem tka-
cza z Genui, aczkolwiek od dawna nie ustawały kontrowersje 
dotyczące jego pochodzenia. Historykom przy tym wiadome 
było, że jego syn, pisząc około roku 1538 biografię admirała, 
nie był w stanie określić miejsca urodzenia ojca. Przekopując się 
przez znaczną liczbę dokumentów, korespondencji, kronik, prac 
historycznych i biografii, próbowałem początkowo samemu so-

bie udowodnić, że admirał Co-
lon to Kolombo z Genui. Stawa-
ło się to jednak coraz bardziej 
wątpliwe. 

Rozpytywałem badaczy, skąd 
pewność, że pochodził z Genui. 
Za każdym razem odpowiedź 
była podobna: „Colon sam to 
wyraźnie potwierdza w testa-
mencie pochodzącym z roku 
1498”. Historycy przyjmowali 
na wiarę dokument, w którym 
jest napisane: „que siendo yo 
nacido en Genoba les bine 
a servir aqui en Castilla” (uro-
dzony w Genui, przybyłem, aby 
im służyć, tu, do Kastylii).

Zamieszkały w USA pisarz Henryk Skwarczyński rozmawia  
z Manuelem Rosa, autorem książki „Kolumb: Nieopowiedziana historia”, wydanej 
właśnie w Hiszpanii, odnosząc się do jego niezwykłych ustaleń dotyczących 
odkrywcy Ameryki.

Czy ojcem Kolumba 
był król Władysław III ?

Manuel Rosa z prezydentem Portugalii Cavaso Silva
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Spędzając lata na przeczesywaniu świadectw, można nabrać 
wyczucia, co jest prawdą, a co może nią nie być. „Urodzony 
w Genui, przybyłem, aby im służyć, tu, do Kastylii”, to zdanie 
wydaje się dosyć oczywiste. Niemniej jeśli chodzi o człowieka, 
który spędził większość życia w Hiszpanii, ukrywając swe po-
chodzenie, wydawało się dziwne ujawnienie tego w sposób tak 
oczywisty w testamencie. Jeśli byłoby to prawdą, skąd bra-
łyby się te wszystkie późniejsze kontrowersje po jego śmierci, 
dotyczące miejsca urodzenia?

Chwileczkę, powiedziałem sobie, Cristobal Colon nigdy nie 
przybył do Kastylii z Genui. Jak wie każdy historyk, Colon 
przybył do Kastylii z Portugalii. Postanowiłem przyjrzeć się 
temu bliżej i w rozdziale zatytułowanym Un testamento sin Fun-
damento udowodniłem, że ów zapis był sfałszowany.

Kiedy udało mi się tego dowieść, połączenie innych, dotąd nie-
przystających do siebie części, było już prostsze. Dokumenty 
z Genui, w których autentyczność także można wątpić, mówią 
o tkaczu Colombo, synu tkacza i wnuku tkacza Colombo. Innymi 
słowy, o całej rodzinie chłopskich wyrobników. W jaki sposób 
ktoś taki mógł ożenić się z szlachcianką i to nie byle jakiego 
rodu, jak uczynił to Colon? Nie wydawało się to możliwe. Wi-
dać wyraźnie, że historycy przez wieki próbowali dopasować 
do siebie coś, co z istoty rzeczy pasować do siebie nie może.

H.S. Przebijając się przez porośla, a czasem gąszcz faktów do-
tyczących pochodzenia Colona, przypominasz Heinricha Schlie-
manna poszukującego mitycznej Troi. Kiedy w roku 1874 w „Tro-
janische Altertumer” opublikował artykuł dotyczący wyników 
poszukiwań, był wyszydzany, a w najlepszym wypadku zetknął się 
ze sceptycyzmem. W końcu jednak świat przyjął to do wiadomości 
i zaakceptował jako jedno z większych wydarzeń w historii ludz-
kich poszukiwań odnoszących się do przeszłości.

Colon. La Historia Nunca Contada, opublikowana właśnie 
w Hiszpanii, spowodowała liczne reakcje w prasie, choć znako-
mita ich większość nie nawiązywała do tego, co w książce waż-
ne, ale do sensacyjnej strony twoich dociekań, obniżając tym 
samym znaczenie tego, co udało ci się zgromadzić i udowodnić. 
Patrząc z perspektywy klasztoru La Rabida, fakty wskazują 
jednak na zachód, a nie na wschód. Jakie są świadectwa tego, 
że Colon był Portugalczykiem?

M.R. Moja książka Colombo Portugues-Novas Revelacoes, wy-
dana w roku 2009 w Portugalii, nie miała większego odzewu, 
dopóki w końcu 2010 roku nie ukazało się jej tłumaczenie na 
hiszpański. Dziennikarze wciąż jednak zwracali uwagę na coś, 
co dla mnie w tej sprawie było mniej istotne, to jest polskie po-
chodzenie admirała. Byłem przekonany, że świat będzie raczej 
zainteresowany tym, iż testament Colona z roku 1498 jest fał-
szerstwem, że jego żona pochodziła ze zbyt znaczącego rodu, 
aby poślubić syna tkacza, że Colon doskonale wiedział w cza-
sie swej wyprawy, że nie jest to droga do Indii, że jego więzi 
z królem Portugalii miały specjalny wymiar, na koniec, że statek 
Santa Maria nigdy nie zatonął, ale wyciągnięty na brzeg miał 
zmylić wysłanych przez hiszpański dwór przedstawicieli.

Colon nigdy nie napisał żadnego listu po włosku. Korespon-
dencja prowadzona była po hiszpańsku z zabarwieniem 
portugalskiego. Kiedy zawodził hiszpański, wkrada się do 

pisowni portugalski. Tą odmianą hiszpańsko-portugalskie-
go pisał do braci, a nawet do swego włoskiego przyjaciela 
Gaspara Gorricia.

W tym, co pisał, ustawicznie mówił o Portugalii, o władcach 
tego kraju, o portugalskiej szkole żeglowania. Nazwy miejsc, 
którymi obdarował Nowy Świat, mają prawie bez wyjątku od-
niesienia do Portugalii i jej odkryć w Afryce, żeby wymienić 
choć „Cabo Talhado”, czy „Cabo Agulhas”, jakimi posłużył się 
Bartolomeo Diaz przy odkryciu Przylądka Dobrej Nadziei.

Ożenił się i mieszkał w Portugalii, miał dostęp do króla Portuga-
lii i jego zezwolenie, aby żeglować do takich sekretnych miejsc 
jak znajdująca się w dzisiejszej Ghanie placówka „S. Jorge da 
Mina”, do której król Jan II zakazywał wstępu cudzoziemcom.

W liście do władców hiszpańskich datowanym 4 marca 1493 
roku pisał: „Proszę pamiętać, Wasze Królewskie Mości, że opu-
ściłem żonę i dzieci, przybywając z mego kraju, aby Wam słu-
żyć”. W tym wypadku zdrowy rozsądek wskazuje właśnie na 
Portugalię jako kraj pochodzenia.

Jeśliby był Genueńczykiem, pisałby po włosku do braci i przy-
jaciół i w ten czy inny sposób włoski zakradałby się do jego 
pisania. W jego hiszpańskim widoczny wpływ portugalskie-
go wskazuje wyraźnie na ojczysty język. Imiona odkrywanych 
przezeń lądów ujawniają wpływ portugalskiego, włączając 
w to nazwę Kuby, która wywodzi się z [określenia] starego por-
tugalskiego miasta Alentejo.

W jedynym dostępnym oficjalnym dokumencie wydanym przez 
hiszpański dwór w roku 1487 wyraźnie jest określone jego po-
chodzenie jako „portogues”. Mając to na uwadze, nie byłbym 
w stanie potwierdzić, że Kolumb pochodził z Italii, nawet gdy-
bym chciał to uczynić. 

H.S. Podczas peregrynacji po Kastylii odwiedziłem leżące nad 
brzegiem rzeki Duero pewne miasteczko. W roku 1494 w mu-
rach znajdującego się tam klasztoru podpisano jeden z waż-
niejszych traktatów w historii naszej cywilizacji. Znany jest on 
historykom jako pokój w Tordesillas. Przeprowadzono tam linie 
podziału pomiędzy Portugalię i Hiszpanię przyszłych odkryć 
i płynących z nich profitów. Konsekwencją tego pokoju jest ist-
niejący do dziś podział Ameryki Południowej. W tym czasie Co-
lon odbywał drugą podróż do Ameryki. Układ ten miał prze-
łożenie na jego losy. Na pewien okres wytrącał też dynamikę 
konfliktu pomiędzy dwiema morskimi potęgami.

Podczas trzeciej podróży przez Atlantyk Kolumb zdecydował 
się zatrzymać na portugalskiej wyspie Porto Santo, a następnie 
znajdującej się nieopodal Maderze, choć bynajmniej nie było 
mu to po drodze.

M.R. Podróż na Maderę 10 czerwca 1498 roku – podobnie 
jak w drodze powrotnej w czasie pierwszej ekspedycji postój 
w Lizbonie 4 marca 1493 roku oraz wyprawa na portugal-
ską Arzilę 13 maja 1502 roku - były przezeń zaplanowane 
i Colon wprowadzał tutaj w błąd dwór hiszpański. Ponieważ 
te trzy wizyty miały taki właśnie charakter, wątpię, żeby samo 
zawarcie pokoju w Tordesillas miało wpływ na jego plany. 
Historycy nie zdają sobie sprawy z owej sekretności wojaży, 
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przeto pomniejszają znaczenie przyjęcia, jakie mu zgotowano 
po przybyciu do Funchal. Zaplanowanie wizyty, jego dezinfor-
macje na ten temat i zaszczyty, jakimi obdarzyli go mieszkańcy 
Madery, wskazują, że nie tylko on sam był kimś ważnym dla 
nich, ale i sama wyspa liczyła się dla niego. 

Pokój w Tordesillas był dziełem portugalskiego króla Jana II. 
Jeśli zaakceptowałby on propozycję papieża Aleksandra VI 
wyłuszczoną w liście z 4 maja 1493 roku, oddającą Hiszpanii 
wszystkie krainy znajdujące się w odległości stu mil morskich 
na zachód od Azorów, żaden układ nie zostałby podpisany. 
Jan II odrzucił stronniczą propozycję papieża pochodzącego 
z Hiszpanii, wciągając bezpośrednio do rozmów hiszpańskich 
monarchów. Jan II wywierał nieustanny nacisk na Hiszpanię, 
grożąc wojną i wykorzystując w tym celu swych agentów wpły-
wu, takich jak Cristobal Colon czy książę Medina Sidonia. 
Utrzymywali oni królową Izabelę 
w mylnym przekonaniu o istnie-
niu portugalskiej flotylli płynącej 
w kierunku zachodnim. 

Król Jan II wymanewrował więc 
przebiegle hiszpańskich monar-
chów, zmuszając ich do podpi-
sania układu pokojowego. Linia 
podziału została przeprowa-
dzona dokładnie tam, gdzie 
chciał tego portugalski władca, 
to jest 370 mil morskich na za-
chód od wysp Zielonego Przy-
lądka, co oznaczało, że Brazylia 
znajdzie się po stronie portugal-
skiej. Wbrew temu, co się sądzi, 
pokój w Tordesillas nie był dla 
króla Jana II sprawą dostępu do 
lądów leżących na zachodzie, 
ale dobrze zaplanowaną akcją 
zablokowania dostępu Hiszpanii 
do znajdujących się na wscho-
dzie rzeczywistych Indii. Colon 
w czasie podpisywania tego 
pokoju, 2 lipca 1494 roku, odbywał swą drugą podróż, ale 
wcześniej jako doradca hiszpańskich monarchów wprowadzał 
ich w błąd, nie informując o pewnych sprawach, co okazywało 
się na rękę władcy Portugalii. Zastanawiano się, dlaczego Por-
tugalia wymuszała traktat pokojowy z Hiszpanią, a nie z żad-
nym innym państwem europejskim. Ważna część odpowiedzi 
na to pytanie wyjaśnia, dlaczego Colon przez siedem lat upie-
rał się ze swymi planami właśnie w Hiszpanii. W rzeczy samej 
wyjaśnia to także ukryte motywy pierwszej wyprawy i tego, 
dlaczego Colon nazwał odkryty ląd Indiami, aczkolwiek był 
świadomy, że nie są to Indie. 

H.S. Prawie 35 lat temu zetknąłem się w Funchalu z na stałe miesz-
kającym w Londynie pisarzem, znanym ze swych audycji dla Ra-
dia Wolna Europa, Leopoldem Kielanowskim. Spędził on życie 
w poszukiwaniu swoistej zjawy, to jest żyjącego przed wiekami na 
Maderze polskiego króla. Książka Kielanowskiego, zatytułowana 
Odyseja Władysława Warneńczyka, ukazała się po jego śmierci 
w Anglii w roku 1991. Autor udowodnił w niej, że Warneńczyk 
przez wiele lat przemieszkał na tej portugalskiej wyspie. Książka 

Kielanowskiego nigdy nie ukazała się w jego rodzinnym kraju, 
mimo że oficjalna historiografia odnotowuje niepewność wzglę-
dem losów króla. Polscy historycy do dziś nie spróbowali przekro-
czyć otwartych przez Kielanowskiego wrót i zweryfikować przez 
wiele lat gromadzonych ustaleń. 

Leopold Kielanowski spowodował, że znana mi historia Polski 
wywinęła potężnego kozła. Z badań prowadzonych w ar-
chiwach Lizbony, Watykanu, Getyngi czy biblioteki Bodleian 
w Oksfordzie wynika, że król Władysław III, przedstawiciel 
litewskiej dynastii na tronie Polski, nie zginął w czasie bitwy sto-
czonej z Turkami pod Warną w roku 1444. Nie tylko ocalał, ale 
po latach peregrynacji przez najróżniejsze miejsca, włączając 
w to klasztor św. Katarzyny na Synaju, dotarł i mieszkał przez 
lata na Maderze. Kiedy przywiozłem te wieści do znajdującej 
się wówczas w okowach komunizmu Polski, mój artykuł opu-

blikowany w prasie przeszedł 
niezauważony. Historie odkryć 
Kielanowskiego opowiadałem 
potem po wielekroć różnym oso-
bom, ale prawie zawsze z tym 
samym wynikiem. 

M.R. Książka Kielanowskiego 
– tłumaczona też na portugal-
ski – udowodniła, że tajemniczy 
rycerz zwany w Portugalii Henri-
que Alemao to król polski Wła-
dysław III. Henrique Alemao, 
podobnie jak i Colon przebywa-
jący później w Hiszpanii, uczynił 
wszystko, aby ukryć swą tożsa-
mość nawet wtedy, kiedy roz-
poznany został przez wysłanych 
w tym celu z kraju franciszka-
nów. Nie wiemy do końca, jakie 
były motywy tego postępowa-
nia. Wiemy natomiast, że król 
Portugalii był drużbą na weselu, 
a panowie z najznakomitszych 
domów darzyli go specjalny-

mi względami, mimo że był – w co mamy wierzyć – jedynie 
„prostym rycerzem” odbywającym pielgrzymkę. Trzeba tutaj 
by było przyjąć, że dwór portugalski postradał zmysły, trak-
tując obcego pielgrzyma przybyłego z odległych krain z sza-
cunkiem, jakim obdarzył go dwór królestwa Portugalii. Oprócz 
tego, że król był drużbą na weselu, wielki mistrz Zakonu Ry-
cerzy Chrystusa, książę Henryk Żeglarz, nadał naszemu „piel-
grzymowi”  ziemię na Maderze, ktoś w rodzaju dzisiejszego 
mera Funchalu wyszykował jadalnie dla niego, osobiście obsłu-
gując przy posiłku, a król Portugalii dostarczał drogą morską 
przeróżnego rodzaju materiały. Wszystko to czyniono by, nie 
wiedząc, kim jest ów przybysz? Traktowany mógł być tak tyl-
ko dlatego, że król Portugalii musiał znać królewski rodowód 
Henrique’a Alemao. 

H.S. Wyniki badań Leopolda Kielanowskiego mają znaczenie 
dla tego, co przedstawiasz, ponieważ ci, którzy po raz pierw-
szy słyszą, że ojciec Cristobala Colon był polskim królem, od-
bierają to jako baśń o królewnie Marysi i krasnoludkach. Ich 
postawa jest zresztą zrozumiała. Od uczonych powinniśmy 

Portret Pedro Berruguete przedstawiający - zdaniem ekspertów -  
Krzysztofa Kolumba i namalowany za jego życia około roku 1500.
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wymagać jednak więcej. Jak dotąd historycy zdają się jednak 
być nieprzygotowani do podjęcia rękawicy. Mają ustalone 
poglądy dotyczące losów króla Władysława III. Kielanowski 
spędził życie, zbierając materiały do książki, która ukazała się 
po jego śmierci. Dlaczego wciąż nikt nie zweryfikował kore-
spondencji Andrei de Palatio z papieżem? Dlaczego nikt nie 
sprawdzał, co zawierają krakowskie archiwa franciszkanów? 
Dlaczego portugalscy historycy, z racji tego, że są najbardziej 
do tego predystynowani, nie wyjaśnili należycie istnienia ta-
kiej postaci jak Henrique Alemao? No i dlaczego znawcy epoki 
wciąż ignorują list Nicolao Florisa do wielkiego mistrza zako-
nu krzyżackiego datowanego 1472, nie zaś 1452, jak mylnie 
przedstawiali to dotychczas rumuński profesor Jorga i profesor 
Dąbrowski? Gdzie są uczeni, którzy byliby w stanie odtworzyć 
losy – w przybliżeniu rzecz jasna i w oparciu o dokumenty – 
Mikołaja Chrząstowskiego pomiędzy rokiem 1444 a 1453, 
kiedy pojawia się on znowu w zapisach historii jako poseł bi-
skupa Oleśnickiego? Ów list Nicolao Florisa do Ludwiga von 
Erlichshausena z roku 1472, znajdujący się w Getyndze, jest 
bezspornym dowodem, ze król Władysław III ocalał w bitwie 
pod Warną – co zresztą utrzymywał Oleśnicki – i przez lata 
mieszkał na Maderze. Floris nie tylko widział go i stykał się 
z nim, ale przez długi czas mu towarzyszył. Mnisi koptyjscy tak-
że pozostawili świadectwa przeprowadzenia Władysława III 
wraz z Andrzejem z Sienny, Mikołajem Chrząstowskim i Nico-
lao Florisem z Ziemi Świętej do kraju rządzonego przez króla 
Portugalii. Kielanowski dostarczył wystarczająco wiele wska-
zań i świadectw, ale twój punkt wyjścia nie bazował jedynie na 
jego ustaleniach.

M.R. Zawsze znajdą się sceptycy, którzy chcą zobaczyć nie da-
jący się podważyć dokument, ponieważ ta historia wydaje się tak 
fantastyczna. Aczkolwiek, kiedy trafiliśmy na taki dokument jak list 
Nicolao Florisa przez przypadek, sceptycy naturalnie podejrze-
wają, że mamy do czynienia z fałszerstwem. Ale jaki cel przy-
świecałby komuś w sfabrykowaniu listu, który nie ujrzał światła 
dziennego do czasu, kiedy ktoś po pięciu wiekach przypadkiem 
na niego natrafił?

Jak widać, odrzuca się list Florisa jako podróbkę  tak samo, 
jak uznaje się za błąd w jedynym posiadanym przez nas do-
kumencie wydanym przez dwór Izabeli w roku 1487 podanie 
narodowości Colona jako portugalskiej.

Według tego, co udało się ustalić, człowiek, którego historia zna 
jako Krzysztofa Kolumba, był synem Władysława III, a badania 
Kielanowskiego potwierdzają jedynie to, co przypuszczałem.

H.S. Udowodniłeś, ze Cristobal Colon był Portugalczykiem 
i cala wiedza dotycząca jego italskiego pochodzenia warta 
jest funta kłaków. Czy Włosi są na to przygotowani? A Amery-
kanie? Kiedy niedawno Robin Waterfield opublikował książkę 
pod tytułem Dlaczego Sokrates umarł, zetknęliśmy się z podob-
nym zagadnieniem. Według autora książki, Sokrates kolaboro-
wał z ludźmi odpowiedzialnymi za upadek Aten i przegraną 
ze Spartą. Ale uczniowie Sokratesa, wliczając w to Platona 
i kolejne pokolenia intelektualistów, przekazali nam coś, czym 
do dziś karmiona jest ludzkość: mit dobrodusznego starca, któ-
rego motłoch przymusił do odebrania sobie życia. Ale prawda 
tamtego zdarzenia zdaje się mieć wiele odcieni, nie jedynie tyl-
ko ten ukazujący „nieśmiertelną mądrość” wydaną na pastwę 

ignorancji. Ustalenia dotyczące pochodzenia Cristobala Colo-
na i jego motywy podjęcia żeglugi w poszukiwaniu Indii na 
zachód, a nie na wschód, zdają się przeczyć temu, co wyda-
wało się tak jasne. Przyjmując twoją wersję przeszłości, trzeba 
będzie pisać od nowa szkolne podręczniki.

M.R. Wielu historyków przekonały moje ustalenia, aczkolwiek 
złożoność tematyki nie pozwoliła mi w pełni wykorzystać zgro-
madzonych materiałów i wiele z tego, co badania dowiodły, 
musiałem odłożyć, inaczej książka liczyłaby tysiąc stron.

Odstawiłem dla przykładu na bok historię włoskiego kłamstwa, 
co może będzie tematem kolejnej książki Fałszerstwo historii 
pochodzenia Kolumba, o tym, jak niemal trzydzieści lat (1580-
1609) Genueńczyk Baltazar Colombo organizował kampanię 
oszustw celem przejęcia spadku po Kolumbie i w jaki sposób 
jego działania przeniknęły jako historyczna prawda.

Większość historii jest połączona z mitem, gdyż najczęściej 
dysponujemy jedynie opisem zdarzeń przedstawianych z jed-
nej perspektywy. Aczkolwiek wersja tego, kim był Kolumb, jest 
naprawdę mitem pełnym sprzeczności. Moja książka pokazuje 
wiele niewygodnych prawd, które wszystko, co dotychczas wie-
dzieliśmy o odkrywcy Ameryki, wywracają do góry nogami. 
Przykłady, na które się powołujesz, zmuszają nas do zadania 
pytania, komu należy ufać, kiedy czytamy dwie znoszące się 
wersje tych samych zdarzeń. Przez wiele wieków świat wierzył, 
że Kolumb był zagubionym w świecie żeglarzem, kiedy wyglą-
da na to, że to on wszystkich nas zdołał przechytrzyć. 

Miesięcznik „Odra”, październik (10), 2011 r.

Na targach książki w Warszawie w maju 2012 roku ma być 
zaprezentowana książka Manuela Rosy, opatrzona przed-
mową Henryka Skwarczyńskiego, zatytułowana „Kolumb. 
Historia nieznana”, wydana nakładem poznańskiego Domu 
Wydawniczego REBIS.
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