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OD
REDAKCJI

4 FE LIE TON An na Dry jań ska, Do ro ta Wel lman

6 TYP TY GOD NIA Bez ro bot na z pro win cji we dług Ka ta rzy ny Gro cho li

8 KUL TU RA Fe lie ton Mał go rza ty Rej mer o sztu ce 
współ czes nej, roz mo wa z re ży ser ką 
Kel ly Re i chardt oraz pi sar ką Ma ją Lun de

14 SZMIN KA, LUM PEKS, Do ro ta Ma słow ska pi sze o „Sza man ce” An drze ja 
MIĘ SO, KSIĄDZ Żu ław skie go i pol skiej re wo lu cji sek su al nej

18 SZY DEŁ KO Jak wy glą da ły gi ne ko lo gicz ne dy żu ry przed 
zli be ra li zo wa niem usta wy abor cyj nej w 1956 r. 
W ka ret ce szy deł ko i trój ka dzie ci 

22 PO KO LE NIE „Pol ska by wa cza sem smut ną, źle ubra ną 
ME FE DRO NO WE dziew czy ną, któ ra jed nak jest spo ko” – mó wi 

Do mi ni ka Dy miń ska, pi sar ka

26 KUCH NIA Jak je Ja cek Deh nel, sma kosz i pi sarz

30 ELE MENT ANI MAL NY Sy Mon tgo me ry, ame ry kań ska pi sar ka, opo wia da
o tym, cze go po win niś my się na u czyć od zwie rząt

32 URO DA Poe tka Ju sty na Bar giel ska o swo ich kos me ty kach

36 MĘ SKA KOŃ CÓW KA O per wer sji pta sia rza mó wi Sta ni sław Łu bień ski

obiety (dziewuchy!) w całej Polsce
protestują przeciw zaostrzeniu usta-
wy aborcyjnej i walczą już nie tylko
o godność, ale po prostu o życie ko-

biet. To dobry moment, by zaapelować
również o zniesienie patologicznego  tworu

zwanego klauzulą sumienia. W państwie,
w którym rządzi prawo, nie wolno stwarzać
możli wości uchylenia się od niego ze wzglę-
du na osobiste przekonania. Lekarze, któ-
rym sumienie nie pozwala dokonywać legal -
nych aborcji, powinni zmienić zawód. 

Anna Podstawska-Dziewit, emerytowa na
ginekolożka z ponad 40-letnim stażem, w roz-
mowie ze swoją wnuczką, pisarką  Anną Dzie-
wit-Meller przywołuje sytuację po zlibera -
lizowaniu ustawy aborcyjnej w 1956 roku.
„Dyrektor wszystkich nas wtedy wezwał
na zebranie i poinformował, że kto nie pod-
da się ustawie, będzie zwolniony ze szpita-
la”. Bardzo słusznie. Jeśli lekarz uchyla się
od obowiązków, powinien zostać zwolniony. 

Chyba że się umówimy, iż klauzula sumie -
nia działa w obie strony i pacjentki oraz leka-
rze, którym aborcja sumień nie obciąża,  będą
mogli ją wykonywać. 

Przeczytajcie wywiad Anny Dziewit-Meller
„Szydełko”, by zobaczyć, jak wygląda piekło
kobiet. Jeśli pozwolimy utrzymać klauzulę
 sumienia i dopuścimy do zaostrzenia ustawy
aborcyjnej, nocne izby przyjęć wkrótce znów
zapełnią się trupami kobiet. +

Numer pisarek i pisarzy powstał z inspiracji or-
ganizatorów Europejskiej Stolicy Kultury i Świa-
towej Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016
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Za tydzień w „Wysokich Obcasach”
W imieniu dzieci skazanych na życie – rozmowa 

z Agatą Komorowską, mamą trójki dzieci, autorką

listu do duchownych i polityków o aborcji

W „TOK TOK na Wysokich
Obcasach” w sobotę
o godz. 16 gościem będzie
Stanisław Łubieński

Paulina Reiter

– redaktorka naczelna 
„Wysokich Obcasów”
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LISTY DO
REDAKCJI

am 73 lata.
Chciałabym
odnieść się

do felietonu Sylwii
Kubryńskiej „Całkowity

napad amnezji”. 
Pani Sylwio, ostro
potraktowała pani nas,
wcześnie urodzonych. Ale ma
pani trochę racji. Jestem
katoliczką, ale uważam, że
Kościół za bardzo wtrąca się do
spraw, które go nie dotyczą. 
Nie zawsze tak było. Mądrzy
księża dadzą rozgrzeszenie,
jeśli do aborcji doszło
z ważnych powodów. Kobiety
w ostateczno ści decydują się 
na taki czyn. 
W 1965 roku urodziłam syna,
wtedy pracowałam
i studiowałam zaocznie.
Następne dziecko chcieliśmy
mieć, gdy skończę studia.
Ginekolog zapisał tabletki
antykoncepcyjne i byłam
spokojna. Po czterech
miesiącach zaszłam w ciążę. 
Zdziwiony lekarz zlecił jej
przerwanie. Uważał, że dziecko
 może być zagrożone chorobą
lub niepełnosprawnością 
– wtedy nie było badań
 stwierdzających ten fakt. 
Zrobiłam to i bardzo  prze -
żyłam. 
Po trzech latach urodziłam
 drugiego syna, zdrowego.

Teraz jestem szczęśliwą babcią
i prababcią. 
Moje wnuki studiują. Dużo
 dyskutujemy na różne tematy. 
W sprawie aborcji mamy to
 samo stanowisko – uważamy,
że każda kobieta powinna
sama decydować, co robić,
mieć prawo wyboru. 
Moje znajome i ja nie chcemy
„pogromu czarownic” 
i „nie chcemy czyścić swojego
sumienia czyimś losem”.
Uważamy, że ustawa, która
obowiązuje, dostatecznie
chroni życie 
i godność człowieka. 
Tak mówiła mądra  prezyden -
towa Maria Kaczyńska, którą
Ojciec Dyrektor nazwał
„czarownicą” po tej
wypowiedzi. 
Wysłałam kartkę do pani
prezydentowej Agaty Dudy
z prośbą o zajęcie stanowiska
w sprawie projektu zaostrzenia
ustawy.
I podpiszę protest. +

Anna

PS. A teraz o kobietach 
w moherowych beretach. 
Nie wszystkie zbierają podpisy
za zaostrzeniem ustawy abor-
cyjnej. Nie wszystkie byłyśmy
święte. Berety i kapelusze
 moherowe w latach 60. i 70.
 były modne i ja też taki miałam. 

List tygodnia 
Jestem katoliczką, ale uważam, że Kościół 
za bardzo wtrąca się do spraw, które go
nie dotyczą 

Autorka listu 
otrzyma kurację przeciw wypadaniu włosów Cece MED,
książkę Aleksandry i Jacka Pawlickich „Siedem razy świat” (Agora)
i płytę „Shades of Love” Ani Szarmach (Agora)
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ak wiadomo, potrzebujemy silnej męskiej rę-
ki, która będzie nas trzymała w ryzach. Ręki
posła, który wciśnie guzik za tym, by Polka

musiała urodzić płód bez głowy. Upierście-
nionej dłoni biskupa, którą ten podpisze ustawę

zmuszającą kobietę do rodzenia, choćby miała oślepnąć.
Uścisku rąk panów, którzy w zaciszu gabinetu zdecydu -
ją, że dziewczyna, którą gwałciciel potraktował jak na-
czynie na spermę, teraz ma być ubezwłasnowolnioną
nosicielką jego zarodka. Według Biblii nawet Maryja
 podjęła świadomą decyzję o zajściu w ciążę („Niech mi
się stanie według słowa twego”), choć Bóg naprawdę
nie musiał jej pytać o zdanie.

W 1993 roku też potrzebowałyśmy lasu poselskich
rąk, które narzuciły nam dyktat, zgodnie z którym mu-
si my płacić krocie za nielegalne zabiegi w Polsce lub po-
nosić słone koszty wyjazdu za granicę. Cena  przerwania
ciąży w Warszawie to około 3 tys. zł. A przecież to nie-

opodatkowany przychód z tylko jednego nielegal nego
za biegu. Lekarze oraz firmy oferujące pożyczki chwi-
lów ki od lat mają się z czego cieszyć. Kobiety mają za to
mniej powodów do radości, bo posłowie i biskupi  planują
kolejny (totalny?) rozbiór macic.

Można przeczytać dziesiątki książek i przeanalizo-
wać setki tekstów, ale rezultat tych poszukiwań sprowa-
dza się do brutalnej mizoginii: kobiety są głupimi zdzi-
rami, które marzą o przerywaniu ciąży. Jedni jeżdżą
na rowerze, inni lubią gotować, no a my, kobiety, uwiel-
biamy aborcję (dlatego nie uczęszczamy na edukację
seksualną i nie chcemy słyszeć o antykoncepcji). Może
właśnie dlatego puszczamy się na prawo i lewo? 

Przymus donoszenia niechcianej ciąży ma być karą
za to, że kobiety się emancypują i uprawiają seks dla przy-
 jemności. Nic nie pokazuje kobiecie miejsca w szeregu
tak dobitnie jak sprowadzenie jej do roli bezwolnego in-
kubatora. 

Nie, nie jesteśmy głupie. Nie, nie jesteśmy zdzirami.
Tak, każda z nas, kobiet i dziewczyn, ma prawo podjąć
decyzję, czy chce kontynuować czy przerwać  niechcia -
ną ciążę. Edukacja seksualna, dostępna antykoncepcja
i legalna aborcja to europejska normalność. Za myślo-
zbrodnię uchodzi tylko w wąsatym, okadzonym patriar -
chacie. Czy Dziewuchy mnie słyszą? +

statnie raporty o stanie czytelnictwa w Polsce
są przerażające, podobno aż 63 proc. Polaków
w ciągu ostatniego roku nie przeczytało ani jed-

nej książki. Dlatego pozdrawiam tych, którzy
czytają w autobusie, metrze, pociągu, na lotnisku,

w kawiarni i domowym zaciszu. Tych, którzy jak ja nie mo-
gą żyć bez czytania. I tych, którzy słuchają audiobooków
w samochodzie zamiast radia z kolejnym durnym konkur -
sem: „Bum, bum, bum, zaraz wygrasz 200 tys. albo 20 zł”. 

Uwielbiam ten moment, kiedy otwieram nową  książkę,
czuję jej zapach i przechodzi mnie dreszcz  podniecenia,
co mnie czeka. Żaden tekst otworzony w internecie tak
mnie nie kręci. Czekam na wybrane książki, poluję na nie.
Jedne pożeram, innymi się delektuję, jeszcze inne mnie
wkurzyły i zawiodły. Jestem czytaczem. 

Miłość do czytania wynosi się z domu – jeśli w domu
nikt nie czyta, a na półkach stoją durnostojki i kurzołapy,
to trudno się dziwić, że dzieci nie są zakochane w książ-
kach. Szkoła nas skutecznie do nich zniechęca, lektury są

klasyczne i nudne. Oj, zestarzała się nam ta lista lektur.
Nie ma mody na czytanie. W telewizji jest mało  progra -
mów o książkach, w gazetach książkom poświęca się ma-
łe rubry ki. Gdy widzimy polskie domy, np. w filmach, to
 pó łek z książkami tam nie znajdziemy. Za to telewizor bę-
dzie ogromniasty i będzie zajmował całą ścianę. Książki
są bardzo drogie. W budżecie domowym bywają ważniej -
sze wydatki niż książka. Kultura jest zbytkiem. Chociaż
 można wypożyczyć książkę z biblioteki lub od znajomych. 

Przyjaciołom w prezencie kupuję książki. Wam dzi-
siaj podarowałabym książki o kobietach: 

Iga Cembrzyńska „Mój intymny świat” – historia ak-
torki, która życie oddała sztuce i mężowi, artyście,  kobiety,
która podbiła i Moskwę, i Paryż, i nasze serca; 

„Stryjeńska. Diabli nadali” – opowieść o wybitnej
 artyst ce Zofii Stryjeńskiej, o której dziś już prawie nikt
nie  pamię ta; osobowość niezwykła, talent wybitny, życie
jak film; 

„Zwierzaki podróżniczki Gosi” – historia Małgorzaty
Zdziechowskiej, która rozmawia ze zwierzętami. 

Jeśli nie będziemy czytać, będziemy głupi. Czytanie
rozwija słownictwo, stymuluje umysł, wzbogaca wyobraź -
 nię, pogłębia wiedzę, daje wytchnienie, nie pozwala nam
się starzeć. Nieważne, czy to będzie poradnik, sentymen -
talny romans, poważna powieść czy modna lektura. +

NIE JESTEŚMY ZDZIRAMI

„Chodzi o to, żeby zdziry, które się
puszczają, mogły się skrobać” – napisał
pan na Twitterze, uzasadniając
konieczność zakazu aborcji

DRESZCZ PODNIECENIA

Czytanie to – jak mówiła Wisława
Szymborska – najfajniejsza zabawa,
jaką wymyśliła ludzkość. Bawmy się!

4

FELIETON

J

O

Anna
Dryjańska

– publicystka,
feministka

Dorota
Wellman

– dziennikarka
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TYP
TYGODNIA

na jest bezrobotna od czterech
lat. Pracy nie ma, to znaczy
nawet dostała rok temu pro-
pozycję pracy w sklepie, ale

w takiej dzielnicy, że szkoda
 gadać. Musiałby ją mąż wieczorem

odbierać, trzynaście kilometrów od domu,
 sama żulia, wystawy czynnych sklepów za-
bite blachą  albo okratowane. Nie przyjęła,
więc ją  wy rejestrowali z urzędu. Dobrze,
że zdrowie dopisuje i mąż ma pracę. 

Ona wstaje przed siódmą. A co, jasno
się robi, szkoda dnia na leżenie. Robi kawę
i sobie do tej kawy czyta. Co? Ostatnio Kacz-
kowskiego „Grunt pod nogami”. Potem trze-
ba się umyć, ubrać, śniadanie. Dwie kro-
meczki z czymś i kiełki obowiązkowo przez
całą zimę i wiosnę. Mąż robi. Do śniadania
krzyżówka, żeby poćwiczyć trochę głowę. 

Przed dziewiątą na zakupy. Dla domu
i wujka Leona. Leon jest chory. Nie jest co
prawda Jej prawdziwym wujkiem, rodzice
się z nim całe życie przyjaźnili, ale jest ostat-
nią osobą, która pamięta Ją jako dziecko. Przy-
jaciel domu od zawsze, rodzice grali z nim
w brydża, a kiedy wychodzili, on zajmował się
całą trójką: nią, bratem i siostrą. Pamięta, że
pół nocy zajęło mu czyszczenie białego obru-

czy li go na niestrawność. Ona  już się spieszy,
ale pogadać trzeba. I teraz zakupy do domu,
szybko się przebrać, doprawić wczoraj na-
stawioną zupę i biec na działkę. Do wuja Leo -
na później, jak się będzie odbierać Marysię
z przedszkola, bo jej dzieci dzisiaj dłużej pra-
cują. Jeszcze tylko rzut oka na paragon, coś
na oko za mało wydała, a trzeba sprawdzić,
ile się wydało, i zapisać. Jest! Karczek – 14,90,
na paragonie 1,49. Sprzedawczyni źle nabi-
ła cenę. Pech. Trzeba będzie jeszcze raz iść
do tego sklepu i zwrócić różnicę. 

Ale działka najpierw. Po drodze sklep
ogrodniczy, krzew agrestu wysokopiennego.
Siostra potrzebuje agrestu, bo robi genialny
dżem agrestowy. A ten dżem jest potrzebny
do znakomitych babeczek, które wszyscy
uwielbiają, a na działce w rogu jest miejsce,
więc czemu nie. Wkopać krzew, porządnie
podlać wodą z beczki, ścieka z rynny, jest
na szczęście pełna. Plewienie i ogólny porzą-
dek. Sąsiedzi na emeryturach też już grzebią
w ziemi, nikt nie umarł przez zimę, chociaż
pan z naprzeciwka dobrze nie rokował. O trze-
ciej biegiem do domu. Umyć się, przebrać,
w biegu zjeść pół miseczki zupy, obrać i  udusić
pieczarki dla męża, bo wpadnie w przerwie
z pracy, potem wraca dopiero wieczorem.

BEZROBOTNA
Z PROWINCJI
Już w domu. Teraz można
sobie przypomnieć, że się nie
jadło, i podgrzać pierożki,
które się rano kupiło. Ale
potem dzwoni siostra, że ma
farbę i odrosty i…? Nie jest
za bardzo zmęczona, żeby
przyjść? Wieczór ciepły,
piękny, biegnie trzy bloki
dalej, nakłada farbę, wypija
herbatę z cytryną. Potem
wraca, wiesza pranie
na balkonie, bo się wyprało 

TEKST
KATARZYNA GROCHOLA

6

sa, na który wylali atrament, żeby sprawdzić,
czy atrament na pewno farbuje. 

Rodzice już dawno nie żyją, ale Leon żyje.
Jest bardzo chory i bardzo stary. Na wypisie
ze szpitala – przewlekła zatorowość płucna,
nadciśnienie płucne, miażdżyca uogólniona,
choroba niedokrwienna serca, napadowe
 migotanie przedsionków, stan po CABG itd.
Mieszka sam i nie ma dzieci. Ani żony. Ma
Ją. Bezrobotną, na szczęście, to może wpaść. 

Więc zakupy dla przyszywanego wuja.
Szyneczkę, dwadzieścia deko, ale tylko,
wiesz, z tego sklepiku osiedlowego za rogiem,
no i bułeczki. Ale z bazarku, bo tam zawsze
kupował i jest przyzwyczajony. Przy okazji
Ona robi zakupy dla domu – codzienne, bo
zawsze jest coś do kupienia, dzisiaj również
kilogram karczku, będzie na sobotę, przy-
chodzą goście. A poza tym lubi się ruszać,
woli chodzić, niż jeździć samochodem. A jak
ma przyjść Marysia, to jogurciki dla dzieci.
Marysia to ukochana wnuczka. 

Po drodze trzeba wpaść do przychodni,
bo dzwonił brat, że boli go bark i nie może
ruszać lewą ręką, a jest w pracy, i czy ona
nie mogłaby zapisać go do lekarza? Ale Ona
nie może, bo numerki się skończyły. 

Przed klatką schodową sąsiadka, której  oj -
ciec umarł, bo nie rozpoznali raka jelita i le-

„Nie sprzedawaj duszy diabłu, Bóg ci da za nią więcej”.
Przedwczoraj napisu nie było. Więc Ona wyjmuje telefon, robi zdjęcie

O

876str_06_typ_grochola:edek 2016-04-15 14:51 Page 6



wysokie obcasy + 23 KWIETNIA 2016 + wysokieobcasy.pl 

F
O

T.
 J

E
R

Z
Y

 D
U

D
E

K
/F

O
TO

R
Z

E
PA

, M
A

T
E

R
IA

ŁY
 P

R
A

S
O

W
E

R
E

K
L

A
M

A

 Biegiem do samochodu (okazyjnie kupiony za trzy tysiące pa-
rę lat temu) i do sklepu w sprawie karczku. Sprzedawczyni
 nabzdyczona, myśli, że z pretensjami, macha ręką, że to nie jej
wina, że po co, dopiero potem cicho dziękuje, łzy w oczach, to
się nie zdarza, ludzie przychodzą tylko w sprawie niedowagi,
ale nigdy, żeby oddawać pieniądze. Nigdy. 

Przedszkole. Marysia się cieszy i pyta, czy pójdą na huśtawki.
Nad okiem ranka, bo odgarniała włoski, ale zapomniała, że trzy-
ma klocek, i rozcięła skórę. Z plastra prześwituje krew, więc
na huś tawki, żeby pocieszyć Marysię. Na plac zabaw inna
 matka z trojgiem dzieci przynosi lody. Marysia pyta, czy ona
też  mogła by loda. Babunciuuuu…? Więc do sklepu po loda i trze-
ba wrócić koniecznie na ten plac. Niech inne dzieci zobaczą,
że nie jest gorsza. Potem odwieźć małą, bo mama już wróciła
z pracy. Nie ma czasu, żeby wejść, bo wujek Leon przecież  czeka
na zakupy. Samochód zostaje pod domem córki, bo nie warto
marnować benzyny, to tylko trzy ulice dalej. U wuja trzeba po-
siedzieć, bo źle się czuje, potowarzyszyć mu, potem wziąć je-
go pranie i śmieci, bo prawie pełno. Na betonowym śmietniku
za domem napis: „Nie sprzedawaj duszy diabłu, Bóg ci da za nią
więcej”. Przedwczoraj go nie było. Więc Ona wyrzuca śmieci,
odkłada torbę z praniem, wyjmuje telefon, robi zdjęcie. 

Już w domu. Teraz można sobie przypomnieć, że się nie  jadło,
i podgrzać pierożki, które się rano kupiło. Ale potem dzwoni
siostra, że ma farbę i odrosty i czy można…? Nie jest za bardzo
zmęczona, żeby przyjść? Nie, oczywiście, że nie. Narzuca kurt-
kę, wieczór ciepły, piękny, biegnie trzy bloki dalej, nakłada far-
bę, wypija herbatę z cytryną. Potem wraca, wiesza pranie
na balkonie, bo się wyprało. 

Teraz dwadzieścia pięć minut różańca. Wzięła w adopcję du-
chową nienarodzone dziecko. Więc modli się za to, żeby przy-
szło szczęśliwie na świat i było oczekiwane i otoczone miłością
rodziców. Przez dziewięć miesięcy będzie każdego dnia od-
mawiać cały różaniec w tej intencji. Dzisiaj Tajemnice Bolesne. 

A potem już jest wieczór. Jeśli wieczorem jest mecz siat-
kówki – to jest to szczęśliwy dzień. Na to Ona czeka od samego
 rana i się cieszy. Jeśli nie ma, to może tenis? Piłka nożna? Jazda
figurowa. Boksu nienawidzi, ani sumo, ani judo. Filmy odpa-
dają, dziennika nie ogląda, żeby się nie denerwować. Na  dziennik
po prostu nie może patrzeć. Nie zgadza się z tak jawnym łama-
niem prawa, wie, co to jest Trybunał Konstytucyjny, i jest prze-
rażona projektami nowych ustaw. To prokurator będzie spraw-
dzał, kto poronił i czy aby na pewno? Jej córka poroniła w ze-
szłym roku. Usłyszała w radiu, że ten, kto ma jedno dziecko, jest
egoistyczny i niepatriotyczny. Jej córka pięć lat walczyła o Ma-
rysię. Co się dzieje w tym kraju? Pan Bóg dał człowiekowi wolną
wolę, a ktoś mu chce ją zabierać? Stawia się wyżej? Jezus po pu-
styni nie chodził z kajdanami, żeby przykuwać ludzi. 

Co by chciała? Nic, zdrowi wszyscy, odpukać, ma dopiero
pięćdziesiąt cztery lata, wszystko przed nią. Powinna zmienić
w końcu opony na letnie, ale czasu brakuje. +

Nowa powieść Katarzyny
Grocholi „Przeznaczeni”,
Wydawnictwo Literackie,
premiera: maj 2016
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akoś to jest, póki są młode. Spotykają się w lichych
świątyniach piękności, prowizorycznych
przybudówkach wciśniętych w szczeliny między
blokami, na ciemnych ulicach bez latarni. Tam

przeobrażają się po raz kolejny. Robią ondulacje,
kuracje, odświeżające kremacje, a potem naprawione

i zregenerowane wracają na scenę, którą jest ulica, w nadziei,
że inwestycja się zwróci. Walka trwa. Zaopatrzone w nową broń,
nowe paznokcie i brwi kolejny raz idą w bój, w którym stawką jest
ich przyszłość.

Bo jest uroda, ale nie ma pieniędzy. Jest młodość, ale nie ma
perspektyw. Może i jest uniwersytet, ale i tak nie ma pracy.
Dlatego tutejsza kobiecość rysuje się grubą kreską makijażu,
a jeśli ktoś ją zasila funduszami, formuje się od nowa pod cięciami
skalpela. Płeć przepiękna zaczyna przypominać gatunek
zmodyfikowany genetycznie, kulopierśny, długonożny,
wielkoustny twór hiperkobiecy.
Tu gdzie mieszkam, w Tiranie, mijam na ulicy kobiety,
arcykobiety i kobietoidy. Wszystko dla oka i przez oko. Oko
nie boi się patrzeć, w oku jest pobłażanie i przyjemność. W oku
jest siła i przemoc. Tak jak na obrazie Enkelejda Zonji, jednego
z najlepszych artystów albańskich, który namalował męskie
oko w ciele rekina rozłożonego na ladzie w sklepie rybnym.
Rekin jest martwy, ale nie przestaje patrzeć. Nie przestaje być
groźny. Stoi nad nim starsza kobieta o twarzy postarzonej
cierpieniem i smutkiem, skupiona i czujna, gotowa do obrony.
„Sprzedawczyni ryb” to jeden z sześciu obrazów tworzących
cykl portretów albańskich kobiet w średnim wieku, tych, które

wysokieobcasy.pl + 23 KWIETNIA 2016 + wysokie obcasy
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PODRÓŻ DO WNĘTRZA RANY

przestały lśnić, a zaczęły się pokrywać
kurzem, tych, które społeczeństwo
zepchnęło na margines, bo straciły
potencjał rozrodczy. Te kobiety
nie odwiedzają już świątyń kobiecości
i nie inwestują w paznokcie. Ich los
może odmienić tylko śmierć.
Enkelejd z uśmiechem wbija odbiorcy
gwoździe w głowę i oczy, wbija je
w społeczeństwo i w teraźniejszość, wbija
bezpardonowo i intuicyjnie, bo, jak mówi,
czuje się ofiarą własnej intuicji. To on

namalował jeden z najboleśniejszych albańskich obrazów,
„Wizytę w ranie”, przedstawiający zmartwychwstałego dyktatora
Envera Hodżę, któremu ubogo ubrany Albańczyk wkłada palec
w bok, niczym niewierny Tomasz sprawdzający boskość Jezusa
Chrystusa. 
Zonja zabiera Albańczyków w podróż do wnętrza rany. Rany są
cudze i własne. Cykl portretów kobiet przyszedł mu do głowy,
kiedy obserwował upór, spokój i rezygnację swojej matki.
Na jednym z obrazów namalował ją oddzieloną od ojca stołem,
mierzącą coś centymetrem w powietrzu. Czas miniony, czas
utracony. Potem w sklepie spotkał sąsiadkę, która wspomniała,
że czeka na telefon z wynikami rezonansu magnetycznego.
Jej twarz zszarzała, oczy zgasły. Na obrazie otula ją czerwony szal,
który może symbolizować życie, ale może też przypominać całun
śmiertelny.
Kobiety u Zonji trwają zmęczone w zawieszeniu między życiem
a śmiercią, ale bliżej jest im już na drugą stronę. Splecione,

Ob ra zy En ke -
lej da Zon ji
z 2011 i 2012 r.
Od le wej: „Pie -
lę gniar ka”, bez
ty tu łu, „Wer -
dykt”, „Sprze -
daw czy ni ryb”
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usan Sontag to postać
rozpoznawalna

nie tylko w kręgu intelek-
tua listów, ale w popkulturze
amerykańskiej w ogóle. Nie-
wiele osób jednak wie, że to,
jak Sontag pisała i jaką kobie-
tą była, zawdzięcza w dużej
mierze wpływowi osobowości
i literatury innej Susan
– Taubes, religioznawczyni,
emigrantki z Węgier, potomkini
rodu budapeszteńskich talmu-
dystów. 
„Rozwiązek”, jej pierwsza
i jedyna powieść, ukazał się
jesienią 1969 roku. Kilka dni
później z Atlantyku, w okoli-
cach Long Island, wyłowiono
jej ciało. Sontag przybyła,
by zidentyfikować zwłoki.
„Rozwiązkiem” Taubes po żeg -
nała się zarówno ze swoim
małżeństwem, jak i z wiarą
w sens życia. Miała 41 lat. 
Choć główna bohaterka
powieści nazywa się Sophie,
a jej mąż Ezra Blind, to kostium
bohaterki i trzecioosobowa
narracja jest zaledwie sposo-
bem, w jaki autorka dystansu-
je się wobec własnych prze-
żyć, swoich romantycznych
perturbacji i okoliczności roz-
wodu. Dystansuje się po to,
aby opisać je lepiej i przydać
im jakości uniwersalnej opo-
wieści o kobiecie, której wraż-
liwość i marzenia nie pasują
do swoich czasów. 
Przypomina w tym Sylvię Plath,
której związek z poetą Tedem
Hughesem dawał głębokie
partnerstwo  intelek tualne, ale
odbierał pewność siebie i ko -
biecość. Susan związała się
z filozofem Jacobem Taube-
sem, którego była studentką,
kiedy ten wykładał na Harvar-
dzie. Sophie wyznaje w „Roz-
wiązku”: „Zakochałam się
w Ez rze, bo obiecywał mi

nie tyle cielesne uniesienia, ile
duchowe oświecenie”. A misty-
cyzm był tym, co Susan czuła
najmocniej. Badała myśl
 Simone Weil, poświęciła jej
nieukończony doktorat. Wy -
kładała historię i filozofię religii
na  Uniwersy tecie Columbia. 
Małżeństwo wybrała jako
rodzaj aktu wiary w mężczy-
znę, w swoją rolę społeczną.
„Rozwiązek” opowiada o tra-
ceniu złudzeń i trudnej drodze
do wolności, która jest przy-
ciągająca, ale jednocześnie
przerażająca. Sophie/Susan
wyzwala się z obrazu, w który
zaklina ją mąż, z podległości
wobec swojego ojca psycho-
analityka, szuka własnego
miejsca w rodzinnej linii znaw-
ców Pisma. Szuka też swojego
miejsca w świecie – wyemi-
growała do USA w roku 1939,
ale nawet 20 lat później
w Nowym Jorku czuje się
samotna, obca. 
„Rozwiązek” jest też opowie-
ścią o samotności w języku:
psychoanalizy, tradycji religij-
nej, kłótni małżeńskich, aka-
demickiej dysputy czy nauk
społecznych. Susan szuka
języka bliższego pragmatyki
codzienności, ciała. Znajduje
go dopiero w literaturze.
To jej schronienie, przestrzeń
wolności. To jej Talmud. 
Już na pierwszych stronach
„Rozwiązku” Sophie  zwra -
ca się do Ezry: „Powiedziałeś,
że w gruncie rzeczy kobiety
prag   ną tylko szczęścia,
 bardziej niż władzy czy praw-
dy. Ale mnie obchodzi
 prawda. Teraz, kiedy jestem
martwa,  ob chodzi mnie tylko
prawda”. + 

Karolina Sulej
Susan Taubes „Rozwiązek”,

tłum. Magdalena Nowak,

Korporacja Ha!art, 2015 

smutne dłonie układają się w gesty pełne spokoju i rezygnacji,
bo te kruche kobiety do końca będą grać swoje role, za wszelką
cenę pozorując siłę. 

„Przeznaczeniem kobiety jest szloch”, głosił Kanun Leki
Dukagjiniego, zbiór praw zwyczajowych, które obowiązywały
na ziemiach albańskich do XX wieku. Przez wieki kobieta była
uważana za własność mężczyzny, najpierw ojca, a potem męża.
„Gdy rodzi się dziewczynka, nawet więźby dachowe płaczą”,
mówili we wsi ludzie; ale gdy na świat przychodził chłopiec,
mężczyźni wyciągali pistolety i z radości oddawali salwy
w powietrze. Mężczyzna był człowiekiem, kobieta była „workiem
do noszenia rzeczy”. Nawet zemsta rodowa, która mogła
dziesiątkować mężczyzn we wsi, nigdy nie dotykała kobiet,
bo ileż warta jest kobieca krew? 
Tak, to przeszłość, co było, minęło, ale właśnie słyszę w telewizji,
jak 29-letni mężczyzna tłumaczy, dlaczego zabił swoją partnerkę:
„Kazałem jej przynieść mój telefon, a ona się ociągała”. Zonja
powiedział mi, że przed namalowaniem cyklu kobiecych
portretów czuł się bombardowany informacjami o zbrodniach
w zaciszu ogniska domowego. Wracając do domu, wiele razy
mijał starszą kobietę sprzedającą pietruszkę, aż wreszcie
pewnego dnia ją zobaczył: pochyloną głowę, skulone ciało
jak niekształtny tobołek, splecione ręce. 
W Albanii co trzecia kobieta pada ofiarą przemocy domowej,
ale to statystyka typowa dla europejskiej średniej. W twarzach
zmęczonych, samotnych Albanek widzę rysy kobiet, które znam
z własnego podwórka; mroczne tło obrazów przypomina
koszmary, które śnią kobiety na całym świecie. +
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Teraz, kiedy jestem
martwa, obchodzi 
mnie tylko prawda
„Rozwiązkiem” Taubes pożegnała się zarówno
ze swoim małżeństwem, jak i z wiarą w sens życia. 
Miała 41 lat 
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MAŁGORZATA REJMER

– pisarka, dziennikarka i reporterka. Autorka powieści

„Toksymia” i zbioru reportaży „Bukareszt. Kurz i krew”.

Mieszka w Tiranie, gdzie pisze książkę o Albanii

Tu gdzie mieszkam, w Tiranie, mijam na ulicy
kobiety, arcykobiety i kobietoidy. Wszystko dla
oka i przez oko. W oku jest siła i przemoc
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ani podobno najlepiej czuje
się w drodze? 
Dużo podróżuję. Uczę w No-
wym Jorku, kręcę filmy na da-

lekim zachodzie, wciąż jeżdżę
tam i z powrotem. Zawsze samocho-

dem, do niedawna z psem, teraz sama. To  moje
ucieczki od wszystkiego: od miasta, od e-mai -
la, wiadomości pikających w kompu terze i ko-
mórce, metoda na znalezienie   spoko  ju, mię-
dzy miejscami, gdzie nie ma się   zobo wią zań.
Ale również sposób poznawania Ameryki in-
nej niż na ulicach Nowego Jorku.
Jej krajobraz pokazuje pani od pierwsze-
go filmu „River of Grass” o niespełnionej
życiowo matce spod Miami. Jak ten pej-
zaż się zmienił przez ostatnie 20 lat? 

Wszystko staje się mniej swojskie, regio-
nalne i bliskie. W młodości uwielbiałam słu-
chać lokalnych stacji radiowych. Teraz jedna
rozgłośnia należąca do wielkiej korporacji pro-
wadzi człowieka przez całe Stany. Kiedyś za-
trzymywałam się w knajpkach z miejscowym
jedzeniem albo spałam w motelach prowadzo -
nych od lat przez jedno małżeństwo. Dzisiaj
wszędzie powstają te same korporacyjne, sie-
ciowe kawiarnie i hotele. Ludziom się podoba
ten oswojony świat, w którym wszystko wy-
gląda podobnie. No i od dekad nie widziałam
dzikich koni. Pewnie gdzieś są. Ale już nie
przy drogach jak kiedyś.
Lubi pani obserwować rzeczywistość
z punktu widzenia outsiderów. 

Bardziej niż człowiek z władzą i  możliwoś -
ciami interesuje mnie ktoś, kto próbuje odna-
leźć się w rzeczywistości zaprojektowanej
dla niego przez innych. Może sama tak do-
świadczałam świata? Nawet jako kobieta re-
żyserka. Kino ciągle jest męską dziedziną.
Niech pan spojrzy na wielkie kariery nieza-
leżnych  reżyse rów. Nie znam kobiet, które
przebiły się do więk szych projektów, jak  Spike
Jonze, Richard Linklater, Gus Van Sant czy
Todd Haynes. Ja też pracuję wciąż z minimal-
ny mi budżetami. Ale i poza pracą zawsze czu-
łam, że z jakiegoś powodu nie pasuję do oto-

P
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cze nia. Powoli staję się Kurtem z „Old Joy”
– odklejonym od rzeczywistości wagabundą,
który ze zdziwieniem odkrywa, jak inni zbu-
dowali sobie życie. A gdzie on wtedy był?
Chyba nie wierzy pani w American Dream. 

To przestarzała koncepcja. Awans społecz -
ny i poprawa poziomu życia dzięki sile cha rak-
 teru i ciężkiej pracy? Statystyki pokazują, że
w USA rzadko się to zdarza. Wyparowało z nas
poczucie wspólnoty, ludzie sukcesu nie po-
magają tym, którym jest trudniej. Nie chcemy
razem stawiać czoła przeciw nościom losu.
Bardzo czuję to w  dyskusji przed wyborami
prezydenckimi. Skupieni na sobie Ameryka-
nie nie zamierzają dzielić się niczym z innymi. 
W pani filmach pozornie nie ma polity -
ki. Jednak można w nich znaleźć krytykę
społeczną. Jak w „Wendy i Lucy” – historii
 dziew czyny, która w poszukiwaniu pracy
jedzie przez Stany z ukochanym psem
i w niewielkiej mieścinie psuje jej się  sa -
mochód. 

SAMOTNE
STANY AMERYKI
Od dekad nie widziałam dzikich koni. Pewnie
gdzieś są. Ale już nie przy drogach jak kiedyś

Z Kelly Reichardt rozmawia Krzysztof Kwiatkowski

Próbuję tylko wnikliwie przyglądać się mo-
im bohaterom. Nawet kiedy zrobiłam  „Night
Moves” o aktywistach ekologicznych, bardziej
ciekawiła mnie ich potrzeba ideo logii niż  sama
ideologia. Ale przecież w losach takiej  Wen -
dy odbijają się polityka i sytuacja społeczna.
Dziewczyna straciła dom, domyślamy się,
że nagle, może w huraganie „Katrina”. Nie by-
ła ubezpieczona, ledwo wiąże koniec z koń-
cem, nie ma niczego własnego. Ze swoim lo-
sem pozostaje kompletnie sama. Bezbronna
i bezradna.
Nawet w „Meek’s Cutoff”, pani jedynym fil-
mie historycznym, opowiedziała pani o Dzi-
kim Zachodzie z punktu widzenia kobiet. 

Fascynowała mnie ta kolizja mitu z      rze -
czywi stością. Moje bohaterki jadą dyliżansem
przez pustynię. Patrzą przed siebie i widzą
40 mil niczego. Nie mają pojęcia, co ich spot -
ka, zostaje im nadzieja i trwanie z dnia na
dzień. Chciałam, by były pełnoprawnymi
uczestniczkami historii, zderzały się z realia-

Kelly
Reichardt

– jedna 
z najważniejszych
scenarzystek 
i reżyserek
współczesnego,
amerykańskiego
kina niezależnego.
Choć współpracuje
ze znanymi
aktorami, m.in.
Michelle Williams,
Jessem
Eisenbergiem,
Kristen Stewart,
tworzy ekstremalnie
skromne filmy 
z minimalnymi
budżetami
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wałam tak, jak się dokumentuje miejsca
 zbrodni: szerokie ujęcia, pełna widoczność,
równomiernie oświetlenie. Kiedy wracam
do tych wspomnień, orientuję się, jak wiele
z tego zostało w moim stylu. 
Odetchnęła pani na studiach w Bostonie? 

Jasne, rozkwitłam. Miami było ciche,
uśpione. Chodziło się na plażę i siedziało
na swoim krzesełku cały dzień. A Boston?
Trafiłam do środowiska, w którym każdy
kręcił coś super ósemką, realizował  projekty
 artys tyczne, nocami wyszukiwał koncerty

alternatywnych kapel.
Wtedy też odbyłam ca-
ły kurs kina. Nigdy chy-
ba nie oglądałam tylu
filmów. 
Co pani dało kino? 

To mój sposób  za -
angażowania się w rze-
czywistość. Pracując
nad projektem, badam
świat i głębiej o nim
 myślę. Wchodząc do
me  tra, mam w głowie

wielką układankę do rozwiązania. Poszuku-
jąc planów zdjęciowych, poznaję Amerykę.
Przy „Certain Women” zwiedziłam całą Mon-
tanę. Przez kilka lat mam czym żyć, w skupie-
niu. Zwłaszcza że długo montuję. A jak koń-
czę film? Znowu dobija się do mnie życie, czas
wypełnia się mailami, na które nie odpisałam,
rachunkami do popłacenia, wizytami u leka-
rzy. Całe to chrzanienie się z codziennością.
Ale w kinie szuka pani właśnie codzien-
ności. Momentów nudy, kiedy bohatero-
wie próbują ogarnąć „zwykłe sprawy”. 

Bo czasy się zmieniły. Dzisiaj nie trzeba cze-
kać na niezwykły moment, na przyjazd kapeli,
na to, jak puszczą piosenkę w radiu. Nie trze-
ba biec do domu z winylem  albo spieszyć się
na program w telewizji.  Dzisiaj atrakcje nas
 atakują, są na wyciągnięcie  ręki. Dlatego  może
prawdziwsze jest spojrzenie na ludzi w pozor -
nie nieznaczących chwilach ciszy. Bo wtedy
właśnie można dostrzec jakąś prawdę o nich.
Lubię mówić, że moje kino to urywki z życia
ulicznych przechodniów. 
Zawsze pani podkreśla, jak bardzo po-
dobna jest pani do swoich bohaterów.
Dzisiaj, kiedy jest pani uznaną reżyserką,
jednym z najmocniejszych głosów amery-
kańskiego kina niezależnego, ciągle nosi
pani w sobie to nieprzystosowanie? 

Cieszę się, że ludziom podobają się moje
filmy. Ale poczucie, że jest się outsiderem,
 zostaje w człowieku. Na co dzień ciągle męczą
mnie te same pytania: Jak żyć? Gdzie? Co jest
ważne? Dlatego kiedy już kompletnie nie  dają
mi one spokoju, zaczynam kolejny projekt.
Uciekam do kina, czuję się znów  zakorzeniona.
Przynajmniej na jakiś czas. +

mi wzniesionymi na męskiej przemocy. Ale
najbardziej zależało mi na tym, żeby pokazać,
jak te legendarne podania przerabiamy wciąż
na nowo i jak wciąż podobne mechanizmy
agresji i dzielenia ludzi zbierają żniwo. Przed
napisaniem scenariusza myślałam o Stanach
czasów Reagana. Kręciłam za rządów Busha
i wszyscy mieli w głowie obrazy z  Guantanamo
i Abu Ghraib. Po drodze wybory wygrał Oba-
ma. Pokazałam kolegom film, a oni mówią:
„A, rozumiem, Obama jest Indianinem?”.
Kiedyś powiedziała pani: „Jeśli pochodzi
się z Florydy i wyrwie stamtąd, żeby pro-
wa dzić ciekawe życie wśród wartościo-
wych ludzi, już osiągnęło się sukces”. 

Najwięcej satysfakcji w życiu daje mi przy-
jaźń. To przyjaciele stawiają przede mną wy-
zwania, sprawiają, że chcę być lepsza, że in-
tensywniej myślę o świecie. Najbardziej  lubię
z nimi pracować, wspólnie coś tworzyć. No
i mogę kraść ciepło ich dzieci, a później wra-
cać do domu, nie musząc się nimi zajmo wać.
Wygodne rozwiązanie. 
Czy właśnie przyjaźni brakowało pani
w Miami? 

Moja matka była agentką wydziału narko-
ty kowego, ojciec – technikiem badającym miej-
sca zbrodni, dorastałam wśród przedstawicieli
organów ścigania. Nie spotykałam wielu ludzi
o podobnych do moich zainteresowaniach,
z nosem wbitym w albumy fotograficzne. Mo-
że dlatego tak bardzo pamiętam swoją pierw-
szą przyjaciółkę? Przyleciała ze Szwecji, prze-
jeżdżała tylko przez Miami. Wreszcie miałam
kogoś, kogo fascynowały muzyka, sztuka, No-
wy Jork. Ona mnie otworzyła, pokazała Davi-
da Bowiego. To było jak iskra. 

Jak pani zapamiętała dzieciństwo w tym
specyficznym środowisku? 

Mam dużo dobrych wspomnień. Oboje
rodzice pracowali, jeździliśmy na kempingi,
wycieczki, mnóstwo podróżowaliśmy. Ale
moja generacja była pierwszym pokoleniem
masowych rozwodów w Stanach. Ojciec
po rozstaniu z matką mieszkał z czterema in-
nymi gliniarzami, którzy też byli w   sepa racji.
Ludzie nie bardzo sobie z tym jeszcze  radzili.
Dlatego młodość upływała mi pod znakiem
chaosu. Ciągłe przenoszenie się z miejsca
na miejsce, życie na walizkach, z kluczami
na szyi. Brakowało nam stabilizacji, wszyscy
się miotaliśmy. 
W świecie techników policyjnych szyb-
 ko odkrywa się ciemną stronę człowie -
czeństwa? 

Po latach zastanawiam się, dlaczego rodzi -
ce pozwalali mi wchodzić w świat ich pracy.
Pamiętam wielkie fotografie z miejsc  zbrodni
wiszące w gabinecie ojca. Do dzisiaj mog ła -
bym z najdrobniejszymi szczegółami odtwo -
rzyć zdjęcie zabitego dziecka. Ale wtedy
mniej myślało się o takich rzeczach. Zresztą
wcześniej czy później trzeba zawieść się
na ludziach i odrobić swoją lekcję mroku.
Kto wie, co dzisiaj oglądają nastolatki?
To prawda, że pani furtką do kina stał się
aparat do fotografowania scen zbrodni? 

Tak, pożyczałam go od ojca. A później to on
kupił mi pierwszy pentax K1000. Paradoksal-
nie, od niego nauczyłam się kina. Lubię  mówić
w wywiadach, jakie piętno odcisnęły na mnie
fotografie Stephena Shore’a. Ale przecież kie-
dy po raz pierwszy patrzyłam na świat przez
obiektyw, nie miałam o nich pojęcia. Kadro-

wysokie obcasy + 23 KWIETNIA 2016 + wysokieobcasy.pl 
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Kadr z filmu
„River
of Grass”, 
debiutu Kelly
Reichardt 
z 1994 r.

AMERYKAŃSKI KRAJOBRAZ 
FILMY KELLY REICHARDT 

– przegląd z udziałem reżyserki, kino.lab,

21-24 kwietnia, Warszawa
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PREMIERY

zy ludzie, którzy zapylają
kwiaty, naprawdę istnieją?
Wydało mi się to zupełnym
science fiction. 

Ależ nie, możesz wyszukać w in-
ternecie hasła „ręczne zapylanie”. Zo-

baczysz zdjęcia ludzi, którzy wspinają się
na drzewa z pędzelkami. To z jednej strony  fas -
cynujące i piękne, z drugiej – straszne. W Chi-
nach od końca lat 80. stosuje się ręczne zapy-
lanie. Chińczycy zaczęli to robić, bo w  regionie
Syczuan wszystkie owady wyginęły. Nadal sto-
sują tę technikę zapylania, choć część owadów
wróciła.
Dlaczego pszczoły? 

W 2013 roku zobaczyłam dokument o tym,
jak umierają pszczoły. Siedziałam przed tele-
wizorem jednocześnie zafascynowana i prze-
rażona. Nie wiedziałam, że te stworzenia tyle
dla nas znaczą. Pomyślałam sobie: o tym mu-
szę napisać! Usiadłam i zaczęłam pracować,
w zasadzie bez przerwy, do momentu gdy nie
skończyłam książki. Trwało to prawie dwa  lata.
Zaczęłam od pytania: jak to się dzieje, że  pszczo -
ły giną? Żeby się tego dowiedzieć, musiałam
się cofnąć w czasie do początków  nowoczesne -
go rolnictwa. Tak trafiłam do Anglii 1852 roku.
Opowieść o Williamie, przyrodniku, który pró-
buje wynaleźć nowy model ula, jest  oparta
na życiorysach historycznych postaci.
Takich jak Polak Jan Dzierżon. Pochodzę
z Dzierżoniowa, miasta nazwanego tak
na jego cześć. 

Naprawdę? Mówi się o nim, że jest ojcem
współczesnego pszczelarstwa. Kolejne pyta-
nie, które sobie zadałam, brzmiało: jaki wpływ
zanik pszczół ma na ludzi, którzy zajmują się
pszczelarstwem? Pszczoły giną przez uprawia -
nie tych samych gatunków na wielkich poła-
ciach ziemi, przez brak kwiatów, anomalie po-
godowe, niektóre chemikalia do zwalczania
pasożytów. W dokumencie zobaczyłam ame-
rykańskich pszczelarzy, którzy stracili swoje
pszczoły. Małomówni, silni mężczyźni stali
obok pustych uli, a po ich policzkach toczy-
ły się łzy. Nie mieli słów, żeby wyjaśnić to,
jak się czują, ale widać było, że pszczoły to ich
 całe życie. Wyginęły właściwie z dnia na dzień. 
Kiedy czytałam „Historię…”, czułam się, jak-
bym oglądała film. 

C
zajęta zabawą. Teraz zamiast lalek używam
kartki papieru. 

W maju na festiwalu literatury norweskiej
w Nowym Jorku mam poznać Karla Ovego
Knaus gårda, bestsellerowego  pisarza szczegó -
łowo opisującego swoje życie. Cieszę się na to
spotkanie, choć nie mogłabym pisać tak jak on.
Byłabym zawstydzona, gdyby wszyscy tyle
o mnie wiedzieli. Wolę mieć swoje sekrety. Dla
mnie pisanie jest właśnie tym – pozwala na ży-
cie w innym miejscu i zostanie kimś innym. 
Bardzo ważne w tej książce są kobiety.
Miałam wrażenie, że to one trzymają stery
całej opowieści, mimo że dwóch z trzech
głównych bohaterów to mężczyźni. 

Nie planowałam tego. Nie planowałam też
stworzenia powieści feministycznej. No ale
cóż, ta książka to ja, więc może tak się stało.
Czy historie, które opisujesz, opierasz
na swoich relacjach z rodzicami? 

Moi rodzice są z pokolenia ‘68. Najważniej -
sza dla nich była wolność. Wychowałam się
w domu, gdzie było mnóstwo półek z książ -
kami, ale niewiele pieniędzy. Moja matka
jest psychologiem, ojciec pracował w teatrze
z dziećmi. Nie zabierali mnie do parku czy la-
su, ale do kina i teatru. Moja mama powiedziała
mi kiedyś: „Możesz zostać kimkolwiek chcesz,
 tylko rób to dobrze”. Mimo to ja też się zbun-
towa łam. Przez jakiś czas chciałam być praw-
nikiem. Marzyłam o konkretnym zawodzie.
Wydaje mi się, że byli tym przerażeni. Mój oj-
ciec powiedział, że jestem na to zbyt kreatyw-
na. Ostatecznie okazało się, że miał rację. 
Myślisz, że twoja książka coś zmieni? 

Czytelnicy mówią mi, że „Historia…” po-
zwoliła im spojrzeć na świat trochę inaczej.
Mówią: „Nagle widzę  wokół siebie te wszyst-
kie owady! Zauważam pszczoły, słyszę ich bzy-
czenie”. Ja też zaczęłam je zauważać i doce-
niać. Nie mam ula, ale w ogrodzie posadziłam
kwiaty, które pszczoły lubią. 

Ludzie ją czytają i widzą, że zmiany klima-
tyczne to nie tylko abstrakcyjny koncept. To
również coś, co dzieje się w ich ogrodzie.  Jeste -
śmy częścią przyrody, osobno nic nie znaczy -
my. Podobnie jak pszczoły – ul jest ważniejszy
niż pojedyncza pszczoła. Nie pracują dla  siebie,
pracują dla dobra ula. My, ludzie, możemy spo-
ro się od nich nauczyć. +

PRACUJMY DLA DOBRA ULA 
Ludziom się wydaje, że to będzie suchy podręcznik pełen technicznych
szczegółów o pszczelarstwie, a okazuje się, że to świetne czytadło

Z pisarką Mają Lunde, autorką powieści „Historia pszczół”, rozmawia Natalia Szostak

Maja Lunde „Historia
pszczół”, przeł. Anna
Marciniakówna,
Wydawnictwo Literackie

Wcześniej zajmowałam się pisaniem  scena -
riuszy, piszę obrazowo. Gdy mam dobry dzień,
mam wrażenie, jakbym oglądała film i go opi-
sywała. Myślę, że twoja reakcja może mieć
związek z tematyką książki. Ludziom się wy-
daje, że to będzie suchy podręcznik pełen tech-
nicznych szczegółów o pszczelarstwie, a oka-
zuje się, że to świetne czytadło. Chyba  dlatego,
że snuję w niej opowieść. Mój wydawca powie -
dział mi, że to coś, o czym zapominają młodzi
pisarze. Coś musi się wydarzyć! Nie można
przez całą książkę opisywać swoich uczuć. To
nie działa. Debiutanci, użyjcie wyobraźni! 
To dla ciebie najważniejsze pisarskie na-
rzędzie? 

Tak. Gdy byłam dzieckiem, moi dziadko-
wie mówili, że nudzą się, kiedy przyjeżdżam,
bo siedzę sama w kącie zupełnie nieobecna,

wysokieobcasy.pl + 23 KWIETNIA 2016 + wysokie obcasy
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eby Andrzej Żuławski nie poszedł na pogrzeb Minister-
stwa Kultury, tobym sobie spokojnie wytłumaczyła.
Ale żeby nikt z ministerstwa nie przyszedł na pogrzeb
Andrzeja Żuławskiego – to podważyło niedobitki mojej

wiary w poczytalność nowych oficjeli. 
Jeśli był to świadomy akt – sromota, jeśli akt nieświadomo-

ści – jeszcze gorzej. Pocieszające jest tylko to, że sam zainteresowany
byłby pewnie takimi gośćmi zupełnie niezainteresowany. 

I że jego odbywający się w wieloznacznej ciszy pogrzeb, pogrzeb
bez pocztu sztandarowego, surm zbrojnych, koni, kościuszkowców,
czołgów, arcybiskupa, świętego Wojciecha i pierwszych dam, których
wysmakowana elegancja jest wprost proporcjonalna do niemoty, był
pogrzebem godnym naczelnego raroga polskiej kultury współczesnej,
arcybarona artystycznej wolności. 

Paradoksalnie, część jego twórczości z gracją wpisuje się w fokusy
nowej polskiej polityki kulturalnej. Jest nawet coś o Chopinie! Minis -
trowi na pewno by się podobało, zwłaszcza gdyby nie obejrzał. 

Ale żarty żartami: podczas gdy ten ostatni snuje swoje słodkie fan-
tazje o superprodukcji historycznej, szastając prefiksem „super”, jak-
by chciał się popisać znajomością najnowszego młodzieżowego  slangu,
„Trzecia część nocy” czy „Diabeł”, które Żuławski kręcił na początku
lat 70., pozostają modelami wybitnej artystycznie krytycznej refleksji
nad Polską i jej historią.

Refleksji, która wyprowadza ją daleko poza jej hermetyczne  za -
wiłości, w rejony filozoficzne i uniwersalne, jednocześnie nie rezyg -
nu jąc ze sznytu popowego. 

Oczywiście w idealnym świecie. W nieidealnym na uroczystej pro-
jekcji pokazany został „Kosmos” według Gombrowicza po francusku
z angielskimi podpisami, bo nie było wciąż polskich; w sieci krąży zwia-
stun „Smoleńska”, zwiastujący Smoleńsk przede wszystkim artys -
tyczny, zaś nowymi twarzami polskiej kultury współczesnej są  Ma -
ria Skłodowska-Curie i papież, PAPIEŻ (nie mylić z tym… no jak on
się nazywa… z tym kimś…) (no z tym, co się teraz podaje za papieża…)
(nie wiem).

Tematem tego tekstu nie ma być jednak nowa polska polityka  kultu -
ralna. Ma być nim stara polska polityka seksualna, czy też raczej anty-
seksualna. 

TEKST
DOROTA MASŁOWSKA

SZMINKA,
LUMPEKS,
MIĘSO, KSIĄDZ
czyli seks w dobie przemian 
a seks w dobie dobrej zmiany.
Zwanej również jej brakiem

SZAMANKA 20 LAT PÓŹNIEJ

Ż

Miotana anarchicznymi impulsami „Włoszka” 

ma swój pomysł na konsumpcję przystawek 

na elitarnym przyjęciu 

Sklep Odzież Zachodnia w czworakach. 

W tle Bogusław Linda, topos mężczyzny

oczekującego na partnerkę mierzącą ubrania 

Nietypowa sytuacja – kochankowie znaleźli czas, 

by mimo wszystko zdjąć ubrania 

Ulica Tamka w Warszawie. Prawdopodobnie

w 1995 roku ceny mieszkań wynosiły tu dokładnie 

tyle samo co teraz: 13 tysięcy za metr 

Jedna z najdziwniejszych scen w kinie polskim

wszystkich stuleci. Grupa studentów antropologii 

w tańcu paraplemiennym wokół kuwety z szamanem, 

na pierwszym planie Andrzej Nejman 
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Iwona Petry
i Bogusław Linda
w „Szamance”
Andrzeja
Żuławskiego
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Manor House SPA
kraina dobrą energią płynąca

Ma nor Ho u se SPA jest uro kli wym kom plek sem
ho te lo wym z naj lep szym ho li stycz nym SPA
w Pol sce i uni katową Aka de mią Ho li stycz ną
„Al che mia Zdro wia”. 

Jej au tor ski pro gram od mła dza ją cy ba zu je na wy -
łącz nie na tu ral nych te ra piach, któ re po bu dza ją pro-
 ce sy sa mo u zdra wia nia już na po zio mie ko mó rek,
a tak że sku tecz nie oczysz cza ją i od blo ko wu ją prze -
pływ ener gii w or ga niz mie. In no wa cyj ne me to dy są
na tu ral ną i cał ko wi cie bez piecz ną al ter na ty wą dla
bo tok su i za bie gów chi rur gicz nych, a ich efek ty
utrzy mu ją się dłu gi czas. 

Mazowiecki Manor House SPA to stylowy hotel
dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom,
który otacza rozległy, zabytkowy park o urze-
kającej przyrodzie i koncentracji dobroczynnych
energii natury. Jest to praw dzi wa en kla wa spo ko -
ju z ho li stycz ną fi lo zo fią od czu wal ną w każ dym
za kąt ku tej kli ma tycz nej po sia dło ści, gdzie ła two
przy cho dzi zdro wy sen i bło gi re laks. To ide al ne
miej sce na siel ski wy po czy nek, przy wró ce nie har-
 mo nii i we wnętrz nej rów no wa gi. Je śli chcesz
w zgo dzie z na tu rą „od zy skać” mło dość i na tu ral -
ny wy gląd, po wró cić do do brej kon dy cji i zy skać
ra dość ży cia, jest to adres do kład nie dla Cie bie.

NATURALNIE COFNIJ CZAS,POBUDŹ PROCESY
SAMOUZDRAWIANIA I WEWNĘTRZNE SIŁY 
ORGANIZMU, BY NA DŁUGO ZACHOWAĆ 
JEGO NATURALNE PIĘKNO.

www.manorhouse.pl

W tym roku mija 20 lat od premiery jednego z najbardziej enigma -
tycznych, nieudanych, okropnych i fascynujących zarazem polskich
filmów lat 90., „Szamanki” Żuławskiego według scenariusza Manueli
Gretkowskiej. Choć ma on na świecie swoich fanatyków, w Polsce   ciąg -
le owiany jest najgorszą sławą. Odsądzony od czci i wiary przez  kryty -
ków, których recenzje to osobny materiał na esej „Metafora fekalna
w krytyce filmowej”, wala się po dworcowych stoiskach „10 DVD
za 5 złotych”.

Wciąż kojarzony jest głównie ze skandalem, który wybuchł wokół
 rzekomego załamania nerwowego odtwarzającej główną rolę aktorki
 nieprofesjonalnej Iwony Petry, i księżmi nawołującymi z ambon do  jego
 bojko tu. 

Sama Iwona Petry kilkukrotnie w wywiadach dementowała pogło-
s ki o nerwicy i depresji, których nabawiła się na planie, ale ta legenda
to już legenda. Psychologowie łamali ręce nad kulturowym przekro-
czeniem, do którego młoda kobieta została nakłoniona w scenach  seksu,
a aktorki profesjonalne – nad brakiem wykształconych granic, które
chroniłyby naturszczyka przed nadużyciami reżysera. 

Obsadzenie w głównej roli zauważonej w kawiarni dziewczyny skoń-
czyło się dla samego dzieła dwuznacznie. 

Tytułowa szamanka jest hiperseksualną, chaotyczną, poruszają-
cą się bez ładu i składu, wręcz koziołkującą przez kadry pięknością
o słabym głosie i nienaturalnej frazie. Odpychającą i obcą widzowi,
 jednocześnie tak inną od aktorów o przewidywalnym, zawodowym
asortymencie gestów i min. 

Partnerujący jej w roli antropologa Michała Bogusław Linda, nieraz
mający ewidentne trudności z zapamiętaniem wybujałych,  hiper -
literackich dialogów, jest natomiast archetypicznym Bogusławem Lin-
dą. I Franzem Maurerem, i Leonem z „Sary”, z mimiką i frazą, których

poblaski można ciągle wyraźnie zobaczyć w mimice i frazie całego po-
kolenia wychowanych na tych filmach mężczyzn. 

Ciekawe go waloru dodaje też dziełu opublikowany kilka lat temu
„Trans” Gretkowskiej, pasjonująca środowiskowa powieść dezawuują-
ca szczegóły toksycznego  romansu z reżyserem, romansu, którego
 „Szamanka” jest owocem. 

Owocem chromym. A jednak niesamowitym. Cóż mogli spłodzić
 genialny mizogin i feministyczna wizjonerka po powrocie z emigracji
w Paryżu do Polski gramolącej się dopiero z przełomu? Tylko potwo-
ra. Film niemożliwy, cały czas balansujący na cienkiej granicy, za któ-
rą nieobliczalność przechodzi w niedopuszczalność, a szaleństwo
w idiotyzm. 

Jest rok po premierze filmu „Młode wilki” Jarosława Żamojdy,
w którym kobiety (bardzo nieliczne) wygłaszają frazy takie jak: „Chcia-
łabym, żeby się ze mną ożenił. Mam już 23 lata, ludzie już gadają, że zo-
stanę starą panną”, bawiąc się rąbkiem spódnicy. Nawet występna An-
gelika z „Psów” to przy bohaterce duetu Gretkowska – Żuławski  zapięta
pod szy ję figlareczka, raczej przedmiot, a nie podmiot seksualny. 

Sama Iwona Petry
dementowała pogłoski
o nerwicy i depresji,
których nabawiła się na planie, 
ale ta legenda to już legenda

REKLAMA
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Dzika, szamocząca się po ulicach, żywiąca się mięsem z kociej miski
„Włoszka”, która, jak mówi jej partner, „albo je, albo śpi, albo się pier-
doli”, jest chodzącym seksem. Przyrodą, chaosem, wokół którego klu-
czą i tłoczą się polscy mężczyźni: mroczni, wulgarni, brudni, agresywni. 

Zwierzęciem, ale swoim własnym zwierzęciem. Rewersem kamien nej,
białej, aseksualnej Madonny, przed której wizerunkiem w  pewnym mo-
mencie przyklęka, ociekając swoją czerwoną szminką. Negatywem  włas -
nej matki, której „chce się srać” ze strachu, gdy myśli o katującym ją mę-
żu, i zakochanej w księdzu staruszki, od której wynajmuje mieszkanie.
Zmysłową debilką, targaną miłością ladacznicą. Jest wszystkim, co kul-
tura katolicka usiłuje od zawsze z polskich kobiet wyegzorcyzmować. 

Seksualne uniesienia kochanków, iluminacyjne i destrukcyjne  jedno -
cześnie, mają za tło szarą jak czyściec Warszawę lat 90. (na potrzeby
filmu skontaminowaną z Krakowem), której Żuławski wraz z operato-
rem Andrzejem Jaroszewiczem dają niezwykły portret. Warszawę ha-
lucynacyjną, ołowianą, turpistyczną, pełną manowców, w których ko-
czują orkiestry bezdomnych i zboczeńców; Warszawę lumpeksów,
przejść podziemnych, kościołów, krzyży. 

Łatwo od „Szamanki” się odbić. Tak jakby jej twórcy, dwoje skan-
dalistów, to było o jakieś półtora skandalisty za dużo.

Tak jakby popisywali się przed sobą nawzajem, kto w polskim oby-
czajowym ogródku lat 90., w którym Kościół katolicki zaanektował już
co bardziej strategiczne rabatki, bardziej nabroi. Jest więc ksiądz  homo -
seksualista, wyjadanie mielonego z waginy i szczury mielące się z mię-
sem w oślizgłej masarni. Plastikowy szaman sprzed tysięcy lat odkry-
ty pod hutą i Paweł Deląg na rolkach handlujący uranem dziś mogą
śmieszyć, a ogólna suma chorobliwości przybliżać całość do wysoko-
artystycznej „Klątwy Doliny Węży”. 

Ale jest to też film, który przy odrobinie więcej realizacyjnego łutu
szczęścia miał szansę być filmem bardzo ważnym. A tak czy siak po-
został filmem odważnym. Dziwnym, poetyckim traktatem o seksie,
o przenikającej się w nim zwierzęcości i duchowości, mistyce i religii.
Także o opresyjnym kagańcu, który nakładał na te jego potencjały
 dominujący ówcześnie obyczajowość katolicyzm. 

Nikt się takiej dyskusji już w polskim kinie nie podjął. I obawiam się,
że takich drążących, filozoficznych pytań o seksualność może ono
w najbliższym czasie nie zadać. A byłoby warto. 

Właśnie teraz, w 2016, gdy seks, wybitnie niemistyczny i  wybitnie
niereligijny, za to o dużym potencjale marketingowo-komercyjnym,
leje się na chybił trafił z reklam, mediów i internetu agresywnym
strumieniem. A spocone piersi, uda i pośladki reklamują wszystko,
od batonów po dachówki i traktory. W tym świetle sceny miłosne
z „Szamanki”, spazmatyczne i fizjologicznie lepkie, opatrzone ryt-
miczną, szamańską-pogańską muzyką Andrzeja Korzyńskiego (z nie-
odłączną nutką fascynacji Casio), już nie szokują. Nie są bardziej
 pornograficzne niż standardowy klip Miley Cyrus oglądany przez
dzieci przy lepieniu z ciastoliny. Dialogi perwersyjnych kochanków
nie są wiele brudniejsze od tego, co krzyczą za przechodzącymi ko-
bie  tami zrośnięte z iPhone’ami 12-latki pod pobliską podstawówką. 

Jednocześnie po latach od premiery wyklętego thrillera, na któ-
rej nie pojawiła się ani Petry, ani Linda, znowu w jakimś paradok-
salnym przetasowaniu historii w polskich łóżkach i majtkach zja-
wia się Kościół katolicki. Niezreformowany, nadgryziony zębem
 czasu, w nieszczególnej formie, ale jak zawsze gotów do świato -
poglądowych porządków. 

Minister szkolnictwa nie przewiduje edukacji seksualnej, z aptek
 znika postinor, restrykcyjna i tak ustawa antyaborcyjna ma zostać za-
ostrzona. Patronką kobiet, i tych wierzących, i tych nie, znowu ma być
Maryja Zawsze Dziewica ze szramami na twarzy. Jedyne błogosławio-
ne piersi to te, które ssał prezydent, a rzeczoznawcą w kwestii aborcji
jest Episkopat  Polski. Niedorzeczne? Schizofreniczne? A jednocześnie
realne. 

„A wie pan, na co ja patrzę?” – mówił Andrzej Żuławski w wywia-
dzie dla „Polska The Times” w roku 2014. „Na to, jak oni są ubrani.
Co to w ogóle są za ubiory, o co w nich chodzi? Wyobraża pan sobie,
że facet w takich złocistych szatach i z pastorałem wyjdzie do sklepu,
by kupić sobie bułeczkę?”

Tak! – chciałoby się odkrzyknąć mu w zaświaty. – Nie dość tego,
po drodze wpadł do telewizji i wypowiada się o aborcji! 

O Boże, on wypowiada się też o wszystkim innym! 
Oto prawdziwy thriller. Thriller od twórców „dobrej zmiany”. Zwa-

nej coraz częściej „niezwykle złą zmianą, której jednak ostateczne
wprowadzenie będzie wiązało się chyba z koniecznością wyłączenia
w Polsce internetu i przeniesienia jej terytorium w kosmos”. +

SZAMANKA 20 LAT PÓŹNIEJ

REKLAMA
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ak to się stało, że panienka z dobrego
domu postanowiła zostać lekarzem,
że wymyśliła sobie najpierw medycy-
nę, a potem, co gorsza, ginekologię? 

Chciałam czmychnąć z domu, z Sosnowca,
gdzieś dalej. Złożyłam papiery na medycynę

w Łodzi. Na pierwszym roku tak mi się nie podobało,
że strasznie żałowałam i myślałam, że to rzucę. Ale pod-
pierał mnie, listownie, mój dziadek. I wytrwałam. Moja
grupa to było 11 osób, cztery babki i reszta chłopaków
(bardzo fajni) – jakoś dzięki nim przetrwałam pierwszy
rok. A jak się już zaczęły zajęcia w klinikach, kontakt
z ludźmi, z pacjentami, to mi się zaczęło podobać. A naj-
bardziej podobały mi się oddziały zabiegowe. I neuro-
chirurgia. W to poszłam. 
Skończyłaś studia w 1954 roku i dostałaś nakaz pracy
w Chorzowie. 

Dostałam nakaz pracy na Śląsku. W Katowicach sze-
fem wojewódzkiej służby zdrowia był znajomy ojca dr Or-
łowski. Leczył mnie, jak byłam dzieckiem. Kiedy się z nim
spotkałam, miał dla mnie złą wiadomość – okazało się,
że w naszym województwie nie było neurochirur gii. By-
ła do wyboru chirurgia albo ginekologia w Chorzowie.

Najgorsze dyżury były
na oddziale septycznym. 
Dlatego, że tam karetki
ciągle podjeżdżały,
zwłaszcza nocą,
i przywoziły kobiety
z krwotokami
po pokątnie
wykonanych aborcjach

Z Anną Podstawską-
-Dziewit, ginekolożką, 
swoją babcią, rozmawia 
Anna Dziewit-Meller

ZDJĘCIE
GRZEGORZ CELEJEWSKI

J

SZYDEŁKO
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Anna
Podstawska-
-Dziewit

– rocznik 1929,
absolwentka Akademii
Medycznej w Łodzi;
lekarka, ginekolog-
-położnik, wieloletnia
pracownica Szpitala
Miejskiego nr 3
im. dr. Mielęckiego
w Chorzowie

Anna 
Dziewit-
-Meller

– pisarka, autorka
wydanej niedawno
„Góry Tajget”, powieści
o eksterminacji
pacjentów szpitali
psychiatrycznych
w czasie II wojny
światowej
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Powiedziałam mu, że w takim razie wybieram ginekolo-
gię, bo stanowczo wolę pracować z kobietami. Moje do-
świadczenie było takie, że mężczyźni bardziej histery-
zują, jak im coś dolega, albo to lekceważą.
Zwłaszcza kobietę lekarkę, tak? 

Nie, w ogóle lekceważą proces leczenia. Są trudnymi
pacjentami. Wyszukują sobie wiele schorzeń, ale tej dys-
cypliny w leczeniu jest u nich mało. Natomiast kobieta,
jak choruje, to chce jak najszybciej wrócić do domu.
Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy? 

Tak. Nie miałam gdzie mieszkać, więc dostałam  pokój
przy sali operacyjnej, taką dyżurkę. Mieszkałam tam
prawie trzy miesiące. Przyszło nas wtedy trzy osoby
– dwóch kolegów i ja. Ja się pierwsza nauczyłam wszyst-
kiego, bo byłam zawsze na podorędziu. W razie czego
budzili mnie w nocy i pracowałam. Byłam z tego  powodu
bardzo zadowolona, bo szybciej wszystko poznałam.
Tam robiłaś swoją specjalizację? 

Tak. W jednym budynku, na parterze, był oddział gi-
nekologiczny – chirurgiczny, na piętrze porodówka, po-
łożnictwo i noworodki, a w drugim budynku był oddział
septyczny. Najgorsze dyżury były na septycznym. Dla-
tego, że tam karetki ciągle podjeżdżały, zwłaszcza nocą,
i przywoziły kobiety z krwotokami po pokątnie wykona -
nych aborcjach.
To był 1954 rok, czyli przed wejściem w życie ustawy,
aborcja była nielegalna. 

Tak. I to były nasze najbardziej stresujące dyżury. Jak
podjeżdżała karetka pod oddział septyczny, to chwilami
mrówki chodziły mi po plecach. Przywozili czasem ko-
biety łącznie z dwójką czy trójką małych dzieci, bo nie
było ich z kim zostawić – mąż miał „nockę” w kopalni
 albo hucie. Płaczące dzieci zostawały w dyżurce, a ja
na fotel brałam kobietę z krwotokiem, wykończoną, z bó-
lami. Trzeba było ją opatrzyć, co robiłam z duszą na ra-
mieniu, bo bałam się, czy od razu nie trzeba będzie jej
wieźć na salę operacyjną, bo może być dziura w macicy,
albo czy nie trzeba będzie usunąć całej macicy. 

Najczęściej te nielegalne aborcje były przeprowa-
dzane nie lekami, ale jakimś sprzętem kompletnie nie-
nadającym się do tego. A to śrubokręt, a to szydełko, a to
 druty do robót ręcznych. Zajmowali się tym ludzie ab-
solutnie nieodpowiedzialni, brudnymi narzędziami.

Biorę kobietę na fotel, zakładam wziernik – szyjka
otwarta, leci krew, kawałki jakichś tkanek.
Bo to były przeważnie wczesne stadia ciąży? 

Na ogół wczesne, ale bywało, że późniejsze. Ostroż-
nie wchodzisz do tej macicy odpowiednim, sterylnym
narzędziem. Patrzysz, że macica podziurawiona i że
wchodzi do niej kawałek jelita. Wyciągasz, ona prze, bo to
jest taki odruch, i widzisz, że ten kawał jelita jest również
podziurawiony. Oczywiście nie chce się taka babka przy-
znać, kto, gdzie i czym jej to zrobił. To są ekstremalnie
bo lesne zabiegi, a strach jest ją uśpić. Może się już nie
obudzić. I tu już na samym początku, jak zaczynam ba-
dać, otwieram, dostaję się tam, do macicy – czy dać nar-
kozę? Czy mi się obudzi? No więc to był straszny bicz
na młodych lekarzy, bo na dyżurach tego typu byli wów-
czas przeważnie sami młodzi. No, można było dzwonić
po kogoś starszego, ale albo się go zastało, albo nie.
Wychodzi podziurawione jelito. I co wtedy się dzieje? 

Zostawiasz wtedy tę pacjentkę, żeby jak najszybciej
sprowadzić krew dla niej, to w tym momencie kwestia

życia i śmierci. Wózek – i pędem na salę operacyjną. Ta pacjentka, którą wspo-
minałam, z trójką ryczących dzieci, to był dla mnie chrzest bojowy. Nigdy
w życiu jej nie zapomnę. I tych jej dzieci w dyżurce. Na salę operacyjną mu-
sia łam ściągnąć chirurga, bo nie wiedziałam, jak z tymi jelitami działać.  Trzeba
było usunąć trochę jelita, całą macicę, bo była tak podziurawiona.
Przeżyła? 

Nie przeżyła. Zakażenie organizmu zabiło ją w trzy dni. Mąż tej  pacjentki po-
wiedział nam potem, że aborcję robił jej facet, który na portierni dużego  zakła -
du przemysłowego w nocy dorabiał w ten sposób. Wiem, że został  aresztowany.
Bronił się, że przecież on pomagał kobietom, a ten przypadek to po  prostu był
straszny pech. Trójka dzieci została osierocona, ojciec na zmiany  pracował,
nie wiem, co tam potem się z nimi działo, mogę sobie tylko wyobrażać. Będę
ją pamiętać do końca życia i te jej płaczące dzieci. Taką pacjent kę z perforacją
jelita, która zmarła, ja osobiście miałam w tym okresie, kiedy obowiązywał
całkowity zakaz aborcji, tylko jedną. Ale tych z przedziurawionymi  macicami
było sporo.
Ile takich kobiet średnio się u was zjawiało? 

Jak na dyżurze nie było ani jednej z nielegalnej aborcji, to człowiek był
szczęśliwy, że udał się spokojny dyżur. Ja miałam w miesiącu 10-12 dyżurów.
Były też takie przypadki, że aborcję rozpoczęto, a macica była cała.  Roz poczę -
to i nie dokończono – też częste przypadki. Czasami takie aborcje były  robione
przez lekarzy, bo zdarzało się, że pacjentka w gabinecie prywatnym, ale nie gi-
nekologicznym, miała zaczętą interrupcję. Lekarz nie mógł sobie dać rady,
nie był pewny, czy wszystko usunął, dzwonił, że właśnie w jego gabinecie za-
częła rodzić. No, ale to była nieprawda.
Czy wówczas wkraczała prokuratura? Jakie były procedury przewidzia-
ne dla was – lekarzy? 

Myśmy musieli to tylko opisać w historii choroby i książce zabiegowej.
Ale osobiście nigdzie tego nie zgłaszaliśmy dalej. To już do nas nie należało.
Tak więc nie wiem, co tam dalej było z tym robione.
Co się zmieniło po wejściu w życie ustawy łagodzącej przepisy? 

Pamiętam, że wtedy zmarła mi inna pacjentka. Swoją pierwszą ciążę prze-
leżała u mnie na oddziale, parę miesięcy. Miała bardzo poważną wadę serca. Le-
żała aż do porodu. Zrobiono jej cięcie cesarskie, bo nie można jej było narażać
na poród – jej słabe serce by tego nie wytrzymało. Asystowałam ordynatorowi,
bo on to operował. Pamiętam, jak namawiał pacjentkę, żeby zgodziła się na pod-
wiązanie jajowodów podczas operacji, żeby już nie zachodziła w ciążę, nie ry-
zykowała. Nie zgodziła się. Upłynęły dwa lata i ona znów głosiła się do mnie
do poradni – była w ciąży. Ordynator zasugerował jej usunięcie. Nie zgodziła się.
I niestety, zgodnie z przewidywaniami kardiologów serce zaczęło wysiadać.
Zmarła razem z dzieckiem. Osierociła to pierwsze dziecko, wówczas prawie
trzyletnie. Mąż miał do nas ogromne pretensje, żeśmy jej nie przekonali. W ta-
kich wypadkach człowiek sam siebie winił. Że jednak za mało się gadało, tłu-
maczyło, że może by wreszcie zrozumiała.
Gdy weszła ta ustawa – co się działo z lekarzami będącymi głęboko wie-
rzącymi katolikami, dla których aborcja była śmiertelnym grzechem? 

Dyrektor wszystkich nas wtedy wezwał na zebranie i poinformował, że kto nie
podda się ustawie, będzie zwolniony ze szpitala. Nie będzie miał możliwości
specjalizacji, musi odejść. Nasz cały zespół ze złagodzenia przepisów bardzo się
cieszył. Oprócz jednej osoby, która rozpaczała, że będzie musiała odejść, bo jest
bardzo wierząca itd. I ja wpadłam na taki pomysł: „Jeśli się zgodzicie, to niech
bierze zawsze dyżury w Wigilię i sylwestra i będziemy robić te zabiegi za nią”.

Pacjentka miała słabe serce. 
Lekarz zasugerował aborcję. 
Nie zgodziła się. Zmarła razem z dzieckiem.
Osierociła trzyletnie. Mąż miał do nas
pretensje, żeśmy jej nie przekonali
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I przystała na to? 
Tak. Z radością.

A nie miałaś nigdy jakiejś takiej refleksji, że trzeba
ratować te płody za wszelką cenę? 

Wiesz, pamiętam, że w moim szpitalu pracowały sio-
stry zakonne. Jeszcze zanim ta ustawa weszła, to różne
części ciała płodów położne zbierały i paliło się to w  kot-
 łowni. Pamiętam, że poszłam do zakonnic i powiedzia-
łam: „Zbierajcie te części i co jakiś czas idźcie na cmen-
tarz, i tam pochowajcie w jakimś grobie”. Oj, usłyszałam
wtedy – że co ja sobie wyobrażam, że to przecież nie są
dzieci! Nigdy tego nie zapomnę. Więc jaki prymat płodu
nad kobietą?
Kiedy weszła w życie owa ustawa w 1956 roku, to
właściwie mieliśmy w Polsce aborcję na życzenie? 

Nie, nie na życzenie.
Co to znaczy? 

Były określone procedury, które kwalifikowały do za-
biegu. Najpierw w poradni stwierdzano, że kobieta jest
w ciąży. Musiała zgłosić lekarzowi, że chce usunąć z ta-
kiego czy innego powodu – bo na przykład została zgwał-
cona. Ja miałam w swej karierze dwie 12-letnie pacjentki
w ciąży, które za późno się zgłosiły do lekarza i obie uro-
dziły. Jedna z nich zgwałcona przez ojczyma.

No więc przychodziły i mówiły, że chcą usunąć z    takie-
 go czy innego powodu. Jeżeli tą przyczyną były  względy
zdrowotne, to taka pacjentka musiała mieć zaświadcze-
nie od lekarza, u którego się leczyła. Oprócz tego musiała
napisać stosowne podanie, pod którym byli pod pisani
ona i mąż – ojciec tego dziecka.
Aborcję wówczas umożliwiały też tak zwane przy-
czyny społeczne. 

Na przykład bieda. Każde takie uzasadnienie  musiało
być potwierdzone przez stosowne urzędy. Z tymi papie -
rami kobieta przychodziła do szpitala, gdzie ją badano,
czy aby ta ciąża nie jest już za duża, bo aborcja była moż-
liwa wyłącznie do 12. tygodnia. Ustalało się dzień, kiedy
pacjentka ma przyjść na zabieg, i wtedy to było  zrobione
tak, jak powinno być. Ze znieczuleniem, przez fachow-
ców. Nie było powikłań. Ale nie mogę się zgodzić na to,
by mówić o aborcji na życzenie. Pamiętam taką jedną
elegantkę. Nigdy nie rodziła. Przyszła po skierowanie
na przerwanie ciąży. Mówiła, że musi usunąć, bo ma wy-
kupione wczasy na wyspie jakiejś na Morzu Śródziem-
nym i przecież nie może tam się pokazać z brzuchem.
Wyrzuciłam ją z gabinetu.
Jak sądzę, liczba tych aborcji była taka sama, tylko
teraz były one robione w warunkach szpitalnych? 

Tak, kobiety były poddawane aborcji w warunkach
 szpitalnych, nie gdzieś na portierni, zakażane, podziura-
wione. Nie robiono z nich kalek, które już nigdy nie  mogły
potem mieć dzieci. Te, które stać było, to nawet w czasach
restryk cyjnej ustawy robiły aborcje prywatnie, w gabine-
tach lekarskich. A biedota najbardziej cierpiała.
Takie prawo najbardziej uderza w najbiedniejszych
ludzi. A jak było wtedy z antykoncepcją? Jak sobie
lu dzie radzili w latach 50.? 

Było trudno. Najczęściej ludzie sobie radzili stosun-
kami przerywanymi i kalendarzykiem. Zaczynały się po-
woli pokazywać tabletki antykoncepcyjne – dużo ich za-
pisywałam. Z tym że kobiety, jak miały pieniądze, to je
wykupiły, a jak nie, to ich nie brały – więc niestety, nie by-
ła to skuteczna antykoncepcja. Pamiętam moją radość,

jak udało mi się dostać przez znajomą z Danii całą wielką pakę spirali  do -
macicz nych. Trzymałam je jak największy skarb dla opóźnionych w rozwoju
dziewczyn ze szkoły specjalnej, która znajdowała się niedaleko mojego  szpi -
ta  la. Te dziewczyny były często wykorzystywane seksualnie. Zachodziły w cią-
że, które potem trzeba było usuwać. To, co mi zostało, dawałam biedniejszym
kobietom w mojej poradni „K”. Pamiętam, że przyszła do mnie taka pacjentka,
której założyłam tę darmową spiralę. „Pani doktor, syn idzie do pierwszej ko-
munii i ksiądz mi nie da rozgrzeszenia, dopóki nie wyjmę tej spirali”. No to jej
wyjęłam. Po tygodniu przyszła, żeby jej nową założyć. Szlag mnie trafił, na-
prawdę. Więc jej powiedziałam: „Teraz to pani sobie pójdzie prywatnie do in-
nego lekarza i zapłaci za nową spiralę”.
Twój ojciec był bardzo religijny. I co on na to, że ma córkę ginekologa? 

Wiesz, za to mama nie była zbyt religijna. Więc zawsze stała po mojej
 stronie.
A twój ojciec dyskutował potem z tobą, że robisz zabiegi aborcji? 

Nie. Nigdy się nie wtrącał w moją pracę.
A jak dzisiaj tego wszystkiego słuchasz, to co sobie myślisz? 

Że zgłupieli… Uważam, że księża nie powinni się do tego wtrącać. Oni po-
noszą dużą winę za to, że kobiety szukają pomocy gdzieś nie u specjalistów,
narażając swoje zdrowie i życie nawet. Biskupi powinni się zajmować  swoim
personelem. Może gdyby w ustawie zapisać kary więzienia dla mężczyzn zo-
stawiających kobiety w ciąży albo z dziećmi, wówczas aborcja byłaby nie  tylko
dozwolona, ale wręcz nakazana.
Zostałabyś ginekologiem po raz wtóry? 

Na pewno. Ta praca dawała mi ogromną satysfakcję od samego początku.
 Pamiętam, jak w pierwszych dniach, kiedy mieszkałam w tej dyżurce, woła mnie
taka najstarsza położna i mówi, że trzeba będzie kleszcze założyć. Kleszcze…
Rany boskie! Myję ręce, patrzę na te kleszcze ze strachem. Podchodzę do pa-
cjent ki. Pokazuje się już kawałek główki, a położna bierze jakąś butelkę z wo-
dą i mówi: „Zaraz, pani doktor, ja tu muszę najpierw ochrzcić. Jakby coś miało
pójść nie tak”. Założyłam te kleszcze, wyciągnęłam dziecko, rozdarło się na  cały
głos, zdrowe i całe. I już ochrzczone. Raz tylko w życiu te kleszcze zakładałam,
bo zaraz potem je wycofano z użycia. Ale to była, pamiętam, dla mnie frajda,
że wszystko poszło dobrze. Człowiek był dumny, że mógł zrobić to czy owo
dla dziecka albo matki. 

Pierwsze cięcie cesarskie też było dla mnie niesamowitym przeżyciem.
 Pamiętam. Oczywiście potem to wszystko była już rutyna, ale pierwsze zabiegi
zawsze robiły wrażenie na młodych lekarzach.

Miałam dwóch szefów, których zastępowałam. Któregoś razu poszli obaj
na urlop, ale wcześniej przekazali mi pacjentkę z zaawansowanym rakiem.
„Tam dużo nie zrobisz – mówili mi przed operacją – bo to już jest taka  ostatnia
pomoc. Co będziesz mogła, to zrób i zaszyj, żeby trochę ulgi miała”. No, otwo-
rzyłam brzuch, uwolniłam te zrosty, antybiotyk wlałam i taki płyn, żeby się
zrosty nie robiły tak szybko, zaszyłam. Babce trochę się poprawiło. Zwolniłam
ją do domu, nie miałam z nią kontaktu. Szefowie wrócili z urlopu. Wołają
mnie po pewnym czasie i pytają o tę pacjentkę. „Hanka, coś ty tam robiła?”
„To, co można było zrobić” – odpowiadam i czuję coraz większe zdenerwo-
wanie. „Co się stało?” „Chodź, ona tu jest, zbadaj ją”. W gabinecie babka leży
uśmiechnięta, a ja myślałam, że już dawno nie żyje.

Badam ją. Wyobraź sobie – nie ma zrostów, luz w brzuchu, babka zdrowa.
Czyli ją wyleczyłaś? Z raka? 

To nie ja. Sama się wyleczyła. Cholera wie, co się stało. Przypadek. Jak mi
mówią, że cuda się zdarzają, bo się ktoś pomodlił, to ja mówię: „To nie cuda,
to przypadek”. Bo ja wierzę w przypadek medyczny, a nie w cuda. + 

Jak dziś tego wszystkiego
słucham, to myślę, że zgłupieli.
Księża nie powinni się wtrącać. Biskupi
powinni zajmować się swoim personelem
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o czterech latach od debiutanckiego
„Mięsa” wyszło „Danke”. Spotykamy się
z tą samą bohaterką? 
No tak. Ale gdzie Krym, gdzie Rzym.

Tamta mieszała seks z miłością, zakocha-
nie z wykorzystywaniem. Co się zmieniło? 

Wszystko. „Danke” to akt oskarżenia. Opowiada
o czymś, w czym uczestniczyłam, ale już nie  uczest niczę,
bo się na to nie godzę. I mam wrażenie, że jestem dzięki
 temu dużo szczęśliwsza. A że wydaje mi się, że mam  trochę
talentu, by ostrym językiem nazywać rzeczy po imieniu
i być może czasami nazywać je pierwszy raz, to postano-
wiłam to zrobić.
Co według siebie nazywasz po raz pierwszy? 

Wydaje mi się, że nikt za bardzo nie opisywał środo wi -
ska kulturalno-imprezowego. Co, to nieważne? Ja myś lę,
że to jednak ważne, żeby opisać miejsce, w którym two-
rzą się zalążki wszystkiego, co wpływa na kulturę w tym
mieście. I kraju. Bo poza Warszawą w tym kraju za wiele
rzeczy nie ma. Droga, którą trzeba przejść, żeby się stać
tak zwanym artystą, krytykiem czy dziewczyną jakiegoś
chłopaka, jest podobna. I nikt do tego krytycznie nie pod-
chodzi. Wszyscy w to idą i kończą na tej samej imprezie
techno z mefedronem w nosie, zadowoleni. Tymczasem
wszyscy są tym samym rodzajem śmiecia.
Skąd ta nienawiść do Polski? 

Wzięła się z niechęci do Warszawy. Mam nienawiść
do jej środowiska kulturalno-imprezowego. Nie do same-
go mias ta. No i nie do całego kraju, który bywa czasem smut-
ną, źle ubraną dziewczyną, ale jest spoko.
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Dużo u ciebie narkotyków. Jaka jest różnica między al-
koholem i narkotykami? 

Moim zdaniem alkohol jest o wiele gorszy, to narkotyk,
tylko legalny. Panuje przekonanie, zwłaszcza pokolenie
 rodziców jeszcze tak myśli, że z narkotykami to albo nic,
 albo dworzec. A tak nie jest. Ludzie przecież nie chcą  sobie
robić krzywdy. Chcą się bawić, mieć z tego przyjemność,
korzyści – bo to idzie moim zdaniem w stronę  korzyś ci.
I na pewno mają mniejszą szkodliwość społeczną niż  al -
kohol. Jest mnóstwo badań, które to potwierdzają. Ludzie
się biją nie po MDMA, tylko po alkoholu. A piją prawie
wszyscy. Zawsze odmawiam alkoholu. Robi ze mnie czło-
wieka, którego nienawidzę.

Oczywiście nie promuję narkotyków, uważam, że trze-
ba bardzo uważać, co jest coraz trudniejsze, bo powstają
dziwne rzeczy, które można sobie kupić przez internet.
Opowiadasz o rozsądnym podejściu do narkotyków,
ale w „Danke” one się sypią i sypią. Jest tylko zabawa,
bardzo w sumie smutna. 

No właśnie o to chodzi, że to, co opisuję, jest  smut ne
i biedne. Mefedron to niejedyny narkotyk istniejący
na świecie, natomiast on podsypuje Warszawę. Bo jest ta-
ni. Chociaż w sumie było tak, dopóki był legalny. Nie wiem,
co ci ludzie robią teraz, pewnie bawią się jakąś podróbką.
Każdy się przed tym zazwyczaj broni, ale czy opowia-
dasz o doświadczeniu pokoleniowym? 

Myślę, że tak. Teraz nie próbuję się wywinąć. Zaprze-
czałam temu przy „Mięsie”, które było o doświadczeniu
partykularnym. Nie chciałam mówić, że wszystkie dziew-
czynki tak mają. Mają tak ci, którzy chcą czuć więcej.

MEFEDRONOWE
 ZORIENTOWAŁAM SIĘ, ŻE OTACZAJĄ
MNIE LUDZIE, KTÓRZY NIE POTRAFIĄ
NIC MI OBIECAĆ. UWAŻAJĄ, ŻE
POWINNI DOSTAWAĆ MEDAL ZA
KAŻDY DZIEŃ NIEBYCIA SUKINSYNEM

Z Dominiką Dymińską 
rozmawia Paulina Domagalska

P

ZDJĘCIE
MARCIN KALIŃSKI

Dominika
Dymińska
„Danke”,
Wydawnictwo
Krytyki
Politycznej 
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i czujesz, że kogoś okłamałaś. Miałam poczucie głębokiego niesmaku. I później
się okazało, że ten niesmak to nie kac, tylko to.

Ale też wydawało mi się, że ci ludzie mają do siebie dystans. A okazało się,
że za odejście ze środowiska są gotowi powiedzieć rzeczy straszne. Dotarło
do mnie, że wszyscy się do ciebie uśmiechają i jesteś super, tylko dopóki stoisz
do nich twarzą. Odsunęłam się od tego i zadowolona prowadziłam życie  równo -
ległe. Pewnego razu, mniej więcej po roku, trafiłam na jakiś wernisaż, a po pięciu
minutach było: „Dominika, napisałaś taką wspaniałą książkę, dostaniesz za to
Nike!”. Poszłam do łazienki i zadzwoniłam po przyjaciół.
Tak jest w kręgu znajomych, a jak to jest być młodą polską pisarką? 

Tak w ogóle? O Jezu. Tak samo jak być młodą dziewczyną. Każdy ma coś
do powiedzenia, bo mu się wydaje, że jest mądrzejszy. Słyszę, że się kreuję
i jestem bezczelna.
Jak reagujesz na seksizm? 

Zawsze byłam po stronie feministek, ale przy „Mięsie” nie miałam tego
uświadomionego. Żyłam innymi problemami. Więc jak ktoś mi zadał pytanie,
czy seksizm mnie dotyka, to powiedziałam, że nie.

A teraz – ile ja o to robię hałasu na co dzień! Jak dręczę swojego chłopaka
o przypadkowe rzeczy, które mu się wymskną, bo jeszcze niedawno nie wie-
dział, co to feminizm. Jestem potworem.

Jest mi przykro z powodu tych mężczyzn na granicy pokolenia, które  za częło
rozumieć, i tego, które rozumieć przestało. Wcześniej wymagało się bycia  miłym
i otwierania drzwi, a teraz wszystko jest źle. Rozumiem, że oni tego nie ku mają.
Ale od niektórych już trzeba wymagać. Bo to jest smutne, przykre i śmieszne,
jak lewicowi chłopcy dbają o los kobiet na całym świecie, a o swoją dziewczynę
nie potrafią zadbać. 
U ciebie jest w sumie mnóstwo pogardy, każdemu się dostaje. 

I bardzo dobrze. Mam dużo energii, która kończy się źle, takiej pozytyw -
nej nienawiści. Jest strumień skierowany w jedną stronę, ale oprócz tego obok
rosną kwiaty. Myślę, że ogólnie świat jest spoko, tylko trzeba trochę  rzeczy po-
naprawiać.
Co jest do naprawienia? 

Chcę, żeby ktoś wreszcie zauważył, że ci, którzy się biorą za bycie mądrym,
coś po drodze zgubili, jakąś normalność. To, co powinno być poukładane, nie jest.
Dotyczy to już poziomu relacji międzyludzkich, które kompletnie nie działają.
A bez ludzi nie da się nic zrobić.
Znamy hasło: „Nikt nie rodzi się kobietą”, ale czytając twoją książkę, moż-
na odnieść wrażenie, że nikt nie rodzi się człowiekiem. 

Trzeba się zrobić. Stajesz się sobą w kontakcie z drugim człowiekiem. Może
jest to konserwatywne przekonanie, ale bez miłości i głębokich relacji trudno
jest siebie zbudować. Rany same się tylko zasklepią i zostaną po nich chujowe
blizny. Ale żeby sobie pomóc, musi spaść jakieś wielkie szczęście z nieba. I ja
tak miałam. Gdyby mnie nie spotkały różne dobre, przypadkowe rzeczy, to też
nic bym ze sobą nie zrobiła. Byłabym smutnym, małym człowieczkiem. I  myślę,
że z każdym tak jest.
Co ci pomogło? 

Jak się zmierza gdzieś bardzo nisko, to tego nie wiesz albo wydaje ci się,
że tak miało być. Kiedy zaliczyłam dno, to nic ze sobą nie zrobiłam. Bo  samemu
się nie da. Koleżanka też ci nie wytłumaczy, że sobie robisz krzywdę. I wtedy,
kompletnie znikąd, spadło na mnie mnóstwo miłości – niezasłużonej, absolut-
nie nieproporcjonalnej w stosunku do tego, co sobą reprezentowałam. Spotkał
mnie cudowny człowiek, przesiedział ze mną na łóżku pół roku i mówił mi rze-
czy, a ja mówiłam jemu. Jakby mnie odkłamał. Opowiedziałam komuś o sobie,
kim jestem, kim bym chciała być, o co mi chodzi. Ale do tego trzeba było,
po pierwsze, miłości, po drugie, zaufania, a po trzecie – to spadło z nieba. Ja  tego
nie zrobiłam.
Dla mnie „Danke” to trochę historia ofiary, która wychodzi na prostą. 

Bo to jest o przemocy i o tym, jak się poukładać, nabrać odruchów  obronnych.
Że relacje kształtują się wobec linii przemocy, którą ustala jedna ze stron,  zwyk -
le mężczyzna. Nie chodzi o przemoc fizyczną, tylko presję wywieraną głównie
poprzez to, czego nie dają, a co ma być przyjęte za oczywiste. A nie powinno być.
Zorientowałam się, że otaczają mnie ludzie, którzy nie potrafią mi nic obiecać.
Uważają, że powinni dostawać medal za każdy dzień niebycia sukinsynem.
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 Natomiast to – tak, to jest doświadczenie pokoleniowe. Ta-
kie pokolenie mefedronowe. Ale „Danke” jest szerokie.
Dotyczy nie tylko osób w moim wieku. Ci ludzie mieli
po 19 lat, jak zaczęli chodzić na imprezy, ale melanż spra-
wił, że teraz, gdy mają lat 30-35, żyją tak samo. Bo kiedy
pracuje się w kulturze, to jak się pracuje? Cały czas tak sa-
mo. Jeśli nie jesteś jakimś wybitnym artystą, to spotka cię
tylko  bycie na melanżu.
Co jeszcze jest w tym pokoleniowego, wspólnego? 

Cała ta kultura melanżu, która jest niebezpiecz na. Ale
to jest pokoleniowe, tylko jeśli myślimy o garstce mło-
dych ludzi w dużym mieście, którzy mają pewne aspira-
cje. Tymczasem to cząsteczka. Jest mnóstwo młodych
 ludzi, którzy mają innego rodzaju aspiracje, i mówie-
nie, że oni do tego należą, jest rodzajem krzywdy.
Ale z drugiej strony Facebooka używa nie tylko garst-
ka. A „Danke” wygląda, jakby było zapisane w okien-
ku czatu. 

Tam jest nawet część przepisana z czatu. Fascynuje
mnie komunikacja internetowa, to, co w niej jest, a czego
nie ma, co w niej ważne, a co nie. To jest kultura   komu -
nikacji urywkowej, zsyntetyzowanej, pełnej treści, ale
przy opuszczeniu połączeń. I wydaje mi się, że to  wycięcie
połączeń przełożyło się z komunikacji wirtualnej na   real-
 ną. Przerzucamy między sobą treści.
W pewnym momencie jeden z bohaterów prosi o za-
pewnienie, że „nigdy, przenigdy nie wyrzucisz mnie
ze znajomych”. Tłumaczyłaś się z tego kiedyś? 

Nie, to akurat nie jest cytat z życia. Natomiast jest taka
niepisana zasada, że muszą się wydarzyć prawdziwe dra-
maty, żeby to zrobić. Powiedzenie komuś: „Wyrzuciłam
cię ze znajomych”, to ostateczność.

W pewnym momencie na własnym koncie na Face -
booku nie czułam się bezpiecznie, bałam się wyjść z domu
w piątek. I okazało się, że trzeba było się pozbyć, powiedz-
my, dwustu znajomych naraz. Nie mówię o kliknięciu
w krzyżyk, tylko realnie nie chciałam ich już znać. Ale wiesz
co, to była trudna decyzja przez pięć minut. A znam mnó-
stwo ludzi, którzy wciąż nie wiedzą, że niebycie czyimś
znajomym nie jest największą karą, jaka może cię spotkać.
Mój profil publiczny przestał być mój, ale wzięłam to z po-
wrotem w swoje ręce.  Bo można, tylko trzeba podjąć wie-
le odważnych decyzji. Chociaż to przecież żałosne, że mó-
wię w tym kontekście o odważnych decyzjach. Ale tak jest.
A w związku z tym – jak sobie radzisz z byciem pisar-
ką? Bo przedstawiasz się: Dominika Dymińska,  pi -
 sarka. 

Ja tego nie mówię na serio! Kiedyś byłam „czyjąś dziew-
czyną”, a później wydałam książkę i urosłam do rangi pi-
sarki. Więc jak ludzie innym ludziom przedstawiali mnie:
„Dominika Dymińska, pisarka”, to zaczęłam się z tego
śmiać. Nigdy nie uważałam, że przynależność do tego śro-
dowiska to coś, do czego należy aspirować, zresztą stąd
wziął się cytat: „Czyjaś pogarda to dla ciebie komplement”.
Sądziłam, że tam należy wejść, żeby to zepsuć. Chociaż
miałam taki moment, że się w tym za bardzo rozpłynęłam.
To nietrudne, bo się słyszy strasznie dużo pochlebstw.
Tak? A miałam zapytać, czy nie spotkał cię hejt. Bo lu-
dzie też lubią krytykować. 

No tak, ale jak się ich spotyka, to są mili, bardzo łatwo
się na to nabrać. Ktoś ci mówi, że jesteś super. No a kto ci to
mówi? Twoi koledzy na imprezie. Jeszcze posypiecie so-
bie kreskę, no to już w ogóle… Tylko że wracasz do domu
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 Albo że jestem za mało wdzięczna, a przecież jestem ich
jedyną dziewczyną.

Przez chwilę wydawało mi się, że muszę opuścić to mia-
sto, bo mnie tu już nic nie czeka – ludzie, których poznaję,
wiedzą coś o mnie albo ja wiem o nich i już chyba nie  spot -
kam nikogo, kto nie spał z połową moich koleżanek.
Używasz w książce słowa „puszczanie się”. Zazwyczaj
to jest łatka, którą przykleja się kobiecie. A u ciebie? 

U mnie jest po równo, puszczają się chłopcy i dziew-
czyny. Mam wrażenie, że ludzie są w zerowym kontakcie
ze sobą. Jeśli poznaję chłopaka, powiedzmy, 28-letniego,
który jest mądry i dużo w życiu zrobił, ale pierwszy raz
czuje zazdrość i zakochanie, to nie jestem dumna, że mi
się udało coś takiego wywołać, tylko myślę, że żyję w dziw-
nym świecie. Bo może nie czytałam wtedy Lacana, ale po-
znałam takie uczucia, jak byłam nastolatką. I nie czuję się
gotowa, żeby ludzi tych rzeczy uczyć.
Ale dajesz w „Danke” porady. 

No daję. Ale trochę w stylu: weźcie je sobie, tylko już
z daleka ode mnie. Bardzo mi będzie miło, jeśli ktoś sobie
przyjmie taką filozofię życia, ale ostrożnie. Chciałabym
odejść od profilu czytelniczego, w którym książki to coś,
co trzeba szanować, czytać od początku do końca. „Dan-
ke” można równie dobrze przeczytać od tyłu. To tworzy-
wo, które ma służyć do myślenia, nie historia z morałem
do wzięcia.

Mam wrażenie, że mnóstwo ludzi, którzy nic o sobie
samych nie wiedzą, przemawia hasłami jak z seriali. „Po-
trzebuję czasu”. Brakuje jeszcze pytania filozoficznego
o to, czym jest czas. Serio? Ile? Bo potrzebował „trzy mi-
nuty randki, żeby włożyć rękę w majtki” (śmiech). Ale to
nie jest śmieszne, to jest śmieszno-straszne.
Mówisz o przemocy symbolicznej, ale w twojej książce
jest krótki fragment, który kładzie się cieniem na resz-
cie lektury. Czy opisałaś gwałt? 

Tak. Jest opisany nie wprost, ale to był gwałt. Oczywiś -
cie, komuś może się nadal wydawać, że gwałt jest wtedy,
jak idziesz przez park, a ktoś cię zaciągnie w krzaki. Ale to
jest też wtedy, kiedy powiedziałaś „nie”, ale za cicho. I ile
razy powiedziałaś „nie” swojemu chłopakowi, a ile razy
on się za to obraził. Uważam, że należy sobie zadać pyta-
nie o to, czy zostało się zgwałconą. I obawiam się, że może
się okazać, że tak. I że więcej niż raz.
Dlaczego opowiadasz o tym doświadczeniu? 

Biorę sprawy w swoje ręce. W większości przypadków
to nie wygląda tak, że kolesiowi chce się ruchać, więc idzie
i to robi. W gwałcie najpierw jest przemoc, władza i   upo-
ko rzenie, seks jest gdzieś z boku. 
Gwałt jest zakorzeniony w naszej kulturze? 

Tak, bo to przemoc, a ona jest zakorzeniona w naszej
kulturze. Nie rozumiem, skąd myślenie, że gwałt jest zwią-
zany tylko z popędem seksualnym. Może w jakiejś części

przypadków. Ale jak są gwałty na wojnie, to co, żołnierze po prostu dawno z ni-
kim nie spali? Nie, to są akty przemocy.
„Danke” jest feministyczne w takim współczesnym, dziewczyńskim  wy da -
niu. I myślę, że czytelnik, który nadal otwiera drzwi przed kobietą, może cię
nie zrozumieć. 

Ale w tym nie ma nic złego. W ogóle otwierajcie te drzwi. Mężczyźni tak
się boją feministek, bo nie wiedzą, co to jest. Można usłyszeć pytania w stylu,
czy my chcemy po równo z nimi naprawiać krany. Nie, krany naprawiajcie
do woli. My chcemy innych rzeczy po równo.
Jakich? 

Żeby mężczyźni zrozumieli ten drobny fakt, że kobiety to tacy sami ludzie
jak mężczyźni. I nie ludzie z cipkami, jak kiedyś usłyszałam od jednego z moich
byłych. Nawet nie jestem taka przekonana o tym, czy my faktycznie mamy
mniej tej siły fizycznej. Chociaż największe dołki pod feministkami kopią chy-
ba nie mężczyźni, tylko kobiety, które twierdzą, że ich nie potrzebują. I te dziew-
czyny, które mówią: „A właśnie, że sobie poradzimy”. Dziewczyno, nie chodzi
o to, żebyś ty sobie radziła. Chodzi o to, żebyś nie musiała używać tego słowa.
Używasz czasem języka poradników. Jeden rozdział jest zatytułowany
„Seks. Fakty i mity”. Toczysz bekę z beki? 

No, trochę tak, ale w tym przypadku uznałam, że trzeba to ludziom powie-
dzieć. Ludzie się strasznie z seksem rozszaleli. Boję się tego, co robią.  Poliamoria
to tak, jakby jeść całe życie ukradzione słodycze i cieszyć się, że są jakieś.
Może tak chcą korzystać z wolności. 

Można wejść do sklepu i coś kupić tylko dlatego, że jest promocja. Nawet
nie wiem, czy oni kiedykolwiek uprawiali seks z miłości.  A polecam, to doświad -
czenie niebywałe. OK, jestem zwolenniczką trochę wyświechtanego poglądu,
że należy się wyszaleć. Trzeba różne rzeczy zrobić, żeby potem ich nie robić.
Ale gorzej, jak się z tego nic nie zrozumie. A można, obserwuję to na co dzień. 
Myślę, że dla niektórych to może być skandalizująca książka. 

A ja myślę, że jest bardzo konserwatywna.
W przekazie może tak, ale w warstwie fabularnej już nie. 

Nie stresuj mnie, moja mama jeszcze jej nie czytała (śmiech).
A skąd pomysł na poemat? 

Zawsze piszę poezją. Wtłoczenie mnie w formę prozy sprawiało, że na tym
traciłam. Tak straciło „Mięso”. „Danke” też miało formę powieści i w pewnym
momencie moja redaktorka powiedziała, że to wygląda jak notatka. A druga
książka musi być świetna albo będzie niedobrze. 

I zupełnie przypadkiem wpadłyśmy na ten pomysł – skoro piszę poezją, to
czemu nie przerobić całości. Jak usłyszałam, że mogę to przepisać na poemat,
 żeby wreszcie miało ten rytm, który chciałam, to odżyłam. Oddałam to w takiej
formie i nikt już nic nie powiedział.
Twoja książka ma motto: „A tiger doesn’t lose sleep over the opinion of
sheep” (Tygrys ma gdzieś opinie owiec). Jak być tygrysem? Skąd brać siłę? 

Jak miło, że o to pytasz. Bo na pytanie, o czym jest ta książka, odpowiadam,
że o różnych rzeczach, ale głównie o źródłach siły. Skąd ją brać? Po pierwsze,
trzeba wejść w kontakt ze sobą. Ciało to podstawa, punkt wyjścia.

Drugie – to język. To wyższy level, żeby wiedzieć, co się mówi i jak. Jakiś czas
temu kompletnie nie umiałam się wypowiedzieć. Co gorsza, mówiłam w ogóle
nie to, co chciałam. Ale da się tego nauczyć, tylko trzeba dużo mówić. Kolej-
na klisza – trzeba wyjść ze strefy komfortu. Zmuszanie się do czynności nie-
bezpiecznych jest bardzo otwierające i pomaga dowiedzieć się, kim się jest.
Jest coś jeszcze? 

Relacje międzyludzkie, ale na tym się nie można opierać. Bo to raz jest, a raz
nie. Oczywiście dobrze wierzyć w relację, być przekonanym, że to na zawsze.
Ale z tyłu głowy trzeba mieć, że to jak skakanie na koniu. Niby jest po twojej stro-
nie, ale zawsze się można wypierdolić. A potem trzeba wstać, więc ostrożnie.
To powiedz jeszcze, co oznacza bycie księżniczką. 

Jest to status ontologiczny, który sama sobie nadałam! Tytuł, do którego
się poczuwam. Jestem przekonana, że jakieś rzeczy mogą się zepsuć, chłopak
mnie może rzucić, koń zdechnie, umrą mi rodzice, ale straszniejsza rzecz mi się
już nie stanie. Zyskałam rdzeń ze stali nierdzewnej. Mogę pospać dwa miesią-
ce ze smutku, ale na dłuższą metę sobie poradzę. Mam się na tyle dobrze sama
ze sobą, że żadne rzeczy mi tego nie ruszą. Zbudowałam sobie szkielet. +

To jest smutne, przykre
i śmieszne, jak lewicowi chłopcy
dbają o los kobiet na świecie,

a o swoją dziewczynę
nie potrafią zadbać
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ie powiedziała pani matce,
że jedzie badać tygrysy
bengalskie, bo stwierdziła
pani, że gdyby została po-

żarta, matka uzna to za więk-
szy wstyd niż to, że wyszła pani za Żyda. 

Moja mama, straszliwa antysemitka, któ-
ra nie przyszła na mój ślub, tylko przesłała
list, w którym się mnie wyrzekła, bo wyszłam
za mąż za Żyda, nie wiedziała jeszcze wtedy,
że sama zrobiła to samo. Dowiedziała się tego
w dniu śmierci mojego ojca. Jedna z kuzynek
wyznała mi tajemnicę rodzinną, a ja natych-
miast jej to przekazałam: że mój dziadek był
biednym włoskim imigrantem, który zmienił
nazwisko na Montgomery, a jego żoną była Ży-
dówka. A żydostwo dziedziczy się po  kądzieli. 

Moja mama wychowała się w biednej ro-
dzinie w zabitej dechami dziurze na południu
Stanów Zjednoczonych. Chciała być jak Scar-
lett O’Hara. Była ambitna, bystra – została
 pilotem, pracowała dla FBI – i wyszła dobrze
za mąż za generała Montgomery’ego, mojego
ojca. Ona, dziewczynka z nizin, podróżowała
po świecie, miała służących, a ludzie w odleg -
łych krajach defilowali na cześć jej męża.
Uwielbiała to. I takiego życia chciała dla swo-
jej córki. To wielkoduszne chcieć dla ludzi,
 których kochasz, rzeczy, które tobie dawały
przyjemność. Chciała, żebym wyszła za mąż
za oficera, miała duży dom w bazie wojskowej,
nosiła eleganckie sukienki i drogą biżuterię
i chadzała na bankiety. A ja byłam inna. 
Jak inna? 

ELEMENT ANIMALNY
Chris pokazał mi, jak cieszyć się życiem. Kochałam go jak syna, 
brata i nauczyciela. I jak wielką, grubą świnię. Bo był świnią 

Z Sy Montgomery, przyrodniczką, pisarką, rozmawia Paulina Reiter

N

W Polsce ukazały się
dwie książki Sy Montgomery
– „Dobra świnka, dobra” 
i „Podróż różowych delfinów”,
tłumaczenie Adam Pluszka,
wyd. Marginesy

Sy
Montgomery

– amerykańska
przyrodniczka
i pisarka. W Brazylii
badała życie
różowych delfinów. 
W Zairze gonił ją
goryl, na Borneo
rozebrał orangutan, 
w Gujanie
Francuskiej pływała
z piraniami. Mieszka
w miasteczku
Hancock
pod Bostonem
z mężem, psem
i kurami
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Chciałam mieszkać w lesie ze zwierzętami
i uczyć się życia od nich. Byłam samotnym
dzieckiem. Nie umiałam się z nikim zakump -
lo wać, zresztą kto chciałby się kolegować z ge-
neralską córką? Nie rozumiałam dzieci – były
głośne i złośliwe, często okrutne. Zwierzęta
uciekały od ich krzyków. 

W domu zawsze było dużo zwierząt. Mia-
łam szkockiego teriera Molly. Zieloną  papużkę
Jerry’ego i jego różne partnerki. Kilka  jasz -
czurek – każdą nazywałam Lizzy. Żółwie, któ-
re kąpały się ze mną w wannie.  Świersz cze,
które mój tata przywiózł mi z Chin. Lubi łam
obserwować pszczoły na kwiatach.  Ptaki.
Uwielbiałam, gdy padał deszcz, bo wtedy z zie-
mi wychodziły dżdżownice. W „National Geo-
gra phic” przeczytałam o Jane  Goodall i jej  ba -
daniach nad szympansami i postanowiłam,
że chcę być jak ona. Tata, który był dla mnie
największym bohaterem, czytał gazety, więc
ja też chciałam czytać. Domagałam się, by czy-
tał mi artykuły o zwierzętach, a większość tek-
stów o świecie przyrody w latach 60. dotyczy -
ła zanieczysz czenia, wycinania lasów, myśli-
stwa, globalnego ociep lenia i przeludnienia.
Więc wtedy, już w dzieciństwie, postanowi-
łam, że po pierwsze,  będę zajmować się zwie-
rzętami. Po drugie, będę pisarką. Po trzecie,
nie będę miała dzieci. 
By powstrzymać przeludnienie? 

Tak. Czułam, że to jest jedna rzecz, któ-
rą mogę zrobić, by pomóc zwierzętom. Lu-
dzie często mnie pytają, czy nie lubię dzieci.
Ja kocham dzieci. Piszę książki dla dzieci. Spę-
dzam ze swoimi czytelnikami mnóstwo  czasu
i uważam, że są wspaniali. Widzę ich jako lu-
dzi,  którzy jeszcze nie kupili kłamstwa, które
leży u podstawy naszej kultury – że najważ-
niej sze rzeczy to kupowanie, władza, status,
uroda i inne bzdury tego typu. Dzieci wiedzą,
co jest ważne. Z czego składa się radość. Dzie-
ci kochają zwierzęta. Gdy odwiedzam szkoły,
pierwsze pytanie, które zadaję, to: „Kto kocha
zwierzęta?”. I wszystkie ręce idą w górę. Te
dzieci to nie tylko liderzy jutra, ale też dzisiejsi
 liderzy. Badania mówią, że 70 proc. rodziców
dzieci w wieku szkolnym wiedzę o ochronie
środowiska czerpie od swoich dzieci. Dzieci
to świetni nauczyciele. 
Zwierzęta to nauczyciele. Dzieci to na-
uczyciele. Nietypowe podejście. 

„Kiedy student jest gotowy, nauczyciel
przychodzi” – mówi chińskie przysłowie. Trze-
ba nauczyć się rozpoznawać swoich mistrzów,
a nauczyciele, którzy przyszli do mnie, mieli
często łuski albo skrzydła, byli pokryci futrem
albo śluzem. Miałam to szczęście, że umiałam
ich poznać i wysłuchać ich prawd, a nie odrzu -
cać tego, co chciały mi pokazać, jako zwykłe-
go „instynktu” lub w przypadku ludzi z kultur,
które lubimy nazywać prymitywnymi, jako
„śmiesznych zabobonów”. 
Na przykład? 

Ludzie w Sundarbanach (na granicy  Bang -
ladeszu) opowiadają baśń o tygrysie, bogu lasu.
Bóg ten pozwalał ludziom czerpać z bogactwa
lasu, jednak gdy pewien człowiek znieważył
go, ten zesłał tygrysa, by go zabił. Do dziś, gdy
tygrys zabije człowieka, mówią, że to bóg przy-
brał kształt tygrysa. I ludzie nie idą – jak to u nas
bywa – zabić tego tygrysa, tylko szanują go i ro-
zumieją tę karę. I słusznie, bo jeśli spojrzysz
na statystyki pokazujące, kto ginie w Sundar-
banach rozszarpany przez tygrysa, to stwier-
dzisz, że w 99 proc. śmierć ta ma miejsce w re-
zerwatach tygrysów, które są chronione. Re-
zer waty te powstały w miejscach, gdzie  dawne
prawa i tradycje ludzi zakazywały im chodzić

ze względu na szacunek dla boga tygrysa. Ci,
co tam się zapuszczają, robią to, by nielegalnie
wycinać drzewa, łowić ryby, wykradać dzikim
pszczołom miód. I wtedy giną. 
Co pani mąż sądził o tym, że jedzie pani
do rezerwatu, by zostać pożarta przez ty-
grysa? 

Musi pani zapytać Howarda. Powiedziałam
mu: „Nie martw się, kotku, wrócę, tygrysy nie
jedzą kobiet”. Co zresztą jest prawdą –  tygrysy
zjadają wyłącznie mężczyzn, bo kobiety  siedzą
w domu. Ale zupełnie serio: Howard po pros -
tu mnie rozumie. Bo jest pisarzem. Prowadzi-
my razem życie pisarzy. Sam namawiał mnie,
bym zdecydowała się pojechać na pół roku
do Australii. To było, zanim wzięliśmy ślub,
byliśmy bardzo zakochani i trudno było nam
się rozstać. Nie było komórek, internetu, tylko
listy. Rzadkie listy. Ale zachęcił mnie, bym je-
chała, mimo że wiedział, iż to będzie trudne
rozstanie. 
Co to znaczy: wiedziemy pisarskie życie? 

To znaczy, że pisanie jest najważniejsze.
Że każde pieniądze, które zarobisz, oznacza-
ją dla ciebie wolność i czas – najważniejsze rze-
czy dla pisarza. To oznacza ciche życie. Jadę
w teren, ale potem siedzę miesiącami w domu
w swoim pokoju i piszę. Nie jeździmy na  waka -
cje. Nasi przyjaciele chodzą na kolacje do re-
stauracji, my nie, bo musimy wstać rano, za-
mknąć się każde w swoim gabinecie i pisać.
 Jeśli w tym czasie dzwoni telefon, nie  odbiera -
my. Mieszkamy w starym drewnianym domu

w ma łym miasteczku, gdzie nie ma zasięgu
 komórek. Dla wielu ludzi najważniejsze są
ich dzieci. Albo budowanie poczucia bezpie-
czeństwa – to, żeby odłożyć jakieś pieniądze
na emeryturę. My wybraliśmy inne życie. Ta-
kie, które podporządkowane jest pisaniu. 
Czyli mąż, który rozumie, że żona musi po-
jechać na pół roku na pustynię w Australii,
to mąż, który rozumie, że pisanie to rzecz
najważniejsza w życiu. 

Tak. To było tak. Byliśmy wtedy dziennika-
rzami w jednej gazecie – „Courier News”. Na
urodziny dostałam od taty wspaniały prezent
– bilety do Australii, do której zawsze chciałam
polecieć ze względu na torbacze. Jest ich tam
ponad 50 gatunków. Przyłączyłam się do gru-
py Earth Watch, naukowców badających wom-
baty. Byłam tam dwa tygodnie, mieszkałam
w namiocie, wieczorami rozpalaliśmy ogień,
siadaliśmy pod eukaliptusami i słuchaliśmy
wykładów Pameli Parker, specjalistki od tor-
baczy. Byłam zachwycona. Na koniec Pame -
la Parker powiedziała: „Żałuję, że nie mam
 pieniędzy, by ci kupić bilet, żebyś tu wróciła,
i nie mam kasy, by cię  zatrudnić. Ale jeśli
chcesz przeprowadzić tu jakieś badania, to
 możesz zawsze zatrzymać się w moim obo-
zie i dostaniesz jedzenie”. Więc wróciłam
do „Courier News”, uzbierałam na bilet, od ko-
legów z pracy dostałam w prezencie namiot,
pożegnałam się z Howardem i przeprowadzi-
łam na pół roku na pustynię. Zaczęłam studio -
wać zachowanie strusi emu. Całymi dniami
 łaziłam za tymi gigantycznymi ptakami, wiel-
kimi jak człowiek, które potrafią biec 40 mil
na godzinę i których nogi są tak silne, że jed-
nym kopniakiem rozwalają ogrodzenie. Te
wielkie, silne ptaki pozwoliły mi się poznać,
zbliżyć. Nikomu przede mną się to nie udało. 
Czego się pani o nich dowiedziała? 

Na przykład tego, że mają fantastyczne po-
czucie humoru. Wprost uwielbiały drażnić psa
strażnika. Pies był na łańcuchu, a one świetnie
wiedziały, jakiej długości jest ten łańcuch. Pod-
chodziły, wyskakiwały w powietrze, wymachi -
wały skrzydłami i nogami, kręciły szyjami, że-
by go rozjuszyć. Gdy zaczynał szczekać, cofa-
ły się i całą grupą się z niego natrząsały. 
Wielu naukowców w tym momencie pani
przerwie i powie, że się pani całkowicie
myli. Zwierzęta nie mają uczuć, a zwłasz-
cza poczucia humoru. 

No cóż, to oni się mylą. Udowodniono, że
ośmiornice umieją się bawić. Potrafią  spon -
tanicznie wymyślać gry, bardzo podobne
do tych, w które bawią się nasze dzieci. Gdy
zobaczysz, jak ośmiornice rzucają sobie pi-
łeczkę, nie możesz udawać, że się nie bawią.
Roland Anderson w Seattle zaobserwował
ośmior nicę, która w nurt u wylotu filtra po-
wietrza wrzucała kolorowe kulki. Gdy kulka
zatoczyła koło, chwytała ją i rzucała od nowa.
Opisał swoje odkrycia i to był pierwszy opisa-

STYL ŻYCIA

Trzeba nauczyć się
rozpoznawać
swoich nauczycieli, 
a ci, którzy przyszli
do mnie, mieli często łuski
albo skrzydła, byli pokryci
futrem albo śluzem

876str_26_styl zycia_montgomery:edek 2016-04-15 14:26 Page 27



wysokieobcasy.pl + 23 KWIETNIA 2016 + wysokie obcasy

28

ny przypadek tego, jak bawią się mięczaki.
A przecież zabawa to jedna z tych rzeczy, któ-
ra charakteryzuje „wyższe umysły”. 
Wróćmy do Australii. 

Zakochiwałam się niepostrzeżenie w emu.
Budziłam się rano i nie mogłam się doczekać
spotkania z nimi. Przy nich byłam szczęśliwa.
To było jak spotkanie z kochankiem na lot nisku
po długim rozstaniu. Zbierałam dane, zapisy-
wałam obserwacje i nawet nie zauważyłam,
jak bardzo jestem zakochana, dopóki nie nad-
szedł czas rozstania. Trudno było się z nimi po-
żegnać. Zna pani film „E.T.”? Dzieci w tym fil-
mie kochały swoje rodziny i przyjaciół, ale to
E.T. był wyjątkowy, bo pokazał im, jak patrzeć
na świat w inny sposób. To niezwykły przywi-
lej móc spojrzeć na świat, który pokazują nam
dzikie zwierzęta. 
Pani też trochę żyła jak dzikie zwierzę.
Prawie się pani nie myła, na głowie miała
kołtun. 

Mieszkałam w namiocie. To była  australij -
ska zima i rzeczywiście było chłodno – na  tyle,
że rano w czajniczku stała zamarznięta  woda.
Spałam w ubraniu, w czapce, w śpiwo rze na-
ciągniętym na nos. Nie miałam lustra. Nie by-
ło prysznica. Raz na jakiś czas jechałyśmy
do miasta wziąć prysznic, ale bardzo rzadko.
Bo i po co? Nikt na nas nie patrzył, więc nikt
się nie przejmował wyglądem. Gotowałyśmy
nad ogniskiem. Myłyśmy ręce w wodzie bo-
rowej. Wody pitnej miałyśmy mało, więc ją
oszczędzałyśmy. 
Ile osób było w obozie? 

Siedem, osiem kobiet. Mieszkałyśmy
w osob nych namiotach i zajmowałyśmy się
swoimi badaniami. Spotykałyśmy się raz
dziennie, na kolacji. Całe dni spędzałam z emu.
A w nocy pisałam. To było wspaniałe życie. 
Pisze pani, że czuła się piękna. 

Wreszcie! Wygląd zewnętrzny ma to do sie-
bie, że można z nim zrobić tylko pewną ogra-
niczoną liczbę rzeczy. A ja byłam brzydka
i już. Zajmowanie się upiększaniem to strasz-
nie wkurzające zajęcie. Tam wreszcie mogłam
przestać przejmować się tym, jak wyglądam,
i to było wyzwalające! Rzadko myłam włosy
i się czesałam, więc na głowie zrobił mi się
 kołtun jak u dzikich psów. I czułam się  piękna
po raz pierwszy w życiu. 

Polecam wakacje na pustyni każdej  ko bie -
cie, żeby poczuła, jak cudownie jest się uwol-
nić od tego całego wymyślonego gówna,   które
kładą nam do głowy. Zobaczyć, że to  zupełnie
nieważne. Jeśli lubisz się stroić i nosić obcasy
– proszę bardzo. To nie jest nic złego. Ale ja
za tym nie przepadam i nawet gdybym  wyglą -
dała bosko w szpilkach, to i tak bym ich nie
nosiła, bo są niewygodne i wywaliłabym się
w nich na nos. 

Druga rzecz, która sprawiła, że czułam się
tam znakomicie, to poczucie, że robisz coś do-
skonale. Rzadko zdarza nam się dziś to poczuć,
wiecznie mamy do siebie pretensje, że coś
można było zrobić lepiej. W Ameryce nasze
codzienne życie jest kompletnie oderwane
od naszej doskonałości jako organizmów. 
Doskonałości jako organizmów? 

Dam przykład. Kilka lat temu Hancock
skuła burza śnieżna. Odcięło nas od prądu
na tydzień. Nie mogliśmy pisać. Nie mieli-
śmy wody. Ale w odróżnieniu od naszych
 sąsiadów mieliśmy starodawny piec, więc
gotowałam dla wszystkich. To był tydzień
prostego życia. Przynosiliśmy wodę od są-
siadów i drewno z lasu. Codziennie czuliśmy,
że żyjemy doskonale, że odnieśliśmy wielki
sukces, bo udało nam się nie umrzeć. 
Pani lubi walczyć o przetrwanie. 

Jak gnu! 
To znaczy? 

Zaczynam teraz pisać książkę o gnu i oglą-
dam filmy dokumentalne o nich. Biedne gnu!
Gdziekolwiek spojrzą, czyha na nie niebezpie -
czeństwo – a to krokodyl chce je zjeść, a to lew,

a to skręcą nogę, przeprawiając się przez rze-
kę. Oczywiście żartuję sobie trochę. Wkrótce
poznam gnu i zobaczę, czy ich życie  rzeczywiś -
cie jest pełne trwogi. Podejrzewam, że raczej
nie są wiecznie przerażone, muszą być po pro-
stu ciągle uważne. Znam ten stan. Kiedy po-
dróżowałam po Amazonii, nie bałam się o ży-
cie, ale ciągle trzeba było uważać, żeby nie
ugryzło mnie coś jadowitego, żeby nie stanąć
na czymś trującym, nie nadziać się na trujący
kolec wystający z drzewa. 
Czy kiedyś podczas podróży bała się pa-
ni o życie? 

O tak. Ale nie wtedy, gdy spotykałam zwie-
rzę ta, lecz ludzi. Zwłaszcza ludzi z bronią. Zwie-
rzę, które zrobiło mi największą krzywdę, to
 komar – nabawiłam się przez niego malarii.
Nie jestem też wielbicielką gryzących mrówek,
to naprawdę bolesne, nieprzyjemne  zwłaszcza
wtedy, gdy jesteś na czubku drzewa, by obser-
wo  wać amazońskie różowe delfiny, i nie mo-
żesz nic zrobić, gdy mrówki gryzą, bo spadniesz.
Spot kałam też na swojej drodze wiele jadowi-
tych węży, ale nigdy żaden nie próbował mnie
zaatakować i ukąsić. Nie, nie boję się zwierząt.
Jedyna rzecz, której się boję, to to, że zawio  dę
jako pisarka – że nie uda mi się opowiedzieć
ich historii, napisać o nich dobrej opowieści. 
Jakie wspomnienia z ży cia przywołałaby
pani, siedząc przy ognisku? 

Wszystko, co najważniejsze, spotkało mnie
tu, w domu. Miłość Howarda. Dni, kiedy przy-
nieśliśmy do domu nasze psy – Tessę, potem
Sally i teraz Thurbera. Żegnanie się z Sally,
gdy umierała. Wróciłam akurat z trasy z książ-
ką i kiedy ją zobaczyłam, przeraziłam się, była
tak słaba. Okazało się, że miała raka mózgu.
 Weterynarz uśpił ją w naszej sypialni. Kilka ty-
godni później Howard zadzwonił, że właśnie
stoi przed miotem szczeniaków i że jeden
z nich jest ślepy. Czy go chcę? Byłam w ciężkiej
żałobie po Sally i byłam pewna, że nie jestem
gotowa. Ale wzięliśmy go i to pokazało mi, że
ca łe życie może się zmienić w jednej chwili. 

Ale powiem pani o innym ważnym prze-
życiu. Ostatnio nurkowałam w metalowej klat-
ce, by zobaczyć rekiny. Dla wielu ludzi być
pod wodą, w klatce i spotkać rekina to trzy rze-
czy, których nie lubią. Ale ja denerwowa łam
się jedynie tym, że rekin może nie  przypłynąć.

Dzielimy 99 proc.
genetycznego
materiału
z szympansem,  
90 proc. z wiewiórką,
a 40 proc. z bananem.
Jesteśmy jedną rodziną 
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I nagle dziesięć metrów ode mnie pojawił się
jeden. To było jak z Biblii – słowo  stało się cia-
łem i zamieszkało między na mi. Nie czułam
lęku. Rekin to   najskutecz niej szy  łowca w oce-
a nie, szef oceanu. W  odróż  nieniu od ludzi,
którzy sprawiają, że w 2050 roku w ocea nie
będzie więcej plastiku niż ryb. Czułam, że pły-
nie do mnie ktoś, kto zna się na zarządzaniu
oceanem. Podpłynął, spojrzał na mnie i od-
płynął. Poczułam, że jestem częścią tego sa-
mego dzieła. Nie chcę myśleć o sobie jako o ja-
kimś wyższym stworzeniu, ponad  innymi.
Chcę czuć zwierzę we mnie, czuć się częścią
wielkiej całości. 

Dlatego ekscytuje mnie ruch w świecie na-
uki, który zaczyna walczyć o prawa zwierząt.
To, że zaczynamy rozumieć, iż nie jeste śmy
na planecie jedynymi, którzy czują i kochają
i którzy zasługują na dobre życie. 
W Polsce wiele osób się zaśmieje. 

Jeszcze zupełnie niedawno wielu ludzi
mówiło, że kobiety nie powinny mieć praw.
Albo ludzie kolorowi. I nadal w Ameryce jest
wielu takich, którzy uważają, że prawa zwie-
rząt to bzdura. 

W 2012 roku grupa międzynarodowych
ekspertów z zakresu neurologii poznawczej
podpisała w Cambridge deklarację nt. świa-
domości mówiącą, że: (...) „dowody wskazują,
że zwierzęta inne niż ludzie mają neuro -
anatomiczne, neurochemiczne i neurofizjo-
logiczne podłoża stanów świadomości łącznie
z możliwością podejmowania świadomych za-
chowań. W konsekwencji waga dowodów
wskazuje, że ludzie nie są unikalni pod wzglę-
dem posiadania ośrodków neurologicznych,
które budują świadomość. Zwierzęta inne niż
ludzie, w tym ssaki i ptaki, a także wiele innych
stworzeń, np. ośmiornice, również posiadają
odpowiednie podłoża neurologiczne”.

Zwierzęta odczuwają emocje tak jak my. Bo
niby dlaczego nie? Dzielimy 99 proc. genetycz-
nego materiału z szympansem, 90 proc. z  wie -
wiór ką ipancernikiem. Dzielimy nawet 40 proc.
 mate riału genetycznego z bananem! Jesteśmy
zrobieni z tego samego materiału. Jesteśmy jed-
ną rodziną. Jesteśmy do siebie bardzo podob-
ni, nasza budowa ciała jest analogiczna. Na-
ukowcy znaleźli u ośmiornic hormon prawie
identyczny z oksytocyną, naszym hormonem

„przytulania”, który sprawia, że kochamy swo-
je dzieci, i reguluje większość sytuacji społecz-
nych i towarzyskich, w które wchodzimy. 
Jednak wielu naukowców twierdzi, że
zwie   rzęta nie są zdolne do emocji. 

Czy oni mieli psa?! Nasze psy nas kochają.
Skąd bierze się ich zdolność do miłości? Od ich
przodków – wilków, które ewidentnie potrafią
kochać. Kruki zostają przy swoich umiera -
jących bliskich i nie mogą się z nimi rozstać
 nawet już po ich śmierci. Miłość na świecie
 pojawiła się prawdopodobnie z pierwszym
 jajem. Miłość i lęk to uczucia, które pomaga-
ją przetrwać. Niezależnie od tego, czy wierzysz
w ewo lucję czy boską kreację, wszystkie hi-
storie opowiadają jedną prawdę: że wszystkie
zwierzęta, całe życie ożywione wyszło z   jedne-
 go miejsca i jest tak zorganizowane, by  chronić
życie. Lubię czuć się częścią tej wielkiej sieci.
Nie chcę czuć się wywyższona ponad inne
umysły i stworzenia, które zamieszkują naszą
planetę. Nie chciałabym żyć wyłącznie wśród
takich jak ja – w mieście zamieszkanym przez
same 58-letnie, białe kobiety. Podoba mi się, że
jestem otoczona przez dzieci i starców, osoby
autystyczne i geniuszy, że niektórzy moi przy-
jaciele potrafią zmieniać kolor ciała i kształt,
bo są ośmiornicami. 
Chyba czas, by opowiedziała pani o Chris -
topherze Hogwoodzie. 

Wychowałam go od dziecka, ale stał się
moim wielkim (dosłownie!) mistrzem. Poka-
zał mi, jak cieszyć się życiem. Kochałam go
jak syna, brata i nauczyciela. I jak wielką, gru-
bą świnię. Bo był świnią. A świnie cieszą się
podobnymi przyjemnościami życia jak ludzie
– lubią dobrze zjeść (oboje z Chrisem byliśmy
miłośnikami babeczek czekoladowych),  lubią
być głaskane, uwielbiają kąpać się w pianie.
Chris nauczył mnie, jak wspania le jest leżeć
pod gruszą w słoneczny dzień z przyjacielem,
nawet jeśli jest on świnią. 
Pastor w miasteczku przedstawiał panią:
„Sy Montgomery, pisarka, która mieszka
ze świnią i nie mam na myśli jej męża”. 

Gdy go przygarnęliśmy, był maciupeń-
kim warchlaczkiem. To było w roku, gdy mój
ukocha ny tata umierał na raka. Pojechałam
pomagać mamie zajmować się nim. Mary,
właścicielka farmy, zadzwoniła do Howarda

i powiedziała: „Mamy chorowitą świnkę,
umrze, jeśli nikt jej weźmie. Weźmiecie?”.
A Howard powiedział: „Normalnie nawet nie
przekazałbym Sy, że dzwoniłaś, ale ponieważ
jej ojciec umiera, myślę, że to właśnie ta  jedna
rzecz, która może jej pomóc to przeżyć”. 

Howard nienawidził mojego ojca za to, że
rodzice się mnie wyrzekli, i za to, jak potwor -
nie traktowali jego rodzinę, ale wiedział, jak
bardzo kocham ojca, i wiedział, że nie ura-
tuję go przed śmiercią, niezależnie od tego,
jak bardzo bym chciała. Ale wiedział, że mo-
żemy uratować tę świnkę.

I uratowaliśmy! Chris wyrósł na 370- kilo -
gramową, szczęśliwą świnię. Ludzie go ko-
chali! Była najpopularniejszą osobistością
w Hancock, nawet dostawała głosy w wybo-
rach. Pójdziemy potem na spacer z psem, to
pokażę pani grób pewnej dziewczynki z są-
siedztwa. Na grobie ma wyrzeźbioną  świnkę.
Bo Kelly kochała Chrisa i przychodziła się
z nim bawić. I jej rodzice rozumieli, że mogą
zaufać tej wielkiej, ciężkiej świni z ostrymi
jak brzytwa kłami, że nic nie zrobi ich słabej,
wyniszczonej rakiem córeczce. Że o nią
 zadba. 
W książce „Dobra świnka, dobra” opłaku-
je pani też śmierć Chrisa. Strasznie pani
cierpiała. Wielu ludzi powie: niepotrzeb-
nie, to przecież tylko świnia. 

Gdy Chris umarł, a zaraz po nim Tess, za-
częły wypadać mi włosy. Dziąsła zaczęły
krwawić. Traciłam pamięć i zapominałam
słów. Fizycznie rozpadałam się na kawałki
z cierpienia. 

Jeśli się kochało, trzeba przeżyć żałobę.
Mój ojciec zmarł zbyt młodo z powodu raka,
ale nawet gdyby zmarł, dożywszy setki, to na -
dal by mi go brakowało i nadal bym  opłaki wa -
ła jego brak. Chris miał wspaniałe, długie ży-
cie, ale ta świadomość nie  zmniejszyła mojej
tęsknoty za nim. 

Często to kobiety czują więcej i głębiej i dla-
tego bardziej cierpią z powodu straty. Uwa-
żane jest to za słabość. Moim zdaniem fakt,
że kobiety przywiązują się bardziej niż męż-
czyźni, to ich siła. Najmocniejsze materiały
na świecie to te, które mają dużo powiązań.
Gdy takie wiązanie się zrywa, to musi boleć.
Ale czuć głęboko to znaczy żyć. +

Sy Mon tgo me ry 
ze sta dem zwie rząt:
oś mior ni cą
na wyspie Mo o rea, 
so ko łem w New
Hampshi re, ge  par -
dem w Na mi bii
i psem Thurberem
w domu 
w Pensylwanii
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ROZWAŻNY
I ROMANTYCZNY

KUCHNIA PISARZA

Piotr, restrykcyjny w kwestii nocnego
podżerania, przypomina Jackowi, 

że pingwiny to jaskółki, które jadły po 18

TEKST
AGNIESZKA KRĘGLICKA

Dla babci
Jacka Dehnela
najważniejsza
przy stole była
rozmowa. Wnuk
rozsmakował się
i w historiach, 
i w gotowaniu
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– przenosi do domu, ale interpretuje po swo-
je mu, modyfikuje, nie umie jak Piotr trzymać
się ściśle przepisów. Za każdym razem tro-
chę inaczej przyrządza sycylijską capona tę,
wiedeński leberknödel, apulijskie małże
z miętą. Mięta rośnie na cienistym balkonie
od strony podwórza, na frontowym, słonecz -
nym dojrzewają bazylia, tymianek,  rozmaryn
i oregano, wszystkie uprawiane na potrzeby
miejskiej kuchni. 

Jako mieszkaniec Śródmieścia cieszy się
licznymi knajpami, ale ubolewa, że znikają ma-
łe sklepy – zamiast w supermarkecie chciałby
robić zakupy w lokalnym zieleniaku, piekar-
ni. Tak kupuje kwiaty: na straganie, po sąsiedz -
ku, i dostaje zawsze najładniejsze,  najświeższe,
w dodatku okraszone rozmową.

Sentymentowi do stylu życia sprzed wie-
ku dał upust, pisząc razem z Piotrem powieść
kryminalną  „Tajemnica Domu Helclów”.
Profesorowa Szczupaczyń ska porusza się
w precyzyjnie odtworzonych realiach Kra-
kowa z roku 1893, gotuje w duchu Monatowej,
serwuje tafelspitz, pieczoną pulardę i z miło-
ści do męża konserwuje ogórki na zimową
mizerię. 

Dehnel marzy o przygotowaniu jednej
z wykwintnych kolacji w klimacie z epoki,
z menu ściśle według źródeł. Na przykład:
 jesiotr po polsku, pasztet w kruchym cieście,
perliczki pieczone, sałata, kompot, bomba
 neapolitańska, sery i owoce. Ale taka  rozwiąz -
łość pewnie się nie zdarzy, bo na straży roz-
sądku stoi wstrzemięźliwy Piotr. +

MULE Z MIĘTĄ JACKA DEHNELA

W garnku rozgrzej oliwę, wrzuć grubo siekany czosnek i po chwili wlej trochę

białego wina. Dodaj mule (oczyszczone, żywe, zamknięte w skorupach), przykryj

przykrywką i gotuj, potrząsając kilka razy. W osobnym garnku nastaw wodę
na makaron, najlepiej cienkie tagliolini lub spaghettini. Gdy mule się otworzą,

zdejmij przykrywkę i dodaj posiekaną świeżą miętę. Lekko odparuj, dodaj pieprz,

połącz z ugotowanym, odcedzonym makaronem. 

By treści było więcej, można wzbogacić danie dodatkowymi mulami, bez skorup,

mrożonymi lub konserwowanymi w oliwie (trzeba je odcedzić i dodać do garnka

w czasie odparowywania). 

niadanie bywa brzydkie albo
ładne. Miska płatków z jogur-
tem zjedzona nieuważnie nad
klawiaturą komputera. Albo

powoli celebrowane pachnące
bułeczkami z francuskiej piekarni

ze świeżo parzoną kawą, z jajkami na różne
sposoby, wyborem wędlin, serów i dodatka-
mi, które śniadaniu przystoją. Wielogodzinne
śniadania przepełnione opowieściami były
domeną babci Karpińskiej, z którą Jacek Deh-
nel spędzał wakacje, a której historie rodzin-
ne stały się kanwą powieści „Lala”. Dla  babci
najważniejsza przy stole była rozmowa, po-
wiadała, że do gotowania i prac domo wych
wolałaby mieć żonę. Serwowała makaron po-
lany gotowanymi jagodami i śmietaną, mó-
wiąc, że to pierogi jagodowe à la Karpiń-
ska – smak ten sam, a roboty mniej. 

Wnuk pisarz rozsmakował się w historiach
i w gotowaniu. Obserwując świat okiem krót-
ko widza, rejestruje mnóstwo szczegółów.
Wraz z partnerem Piotrem Tarczyńskim ład-
nym śniadaniem lubią podejmować gości.
 Ponieważ pracują nocami i wieczorami, pro-
szone kolacje zdarzają się rzadko. Nie służą
one wydajności zawodowej. W czasie nocne-
go pisania wszystkie drogi Jacka prowadziły-
by do kuchni, gdyby nie Piotr, restrykcyjny
w kwestii podżerania. Przypomina Jackowi,
że pingwiny to jaskółki, które jadły po 18. 

Obaj pracują, pijąc litrami czarną herba-
tę, Dehnel – z cukrem. Tarczyński próbował
i tę słabość wyeliminować, ale ustąpił, gdy
Jacek bezbłędnie rozpoznał cukier w teście
na ślepo z różnymi słodzikami. Twierdzi, że
jest mu niezbędny jako pokarm dla mózgu.
Deserów nie potrzebuje, na zakończenie
przyjęcia serwuje własnej roboty nalewki.

Jest otwarty na nowości, uwielbia zbierać
doświadczenia wszystkimi zmysłami. Gdy
podróżują, to on zamawia dania nieznane,
ryzykowne. Nie zniechęciły go nawet larwy
specjalnie szczepione w serach na Sardynii,
chociaż gospodyni, przyniósłszy ser, kazała
trzymać go w zamkniętym słoju, by muchy
nie rozpanoszyły się po domu. Skuszony
przez Balzaka próbował, czy schrupane
 ziarna kawy dają lepszego kopa niż filiżanka
zaparzonej. Polubił gulasz z osła i bób z  cy -
korią w trattorii w Bari oraz marchewkę
z czosnkiem w przydrożnej karczmie na  Lu -
belszczy źnie. Przyjemność jedzenia rozsze-
rza o kontekst, sytuację, rozmowę – pełnia
przeżyć jest dla niego ciekawsza niż  wy -
abstrahowany, czysty smak. Na tej samej za-
sadzie, pisząc recenzję, umie skupiać się wy-
łącznie na ocenie merytorycznej, ale woli,
gdy doświadczenie lektury jest całościowe,
łączy się z okolicznościami – to wzbogaca
przeżycie, daje więcej smaku. 

Dania poznawane w podróży – raczej cu-
cina povera niż snobistyczne wykwinty

Ś
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ano wstaję i pozbywam się
dzieci, dla urody kobiety to
jest fundamentalne. Potem
staram się być jak Julia Ro-

berts – nie myję twarzy, tylko po-
lewam zimną wodą. Julia ogranicza

mycie w ogóle, ja aspiruję do tego ideału. Ma
to trochę zwią zek z tym, że wieczorem sma-
ruję się kremem Clinique Smart Night, któ-
 ry jest cudow nie wspaniały. Choć musiałam
przeboleć stratę z nim związaną. Poprosiłam
męża, żeby z okazji imienin kupił mi   porząd -
ny krem dla starych kobiet. Poszedł do Se-
pho ry, krem kosztował majątek, pani w Se-
phorze spytała go, czy może żona ma kartę
zniżkową, na co mąż, że oczywiście ma,
i w ten sposób pani ściąg nęła mi z karty
wszystkie zniżki.  Pa triarchat w akcji, mąż
może ci zlikwidować wszyst kie zniżki,  że -

WYSŁUCHAŁA
KAROLINA
DOMAGALSKA

PUDER ROBIĄCY NIC
Kobieta może mieć wspólne konto z mężem, ale powinna mieć kontrolę
nad swoimi włosami – o kosmetykach i czekaniu, aż Polska się sama
naprawi, opowiada pisarka i poetka Justyna Bargielska

R

   URODA MOJA PÓŁKA

ZDJĘCIA
ALBERT
ZAWADA

Justyna
Bargielska

– rocznik ’77, autorka
pięciu tomików
wierszy i dwóch
powieści,
za prozatorski
debiut „Obsoletki”
była nominowana
do Paszportu
„Polityki” i znalazła
się w finale Nagrody
Literackiej „Nike” 2011,
za powieść „Małe
lisy” nominowana
do Nike 2014

by ci zrobić prezent, niemniej uważam,
że by ło warto. Krem wygładza jak szalony,
a nawet troszkę ujednolica koloryt, co jest
dla mnie ważne, bo mam prob lem z naczyn-
kami.  Maki  jażystka z telewizji publicznej po-
wiedziała mi, że to jest nerwica naczyniowa,
na tle psychicznym. Dobrze jest mieć krem,
któ ry pomaga na psychikę. 

Usta – problem rodowy 
Jestem fanką błyszczyków, taką jak 12-lat-
ka, która właśnie odkryła, że  ustami  można
nie tylko mówić i jeść. Zbieram je. Potrafię
na nie wydać dużo pieniędzy. 

Jednak żeby położyć błyszczyk na usta,
trzeba mieć tam coś innego niż obraz po-
wulkanicz nej zagłady, a mnie jest od naj-
młodszych lat strasznie trudno utrzymać
nawilżenie ust. To jest problem rodowy,
 podobny ma moja siostra – u mnie skończy -
ło się na jałowym narzekaniu, ona otworzy -
ła miniwytwórnię kosmetyków. Nawojka
zrobiła mi balsam do ust, działa świetnie
i na Aptekę Nawojki mogę sobie nakładać
te różne Lancôme’y. 

Jak ktoś nie ma siostry, może sobie za-
apli kować olej kokosowy, działa podobnie,
ale ja uważam ten element więzi siostrza-

W perfumach nie można
zmienić jednego składnika. 

To tak jakby
z wiersza wyjąć
dwa słowa
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nej za ów „czynnik x”, który zastępuje
 botoks. 

Teraz używam błyszczyku Pupa Cat,
 córka próbowała mi ukraść, ale dałam od-
pór. No i Lancôme Juicy Tubes – podobno
już go nie robią. Szkoda, opcja czereśniowa
kojarzy mi się z najlepszymi momentami
mojego  życia. Dla Juicy Tubes byłabym
w stanie zrezygno wać ze wszystkich innych
błyszczyków. 

Kwasy zabezpieczone 
Chociaż cieszę się kosmetykami, średnio
w nie wierzę. Bardziej ufam temu, co stoi
w lodówce albo tuż obok. 

Olej kokosowy. Zapytaj o jakąś moją ak-
tywność i pewnie się okaże, że robię to z ole-
jem kokosowym. Można się nim wysmaro-
wać od stóp do głów, jak weźmiesz łyżkę

Krem Clinique
Smart Night
wygładza
jak szalony,
a nawet
troszkę
ujednolica
koloryt. 
Do ust
najlepszy jest
balsam od
mojej siostry
Nawojki 
i czereśniowe
Juicy Tubes

876str_32_uroda_bargielska2:edek 2016-04-15 14:31 Page 33



wysokieobcasy.pl + 23 KWIETNIA 2016 + wysokie obcasy

34

i dodasz do kefiru i banana, a potem zmik-
sujesz i wypijesz, to po pierwsze, masz jakiś
dramatyczny procent zdrowych kwasów
tłuszczowych zabezpieczony, cholesterol
spada ci jak wściekły, po drugie, zmienia się
metabolizm, po trzecie, poprawia się odpor -
ność. Nie mam pytań do tego oleju. 

Tusze przeczytane 
Jeżeli mam jakieś kosmetyki, to znaczy, że
one są przeczytane, że o nich czytałam i uzna-
łam, że to może mieć sens. 

Ostatnio na przykład przeczytałam w „Po-
lityce”, że niezużyty tusz do rzęs i błyszczyk
może cię zabić po trzech miesiącach od   cza -
su, gdy go otworzyłaś. Podczas używania gro-
ma dzi się tam straszliwa liczba bakterii. Dla-
tego wyrzuciłam wszystkie swoje pełnoroz -
miaro we tusze i błyszczyki i mam teraz  małe,
żeby bakterie nie zdążyły się zgromadzić.

Twarz zapieczona
Jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie wi-
działam ostatnio w sieci, był tutorial o ba-
kingu. To metoda malowania się. Chodzi
o to, że na grzbiet nosa i policzki nakładasz
sobie dużo, dużo więcej podkładu niż gdzie
indziej i czekasz. Możesz sobie posprzątać,
możesz iść po dzieci do przedszkola. Cze-
kasz, żeby ten podkład się wchłonął,
wpiekł, a potem wyglądasz jak gwiazda
burleski. 

Czytając na okrągło o sytuacji politycz -
nej w Polsce, z dużą ulgą przyjmuje się takie
jednoznacznie pozytywne informacje jak ta
o bakingu. Właściwie to stosuję baking, cze-
kając, aż Polska się sama naprawi. 

Pudrujesz i nic 
Najdroższy kosmetyk, jaki kiedykolwiek mia-
łam, to puder, który nie robi absolutnie nic,
chyba 350 zł kosztował. Malujesz się,  na -
kładasz sobie wszystko, czego potrzebujesz,
na twarz, potem dodajesz ten puder i nie wi-
dzisz co prawda różnicy, ale czujesz, że wy-
darzyło się coś ważnego. Całe szczęście ku-
piłam go po okazyjnej cenie, chyba wręcz
używany (ktoś był mądry przede mną). 

Loki kontrolowane 
Kobieta może mieć wspólne konto z mężem,
ale powinna mieć kontrolę nad swoimi wło-
sami. Ja mam takie głupie włosy – ani proste,
ani się nie kręcą porządnie. Używam więc
Toni and Guy Classic Spray Gel for Curls, wo-
lę  kontrolować loki. Odżywkę polecił mi mój
fryzjer, był jeszcze szampon, ale się skończył,
ciekawe dlaczego. Myślę, że są na świecie
 kobiety, które używają odżywki codziennie,

Oleju
kokosowego
używam od
stóp do głów,
sudokrem
jest idealny
na wszystkie
rzeczy
związane 
z radością
życia.
Z kolei przy
oczyszczaniu
twarzy
potrzebuję
coś przeżyć,
dlatego
używam
maski Peel-Off
Acerola+Vit. C
Biocosmetics
(zdj. po prawej)
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i ja w sumie aspiruję do tych kobiet. Ale bez
efektu na razie.

Coś przeżyć z pilingiem
Mam cerę wrażliwą, nie mogę stosować
 pilingów ścierających, tylko enzymatyczne.
Ponieważ potrzebuję coś przeżyć przy oczysz-
czaniu twarzy w domu, to mam maseczkę
 Peel-Off Mask Acerola+Vit. C  Biocos me -
tics. Sprawia, że mam poczucie, że coś dostar -

czyłam do organizmu i coś zostało zdjęte.
No i ma ładny kolor różowy, ja bardzo lubię
różowy.

Radość niehigieniczna
Sudokrem jest idealny na te wszystkie  rzeczy
związane z radością życia. Czerpiesz, a  potem
musisz to posmarować. Tak jest z bieganiem,
bo ja niehigienicznie biegam. Niehigienicz -
ne bieganie to jest takie, że biegniesz, nie daj

 Boże z kimś, i po 10 km jesteś tak szczęśliwa,
że zamiast pójść do domu i się umyć, siedzisz
i  myś lisz, jak się świetnie biegało.

Sudokrem przydaje się też przy okazji
pryszczy, które będą się pojawiać do meno-
pauzy. Co w sumie jest miłe, sprawia, że czu-
ję się młoda.

Flakon specjalnej troski 
Mam dużo, kilkanaście, flakonów. Źle znoszę
reformulację. Jakiś czas temu używałam Dol -
ce Vita Diora z euforią. I nagle się okazało, że
owszem, można je kupić z powrotem, ale to
już zupełnie nie są te perfumy. To jest takie
 podejście do klientów jak do dzieci specjalnej
troski – że klient się nie zorientuje. W perfu-
mach nie można zmienić jednego składnika.
To tak jakby z wiersza wyjąć dwa słowa.  Nieste -
ty, teraz do wielu zapachów dodaje się sztucz-
ny, ordynarny zapach karmelu, bo młode
dziewczyny lubią, żeby wszędzie był karmel.

No i trochę tuszu
Kiedy się czuję piękna? W pierwszej połowie
cyklu. Najbardziej, gdy mam na sobie krem
BB lub w moim wieku raczej CC, no i trochę
tuszu do rzęs. Muszę mieć poczucie, że od
środka jestem wykarmiona olejem kokoso-
wym, że się wyspałam i to jest dobry moment
w moim życiu. I wtedy to działa.+
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PATRIOTA
POLSKIEJ

PRZYRODY

Ze Stanisławem
Łubieńskim, 

autorem książki
„Dwanaście srok za ogon”,

rozmawia 
Olga Święcicka

ZDJĘCIE
ALBERT ZAWADA
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komplikowana sprawa z tą twoją książką. Niby
jest o ptakach, ale nie jest to książka ornito -
logiczna. Niby obser wacja uczestnicząca, ale
daleko jej do reportażu. Trochę  poezja, trochę

dziennik miłośnika ptaków.
Pisałem to parę lat i zdążyłem się po drodze kilka razy

pogubić. Dla mnie ta książka to taki kundel, chao tyczne
pomieszanie gatunków.  Inaczej chyba nie da się opowie-
dzieć o tym kosmosie, którym jest przyroda i ptaki.  Każdy
rozdział stanowi tu osobną całość. Niektóre są  repor ta żami,
inne  eseja mi, a jeszcze inne jakąś dziwną próbą  zapisania
wszystkiego, co mam w głowie. Zależało mi, żeby „Dwa-
naście srok za ogon” czytelnik mógł  zacząć i skończyć w do-
wolnym miejscu. To może być  oczywi ście  wadą, bo całość
nie jest spójna, za to pozwala w każdym momencie wsko-
czyć w inną historię.
I złapać kolejną srokę. 

Właśnie. Tytuł wymyślił mi Michał Cichy, którego książ-
ka „Zawsze jest dzisiaj” zrobiła na mnie olbrzymie wraże-
nie. Dzieliłem się z nim swoimi postępami w pisa niu i zwie-
rzyłem, że mam poczucie strasznego bałaganu, jakbym
trzymał kilka srok za ogon. Przerwał mi wtedy i powiedział:
„Słuchaj, to jest dobry pomysł na tytuł”.
Na tytuł, ale nie na temat. Na próżno szukać jakiej -
kolwiek historii o sroce w tej książce. Co więcej, mam
wrażenie, że mimo iż nazywasz się ptasiarzem, to wię-
cej tu ludzi niż ptaków. 

Wydaje mi się, że obie rzeczy interesują mnie mniej
 więcej równorzędnie. Nie jestem ani biologiem, ani  orni -
to  logiem, ale kulturoznawcą. Dostrzegam rzeczy, które nie-
koniecznie widzą ludzie zafascynowani wyłącznie  pta kami.
Co dokładnie? 

Szukam ptaków w malarstwie, muzyce, literaturze,
 filmie. Wiesz, że w „Katyniu” Wajdy, który rozgrywa się
w lutym, słychać przylatujące dopiero w  maju jerzyki?
A w „Królestwie niebieskim” Ridleya Scotta sępokruki
 nawołują  głosem żurawi? Mam takie skrzywienie, że co-
kolwiek bym robił, to zawsze zwracam uwagę na ptaki.
Ostatnio oglądałem świetny film „Victoria”. Opowieść
rozgrywa się na pograniczu nocy i świtu i cały czas sły-
chać w niej ptaki. Najpierw, jak jeszcze jest ciemno, po-
jawia się kopciuszek, potem kos, wchodzą jakieś  wróble.
Wszystko to jest bardzo naturalne i układa się w logiczną
całość. Większość osób tego nie dostrzega, ale dla mnie
dodało autentyczności temu  filmowi. Odnajduję takie
wątki wszędzie.
W książce żartujesz, że to rodzaj psychicznego skaże-
nia. Nazywasz to birding compulsive disorder. 

To pojęcie, które wymyślił amerykański ptasiarz Peter
Cashwell. Syndrom objawia się chociażby zawracaniem
z piskiem opon, kiedy w lusterku zobaczy się  ciekawego

ptaka, czy przerywaniem nawet najważniejszej rozmowy
z powodu usłyszanego ptasiego trelu.
Rozpoznajesz u siebie symptomy? 

Kilka dni temu piłem kawę w domu i zobaczyłem coś
dziwnego na podwórku. Od razu poleciałem po  lornetkę. To
był ciekawie odbarwiony kwiczoł, a ponieważ siedział
na drzewie, zbiegłem na dół i zacząłem robić zdjęcia. Pół go-
dziny wyrwane z życia. Następnego dnia  paliłem  pa pie rosa
na balkonie i zobaczyłem dwa sokoły wędrowne, które  latały
nad moim  osied lem. Sokół  wędrowny to nie w kij dmuchał,
więc znów pobiegłem po aparat, by nagrać, jak lata mi
nad głową. Ale zdąży łem zarejestrować znikający za blo-
 kami ogon. Nawet na moment nie przestaję obserwować.
Nigdy nie spotkałam sokoła, paląc papierosa na bal-
konie.  Za sta nawiam się tylko, czy to kwestia mojej
ignorancji czy usy tuowania balkonu. 

Nam się wydaje, że miasto jest parszywe i betonowe
i że nic tutaj nie ma, że prawdziwa przyroda jest gdzie
 indziej, że trzeba jej szukać i do niej jeździć. A przyroda,
szczególnie ptaki, są wszędzie. W Warszawie rysia raczej
nie uświadczysz, a ptaki można obserwować o każdej
 porze dnia i nawet w najbardziej niespodziewanych miej-
scach może nam pacnąć coś z góry.
Trzeba mieć tylko czas, żeby się rozglądać. 

Od lat dążę do tego, żeby sobie móc pozwalać na  takie
„zawieszki z lornetką”, i mam nadzieję, że powoli uda-
je mi się to robić bez frustracji, że nie mam etatu. Długo
miałem zakodowane w głowie, że praca to praca, a pisa-
nie i siedzenie w domu z lornetką to coś zbędnego.
W Polsce można mieć takie odczucia, ale z tego,
co piszesz w książce, to chociażby w Wielkiej Bry  -
 tanii nie ma nic perwersyjnego w byciu ptasiarzem.
Tam mógłbyś zapewne pisać do jednego z kilku life-
sty le’owych magazynów o ptakach. 

Faktycznie. W Polsce nie ma tradycji pisania o przy-
rodzie w taki okołoliteracki sposób. To też był zresztą
dla mnie problem, bo musiałem od początku wymyślić
sobie język. Szukanie go było wielką męką i zajęło mi naj-
więcej czasu. Na książkę dostałem stypendium ministra
kultury i kiedy przyszedł bolesny moment rozliczenia,
napisałem kilkadziesiąt stron. Zaglądałem do niej potem
z wielkim wstydem, bo była napisana właśnie tak, jak nie
chciałem pisać. Zależało mi, by przemówić swoją wraż-
liwością, a wyszło…
Topornie? Anglicy potrafią poświęcić tomik poezji lo-
tom ptaków, a my zawsze mamy jakiś problem. 

Anglia jest wyjątkowa. W Wielkiej Brytanii ptaki ob-
ser wuje sześć milionów ludzi. Ptasiarze w parku nie są
żadnym dziwadłem tak jak u nas, gdzie na człowieka
z lornetką patrzy się jak na wariata. Tam birdwatching
to dla wielu ludzi życiowa pasja.

Stanisław
Łubieński
„Dwanaście srok
za ogon”,
wyd. Czarne

Mam pewne skrzywienie, 
nazywa się birding compulsive disorder. To syndrom,
który objawia się zawracaniem z piskiem opon, kiedy w lusterku
zobaczy się ciekawego ptaka, czy przerywaniem najważniejszej
rozmowy z powodu usłyszanego trelu

S
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Skąd ta różnica? 
Na Zachodzie naturę podgląda się bardziej świado-

mie. My lubimy przyrodę, ale zwykle niewiele o niej wie-
my. Ob serwuję zainteresowanie nią na Facebooku i widzę,
że sprowadza się do polubienia fanpage’u Kochamy  Polską
 Przyro dę. To wszystko jest na poziomie wzruszającej  naiw -
no ści. Pisanie o przyrodzie w sposób, który pozwala dotrzeć
do szerszej grupy, jest bardzo ważne. Uczenie się o niej z na-
ukowych biuletynów jest męczące.
We wstępie do książki wspominasz swoją nauczyciel -
kę przyrody. Surowo ją oceniasz. 

brzydko, żeby później było ładnie i zielono. To straszny dramat, że się mieszka tu,
a chciałoby się mieszkać na południu Hiszpanii. Może ja jestem patriotą polskiej
 przyrody? Ta śródziemnomorska ma swój urok, ale mnie te suche krzaki i cier-
nie dołują po tygodniu. Lubię  zapach lasu, a nawet wiosennego błocka. Obser-
wując ptaki, odwiedziłem miejsca, do których inaczej nigdy bym nie pojechał.
Kiedy zaczynasz się rozglądać po Polsce, to widzisz, ile wspaniałych rzeczy
i miejsc jest tu do odkrycia.
Co konkretnie? 

Chociażby Podlasie. Jedziesz 150 km od Warszawy i lądujesz nad Biebrzą,
która jest zachwycająca. Szczególnie wiosną. Albo te przygraniczne wsie,
których mieszkańcy mówią po swojemu. Przecież to tak blisko od stolicy,
a mamy tam zupełnie inny świat. Może to śmiesznie zabrzmi, ale przyroda

ma dla mnie wymiar mistyczny. Po Puszczy Białowieskiej poru-
szam się na palcach, jak w katedrze. Nie znam osoby, która nie-
zależnie od tego, czy szuka przyrody czy nie, nie przysiadłaby
z wrażenia w takim miejscu.

Niestety, nauka przyrody w szkole jest archaiczna.
Panuje lęk przed wyjściem w teren. Nauczyciele nie ma-
ją poczucia, że lepiej coś pokazać naocznie, niż opowia-
dać o tym w sali, często w nudny, rozwlekły sposób,
 zabijając w ten sposób całą przyjemność i ciekawość.
W tobie pasję do ptaków rozbudził twój kuzyn  Michaś. 

Nazywanie go Michasiem jest trochę dziwne, bo on
ma teraz 34 lata, ale tak, dla mnie zawsze będzie star-
szym kuzynem Michasiem, z którym spędziłem całe
dzieciństwo. Jest bardzo zaawansowanym obserwato-
rem, którego zawsze o wszystko pytam. To ważne, by
mieć osobę, która pokaże ci świat ptaków. Dobrze, że
organizuje się coraz więcej spacerów ornitologicznych,
na których można spotkać ludzi o podobnej wrażliwo-
ści.
„Wrażliwość” to nadużywane przez ciebie słowo. Dla-
czego oglądanie ptaków wydaje ci się takie ważne? 

Uważam, że warto świadomie uczestniczyć w rze  czywi-
stości, która nas otacza. Wiedzieć, jak działa świat. Nie do-
wiemy się tego, siedząc tylko w domu i oglądając  kradzione
z sieci seriale. Ciągle dyskutuję ze znajomymi, którzy  na -
rzekają, że mamy okropny klimat. Że deszcz, że zimno,
mało słońca. Ale przecież to wszystko ma sens. Musi być

W książce odwiedzasz z lornetką kilka miejsc w Polsce. Miejscowi  dzi wi -
li się na twój widok? 

Reakcje były raczej sympatyczne, choć wszystko zależy od okoliczności.
Kiedy interweniujesz, bo właśnie zamurowano ptaki w budynkach, i masz roz-
mawiać z kierownikiem budowy, to wierz mi, ale bywa czasem nieprzyjemnie.
Słabo sprawdzam się w takich sytuacjach, nie jestem bardzo pewny siebie
i nie lubię pokrzykiwać. Poza konfliktowymi sytuacjami widzę jednak w lu-
dziach bardzo dużo dobra.
Opisujesz w książce weterynarzy, obrączkarzy, fotografów ptaków. Ich
postawa wydaje się czasami absolutnie heroiczna. 

Heroizm jest tu niezbędny. Szczególnie ludzi, którzy ratują ptaki  zupeł nie
 bezinteresownie, z potrzeby serca. Współczucie dla zwierząt za wsze prowadzi
do smutku i frustracji. Bardzo trudno dostać wsparcie na  ta ką działalność. Zawsze
się znajdzie ktoś, kto powie: „A co z dziećmi, biednymi dziećmi?”. Mam wraże-
nie, że większość osób, które mają sporo empatii, reagują na krzywdę zwierząt,
jest głęboko nierozumiana. Nawet przez rodzinę. Te historie są bardzo przykre.
Twoja też? 

Trochę się przed tym bronię. Angażowałem się w jakieś akcje ratunkowe,
ale staram się to dawkować. Kiedy za bardzo w to wchodzę, moja codzienność
zamienia się w pasmo wzdychań. Męki użerania się w urzędach, jałowych roz-
mów z osobami, które zakładają, że ktoś cię nasłał i opłacił. Można trochę znie-
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lubić ludzi. Najbardziej wiążesz się ze zwierzętami, kiedy masz z nimi bezpo-
śred ni, namacalny kontakt. Odkryciem było dla mnie obrączkowanie ptaków.
Robiłeś to? 

Nie jestem obrączkarzem, ale przez parę lat jeździłem na   obo zy ornitologicz-
ne jako załogant – szeregowy pomocnik. Rzeczywiście jest tak, że zupełnie inaczej
patrzysz na ptaki, kiedy możesz im zajrzeć w oczy. Nie da się być bliżej ptaka niż
tam, na tych obozach. Jak jest dobry dzień,  wyciągasz ich z siatek czasem setki. 

To bardzo ciekawe mieć żywe zwierzę na ręku, suszyć je pod koszulą w cza-
sie deszczu, czuć, jak przesuwa się jego ciałko po twojej skórze i jak  bije mu
 serce. Rodzi się wtedy jakaś więź. Trudno po czymś takim być obojętnym.
 Myślę, że każdy powinien na taki obóz kiedyś pojechać. Nie jest to trudne,
nic nie kosztuje, a zmienia wszystko.
Wysłałabym na ten obóz szczególnie myśliwych, którym poświęcasz
ostatni rozdział książki. 

To frustrujące, że ładuje się tyle pieniędzy w ochronę ptaków, a całe te  wy -
siłki niweczone są w krajach, gdzie ochrona przyrody wcale nie funkcjonuje.
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Strzela się tam do ptaków dla sportu. Mówi się: „Taka jest
tradycja”. Dla mnie to przekleństwo. Czy to, że postępo-
wało się tak od wieków, ma to uzasadniać? U nas zresztą
też się tak dzieje. 

Ochrona ptaków niby ma jakieś ramy, nie do wszyst-
kich gatunków można strzelać. I co z tego? Skoro strze-
la się np. do  gęsi, ot tak, dla sportu. Przecież mało kto
je potem mięso tych gęsi. Albo do łysek, na które też
można polować. 

Trzeba przeformatować ludzkie  myśle nie, ale to  może
zająć długie lata. Niezależnie od tego, czy się wzruszamy
ptakami czy nie, musimy zdać sobie  sprawę, że gatun ki
ubywają bezpowrotnie. W końcu przyjdzie taki moment,
że nie da się tego  cofnąć.
I co wtedy będzie? Kiedy ich zabraknie? 

Będzie po prostu smutno. Bardzo smutno. +
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