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Zwyk!a mi!o"# szwedzkich 
Kowalskich

To b!dzie krótka opowie"# o$mi%o"ci, bo w$ zwi&zku Jonasa 
i$Nilsa nie ma nic nadzwyczajnego. Zwyk%o"# nad zwyk%o"cia-
mi. Jonas, przystojny m!'czyzna po czterdziestce, ceniony ar-
chitekt, "wietnie ubrany i$z$du'& doz& osobistego uroku, kilka-
krotnie u"miecha si! przepraszaj&co podczas naszej rozmowy:

– Wybacz, ale jeste"my troch! nudni$– powtarza.$– Nie ma 
w$nas nic specjalnego. 

W$ogóle jest zdziwiony, 'e chc! z$nimi zrobi# wywiad. Na-
prawd!? Przecie' s& zwyk%ymi facetami po czterdziestce, miesz-
kaj&cymi w$willi na przedmie"ciach. Poch%ania ich praca i$'ycie 
rodzinne. No maj& bli(niaczki, to fakt, to jest rzeczywi"cie wy-
zwanie. Kiedy przyjechali z$male)stwami do domu, znajomy, 
który mia% ju' odchowane, niemal doros%e bli(niaki, powiedzia% 
im, 'e nie chcia%by znale(# si! ponownie na ich miejscu. I$rzeczy-
wi"cie w$pierwszych latach by%o tak, 'e nie mogli nad&'y#, ci&g%y 
stres. Ale teraz dziewczynki maj& po dziewi!# lat. Jest %atwiej.

Jonas i$Nils s& ma%'e)stwem od 2012 roku. 
– Ale nie pami!tam dok%adnie, kiedy si! spotkali"my$ – 

stwierdza Jonas, sam tym zdziwiony.$– To chyba wskazuje na 
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mój brak romantyzmu. To musia% by# rok 2009. Byli"my obaj 
tu' przed trzydziestk&. Po paru latach wzi!li"my "lub, bo chcie-
li"my mie# tak& zwyk%&, tradycyjn& rodzin!. 

Na dzieci zdecydowali si! mniej wi!cej wtedy, kiedy wszy-
scy inni wokó%.

– Coraz wi!cej przyjació% mia%o dzieci, wi!c po prostu po-
czuli"my, 'e to ten moment.  Poza tym chcieli"my te' mie# ja-
kie" 'ycie po odchowaniu dzieci, wi!c nie czekali"my za d%ugo.

Jonas martwi si!, 'e mnie zanudza t& swoj& przewidywalno"ci& 
i$robieniem wszystkiego jak inni, a$ja my"l!, jak przedziwna jest 
ludzko"#. To, co w$moim pierwszym kraju uchodzi za szczyt 
kontrowersji i$budzi w"ciek%o"# oraz stanowczy protest licznych 
polityków i$du'ej cz!"ci spo%ecze)stwa, w$Szwecji jest czym" tak 
normalnym, 'e a' nudnym. T!czowa rodzina? No i$co z$tego? 
Zwyk%a rzecz. Jonas i$Nils nie chodzili nawet z$dziewczynkami 
do przychodni dla maluchów z$t!czowych rodzin ani nie ucz!sz-
czali z$nimi na zaj!cia dla t!czowych rodziców na urlopach wy-
chowawczych. Nie robili tego, bo nie czuli potrzeby, a$poza tym 
nie mieszkaj& w$takiej cz!"ci miasta, gdzie jest szczególnie du'o 
rodzin LGBT. Gdyby mieszkali na artystycznym Södermalm, 
by%oby inaczej. Ale oni chcieli mie# dom z$ogrodem.

– Wiesz$– mówi Jonas$– ja tak naprawd! nigdy nie czu-
%em, 'e to, i' jestem gejem, jest szczególnie wa'ne. Dorasta%em 
w$"wiecie, w$którym najwa'niejsze by%o, aby by# tym, kim si! 
jest naprawd!. A$ ja naprawd! kocham m!'czyzn. Konkretnie 
Nilsa. I$ju'. Oczywi"cie coming out by% zwi&zany z$jakim" stre-
sem, ale nie by% to szczególnie dramatyczny proces. 

Kiedy spotka%em Nilsa, szybko poczuli"my, 'e chcemy mie# 
w$przysz%o"ci dzieci. Dla mnie fakt, 'e 'yj! z$m!'czyzn&, nie 
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by% nigdy powodem, dla którego mia%bym nie móc wybra# tego, 
jak ma wygl&da# moja rodzina i$jak chc! 'y#. A$chcia%em 'y# 
'yciem do"# zwyk%ym, jak przeci!tny Svensson. Mówisz, 'e po 
polsku Svensson to Ko-wal-ski? No w%a"nie, chcia%em nim by#. 
Oczywi"cie, je"li cz%owiek nie jest osob& w$pe%ni normatywn&, to 
wybranie 'ycia zwyk%ego Svenssona te' jest swego rodzaju wy-
borem politycznym. Jestem tego "wiadomy. Ale nie zgadzam si! 
z$koncepcjami, 'e mia%oby to by# na"ladowanie heteronorma-
tywnych wzorców. Kiedy tak z$tob& rozmawiam, dochodz! do 
wniosku, 'e mo'e nie do ko)ca zdaj! sobie dzi" spraw! z$tego, 
'e Szwecja jest krajem, który zaszed% w$temacie tolerancji do"# 
daleko. Cz%owiek %atwo si! przyzwyczaja do tego, co ma.

Szwecja zasz%a w$tolerancji na tyle daleko, 'e kiedy dwaj m!'-
czy(ni 'yj& w$zwi&zku ma%'e)skim i$maj& córki, to nie jest to 
niczym dziwnym dla s&siadów, otoczenia, szko%y. Cho# oczy-
wi"cie, je"li jest si! par& m!'czyzn pragn&cych dziecka, to nie 
jest to takie proste do przeprowadzenia. W$Szwecji bardzo po-
pularne jest adoptowanie dzieci z$innych krajów, ale wi!kszo"# 
z$nich nie wyra'a zgody na to, by dzieci kierowane do adopcji 
trafia%y do rodzin LGBT. Dlatego córki Jonasa i$Nilsa urodzi%y 
si! w$Indiach z$matki surogatki. To rozwi&zanie jest w$niektó-
rych kr!gach uwa'ane za kontrowersyjne, ale zarazem sankcjo-
nowane przez prawo. 

– Mieli"my troch! problemów organizacyjnych, ale otrzymali-
"my spore wsparcie od ró'nych instytucji i$organizacji. Kobieta, 
która nam pomog%a w$Indiach, nie chcia%a utrzymywa# z$dziew-
czynkami kontaktu. Mia%a ju' swoje dzieci, inne 'ycie. Nasze 
córki oczywi"cie wiedz&, jak si! pojawi%y na "wiecie, cho# s& na 
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tyle ma!e, "e nie opowiadali#my im wiele o$szczegó!ach. Wiedz%, 
"e pomog!a nam wspania!a kobieta w$Indiach i$"e dzi&ki niej 
mog!y si& urodzi' i$trafi' do nas. Urodzi!y si& przez nieplano-
wane cesarskie ci&cie i$by!y wcze#niakami, wi&c spotkali#my je 
dopiero po dwudziestu czterech godzinach od narodzin. Ale po-
tem byli#my ju" ca!y czas razem. Zanim si& pojawi!y, najbardziej 
martwi!em si& o$to, czy mo"e nie b&dzie tak, "e przymusowo 
wci#niemy dzieci w$rol& swego rodzaju ambasadorek naszego 
stylu "ycia, naszego typu rodziny. Rozumiesz, "e b&d% musia!y 
jako# broni' tego, "e ich rodzice nie s% tacy jak wi&kszo#' par, "e 
nie maj% mamy, lecz dwóch ojców. Ba!em si& nawet tego, "e b&d% 
mia!y przez to przykro#ci w$szkole, w#ród rówie#ników.

– A$jak by!o?  Jak jest?$– pytam.  
– Ku mojemu zdumieniu okaza!o si&, "e naprawd& nie mie-

li#my "adnych takich problemów. 
Mimo "e, jak ju" wiesz, nie mieszkamy w$dzielnicy artystycz-

nej, w$której wszyscy g!osuj% na lewic&, tylko w$okolicy uchodz%-
cej za do#' konserwatywn%. W$przedszkolu dziewczynek i$w$pod-
stawówce by!a tylko jeszcze jedna rodzina t&czowa sk!adaj%ca 
si& z$dwóch mam i$dzieci.  Ale nie do#wiadczyli#my uprzedze(. 
Owszem, zdarza!y si& sytuacje, kiedy na przyk!ad w$podr&czniku 
szkolnym by!o zadanie dla uczniów, "eby opisali #wi&ta Bo"ego 
Narodzenia, gdy mama by!a ma!a. Albo przychodzi!y papiery ze 
szko!y, w$których trzeba by!o wpisa' numery telefonów mamy 
i$taty. Na szcz&#cie nie jeste#my z$m&"em osobami przewra"li-
wionymi, reaguj%cymi na takie rzeczy z!o#ci%. Nale"ymy do tych, 
którzy zawsze widz% szklank& do po!owy pe!n%. Rozmawiali#my 
wi&c ze szko!% o$tym, "e s% dzieci, które nie maj% mamy, nie tylko 
takie dzieci jak nasze, s% w$ko(cu tak"e dzieci, których mama 
umar!a, "e nale"y to bra' pod uwag&.
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Na pocz%tku my#leli#my, "e bardzo wa"ne jest, "eby dziew-
czynki mia!y blisko siebie jakie# kobiety, które b&d% dla nich 
wzorcami, wsparciem. Szalenie istotny by! wybór ich matek 
chrzestnych. Jest dzi# w$naszym otoczeniu, w$rodzinie kilka ko-
biet, które mog!yby wzi%' na siebie rol& starszych powierniczek, 
wsparcia, no wiesz, na przyk!ad, kiedy dziewczynki dostan% 
miesi%czk&, "eby mog!y o$tym porozmawia' z$kobiet%, ale na ra-
zie za bardzo nie by!o takich sytuacji. Powtarzamy dziewczyn-
kom, "e gdyby chcia!y porozmawia' o$czym# bardzo kobiecym 
tylko z$kobiet%, to mog% si& zwróci' do babci i$do cioci, i$do 
przyjació!ki. Zapyta!em je kiedy#, czy nie brakuje im mamy, od-
powiedzia!y:

– A$dlaczego mia!oby nam jej brakowa'?
By' mo"e zmieni si& to z$czasem, ale na razie jest tak. Kie-

dy by!y m!odsze, w$przedszkolu, i$kto# powiedzia! do nich co# 
o$ich mamie i$tacie, wo!a!y:

– Ale my mamy dwóch tatusiów!
Rodzicielstwo wp!yn&!o na nasz% relacj& z$Nilsem, odebra!o 

nam czas na nasze sprawy, ale jednocze#nie bardzo nas wzmoc-
ni!o. 

– A$bywacie na sztokholmskim marszu równo#ci Pride?$– 
pytam.

– Wiesz, "e nie. Bywali#my, zanim urodzi!y si& dziewczynki, 
ale potem ju" nie. My#l&, "e akurat my nie jeste#my takimi lud)-
mi, którzy maj% potrzeb& stania na barykadach, cho' wiem, "e 
te parady s% bardzo wa"ne. W$Szwecji ju" nie po to, by walczy' 
o$nasze prawa, bo je mamy, ale "eby je zachowa'. Jednak sytu-
acja wygl%da tak, "e moje dzieci, które maj% dwóch ojców, nie 
czuj% si& inne od swoich rówie#ników. Z$tego powodu nie mam 
ochoty mówi' im: s!uchajcie, teraz b&dziemy szli w$paradzie, 
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"eby#cie pokaza!y, "e jeste#cie dumne z$tego, "e jeste#cie inne. 
Nie chc& im tego narzuca', je#li kiedy# poczuj% tak% potrzeb&, to 
pójdziemy razem, oczywi#cie. Jednak, dopóki dla dziewczynek 
to najbardziej naturalna z$naturalnych rzeczy, "e maj% dwóch 
tatusiów, nie chc& narzuca' im poczucia, "e tak nie jest.

– A$ co to jest mi!o#'?$ – pytam na koniec tej rozmowy, 
w$której nie ma kontrowersji, cho' w$moim pierwszym kraju s% 
ludzie, którzy rw% w!osy z$g!owy i$pluj% na samo has!o „t&czowe 
rodzicielstwo”.

– Och, to nie jest !atwe pytanie$– wzdycha Jonas i$przez 
jaki# czas my#li.$– Dla mnie mi!o#' jest bardzo silnie zwi%zana 
z$poczuciem absolutnego zaufania do drugiego cz!owieka i$ab-
solutnego bezpiecze(stwa. Mi!o#' to przekonanie, "e jest kto#, 
kto zawsze b&dzie ci& wspiera!, we wszystkim i$w$ka"dej sytu-
acji, i$ty te" zrobisz dla niego wszystko. To niesamowite uczucie.

– Czy nami&tno#' i$seks s% wa"n% cz&#ci% mi!o#ci?
– My#l&, "e istnieje mi!o#' bez nami&tno#ci, bo istnieje te" 

przecie" nami&tno#' bez mi!o#ci. Tak, s%dz&, "e mo"na mie' 
bardzo g!&bok% mi!o#' bez seksu. Cho' mi!o#' i$nami&tno#' 
mog% te" ze sob% wspó!istnie'$– mówi Jonas.$– Bo"e$– doda-
je$– wyobra"am sobie teraz, jaki musz& by' w$twoich oczach 
nudny…
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