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Jak nie pozazdrościłem
Jerzemu Kosińskiemu
(czyli historia wielkości
i upadku)
Artykuł Aleksandra Kwiatkowskiego. Strona 6

ABONAMENT FASTPRIS POLEN
JEST JESZCZE LEPSZY!
Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych krajach
UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.

Szwecja
w tyle za
Tunezją
Czy tunezyjskiej studentki, zgwałconej przez
dwóch tunezyjskich policjantów w policyjnym
samochodzie?
Czy Polaka ze Szczecina, na którego szwedzki policjant bez wyraźnego powodu spuszcza ze smyczy
(szczuje) policyjnego psa wilczura, czego rezultatem
są trwałe blizny i częściowe ograniczenie mięśniowej sprawności przedramienia?
Historię pierwszą poznałem na przedpremierowym pokazie tunezyjskiego filmu „Skönheten
och odjuren” (Piękność i bestie, dystr. Folkets bio,
prem. 8.12.2017). Studentka, nieco może zbyt wydekoltowana jak na kraj muzułmański (co prawda
odzyskujący pozory ograniczonej demokracji po
arabskiej wiośnie), udaje się z dwiema koleżankami na potańcówke, później spaceruje przy plaży z
poznanym tam młodym człowiekiem, całują się i
wtedy zostają zatrzymani przez policyjny samochód,
w którym dwóch stróży bezpieczeństwa, gwałci atracyjną dziewczynę. Młody człowiek opiekuje się nią
po gwałcie i jej ucieczce, nakłania do złożenia skargi
w komisariacie policji, gdzie oboje spotykają się z
drwinami i cynicznymi uwagami. Po pewnym czasie młodzieniec zostaje na wszelki wypadek aresztowany. Całą noc trwa przedstawiona w filmie gehenna dziewczyny w dwóch różnych komisariatach,
między niedowierzaniem, znęcaniem się fizycznym
i psychicznym, groźbami aresztowania i nielicznymi przypadkami ludzkiego podejścia i poważnego
potraktowania jej dochodzenia sprawiedliwosci.
Dopiero napisy końcowe informują, że winni gwałtu
policjanci zostali pociągnieci do odpowiedzialności i
wyrokiem sądu pozbawieni wolności na okres 15 lat.
Przypadek sprawił, że tego samego dnia
(15.11.2017) obejrzałem wieczorem w SVT1 program „Uppdrag granskning”, dokładnie analizujący przypadek sprzed dwóch lat, kiedy to rodzina
Górkiewiczów (ojciec i dwóch dorosłych synów),
udająca się własnym samochodem do północnej
Szwecji w celu zdobycia najwyższego szczytu kraju
- Kebnekaise (2111 mnpm), została w smålandzkim
mieście Värnamo potraktowana w wyżej opisany
sposób.
Polak pogryziony przez policyjnego psa po prostu załatwiał małą potrzebę fizjologiczną w lasku
czy zaroślach blisko szosy. Został natomiast posądzony o jakieś niesprecyzowane przestępstwo.
Interweniujący werbalnie w jego obronie ojciec został z kolei przez tegoż policjanta spałowany i całą
trójkę aresztowano pod fałszywymi zarzutami, by
po stwierdzeniu braku dowodów winy, wypuścić ich
następnego dnia. Najbardziej oburza brak ze strony
policji, a także miejscowej prokuratury, jakiegokolwiek przyznania winy policjantów i odmowa wdrożenia przeciw nim postępowania dyscyplinarnego
czy sądowego. Policjanci obecni przy zajściu przed
dwoma laty odmówili udziału w programie. Zaś wypowiadający się ich zwierzchnicy – szef komisariatu
i szefowa rejonowej policji – wiją się jak piskorze,
by w ogniu pytań reporterów, usprawiedliwić postępowanie swych podwładnych i sprowadzić sprawę
do znoszących się różnych świadectw, z których
rzekomo każde jest jednakowo wiarygodne. Nawet
zwykłe przeprosiny, nie mówiąc już o odszkodowaniu za szkodę fizyczną i psychiczną, wyszły poza
możliwości szwedzkiej policji.
Znając z innych, licznych doniesień, indolencję
szwedzkiej policji w rozmaitych, kryminalnych
sprawach, należy wyrazić zdziwienie, że energia
policjantów – i ich szkolonych psów – nie jest
częściej skierowana na zwalczanie autentycznej
przestępczości, np. w Göteborgu i Malmö. Jest
to jednak trudniejsze, a także powiązane z większym ryzykiem, niż znęcanie się nad bezbronnymi
polskimi turystami.
Aleksander Kwiatkowski
NGP 21/2017 (405)
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Zacznijmy od pytania: czyja krzywda
jest dotkliwsza i – nie zrekompensowana – bardziej oburzająca?

Historia alternatywna,
czyli serwilizm ma się
dobrze
Jedni fundują sobie nowy sztandar,
drudzy mają problem, aby sztandar
„wyprowadzić”. Historia polskich
organizacji w Szwecji jest bardziej
skomplikowana niż by się wydawało.
Najnowszy numer kwartalnika „Polonia Nowa”
(nr 21/2017) przynosi bogato ilustrowane sprawozdanie z jubileuszu 40-lecie Zrzeszenia Organizacji
Polonijnych w Szwecji. Było podniośle i radośnie,
a uroczystość w ambasadzie RP uświetnili „prominentni goście”... Skwapliwie przemilczano wiele
niezbyt chlubnych kart z historii organizacji, w dodatku w publikowanym sprawozdaniu w kwartalniku
ZOP-u, nachalnie próbuje się ten wstydliwy temat
przemilczeć. A nawet zafałszować.
Sprawa o tyle jest dziwna, że dzisiejszym Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji zarządza nowy garnitur ludzi, którzy zamiast odciąć się
od swojej niechlubnej historii, chętnie do niej nawiązują. Chociażby organizując 40-lecie organizacji, która – wydawało się – po 1990 roku zmieniając
nazwę, chciała przejść przez czyściec do nowego
etapu. Przywiązanie do swoich korzeni jest jednak
silniejsze.
O historii CZOP-u/ZOP-u pisaliśmy już w NGP
parokrotnie. Jak widać – nikt nie wyciągnął z tego
żadnych wniosków. Przypomnijmy więc raz jeszcze.
Jak czytamy w „Polonii” (fragmenty referatu ex
prezesa organizacji, Tadeusza Adama Pilata):
7 grudnia 1974 roku na spotkaniu w Sztokholmie
zostaje powołany Komitet Organizacyjny, który przekształca się następnie w Radę Naczelną Organizacji
Polonijnych w Szwecji. I to jest właśnie pierwsza nazwa naszej 40-letniej organizacji. Na jej czele staje
działacz z Norrköpingu – Leszek Szudy, a wiceprezesami zostają Zofia Kraszewska ze Sztokholmu i
Krzysztof Żuławiński z Malmö.
Dalej czytamy: W dniu 23 kwietnia 1977 roku, a więc prawie dokładnie 40 lat temu, w lokalu
„Ogniwa” w Sztokholmie, zostaje zwołany Kongres
Polonii Szwedzkiej. /.../ Kongres uchwala utworzenie Centralnego Związku Organizacji Polonijnych
w Szwecji. Już wtedy zostaje obrana linia apolityczności organizacji, która konsekwentnie utrzymywane jest do dzisiaj, a głównym celem pozostaje zachowanie polskiej tożsamości narodowej członków,

a zwłaszcza młodzieży, przy przestrzeganiu zasady
lojalności wobec kraju zamieszkania.
Można odnieść wrażenie, że historia powstania
Centralnego Związku Organizacji Polonijnych w
Szwecji ma swoje źródło w zwykłej aktywności
środowiska polonijnego i naturalnej potrzeby wzajemnej współpracy między nimi. Nic bardziej mylnego. Zarówno historia organizacji członkowskich
CZOP, jak i samego Związku, uwikłana jest w
działania propagandowe PRL skierowane na
skłócenie emigracji.
Jedną z form oddziaływania na środowiska
emigracyjne było bowiem zakładanie przez pracowników konsularnych PRL organizacji polonijnych, które współpracowały z władzami polskimi.
Wykorzystywano do tego zarówno słabo działające organizacje polonijne jak i ludzi, wobec których
można było zastosować swoisty szantaż moralny.
Działania te zaczęły się już zaraz po zakończeniu
wojny, trwały przez całe lata 50. i 60. Jak pisze prof.
Arnold Kłonczyński w książce „My w Szwecji nie
porastamy mchem.... Emigranci z Polski w Szwecji
w latach 1945-1980”:
Zgodnie z założeniami polityki wobec środowisk
emigracyjnych przyjętej w 1955 roku, podjęte zostały działania na rzecz powiązania organizacyjnego członków tych społeczności. Wykonawcami byli
pracownicy konsulatów polskich. Podczas wyjazdów
w teren sondowali oni nastroje panujące w odwiedzanych miejscowościach. Przez osoby pozytywnie
ustosunkowane do pracy konsulatów nawiązywano
szersze kontakty. Możliwe było to tam, gdzie organizacje związane z emigracją niepodległościową
nie działały lub były nieliczne. Odwiedzano głównie
środowiska robotnicze, niezaangażowane w działalność polityczną, utrzymujące stały kontakt z rodziną
w Polsce.
Efektem tych działań było powoływanie różnych
komitetów (m.in. Społecznego Komitetu Budowy
Szkół Tysiąclecia), a celem nie była sama zbiórka pieniędzy, ale propagowanie osiągnięć PRL. Komitety
zbierające fundusze na budowę szkół tysiąclecia
w Polsce miały z założenia charakter tymczasowy.
Tworzenie lokalnych podkomitetów służyło nie tylko celom zapisanym w nazwie, była to także próba
rozpoznania środowiska. Równolegle, tam, gdzie istniały sprzyjające warunki, pracownicy konsulatów
dążyli do powoływania organizacji emigracyjnych.
Źródła zachowane w Archiwum MSZ w Warszawie
jednoznacznie potwierdzają, że powstawały one z

inicjatywy konsulatów, aby stworzyć przeciwwagę
dla organizacji związanych z emigracją niepodległościową. Wykorzystywano fakt słabnącej liczebnie
i organizacyjnie sieci stowarzyszeń deklarujących
postawę atykomunistyczną. (Kłonczyński, ibidem)
Kłonczyński dość szczegółowo opisuje, jak
powstawały niektóre organizacje lokalne, które z czasem weszły w skład Centralnego Związku
Organizacji Polonijnych. I wyjaśnia mechanizm pozyskiwania członków przez te organizacje:
(...) Formuła stowarzyszeń tworzonych przez konsulaty, akcentująca działalność na rzecz podtrzymywania kultury polskiej w środowisku polonijnym,
była atrakcyjna i politycznie bezpieczna, nie prowokująca podejrzliwości władz szwedzkich o tworzeniu prokomunistycznych organizacji o charakterze
szpiegowskim.
Już pod koniec lat 60-tych konsulaty „opiekowały
się” organizacjami lokalnymi w Falun, Eskilstunie
i Norrköpingu, a także Komitetem Polonijnym w
Sztokholmie (gdzie prezesem był Zdzisław Kraszewski, były marynarz z internowanego w czasie
wojny w Szwecji okrętu podwodnego ORP Ryś).
Komitet powstał zresztą z inicjatywy konsulatu, a
działał w oparciu o małżeństwo Kraszewskich (Zofia
Kraszewska była później szefową CZOP). Tak ich
opisywał ówczesny konsul generalny Tadeusz Janicki w piśmie do departamentu Konsularnego MSZ
(pismo z dn. 12 marca 1970 roku): Oboje często odwiedzają Polskę i nie widzą nic złego we współpracy
z Konsulatem PRL.
Jak pisze Arnold Kłonczyński komitet miał charakter przejściowy. Dnia 18 lutego 1971 roku‚ w
wyniku długotrwałych /.../ wysiłków, poprzedzonych
licznymi spotkaniami i rozmowami indywidualnymi
z aktywem polonijnym oraz konsultacji z Ambasadą,
odbyło się zebranie, na którym powołano do życia
organizację polonijną pod nazwą Towarzystwo Polskie „Ogniwo” w Sztokholmie.
Prezesem Ogniwa został Kraszewski. Kłonczyński
słusznie zastrzega, że dobre kontakty tych środowisk
z placówkami dyplomatycznymi PRL nie należy łączyć z jakimś wyraźnie deklarowanym poparciem
dla Polski Ludowej. Po prostu, w latach 70-tych
przeważająca część emigracji polskiej w Szwecji
była apolityczna, ludzie przyjeżdżali do Szwecji
głównie z powodów ekonomicznych i nie chcieli zamknąć sobie możliwości stałego kontaktu z rodziną
pozostawioną w Polsce. Tyle tylko, że tym samym
stawali się łatwym łupem propagandy PRL.
Z czasem „Ogniwo” stało się najważniejszą organizacją polonijną (z punktu widzenia konsulatu) i
wykorzystywano ją w celach propagandowych jako
„reprezentację Polonii szwedzkiej”. Tak było podczas wizyty w Szwecji premiera Piotra Jaroszewicza
w dniach 25-27 października 1972 roku. Zdjęcia premiera otoczonego przez dzieci w polskich strojach
ludowych znalazły się w prasie polskiej i szwedzkiej
(Kłonczyński, ibidem).
Tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli historii powołania Centralnego Związku Organizacji
Polonijnych.
Od chwili, kiedy zaczęły powstawać przy udziale konsulatów nowe organizacje polonijne, zaistniała potrzeba koordynacji ich funkcjonowania.
/.../ Również z Warszawy, z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, docierały sygnały zachęcające do
stworzenia takiej organizacji parasolowej. /.../ Dnia
9 kwietnia 1974 roku w ambasadzie odbyło się kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji polonijnych z Norrköpingu, Åkers Styckebruk,
Mariefred i Eskilstuny. Zebranie poświęcone zostało omówieniu planowanej na następny rok wizyty Edwarda Gierka. Idea stworzenia federacji
była nadal kontynuowana przez Konsulat PRL w
Sztokholmie. Z jego inicjatywy powołano 7 grudnia 1974 roku specjalny komitet organizacyjny,
który miał się zająć stworzeniem wspólnego zrzeszenia. Prezesem został Leszek Szudy, wiceprezesami: Stanisław Pluciński i Krzysztof Żuławiński, a
sekretarzem Zbigniew Piechocki. /.../ Plan powołania federacji z własnym czasopismem miał zostać
zrealizowany przed przyjazdem Gierka, aby wykorzystać jego wizytę dla zaprezentowania nowej
organizacji. Miało to być najważniejsze przedstawicielstwo Polonii szwedzkiej, usuwające w cień
organizacje emigracji niepodległościowej, znacznie
aktywizującej się w tym okresie. Warszawa wyraziła zgodę na skład komitetu założycielskiego,
a nawet przysłano jako wzór statut Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema działającego
na Węgrzech. Ostatecznie, uzyskując wszelkie wymagane zgody, 24 kwietnia 1977 roku ukonstytuował się
Centralny Związek Organizacji Polonijnych CZOP.
(Kłonczyński, ibidem)
Z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej

dowiadujemy się dzisiaj, że wielu członków nowej
organizacji było w kręgu zainteresowania Urzędu
Spraw Wewnętrznych. Między innymi Krzysztof
Żuławiński, na którego gromadzono materiały operacyjne w KWMO w Częstochowie i Katowicach w
latach 1967-1983. Jak sformułowano to w kwestionariuszach ewidencyjnych, chodziło o kontrolę „osoby
podejrzanej o nawiązanie kontaktu z obcym wywiadem podczas pobytu w Szwecji”. Teczkę kotrolno
obserwacyjną miał także Zdzisław Kraszewski, a
interesowała się nim Wojskowa Służba Wewnętrzna
(1957-1990). W Wojewódzkim Urzędzie Spraw
Wewnętrznych w Krakowie gromadzono materiały
operacyjne w sprawie Wiesława Jelonka, prezesa
Stowarzyszenia Polaków w Norrköpingu, wobec
którego prowadzono sprawę ewidencyjno-obserwacyjną w związku „z odmową powrotu do kraju z
wyjazdu do Szwecji i podejrzeniem o utrzymywanie kontaktów z pracownikami ośrodka brytyjskiego
wywiadu w Sztokholmie (1958-1967, sprawę odgrzebano jeszcze raz w 1973 roku, później w innym
kontekście jeszcze raz w 1976).
Nie ulega wątpliwości, że konsulat PRL kontrolował działalność CZOP-u, a jego przedstawiciele
utrzymywali stały kontakt z placówkami dyplomatycznymi. Odbywały się spotkania robocze konsula z Zofią Kraszewską i zarządem CZOP. Podczas
rozmów ujawniły się pierwsze rozczarowania. Kraszewska wyraziła niezadowolenie, że obiecywane
członkom zwolnienia z wymiany dewiz przy wyjeździe do kraju nie miały miejsca, a ona sama, podczas
pobytu w Ciechocinku, za wszystko musiała zapłacić
sama (notatka konsula L. Pawelec-Kwiatkowskiego
dotycząca rozmowy z Kraszewską dnia 10 sierpnia
1979 roku). Konsul w odpowiedzi oświadczył, że
zwalniani z wymiany dewiz byli tylko aktywni działacze organizacji polonijnych, a nie wszyscy członkowie. Okazuje się, że obiecywane drobne przywileje miały być zachętą do zintensyfikowania pracy.
(Kłonczyński, ibidem).
O tym wszystkim w sprawozdaniu z 40-lecia Zrzeszenia Organizacji Polonijnych nie ma ani słowa. Za
to pojawia się oświadczenie, że „należy podkreślić,
że Zrzeszenie nie korzystało z żadnego finansowania
ze strony polskiej ani w okresie PRL-u ani też przez

wiele lat po roku 1989. Nawet jeśli za czasów PRL
oficjalnie na konto CZOP-u nie wpływały pieniądze z Polski (prl-owskie placówki dyplomatyczne
bały się podejrzenia ze strony Szwedów, że jawnie
finansują organizacje sobie podległe), to pomoc
udzielano nieoficjalnie w najróżniejszej formie.
Potwierdza to w rozmowie z NGP jeden z dyplomatów pracujących w tamtym okresie w Szwecji,
który chce zachować anonimowość.
Kolejną manipulacją w „Polonia Nowa” jest fragment mówiący, że „przez pierwsze 5 lat działalności, aż do 1982 roku, Centralny Związek Organizacji
Polonijnych w Szwecji jest jedynym oficjalnym i
ogólnokrajowym reprezentantem społeczności polonijnej wobec władz szwedzkich. Po utworzeniu w
1982 roku drugiej organizacji centralnej (chodzi
o Kongresu Polaków w Szwecji - dop. red.), nasza
organizacja usuwa z nazwy określenie ‚centralny’
i przyjmuje obecną nazwę - Zrzeszenie Organizacji
Polonijnych w Szwecji” (z referatu Tadeusza Adama
Pilata).
To kolejna manipulacja. Jeszcze zanim powstał
CZOP rolę „reprezentanta społeczności polonijnej
wobec władz szwedzkich” pełniła Rada Uchodźstwa
Polskiego w Szwecji i pełniła ją nadal do roku 1982,
gdy powołano Kongres Polaków w Szwecji, który tę
rolę przejął.
Z kolei w ważnej, ale znamiennej informacji o
zmianie nazwę CZOP-u na ZOP, nie podano roku, w
którym to się stało. Czytelnik „Polonii Nowej” może
mieć wrażenie, że stało się zaraz po 1982 roku. Nie –
stało się to dopiero, gdy w Polsce upadł komunizm,
już po pierwszych wolnych wyborach, w 1990 roku.
Wtedy odwaga potaniała i można było przeciąć pępowinę łączącą to środowisko z placówkami PRL.
Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
nawiązując do swoich korzeni samo podkopuje
swoją wiarygodność. Chęć świętowania okazała
się silniejsza niż rozsądek. Dodatkowo, stary serwilizm zastąpiono nowym. A to nigdy dobrze się
nie kończy.
A była okazja, by „sztandar wyprowadzić”...
(NGP)

Smutno mi
Pytania z zakresu etyki i moralności
należy roztrząsać w sensie wartości.
Mam na myśli Polskę pod rządami
Prawa i Sprawiedliwości, a bliżej chodzi
mi o higienę psychiczną poszczególnych
obywateli i całego państwa. A także,
niestety, o bezpieczeństwo i przyszłości
kraju.

Chciałbym, aby w Polsce, mojej ojczyźnie, przestrzegana była sprawiedliwość, niczym nieskrępowana wolność wypowiedzi i działania, aby kierowano się zasadami innowacyjnej i konkurencyjnej
ekonomii, aby władze nie ulegały tendencjom nacjonalistycznym i brzydziły się rasizmem, tępiły nepotyzm i korupcję. Chciałbym w końcu by kierowano
się rozsądkiem i wierzono w rozum.
Istnieją uzasadnione obawy, że rząd PiSu pod
batutą prezesa Kaczyńskiego, nie w pełni zdaje sobie sprawę z dalszych bolesnych konsekwencji za
swoje działania (vide kara sto tysięcy euro dziennie, za zbrodnicze znęcanie się nad prastarą Puszczą
Białowieską), ze strony państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Prawo i sprawiedliwość – dwa rzeczowniki, które nabrały w naszej rzeczywistości orwellowskiej
barwy, firmują partię, która permanentnie łamie
prawo, dworuje sobie ze sprawiedliwości, narusza
przepisy Konstytucji, i ma zamiar poddać kontroli
WSZYSTKIE niezależne instytucje, urzędy, sądy.
Stało się coś wysoce niepokojącego z człowiekiem rządzącym partią PiS i Polską – Jarosławem
Kaczyńskim. Pamiętam go, jeszcze dziesięć lat temu, jako bardzo sprawnego w politycznych potyczkach polityka, człowieka o bystrym i przenikliwym
umyśle, świetnego analityka i taktyka. Co funduje
swoim wyborcom i swoim oponentom dziś? Oto parę przykładów:

– Miesięcznica. Przewodniczący PiS Kaczyński
stojąc na sławnej drabince kończy dwugłosowym
okrzykiem. Woła: Cała Polska z was się śmieje! A
gdzieś z tyłu, z głębi wiernych, rozlega się przerażający ryk: Komuniści i złodzieje!!! Prezes uśmiecha
się z błogą satysfakcją, jakby usłyszał dobry dowcip.
– Nie wycierajcie sobie waszych mord zdradzieckich imieniem mojego brata! Jesteście kanaliami!!! Tak woła z trybuny sejmowej poseł Jarosław
Kaczyński do posłów opozycji, wchodząc na nią ze
słowami: Bez żadnego trybu!
– Do przemawiającej z trybuny sejmowej posłanki partii Nowoczesna „prezes” Kaczyński woła
– Won!!!
Ten człowiek przypuszczalnie zostanie (lub już
został, piszę te słowa 23 listopada 2017), premierem
(po raz drugi) Polski.
Co się dzieje z tym krajem?
Broniąc się przed najczarniejszymi myślami,
przypomniałem sobie satyryka, poetę, piosenkarza,
Krzysztofa Daukszewicza, gdy opowiadał o swoich
licznych podróżach po Polsce:
Tyle czasu spędzam w samochodzie, tyle znaków
drogowych oglądam! Na przykład jadę ja sobie w
rzeszowskiem, a tu drogowskazy, drogowskazy…
JAROSŁAW PRZEMYŚL, a zaraz potem MEDYKA!
Pomimo wszystko nadal mi smutno.
Andrzej Szmilichowski
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Jak nie pozazdrościłem
Jerzemu Kosińskiemu
(czyli historia wielkości
i upadku)
Na pewno nie zazdrościłem mu śmierci
samobójczej w wieku 58 lat. Czy
mogłem mu pozazdrościć pisarskiej
kariery w USA? Taki zarzut przedstawił
mi wiele lat temu pewien dziennikarz
z Polski, spotkany przypadkowowo na
wycieczce łodzią w labiryncie odnóg
Mälaren w centrum Sztokholmu.
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Znaleźliśmy się z żoną na tej samej turystycznej łajbie z nauczycielką języka polskiego
(hemspråkslärarinna) naszego syna i jej ówczesnym
partnerem – właśnie owym żurnalistą, którego nazwiska nie pomnę. Byłem wówczas po świeżej lekturze książki Joanny Siedleckiej „Czarny ptasior”,
której tezy w zasadzie podzielałem, a może tylko
– co mniej prawdopodobne – po lekturze artykułu
w Village Voice (1982) demaskującego używanie
przez pisarza różnych, nieujawnianych pomocy
przy pisaniu swej pierwszej (a trzeciej, jeśli liczyć
dwie opublikowane pod pseudonimem) książki,
„Malowany ptak” (1965). Ten pan zarzucił mi wówczas, że w mojej ocenie Kosińskiego, kieruję się zawiścią, nie mogąc pochwalić się równie imponującymi osiągnięciami. Był to o tyle nonsens, że nigdy
nie miałem ambicji, ani chyba możliwości, pisania
prozy narracyjnej, fabularnej, zawsze ograniczając
się do literatury faktu, w formie recenzji, artykułu,
w najlepszym razie eseju, czasem tylko w druku
zwartym.

Jeśli jednak zastanowić się bliżej nad meandrami
losów pisarza, to nasuwają się tu nieoczekiwane podobieństwa (i jeszcze istotniejsze różnice), na pewno
przypadkowe. Wyszły one na powierzchnię podczas niedawnej lektury biografii Kosińskiego pióra
Jamesa Park Sloana (1996, wyd. polskie 1997).
Podobnie jak Kosiński przebywałem w czasie
wojny jakiś czas na (podwarszawskiej) wsi, gdzie
beztrosko bawiłem się z rówieśnikami. Ale w obsłudze niemieckich przeciwlotniczych 4-lufowych
działek szybkostrzelnych nie widziałem Nadludzi,
ot - umundurowani żolnierze, którzy pozwalali wiejskim dzieciom podchodzić dziwnie blisko do obsługiwanych przez siebie maszyn. Coś więcej? Raz
ugryzł mnie w kostkę czy łydkę podwórzowy pies.
Innym razem dostałem w głowę kamieniem od jakiegoś łobuziaka, chyba przez pomyłkę, bo celował
w kogoś innego, a trafił mnie.
W czasie powstania warszawskiego obserwowaliśmy, leżąc na rżysku, liczne eskadry alianckich
samolotów zrzucających później nad Warszawą
pojemniki z bronią i amunicją, z których wiele, jak
się później dowiedziałem, trafiało w ręce Niemców.
A także pojedynki samolotów, pewnie sowieckich i
niemieckich. Czy z tego można by wysnuć jakiegoś
Malowanego Ptaka?
Po wojnie losy rzuciły mnie do Łodzi, skąd wywodził się Kosiński i dokąd wraz z rodzicami powrócił. Oczywiście, nie znaliśmy się, różnica wieku
2 i pół roku była dość istotna. Z biografii Sloana
dowiedziałem się, że chodził do gimnazjum III
TPD, gdzie zdał maturę dwa lata przede mną (ja w
I TPD), a gdy zdarzało mi się bywać w Trójce na
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zabawach tanecznych, po Kosińskim chyba już ślad
zaginął. Znałem chyba stamtąd z widzenia Henryka
Grynberga, który również pojawia się w książce
Sloana. Pewnie nie miałem też okazji zetknąć się z
Kosińskim w Jeleniej Górze, gdzie jakiś czas mieszkał i w Karkonoszach – opanowywał tajniki narciarskiego slalomu (później uchodząc za instruktora w
tej dziedzinie). Sam bywałem tam parę zim z rzędu,
katując strome śnieżne stoki w Szklarskiej Porębie,
nigdy jednak do końca nie opanowawszy wysokiej
techniki zjazdu i slalomu.
Pewne wątpliwości budzą informacje o dość szybkim ukończeniu przez Kosińskiego na Uniwersytecie
Łódzkim (1951-56) dwóch fakultetów - socjologii i
historii. Sam otrzymałem magisterium z historii na
Uniwersytecie Warszawskim rok czy dwa po pisarzu, gdy ów już zaczął szukać szczęścia za Oceanem
Atlantyckim.
A prawdziwe – w mojej optyce – paralelizmy
zaczynają się później. Opuszczając Polskę w 1964
znałem chyba angielski lepiej niż Kosiński w 1957,
co jeszcze poprawił 3-miesięczny pobyt w Londynie
przed przyjazdem do Szwecji. Tu potrafiłem z początku napisać kilka tekstów dla szwedzkiej prasy
filmowej po angielsku, bez niczyjej pomocy, poza
oczywiście oficjalnym tłumaczeniem na szwedzki. Po roku pobytu zacząłem coś tam skrobać po
szwedzku, choć przez jeszcze wiele lat musiałem
korzystać z pomocy kolegów w pracy, by tym tekstom nadać jakiś zbliżony do poprawności charakter.
Kosiński rozpoczynał działalność w USA od próby
kariery akademickiej, od stypendiów i wieloletnich
zmagań z napisaniem doktoratu z socjologii, w końcu nie zrealizowanego. To przypomina moje równie
bezskuteczne wysiłki z doktoratem filmoznawstwa
w Sztokholmie, który w końcu zarzuciłem, bo od
wielu już lat normalnie pracowałem, a uzyskanie
stopnia naukowego niczego by w mojej zawodowej
karierze nie zmieniło.
Może tu kończą się podobieństwa, bowiem Kosiński już od drugiej (czwartej) swej książki pisał
po angielsku, choć nadal z pomocą różnych redaktorów – czyli właściwie tak jak ja. Na pewno miał
jednak lepsze pomysły: jak strawestować (czy raczej
zakłamać) własne przeżycia wojenne, czy jak delikatnie splagiatować istniejące utwory, jak „Kariera
Nikodema Dyzmy”, czy gogolowskiego „Rewizora”.
Podobieństwa (i różnice) w karierze – pisarskiej,
dziennikarskiej.
Ale rykoszetem powracają inne analogie. Posttraumatyczne kłopoty żydowskich dzieci, które
przeżyły wojnę mogą się wyrażać – to teza Sloana
w odniesieniu do Kosińskiego – w braku akceptacji
własnej (etnicznej) tożsamości. Znam to na wielu
przykładach, także własnym, bo często ukrywanie
tej tożsamości w czasie okupacji, gdy jej ujawnienie zagrażało życiu, jest kontynuowane po wojnie.
Stąd zachowanie przybranego wówczas nazwiska
Kosiński i stąd nie przyznawanie się do swego pochodzenia nawet w pierwszych latach pobytu w
USA, co już stanowi jakościową różnicę. Tego również Kosińskiemu nie zazdroszczę, podobnie jak
4-letniego małżeństwa z 18 lat starszą dziedziczką
sporej fortuny. Choć sam miałem jeszcze w Polsce,
będąc wtedy w wieku Kosińskiego, podobne, choć
krótsze doświadczenie – pozamałżeńskie i bez fortuny. Obce mi są również, właściwe pisarzowi, poszukiwania zastępczych rodziców, gdy biologiczni jeszcze żyli, choć czasem w oddaleniu. Miałem
zwykłych rodziców, nie był to ideał ani monolit bez
skazy, ale nie szukałem innych wersji.
Już tylko świadkiem, nie bezpośrednim uczestnikiem, był Kosiński przy zadziwiającej (po pijaku)
wymianie zegarków między Henry Kissingerem a
Eugeniuszem Jewtuszenko (Tissot na Pobiedę!).
Skacowany sekretarz stanu zorientował się co
do straty dopiero następnego dnia rano i poprosił
Kosińskiego o odwrócenie procesu wymiany. Jaki
to ma związek ze mną? Otóż sam w Warszawie, też
wypiwszy, ale na trzeźwo, wymieniłem z zaprzyjaźnionym japonistą zegarek Seico na Pobiedę, która
następnego dnia odmówiła posłuszeństwa, ale niczego nie odwracałem. Inny wspólny (japonisty i mój)
znajomy, widząc braki w mej świeżo otrzymanej
Pobiedzie, i poznawszy tło, zastosował pewien antysemicki stereotyp, który byłby miażdżący wobec
Kissingera, zaś okazał się pozytywny wobec mnie.
Nie, nie zadrościłem również Kosińskiemu pojawiających się kilka lat przed odejściem trudności z
potencją (wtedy nie było jeszcze Viagry, dla mnie
nigdy nie było), ani kłopotów zdrowotnych, utrudniających np. jazdę na nartach. Nie zazdroszczę teoretycznie, bo w jego wieku ich nie miałem. I częściowo – odpukać – nie mam do dziś. A reszta jest
milczeniem.
Aleksander Kwiatkowski

lat, pełnych twórczej weny i miłości do Marianne.
Jednak dopiero po wyjeździe do Nowego Jorku,
mieszkając w artystowskim Chelsea Hotel, nagrał
swoje pierwsze płyty.
Leonard pojawiał się na scenie muzycznej nagle i znikał nagle. I to na długo. Albumy ze swoimi songami nagrywał w odstępie 3-4 lat. Po jedynym fatalnym, moim zdaniem, albumie “Death of
Ladies`Man”, wydanym w 1977 roku wraz z Philem
Specktorem, odstawia gitarę na bok, coraz śmielej
aranżując swoje utwory na klawiszowce, używając
czasem i blachy. W latach 80-tych rośnie jego popularność. Jego songi wykraczają teraz poza hermetyczne kręgi tradycyjnych admiratorów. Pisze
utwory uznane za przeboje: “Hallelujah”, “Dance mi
to the End of Love”, “First We Take Manhattan”,
“Take This Waltz”. W 1992 pojawia się znakomita, polityczna płyta “The Future”, m.inn. z songami:

Mój Leonard
Już za życia stał się legendą. Dla
wielu z nas, zmarły w 2016 roku,
Śpiewający Poeta z Montrealu, to
przyjaciel, mentor, ktoś bliski, kto
towarzyszy nam od lat w sytuacjach
osobistych, te zaś, i za sprawą jego
songów, pamiętane są latami.
Moim Osobistym Leonardem został już w połowie lat 70 tych, kiedy dane mi było wysłuchać pieśni z wydanego w 1974 roku albumu „The Best of
Leonard Cohen”. Mieszkaniec PRL nie mógł tak po
prostu kupić płyt z muzyką zachodnią, mógł liczyć
tylko na przypadkowe dojścia. Ktoś przywiózł płytę i pozwolił ją puścić w obieg w kręgu znajomych.
Spotykaliśmy się by pospołu słuchać jego utworów,
again and again, aż do zdarcia winylowej płyty.
Tłumaczyliśmy jego teksty domowym sposobem,
próbowali za Maciejem Zembatym, w jego i Macieja
Karpińskiego translacji, śpiewać cohenowe songi
na rajdach studenckich. W moim kręgu przyjaciół
prym wiódł „niebieski prochowiec” (You Famous
Blue Raincoat). Na pamięć znaliśmy „Susanne”, „So
Long Marianne”, „Bird on the Wire”, wsłuchiwaliśmy sieę w „Joan of Arc” i „Story of Isaac”.
Trzy dekady później, pojechałem z Elżbietą na
grecką Hydrę, głównie po to, by pobyć chwilę w
miejscu, w którym Leonard spędził w latach 60-tych
kilka lat szczęśliwego i płodnego twórczo życia.
Zamarzyłem, by – spoglądając na druty linii wysokiego napięcia, na które Leonard patrzył przez okno
swojego domu – zaśpiewać, sam dla siebie, mój ulubiony utwór „Bird on the Wire” (Like a bird on the
wire/Like a drunk in a midnight choir/I have tried in
my way to be free). “The Best Of” była składanką
wybranych utworów z trzech pierwszych studyjnych
albumów Cohena, które nagrał na początku lat 70
tych. Kiedy już po latach mogliśmy nabyć tę płytę
(jak i inne ją poprzedzające), w wielu naszych domach ostała się jako płyta kultowa.
Leonard Cohen urodził się i dorastał w Montrealu,
tam zdobywał pierwsze nagrody literackie. Grając
na gitarze i śpiewając dla przyjaciół nie myślał o
karierze barda. Wiele lat później, w wywiadach dla
prasy, lubił kokietować twierdzeniem, że właściwie
nie umie śpiewać, gitarzystą jest średnim, ale musiał się zająć wokalnym potraktowaniem swoich
poematów, bo z samego pisania wyżyć nie mógł.
Jego monotonny, prowadzony ciepłym barytonem
śpiew – którym podawał pełne przewrotności wiersze, gdzie było miejsce na czarny humor, religijne
aluzje, jak i autoironiczne dywagacje o kobietach –
trafił pod strzechy. Acz były to strzechy bohemy i
środowisk “naokoło akademickich”. Sam znam, w
Polsce i w Szwecji, ludzi, którzy z marszu potrafią
wyrecytować wiele jego wierszy i którzy za swoim
Osobistym Leonardem biegali na występy gdzie się
tylko dało. Uwielbiany w specyficznych kregach odbiorców na całym swiecie, nie osiągnął jednak nigdy
popularności Boba Dylana.
Kiedy w roku 1960-tym, po okresie długiego przygnębienia, ów pragnący literackich sukcesów 27latek, za śmieszne pieniądze kupił na Hydrze dom
bez bieżącej wody i prądu, nie wiedział, że spędzi
tam sześć świetnych, na grecki sposób spędzanych

“Waiting for Miracle”, “The Future” i “Anthem”. Po
nim zapada cisza na długo.
Od 1994 do 1999 roku przebywa Cohen w ośrodku Zen, na Mount Baldy w okolicy LA, poświęcając
się medytacji. Powie po powrocie do świata, że próbował wielu dróg wyjścia z depresji. Były kobiety,
picie i sztuka, jednak dopiero kilka lat odcięcia się
od świata w charakterze mnicha, przyniosło rozwiązanie. Stał się nowym człowiekiem.
Muzycznie milczy do 2001 roku, kiedy to wydaje
fenomenalny muzycznie i literacko album “Ten New
Songs”. Przeżycie moje równe było temu z okresu
młodości przy słuchaniu “The Best of”. Leonard
oznajmia powrót do Zgiełku i naszych codziennych
masek w tym świecie: I m back on Boogie Street.
W utworze “Thoussand Kisses Deep”, który zapada
w duszę jak mało który, śpiewa: zostajemy wezwani,
żeby stanąć twarzą w twarz ze swoją niepokonaną
porażką. I żyjmy dalej tak, jakby nasze życie było
prawdziwe, choć jest tylko przykryte tysiącem pocałunków. W utworze o mocy hymnu: “Here it Is”, mówi nam: Niechaj wszyscy żyją, niechaj wszyscy umierają. Witaj moja kochana. I moja kochana żegnaj.
(tłum. Daniel Wyszogrodzki). Album jest artystycznym majstersztykiem również dzięki kompozycjom i
śpiewowi towarzyszącej mu Sharon Robinson.
Mijają lata. Rzadko, bo rzadko, ukazują się kolejne płyty. Świetne: “Old Ideas“ i “Popular Problems”
nagrywa Cohen mając ponad 75 lat. Tembr jego
głosu z wiekiem mocno się obniża, śpiew coraz
częściej przechodzi w melorecytację. W 2006 roku
okazuje się, że Leonard został ograbiony z oszczędności przez swoją menedżerkę. Żeby wyjść z długów musi udać się w długie trasy, dając koncerty
dla dużej publiczności. Od 2008 roku koncertuje

po całym świecie nieprzerwanie. Pojawia się trzykrotnie w Szwecji. Kiedy w roku 2010 przybywa do
Sztokholmu ponownie, ludzie zapełniają wielką halę
czując, że to ostatnia szansa usłyszeć Leonarda na
żywo. Tymczasem prawie 80-letni artysta wybiera
się w 2013 w kolejną trasę, dając nadal koncerty
trwające ponad 3 godziny (w tym w Sztokholmie).
Otrzymuję piękny prezent urodzinowy od Elżbiety, drogi bilet do Globen. Obawiam się występu w
wielkiej hali. Dotąd słuchałem Leonarda tylko w kameralnym otoczeniu. Tymczasem Mag z Montrealu,
już przy przy pierwszym songu zamienia Globen w
klimatyczny klub. 12 tysięcy ludzi, wszytkie generacje reprezentowane na sali, wielu zna teksty na
pamięć. Koncert życia. Zachwycony, decyduję się
polecieć z córką do rodzinnych Katowic, skoro i
tam, w Spodku, czego się nie spodziewałem, niecały
kilometr od rodzinnego domu, wystąpi Mój Leonard.
Alicja po koncercie wyznała, iż mimo, że zna jego
songi dobrze, rada jest, że mogła usłyszeć jego ciepły głos tam, gdzie sluchała go u mamy i u taty na
rękach.
Trasy koncertowe „staruszka” Leonarda wykończyłyby młodego muzyka, a on, niezłomny, dawał
z siebie wszystko, gdziekolwiek zagrał. Ogrom wysiłku, ale i wspaniały muzyczny jego efekt, ukazuje
dwupłytowy album ”Live in London”.
Koncertowe okrążanie globu nadwyrężyło w końcu zdrowie 80-latka. Zaszył się w swoim domu w
Los Angeles, wycofując się „ze świata”. Nie oczekiwałem, że jeszcze usłyszę jego głos inaczej niż z
posiadnych dotąd płyt. A tu niespodzianka. Mówiąc
ściślej – wstrząs! 21 października 2016 roku ukazuje
się jeden z najlepszych w całym dorobku Cohena album: “You Want It Darker”. 17 dni później Leonard
odchodzi z tego świata.
Songi są świadomym pożegnaniem, spokojną
przemową człowieka pogodzonego z losem i ze
światem. Pogodzonego po swojemu. I am ready, my
Lord, wyznaje w “Traveling Light”. Album jest perłą w jego dorobku poetyckim i muzycznym. Nie ma
w nim grama sentymentu. Jest Bóg, jest śmierć, jest
poddanie się Woli, jest zgoda. Słychać chór synagogi w Montrealu, celtyckie fiddle, ostatnie tony wygrywa kwartet smyczkowy. Nie ma taniej obietnicy.
Namówiony przez syna Adama, który zadbał o
producencki szlif całości, schorowany Leonard nagrywa wokal w swoim living room w LA, wysyłając
materiał do współpracowników emailem. W tytułowym “You Want It Darker ” powiada :
Ty karty rozdajesz/Ja znikam z tej gry
Ty ciało uzdrawiasz/Ja chromym chcę być
Gdy chwała cię zdobi/ Ja wstydem kryję się
Ty ściemniasz barwy/My zdławmy skrę.
(tłum. Małgorzata Ewa Skibińska)
Zygmunt Barczyk
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Anna Wiśniewska

„Cofać się
wstecz…”, czyli
o przywoływaniu
wspomnień
Pod koniec października br. miałam
przyjemność prowadzić w siedzibie
Konsulatu PR w Sundbyberg
wieczór autorski Anny Wiśniewskiej
(pseud. Anna Winner), połączony
z promocją jej ostatniej książki,
“Patrzę na mój czas”.
Ostatni raz prowadziłam podobne spotkanie z
okazji promocji powieści Anny Winner pt. „Nici
szczęścia – moje furoshiki” (2013), a jeszcze wcześniej miał miejsce wieczór autorski promujący jej
debiut książkowy: „Czarno-białe życie”. Było to w
roku 2011 i od tego czasu Anna Wiśniewska, alias
Winner, napisała i wydała dziewięć książek. To duże osiągnięcie i nie każdy człowiek pióra może się
pochwalić takim dorobkiem, zwłaszcza że książki te
cieszą się popularnością nie tylko w Szwecji, gdzie
większość z nich powstała, ale także w Polsce, do
której autorka niedawno, po śmierci matki, częściowo się przeniosła.

Janina ze swoją matką, Jadwigą Niezabitowską.
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Anna Wiśniewska, z pochodzenia lwowianka, wieloletnia mieszkanka Lublina, przyjechała 13 grudnia
1981 na dwutygodniowy urlop do Szwecji, po czym
obwołany wtedy w Polsce stan wojenny, zmusił ją
do pozostania w tym kraju na następne parędziesiąt
lat. Pisać zaczęła późno, de facto dopiero po przejściu na emeryturę, bowiem, jak niejednokrotnie
podkreśla w rozlicznych wywiadach, wcześniej nie
miała czasu zająć się tym, co lubi najbardziej: pisaniem. Najwidoczniej jednak nigdy nie jest za późno
na debiut pisarski i – tym bardziej – na kontynuację
pisania.
Na brak inspiracji autorka nie może narzekać. To,
co z pewnością fascynuje czytelników w powieściach Anny Winner, to ich duża różnorodność tematyczna. Bo też każda z nich jest inna. Przypomnę
krótko: wspomniane wyżej debiutanckie „Czarnobiałe życie”, to oparta na faktach autobiograficznych
powieść o kilkudziesięcioletniej egzystencji kobiety,
żyjącej blisko nas (mam tu na myśli głównie odbiorców z kręgu szwedzkiej Polonii), bo w Sztokholmie,
poniżanej systematycznie przez męża, skądinąd, według opinii znajomych, miłego i kulturalnego pana.
Jest to jedna z najbardziej bolesnych opowieści o
chorej relacji, jaką zdarzyło mi się czytać, również
ze względu na pełną odwagi szczerość, z jaką autorka obnaża gehennę dnia codziennego i próby
uwolnienia się z tego chorego związku. Jak słusznie
napisał wtedy redaktor Tadeusz Nowakowski w recenzji z tej powieści: „Ta książka zaboli, bo uświadomi nam, że wielu z nas, w naszym sztokholmskim
życiu, ocierało się o skrywany dramat, a mogliśmy
być bardziej uważnymi obserwatorami.”
Wydana rok później druga powieść, „Piętno, ślad
renifera”, to historia życia dziesięciu kobiet z rodu
Laponki Karin, naznaczonych lapońską klątwą. Ta
swoista saga rodzinna obejmuje ponad sto lat, sięgając aż po współczesność. Zawiera też, jako że autorka jest z zawodu etnografem (czy etnograficzką, jak
byśmy powiedzieli dzisiaj), całe mnóstwo informacji na temat szwedzkich zwyczajów i obyczajów –
niewątpliwie cenne źródło informacji dla polskiego
czytelnika.
Trzecia powieść, z 2012 roku, „Trudne miłości”,
to kontynuacja historii życiowej jednej z bohaterek
poprzedniej książki, na tle dziejów hrabiowskiego szwedzkiego rodu de Roncesvalles i przemian
społecznych w Szwecji na początku dwudziestego
wieku.

Główną postacią czwartej z kolei książki, „Nici
szczęścia – moje furoshiki” (2013), jest młoda Polka
zamieszkała w Kanadzie, która zakochuje się w pochodzącym z polsko-japońskiej rodziny mężczyźnie.
Osadzona we współczesności akcja toczy się zarówno w Polsce, jak i w Australii, Wielkiej Brytanii i
w Kanadzie. Losy małżeństwa bohaterki, zwłaszcza
szok kulturowy w zetknięciu się z japońskimi tradycjami, jak też przejścia małżeńskie, włącznie z traumą związaną z odejściem męża i budowaniem życia
na nowo, to fascynująca lektura.
Po tych książkach Anna Winner opublikowała
kolejne utwory: powieść „Tamara”, zbiór reportaży „Nieprzewidziane skutki złamania nogi, czyli
Stokholm’s Taxi drivers”, powieść „Wracam z niepamięci” i zbiór opowiadań „Jak ziarnka piasku”.
Jest to, jak widać, imponujący dorobek. A biorąc pod
uwagę fakt pozostawania przez wiele lat w cieniu zaborczego męża, można stwierdzić z przekonaniem,
że pseudonim „Winner”, który przybrała autorka na
początku swojej drogi pisarskiej, jest najwidoczniej
bardzo adekwatny do jej życiowych i literackich
osiągnięć.
Ostatnio wyszła dziewiątą książka Anny Winner,
zatytułowana „Patrzę na mój czas”, poświęcona matce autorki, znanej wielu mieszkającym w Szwecji
osobom (również i mnie) – Janinie Lewandowskiej.
Książka ta powstała na kanwie 16 tomów pamiętników pisanych przez nią od lat wczesnej młodości, aż do śmierci, krótko przed świętami Bożego
Narodzenia 2014 roku. Na książkę tę złożyły się
ponadto wspomnienia i notatki innych członków
rodziny, jak też uzupełnienia historycznych faktów.
Mamy tu więc połączenie historii z sagą ziemiańskiej rodziny, wywodzącej się z zaboru austriackiego i zamieszkałej na Kresach. Pozwolę sobie przytoczyć fragment zamieszczony na okładce książki, bo
naprawdę niełatwo streścić te obszerne 350 stron i
sama bym tego lepiej nie zrobiła.
Jest to zatem i przede wszystkim: „opowieść o
delikatnej a dzielnej kobiecie urodzonej we Lwowie,
wychowanej w majątku Nesterowce, pensjonarce,
absolwentce szkoły sióstr urszulanek, córce wyemancypowanej kobiety, jednej z pierwszych studiujących na politechnice lwowskiej, i ojca, prawnika zmuszonego sytuacją do zarządzania majątkiem
żony. Wybuch drugiej wojny światowej, to ślub z
zawodowym oficerem, lekarzem weterynarii i później konieczność ukrywania męża w zapadłych kątach Kresów przed Niemcami, Rosjanami, znowu
Niemcami i nacjonalistami ukraińskimi. Echa rzezi
wołyńskiej docierające do Polski i realna groźba
śmierci zmuszają małżonków do ucieczki.
Ojciec bohaterki, Czesław Niezabitowski, członek
Delegatury Rządu PR na Kraj oraz jego syn Andrzej
zostają skazani na wieloletnie łagry jako wrogowie
ZSRR. Lwów przestaje należeć do Polski po 1945 roku. Dla matki autorki rozpoczyna się nowe życie w
Lublinie.

Janina z teściową i mężem i dziećmi: ciemnowłosą Barbarą
i blondynką Anią.

Ta część wspomnień mówi o studiach i pracy na
nowo tworzącym się Uniwersytecie Marii Curie
Skłodowskiej, a także o tragedii wynikłej z opuszczenia jej przez męża i samotnym wychowywaniu
trójki dzieci. Bohaterka wyszła z tej walki z sukcesem. Dzieci zdobyły wyższe wykształcenie, a ona,
wieloletnia wykładowczyni na lubelskich uczelniach,
zrobiła doktorat. Ostatnie trzydzieści lat swego życia
spędziła w Szwecji. Los wynagrodził jej bohaterskie,
pełne wyrzeczeń życie. Została odszukana przez swoją dawna miłość, wdowca mieszkającego w Szwecji.
Tu znalazła zasłużoną, spokojną przystań. Kochała i
była kochana.”
Nie ulega wątpliwości, że Anna Winner wykonała ogromną pracę: żmudne przedzieranie się przez
gęsto zapisane karty pamiętnika matki to naprawdę zajęcie na lata. Zwłaszcza, że autorka powstałej
na kanwie tych zapisków książki, musiała osobiste
notatki matki nie tylko zebrać w chronologiczną
i logiczną całość, ale też zadbać o szczegóły, zarówno jeśli chodzi o rozliczne fakty historyczne,
jak i o genealogię kilku w końcu pokoleń rodziny
Niezabitowskich i ich potomków. Różne wydarzenia
polityczne, tudzież losy wojenne, rzucały ponadto
rodzinę to tu, to tam, nie szczędząc przy tym bolesnych przeżyć i strat.
Jak podsumuje to po latach sama bohaterka tych
wspomnień, Janina Lewandowska: „Byliśmy pionkami przesuwanymi po szachownicy przez władców
tego świata. Jedne pionki padały, a drugie szły dalej.
Wszystko działo się, jakby w dwóch płaszczyznach
zazębiających się ze sobą. Na Kresach umierała
POLSKA, w Lublinie rodziło się NOWE. Dla szarego człowieka takiego jak ja, zmęczonego pięcioletnią
wojną, to NOWE, było teraźniejszością i przyszłością, KRESY zaś powoli stawały się przeszłością.
Smutne to, ale takie jest życie.”
Gwoli ścisłości warto dodać, że książka ta zawiera, prócz niejednokrotnie ciężkich czy wręcz tragicznych wydarzeń, również opisy wielu zabawnych
epizodów i innych śmiesznych sytuacji, jak też szereg komicznych anegdot, co sprawia, że czyta się ją
szybko i bez znużenia historycznymi faktami, którymi jest ona, niejako z racji swojej natury, bogato
wypełniona.
Jak wspomniałam – Janina Lewandowska przez
całe życie prowadziła dziennik, a w jednym miejscu
pisze: „Moją wadą jest to, że za bardzo lubię ‘cofać
się wstecz’. Wiem, że to błąd logiczny, bo nie można
cofać się w przód, ale cofanie się wstecz podkreśla
istotę sprawy”. W tym przypadku, przy całym bogactwie faktów z życia głównej postaci książki, owo
cofanie się w przeszłość to niewątpliwie bardziej zaleta niż wada. W innym zaś miejscu czytamy: „Mam
dużo materiałów do opracowania wspomnień. (…)
Muszę to wszystko uporządkować (…), tak, aby moje
dzieci mogły doprowadzić sprawę do końca i wydać
książkę. To jest mój testament, moje zlecenie dla
nich.”
Jak można sobie wyobrazić, różne mogłyby być
reakcje na tego typu ostatnią wolę matki, zobowiązującej swoje dorosłe dzieci do napisania książki o
jej życiu: niektóre z nich mogłyby odebrać to polecenie jako wręcz moralny przymus. Z zapisków
Janiny Lewandowskiej wynika jednak wyraźnie, że
pokładała ona nadzieję nie tylko w dobrych chęciach
swych dzieci, jak też ufała bezwarunkowo ich zdolnościom literackich, zwłaszcza jednej z córek. Nie
każdy przecież poradziłby sobie z takim zadaniem,
jakiego podjęła się Anna Winner i jej rodzeństwo:
siostra Barbara i brat Antoni. I nawet jeśli Anna
Winner podkreśla, że książka powstała przy udziale
ich trojga i że przyczyniły się do jej powstania także wspomnienia siostry matki, Zofii Brylewicz oraz
książka jej brata, Andrzeja Niezabitowskiego, pt.
„To był tylko etap – wspomnienia z łagrów” (opisująca jedenastoletni pobyt na Syberii), jak też pamiętniki pierwszego męża matki, Jana Podgórskiego, to
jednak tę wielką pracę zebrania wszystkiego w całość wykonała w dużej części Anna Winner – odnosząc niewątpliwie beletrystyczne zwycięstwo.
Bowiem ten historyczny zapis osobistych i nie tylko osobistych ludzkich losów pozostanie dla potomnych: zarówno dla członków rodziny i ich kolejnych
generacji, jak i dla wszystkich innych czytelników,
pragnących zapoznać się z tymi tragicznymi w historii Polski i Kresów czasami i wydarzeniami.
M. Anna Packalén Parkman
Anna Winner: Patrzę na mój czas.
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017
Zdjęcia archiwalne © Anna Wiśniewska

ŻYWE
POCHODNIE
Tragiczna śmierć Piotra Szczęsnego
miała wstrząsnąć naszymi sumieniami. Miała nas obudzić. Tak się
jednak nie stało. Najlepszym,
właściwie najgorszym przykładem
na to, były wydarzenia w Warszawie
i innych miastach naszej Ojczyzny
w dniu Święta Niepodległości.
11 listopada przeszły przez Kraj
pochody pełne nienawiści
i nietolerancji. Sytuacja wpisała się
tragicznie w testament Piotra
Szczęsnego. Uważam, że materiał
z poprzedniego numeru NGP warto
uzupełnić.
W dniu 19 stycznia 1969 roku podpalił się,
na Vaclavskym Namiesti w Pradze, Jan Palach.
Zrobił to w proteście przeciw „normalizacji” w
Czechosłowackiej Republice. Nie mógł się pogodzić
z udzielenie bratniej pomocy przez pakt warszawki,
konkretnie ZSRR i PRL, w celu zniszczenia „socjalizmu z ludzką twarzą”
W dniu 28 października 2017 roku podpalił się
na Placu Defilad w Warszawie Piotr Szczęsny,
który swym czynem zaprotestował przeciw „dobrej
zmianie” w Polsce. Może to przypadek, ale lista,
publikowana corocznie w dniu Święta Zmarłych,
była w tym roku nadmiernie wydłużona nazwiskami ludzi wrażliwych i bardzo ważnych dla naszej
kultury. Przykładowo można wymienić Wojciecha
Młynarskiego czy Janusza Głowackiego. Ludzie,
gdy tracą nadzieję – umierają. Nie mają dalszej
chęci do życia. Podobne zjawisko obserwowano w
pierwszych miesiącach po Wrześniu 1939. Ludzie
związani z II Niepodległością, o którą walczyli i którą rozbudowywali we wszystkich dziedzinach, wymierali jak muchy. Stracili cel życia.
Gdy w styczniu 1969 roku podpalił się w Czechosłowacji Jan Palach, to wielki i wrażliwy polski poeta Kazimierz Wierzyński opublikował, w
„Kulturze” paryskiej, wiersz: „Na śmierć Jana
Palacha w Pradze”. W wierszu tym pisał tak:
„W Sajgonie podpalali się buddyści,
Nikt nie przeszkadzał im płonąć do końca,
Ludzie stali na placu dokoła,
Patrzyli aż wyschnie
Na ogniu czarny,
Siedzący w kucki
Kościany
Strup.
Myśleliśmy że to religia
Znieczula im śmierć. (...)
Myśleliśmy, że oni są inni,
Że to gdzie indziej,
Że tam inaczej (...)
Ale teraz wiemy już wszystko.
Teraz ten pożar jest nasz.
Tu pali się ktoś
Za siebie i za nas,
Pali się z własnej woli
Pośrodku własnego Narodu. (...)”
Wiersz ów nadany był przez Radio Wolna Europa
zaraz po jego napisaniu. Ale ja nie potrzebowałem
tego wiersza – miałem te same odczucia co Autor.
Owszem, irytowały mnie niewybredne żarty na temat palących się buddyjskich mnichów, nie mniej
nie potrafiłem się przejąć tamtą tragedią. Dopiero,
gdy spalił się Janek Palach, pomyślałem tak, jak
Wierzyński.

Z „Wiosną Praską” 1968 byłem związany emocjonalnie. Pismo, z którym wówczas współpracowałem
na Zaolziu, poświęciło śmierci Palacha dużo miejsca. Zaolziańscy poeci i publicyści w wychodzącym
w Morawskiej Ostrawie „Głosie Ludu” w dniu 21
stycznia 1969 roku, publikowali tam swoje materiały. Wiesław Adam Berger (mój serdeczny przyjaciel) pisał tak: „Jan Palach – student, lat 20 – zmarł
19. I. 1969 o godzinie 15:30. JAN II. Jan Palach
sam zapalił swój płomień. Żyjemy w XX wieku. Wierzyliśmy, iż wolność nie powinna być u nas
problemem... Jan Hus zginął za swoje przekonania.
JAN II – schylam czoło z głębokim szacunkiem, w
żalu , przed jego duchem, przekonaniem i ODWAGĄ
CZYNU prowadzącym do śmierci – ofiarował siebie
w imię narodu. Spalenizna jest umieraniem na krzyżu – krzyż oskarżeniem obojętności świata. Nadszedł
czas zawieszenia chorągwi – na – pół – masztu.
JANIE – rozumiem – umarłeś i za nas. WYBACZ.”
A poeci Władysław Sikora i Wilhem Przeczek
poświęcili Ofierze Palacha wzruszające wiersze:
„Już tylko płomień – bez nadziei? A był to dar, ów
świat bez skazy, W skórę tłoczone cenzurowe dzieje.
(...)” - W. Sikora. „Gorące serce żarliwości, Płową
młodość spaliło – Różaniec spraw jest strasznie prosty: ‘Wiara, nadzieja i miłość’„ – W. Przeczek.

W pięć lat później, w Sztokholmie, przedrukowałem część wspomnianego numeru GL w redagowanym przez ze mnie kwartalniku „Jedność”. W numerze tym dałem też inne materiały związane z „Praską
Wiosną”. Materiały te, jak się później okazało, były
opracowane przez Agnieszkę Holland – ówczesną
studentkę Wyższej Szkoły Filmowej w Pradze.
Jan Palach był jednym z grupy studentów, którzy
uważali, że potrzebny jest jakiś czyn, który wstrząśnie opinią świata. Studenci ciągnęli zapałki. Padło
na Janka. Nie mógł stchórzyć! Ale przed śmiercią,
już w szpitalu wypowiedział pamiętne słowa: „Niech
inni, już tego nie czynią. Żywi w bój”. Jak w znanej
balladzie o Janku Wiśniewskim. „Świat się dowiedział, nic nie powiedział, Janek Wiśniewski padł”.
Jana Palacha nie znałem. Ale w parę tygodni później spalił się w Ostrawie Janek Zajic, student reżyserii, syn Josefa Zajica, dyrektora teatru w Czeskim
Cieszynie i w Sumperku. Znałem Janka, bo nasi ojcowie się przyjaźnili. Nie będę ukrywał, moja decyzja wyjazdu z Polski była w pewnym stopniu skutkiem tych tragedii.
Agnieszka Holland porównała samospalenie Pio.
tra Szczęsnego z czynem Palacha. Ma rację. Tylko,
że ten parszywy świat, w którym żyjemy, jest odporny na uczucia wyższego rzędu.
Piotr Szczęsny, był w pełni władz umysłowych.
Nie miał żadnych powodów osobistych. Był tylko zatroskany losami Ojczyzny. To, że państwowe
środki przekazu nie nagłośniły tragedii, to zrozumiałe. Dlaczego nie zrobiły tego też opozycyjne? Łatwo
zrozumieć. Bano się przykładu i nie chciano prowokować ewentualnych naśladowców tego czynu. I
jak powiedział Palach: „Niech inni tego nie czynią.
Niech walczą żywi”.
Nieprzyjemnym odpryskiem całej sprawy było
wyciągnięcie konsekwencji zakonnych w stosunku
do księdza Adama Bonieckiego, który wspomniał
o Czynie Piotra Szczęsnego. Ksiądz Boniecki nie
przejął się sankcjami i w dniu 12 listopada wystąpił
w TVP 24 w towarzystwie profesor Ewy Łetowskiej
oraz profesorów Jerzego Bralczyka i Andrzeja Zybertowicza. Audycję prowadziła, też źle widziana,
redaktor Katarzyna Kolenda-Zaleska.
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Jerzy Sychut 1948-2017

Z DZIEJÓW FILMU, RADIA
I TELEWIZJI (6)

PROBOSZCZOWIE
I POLICJANCI

Opozycjonista
niezłomny
21 listopada 2017 roku w Sztokholmie w wieku 69 lat zmarł Jerzy
Sychut. Należał do nielicznej grupy założycieli KPN (Konfederacji
Polski Niepodległej).
Poznałem Jurka dawno temu, ale
bliżej dopiero niedawno, gdy aktywnie
włączył się w działalność sztokholmskiego KOD-u przy organizowanie
protestów przeciwko łamaniu demokracji w Polsce.
Należał do grona najbardziej niezłomych opozycjonistów w Polsce.
Wyrazisty w swoich poglądach, potrafił zaangażować się całym sercem w walkę o „słuszną sprawę”.
Czas
„Karnawału
Solidarności”
w latach 1980-81 spędził w więzieniu w Warszawie na złej sławy
Rakowieckiej.
Urodził się 6 sierpnia 1948 roku
w Szczecinie. Ukończył Technikum
Elektryczne w Krakowie (1967).
W latach 1967-1968 pracował jako oświetleniowiec i dźwiękowiec
w teatrze Gong 2 w Lublinie, później kolejno w latach 1969-1976 w
teatrach: STU, Dren 59 i innych w
Krakowie, Lublinie i Katowicach. W
latach 1976-1981 był pracownikiem
Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa
Handlu Wewnętrznego w Szczecinie.
Uczestniczył w demonstracjach studenckich w Lublinie w marcu 1968
roku. Od 1977 był współpracownik
KSS KOR, uczestnikiem ROPCiO,
Od 1979 do września 1980 działaczem
Wolnych Związków Zawodowych,
od 1979 w Ruchu Młodej Polski, a
w latach 1979-1983 członkiem KPN.
Wielokrotnie zatrzymywany na 48
godzin. Po Sierpniu 1980 znalazł się
w „Solidarności”. Redaktor niezależnego pisma „Komunikat”. W grudniu
1980 roku został aresztowany za „próbę obalenia siłą ustroju socjalistycznego”, przetrzymywany w Areszcie
Śledczym Warszawa-Mokotów, zwolniony w maju 1981. 1979-1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW
MO w Szczecinie w ramach SOR
krypt. Kuglarz.
Od 13 grudnia 1981 do 15 sierpnia
1982 roku ukrywał się po brawurowej
ucieczce podczas próby zatrzymania. Był działaczem nieformalnych
struktur podziemnych „Solidarności”:
kierował systemem konspiracji ABC
minimalizującym liczbę znanych
współpracowników, współorganizator
zebrań informacyjnych dla poszczególnych poziomów tego systemu, kolporter pism podziemnych w Szczecinie
i okolicach, drukarz ulotek i wydawnictw podziemnych (z Andrzejem
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Kotulą i Pawłem Zalewskim); właściciel biblioteki wydawnictw niezależnych (ok. 4 tys. książek). Wpadł
15 września 1982 roku. Został internowany w Ośrodku Odosobnienia w
Wierzchowie (uczestnik głodówki),
zwolniony 16 października 1982.
Później wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom,
przesłuchiwany przez Prokuraturę
Wojskową w Warszawie, nakłaniany
do emigracji; od 1982 bez zatrudnienia. Od 20 marca 1983 roku na emigracji w Szwecji, absolwent studiów z
zakresu marketingu i reklamy; zawodowy żeglarz, pracownik firm reklamowych, informatyk; do 1989 współorganizator pikiet, demonstracji i wieców w Sztokholmie i Oslo, sygnatariusz petycji przeciwko łamaniu praw
człowieka i obywatela w Polsce, organizator pomocy finansowej i sprzętowej dla szczecińskiego podziemnego
wydawnictwa Suplement.
Wydarzenia w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości znowu
go uaktywniły. Organizował wraz z
innymi pikiety i demonstracje, żywo komentował na swoim profilu
Facebookowym wydarzenia w Kraju,
podpisując się „Jerzy Kanalia Sychut”.
Był niezłomny i wierny swoim przekonaniom. Pisał m.in.: Nie toleruję
rasizmu w żadnej postaci! Nie utrzymuję znajomości z osobami o poglądach rasistowskich! Wydawało mi
się, że wśród fejsbukowych znajomych
nie mam nikogo, kto toleruje rasizm.
Dzisiaj okazało się, że nie miałem
racji, więc zakończyłem znajomość.
Proszę zatem osoby, które nie podzielają moich poglądów, o usunięcie się z
grona moich znajomych!

Podczas jednego z naszych ostatnich spotkań przyznał, że był jednym
z organizatorów akcji pod Wawelem
ustawienia „nowego” znak drogowy.
Zakazywał on „kupczenia wiarą i
akwizycji przekazu partii”. Z tego powodu chęć przesłuchania go wyraziła
krakowska policja.
Żegnaj Jurku. Będzie nam Cię brakowało. (tn)

To nie było tak, że w czasach
PRL-u nie występowali w
filmach czy serialach księża.
Występowali – i to
w większości, jako osoby
pozytywne . Tyle tylko,
że jako drugo- , trzecio-,
czy nawet czwartoplanowe.
Odwet nastąpił po czerwcu 1989 –
czyli po „Okrągłym Stole” w wyniku,
którego władza w Polsce i jej preferencje się zmieniły.
Otóż do dzisiejsze dnia trudno znaleźć serial, w którym pozytywnej roli
nie odgrywałby ksiądz. A super pozytywną, niemal półboga, odgrywa też
często biskup. Ksiądz może się mylić i
czasem (rzadko) postąpić nieetycznie.
Biskup nigdy i ewentualny błąd księdza naprawia.
Z policjantami było inaczej. W poprzednim odcinku wspomniałem o
ocieplaniu wizerunku milicjantów pod
koniec PRL. Padło to na dobry grunt
po przemianach i weryfikacji (Psy i
Psy 2). Także Ekstradycja (z sympatycznym komisarzem Halskim kreowanym przez Marka Konrada), potwierdzała tę opinię. Komisarz Halski
walczył z mafią rosyjską, która (rzekomo) była odpowiedzialna za sprawnie
działającą w Polsce przestępczość zorganizowaną. Tak, jak byśmy sami nie
potrafili jej sobie zorganizować?
Do tego samego wątku nawiązuje
sprawny skądinąd serial prywatnej telewizji ze stajni Polsatu: Fala zbrodni.
Zabawne, że w obu wspomnianych
serialach złowieszczą rolę bezwzględnych szefów gangów odgrywają kobiety, Rosjanki. W tym drugim Rosjanka znajduje godną przeciwniczkę
w Polce, szefowej specjalnego od
działu walki z gangami. W polskich
policyjnych i detektywistycznych
serialach dzielne kobiety odgrywają
wielka rolę.
Animatorem dobrych, uczciwych i
wiarygodnych seriali była scenarzystka Ilona Łepkowska (Klan, M, jak miłość, Barwy szczęścia i wiele innych)
lub jej uczniowie.
Telewizja państwowa, która jak
wspominałem robi seriale na wyższym poziomie, bardzo pilnuje dobrej
roli księży, szczególnie proboszczy,
którzy w Nowej Polsce zastąpili sekretarzy Podstawowej Organizacji
Partyjnej, dbających dawniej w mieście i na wsi o morale ludności i zgodność z wytycznymi partii rządzącej.
Co zresztą dziś się powtarza... z tym,
że partia dziś jest inna, a imię jej PiS.
Wspomniana Ilona
Łepkowska
do swoich seriali nie wprowadziła

na pierwszoplanowe miejsce księży.
Ale już (wspomniany w poprzednim
odcinku) serial Złotopolscy, konkurujący z pani Łepkowskiej Klanem
docenił rolę mądrego proboszcza
rozjemcy, którego nota bene grał autentyczny ksiądz – aktor Kazimierz
Orzechowski. Sędziwy już dziś kapelan polskich aktorów.
A potem poszło jak po maśle:
Plebania – sam tytuł wyjaśnia sytuację, doskonałe Ranczo – Polska w
pigułce, niby z perspektywy jednej
wsi Wilkowyje, ale symbolicznie
„To jest Polska właśnie” – jak chciał
Wyspiański.
Wróćmy do policji. Tu zdecydowaną rolę odgrywa telewizja prywatna
z koncernu Polsatu. Policjantki i policjanci, Gliniarze, Fala zbrodni, 13
posterunek i inne. Ten ostatni był serialem komediowym, właściwie sleptic’owym czy – jak to się dziś określa
– sitcom’em. Tu może warto wspomnieć o opartym na amerykańskiej
licencji serialu, także ze stajni Polsatu:
Rodzina zastępca. Z oryginałem amerykańskim łączy ten serial dodatkowo
postać policjanta-idioty. W oryginalnej amerykańskiej wersji, ów policjant
był pochodzenia polskiego.

Chwalona przeze mnie TV państwowa też sięga do licencji i np. popularny
włoski serial o księdzu detektywie Don
Matteo przeniosła z Włoch do Polski,
konkretnie do Sandomierza. I znowu
półbogiem jest mądry biskup, a policjanci (typy wzorowane na wzorach
włoskich) nadzwyczaj sympatyczni.
Policjanci w telewizji polskiej czasem bywają i brutalni (Pitbul), ale
skuteczni i zawsze działają w dobrej
sprawie. Ostatnio wprawdzie jakieś
rysy na tym wizerunku przynoszą doniesienia dzienników telewizyjnych,
ale szybko nie doczekamy się pewnie
seriali na ten temat.
O dobrych serialach obyczajowych,
takich dla ludzi, trochę melodramatycznych napisze w następnym i już
naprawdę ostatnim odcinku.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

28. Sztokholmski Festiwal Filmowy

Refleksje czytelnika

Kadr z filmu „Dzikie róże” Anny Jadowskiej.

Igła w stogu siana?
Śledzenie repertuaru
kolejnych festiwali filmowych
(nie tylko sztokholmskiego)
z punktu widzenia udziału w
nich filmów polskich, przypomina niekiedy poszukiwanie
igły w stogu siana.
W roku bieżącym tych igieł było
jednak kilka: dwie autentyczne i dwie
koprodukcje. Z tych ostatnich w filmie gruzińskim „Zakładnicy” polskie
były tylko niektóre usługi techniczne.
Natomiast najnowszy film Romana
Polańskiego, pokazany w sekcji Open
Zone (gdzie znaleźć można wiele filmów wartościowszych i głośniejszych
niż w sekcji konkursowej, ograniczonej do debiutów oraz dzieł nr 2 i 3)
zdobył nagrodę FIPRESCI (przyznawaną przez odrębne jury krytyków,
biorące pod uwage filmy tej sekcji).
Ale jedyny (poza formalnym produkcyjnym udziałem) polski element
filmu to Wódka Wyborowa, którą –
kreująca główną rolę żona reżysera
Emmanuelle Seigner degustuje w towarzystwie świeżo poznanej kobiety;
wkrótce uwikłane są w dominujacą
film konfliktową intrygę.
Startująca w osobnym konkursie
interesująca polska krótkometrażówka „Koniec widzenia” – dyplom
Grzegorza Mołdy w Gdyńskiej Szkole
Filmowej – nie zdobyła nagrody.
Natomiast duży i niespodziewany
sukces stał się udziałem innego filmu,
„Dzikich róż” Anny Jadowskiej, zgłoszonego do sekcji Stockholm Impact
i podlegającego decyzji osobnego,
3-osobowego jury. Ta nagroda, obejmująca też niebłachą premię finansową w wysokości 1 miliona koron,
ufundowana została trzy lata temu
przez władze miejskie Sztokholmu.
Nie widziałem pozostalych czterech
filmów startujących w tej kategorii
(z Iranu, Taiwanu, Kanady i Wielkiej
Brytanii), ale to duży sukces filmu
Jadowskiej, która odbierając nagrodę
obiecała kontynuować krytyczne spojrzenie na – w szczególności – sytuację
kobiet w Polsce, będącą właśnie tematem nagrodzonego filmu.

Od szeregu lat cechą sztokholmskiego festiwalu stało się mnożenie
dodatkowych sekcji, ukształtowanych
nie tylko tematycznie i gatunkowo
(dokument, krótki metraż, film grozy)
czy geograficznie (amerykańskie kino
niezależne – od wielkich wytwórni),
ale także według słabo rozpoznawalnych kryteriów: pokazy specjalne,
Spotlight, czyli pełne światło (z góry
nie wiadomo na co), Discovery, czyli odkrywanie atrakcyjnych nowości,
Icons czyli biografie interesujących
znakomitości). A także nagród specjalnych jak Lifetime Achievement Award
(za całokształt), czy Visionary Award
(za awangardowość). Wśród tych
ostatnich daje się wyodrębnić aktualna tematyka, obecna zresztą już dwa
lata wcześniej (zob. NGP 22/2015) –
mianowicie stale rosnąca migracja do
Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu.
Dwoje obecnych na festiwalu celebrytów poświęciło temu swoje dokumenty: znana niegdyś z wojującej lewicowości aktorka Vanessa Redgrave (w
tym roku uhonorowana za całokształt)
pokazała dokument „Sea sorrow”
(Smutek morza), koncentrując się na
ściśle reglamentowanej granicy między kontynentalną Europą a Wielką
Brytanią. Natomiast chiński artysta Ai
Weiwei, któremu kilka lat wcześniej
odmówionio paszportu i kierował pracami jury na odległość, przedstawił
w sekcji Spotlight: Change dokument
„Human flow” (Ludzki strumień), będący rezultatem reporterskich wizyt
artysty i jego ekipy w 23 krajach.
Problem migrantów przedstawił w
innym, bardziej globalnym kontekście, dokument Barbeta Schroedera
„Le venerable” o burmańskim buddyjskim mnichu, którego antyislamskie
uprzedzenia i fobie dowodzą agresywności nie tylko ze strony mniejszości
muzułmańskiej w Burmie (ponoć imigrującej z pobliskiego Bangladeszu),
ale także buddyjskiej większości.
Czyli walka z islamskim zagrożeniem szerzy się coraz bardziej, także w Południowo-Wschodniej Azji,
jakby dowodząc słuszności prognozy
Samuela Huntingtona o zderzeniu
cywilizacji.
Aleksander Kwiatkowski

Piękny tekst Pana Andrzeja Szmilichowskiego (chodzi o tekst „Co znaczy: nie
damy rady?” NGP nr 19/2017 - dop. red), pełen pozytywnych myśli, ale nawet
Pan Andrzej – tak pozytywnie nastawiony do życia – przemycił kilka negatywnych odczuć, na które zareagowałem i czuję, że muszę je skomentować.
To na co zareagowałem: Starość - „Jestem w wieku, że pamiętam…” i „nie
lubię…”
Starość: Wiemy, że są młodzi ludzie, którzy czują się staro, i „starzy”, którzy
czują się młodo, albo bardzo młodo. Jest na to przysłowie: „starość nie radość,
młodość nie wesele”, z którym też się nie zgadzam. „Całe życie to piękna przygoda” – pasuje do mojego spojrzenia na rzycie. Spróbuję to wyjaśnić.
Osobiście nigdy nie wspominam o mojej starości, a raczej, jeżeli już, to jak
młodo się czuję. Jeżeli będziemy porównywali zdarzenia z dalszej historii n.p. ze
średniowiecza, to nie będziemy pisali: „Jestem w wieku, że pamiętam...” Czyli,
można porównywać dawne czasy do nowych bez robienia z siebie starca?
Nikt nigdy nie napisze: Jestem w wieku, że pamiętam jak się chodziło w zbroi,
a teraz nosi się plecaki, które ważą tyle, co zbroja, więc na jedno wychodzi. A nie
długo roboty będą nosiły ciężki sprzet za żołnierzami.
Wszystkie czasy maja swoje plusy i minusy - tak chciałem napisać. Ale „minus” też brzmi negatywnie, więc napiszę: Wszystkie czasy mają swoją barwę, są
ciekawe i inne na swój sposób. Już starożytni Grecy narzekali na niewychowaną
młodzież. Ale również starożytni, zadowoleni Grecy, stworzyli pojęcie hedonizmu. Więc i wśród Greków narzekało się, albo cieszyło się życiem. Czyli... nic
się nie zmieniło.
„Całe życie to piękna przygoda”. Jeżeli ja tak mogę powiedzieć, to każdy inny
też. „Nie lubię” – nawet Pan Andrzej, tak pozytywnie zakręcony, czegoś nie lubi.
Można czegoś nie lubić i żyć z tym negatywnym uczuciem. Nawet je pogłębiać.
Ale znacznie lepiej jest coś z tym zrobić. Użyje przykładu z świata komputerów
i smsów. Nie lubiłem odpowiadać na smsy – znacznie łatwiej pisze mi się na
dużej klawiaturze komputera. Dlaczego? Bo jestem dyslektykiem i mam program
(stava REX), który poprawia nie tylko błędy, ale i styl.
W telefonach też jest podobna funkcja, która poprawia błędy. Ale gdy chcę
napisać „ściana” po szwedzku, to sms podaje dwie pisownie;: „vägg” i „väg”. I
która jest właściwa? Mój program na komputerze informuje, że: na „vägg” wisi
obraz, a po „väg” jedzie samochód. Dlatego w odpowiedzi na smsa piszę: „odpowiedz w emailu” albo dzwonię.
Nowym rozmówcą, czy klientom wyjaśniam, dlaczego nie odpowiadam na
smsy (mam nawet taki gotowy tekst, który „wklejam”). (...)
Po drugie: w komputerze mogę pogrubiać, podkreślać słowa, w ten sposób
dawać im większe lub mniejsze znaczenie. W smsie to niemożliwe.
Są inne rzeczy, które mógłbym za Panem Andrzejem, i zapewne wieloma innymi, powiedzieć „że nie lubię”, ale wszystkie „nielubianki” można jedną po
drugiej wyeliminować. Jeżeli ja to zrobiłem, więc każdy też może to zrobić. (...)
Bezwiednie i nieświadomie stałem się więc hedonista.
Ale... „nie lubię” raz kolejny. Niedawno obchodzono 99 lat odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przez Warszawę przeszły dwa duże pochody.
Wielokrotnie dziennikarze komentowali w trakcie tych pochodów ze „znacznie
łatwiej zgromadzić masy przeciwko czemuś, niż za czymś”. Czyli znowu „nie”.
Mile mnie jednak zaskoczyło, że w innych miastach świętowano niepodległość
w pochodach, w których nie było haseł: „Nie”. (...)
Krzysztof Surowiak, Sztokholm
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ABONAMENT
FASTPRIS POLEN
JEST JESZCZE
LEPSZY!
Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych
krajach UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.
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