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Taki
sobie
donosik

Miłośnicy rządów Prawa i Sprawiedliwości
nie kryją swojej radości z listu jaki ambasador RP w Szwecji, Wiesław Tarka, wysłał do
redaktora naczelnego Dagens Nyheter,
Petera Wołodarskiego, w związku (jak
czytamy na stronach internetowych Ambasady) serią bardzo krytycznych artykułów
pod adresem Polski. Nie pierwszy to raz,
gdy oficjalni reprezentanci rządu polskiego
chcą zdyscyplinować dziennikarzy szwedzkich. I zawsze takie działania kończą
się tym samym: niesmakiem.
„W ciągu ostatnich dni miałem okazję przeczytać
wiele artykułów opublikowanych w Dagens Nyheter,
opisujących różne aspekty współczesnego życia w
Polsce – czytamy w liście ambasadora Wiesława
Tarki. – Szanuję prawo do własnej opinii w różnych
kwestiach, lecz jako Ambasador Polski w Szwecji
czuję się zobowiązany do reakcji na te jednostronne,
często nieprawdziwe opisy sytuacji w moim kraju. W
związku z prawdziwą powodzią artykułów i komentarzy na temat Polski w ostatnim czasie, chciałbym
jako przykład przytoczyć dwa z nich: pierwszy o obchodach Dnia Niepodległości, opublikowany 11 listopada „Polski marsz nacjonalistyczny zgromadził
60 tys.”, oraz drugi artykuł opisujący rolę i pozycję
Polek we współczesnej Polsce „W Polsce rząd chce,
żeby kobiety zostały w domu”, opublikowany 27 listopada. Odnosząc się do manifestacji 11 listopada
ambasador pisze, że nie należy łączyć 60 tysięcznego
marszu z grupą „hałaśliwej i ekstremistycznej mniejszości” wznoszącej szowinistyczne hasła, a te „marginalne grupy agresywnych nacjonalistów” zostały
potępione m.in. przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Faktem jest, że tylko część manifestantów w Warszawie reprezentowała „agresywnych nacjonaliastów” – niestety to właśnie oni ukradli święto niepodległości innym Polakom. Dodatkowo, przedstawiciele rządu RP nie widzieli w tym nic niewłaściwego.
Wicepremier Mateusz Morawiecki „widziałem wielki
marsz, który był bardzo pięknym niepodległościowym
marszem”, a szef MSWiA Mariusz Błaszczak uznał,
że święto niepodległości przebiegało w bardzo dobrej
atmosferze. Dopiero po fali krytyki expremier Beata
Szydło przyznała: – Bardzo jasno potępiamy wszystkie ekstremizmy. Potępiamy takie zachowania, które
godzą w zachowania Europejczyków i Polska nie toleruje zachowań, które są przekraczającymi wszelkie
normy. Niestety, za słowami Beaty Szydło nie kryły
się żadne działania, które zmierzałyby do powstrzymania owego „agresywnego nacjonalizmu”.
Jest wręcz przeciwnie. Rząd PiS otwarcie romansuje z polskimi faszystami z ONR i MW, a fala nienawiści wobec uchodźców skutkuje nieustannymi
pobiciami i zastraszeniami w całej Polsce. Jak ostrzegają od dawna media krytyczne wobec rządów PiS,
język prawicy na dobre zadomowił się w debacie
publicznej: nie ma już wypowiedzi i gestów nieprzyzwoitych – poglądy, które 10 lat temu wypełniały
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neonazistowskie zamknięte fora, dziś płyną szerokim
ściekiem z mównicy sejmowej i narodowej telewizji.
W liście do Petera Wołodarskiego ambasador
Tarka odwołuje się do burzliwych demonstracji w
Göteborgu w 2001 roku (podczas trwającego tam
szczytu EU i obecności na nim prezydenta USA),
pisząc, że i one przyćmiły tamto wydarzenie. Ale
zapomina o jednej podstawowej różnicy: tamte wydarzenia spotkały się ze zdecydowaną reakcją policji
szwedzkiej – zatrzymano niemal 500 demonstrantów.
W Warszawie policja nie reagowała, ba... zatrzymano ok. 40 osób demonstrujących przeciwko marszowi
grupy nacjonalistów.
Ambasador ma oczywiście prawo – i czasami
obowiązek – reagowania na krytyczne opinie na temat swojego kraju, zamieszczane w lokalnej prasie.
Swego czasu reagowała również na kampanie dezinformacji ambasada szwedzka w Warszawie, gdy
próbowano w polskich mediach przedstawić Szwecję,
jako kraj, gdzie rządzi prawo szariatu. Czym innym
jest jednak korygowanie informacji nieprawdziwych,
od próby sugerowania, że np. ocena sytuacji w Polsce
prezentowana przez dziennikarzy DN, jest stronnicza. W swoim liście ambasador Tarka konkluduje
bowiem: Chciałbym zachęcić do przedstawiania bardziej zbalansowanego obrazu współczesnej Polski.
Apeluję o unikanie stronniczości i nieprawdziwego
relacjonowania, które czyni rzeczywistość trudniejszą
niż łatwiejszą do zrozumienia.
Szkopuł w tym, że zrozumienie kierunku, w jakim
idzie polska polityka, jest równie trudne do zrozumienia nie tylko przez Szwedów, ale i wielu Polaków.
Jak można było się spodziewać, reakcja na list ambasadora była entuzjastyczna... wśród zwolenników
Dobrej Zmiany. „Wcześniej ja również protestowałam w swoim liście do dziennika podkreślając, że
nie znając sytuacji, piszą nieprawdę. Chyba są pod
wpływem brata Michnika i jemu podobnych - który
jako oprawca Polaków z czasów komunizmu, próbuje
przekazywać fałszywe wiadomości” – czytamy w jednym z komentarzy. Jeszcze ostrzej odnieśli się inni (z
profili Facbookowych wynika, że sympatycy Ruchu
Narodowego, a w Szwecji: Nordisk Ungdom) sugerując, że po „żydowskiej” gazecie nie można spodziewać się czegoś innego, zaś Wołodarskiego nazywając
zdrajcą. „DN to taka polska GW. Czyli G warta” napisała pani Janina Renman, na profilu Facbookowym
Kongresu Polaków w Szwecji. Z kolei jedna z naszych Czytelniczek napisała w komentarzu do listu
Ambasadora do Dagens Nyheter: Pan Ambasador
wyjedzie, rząd się zmieni, a niesmak pozostanie, bo
„Warto być przyzwoitym”.
Wszystkie te reakcje łatwo było przewidzieć.
Jak również i to: oto w nawiązaniu do listu ambasadora Wiesława Tarki, na prywatnych stronach

miłośników „Dobrej Zmiany” i Klubu Gazety
Polskiej w Sztokhomie ukazał się taki list skierowany do ambasadora Tarki:
Szanowny panie Ambasadorze. Czy jako Polonia
szwedzka doczekamy się podobnej reakcji na oszczercze i zniesławiające naszą Ojczyznę artykuły regularnie zamieszczane w Nowej Gazecie Polskiej?
To piśmidło jest kolportowane m.in. w Wydziale
Konsularnym w poczekalni dla klientów. Rozumiem,
że Pan jest z poprzedniego rozdania, ale popieranie
takiego szmatławca nie może być nazwane inaczej jak
zdrada.
Oto cała hipokryzja dzielnych miejscowych patriotów i szczerych zwolenników demokracji. Jak
nic donosik będzie wysłany do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie. Nie wiadomo jednak,
czy na Nową Gazetę Polską, czy może na ambasadora „z poprzedniego rozdania”... Wszak zwolennicy
Dobrej Zmiany goszczący dzisiaj w Ambasadzie RP
nie są nadal pewnie, czy Ambasador jest ich, czy może ....
Doczekaliśmy podłych czasów, w których ludzie
podli chcą rozdawać karty. I uwielbiają pisać donosy.
Jednak to nic nowego. Opisał już ich kiedyś Konstanty
Ildefons Gałczyński w wierszu „Pięć donosów”. Oto
fragmencik:
„Donoszę, panie naczelniku,
że w naszym mieście student Bresz
czesze się bardzo ekscentrycznie,
przedziałek z tyłu robiąc też.
Wszyscy się u nas czeszą podług
stołecznych życzeń, od iks lat,
a tylko Bresz ma manię podłą
być takim czymś na własny ład.
Kiedy na Obchód Konstytucji
sam pan starosta zjedzie z Płaz,
Bresz głowy tył pokazać musi,
w zamęt wprawiając karność mas.
Starosta, według świętych reguł
na jeżą, wznosi: »Hip-hurraa!«
A Bresz, on stoi zawsze z brzegu
i tym przedziałkiem naród dźga.
I coraz więcej, widzę, ludzi
zaczyna czesać się jak Bresz:
Bortkiewicz, Durski, Bigda, Cudzik,
Hopla-Konecki i de Wesz...
O trądzie wśród akademików
donoszę, panie naczelniku”.
Historia lubi się potwarzać. (ngp)

TRZY BEATY, CZYLI DOBRA ZMIANA
„DOBREJ ZMIANY”
Wieczorem 7 grudnia pani Beata Mazurek – rzecznik PiS-u – ogłosiła, że pani Beata Szydło, premier z
łaski Prawa i Sprawiedliwości, podała się do dymisji. Nie wyjaśniła, czy Pani Premier zrobiła to dobrowolnie. Pani Beata Kempa, też z PiS-u, szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyraziła ubolewanie.
Skąd tyle Beat? Łatwo to wyjaśnić – panie są z tego samego pokolenia. Urodziły się wtedy, gdy hrabianka
Beata Tyszkiewiczówna odnosiła wielkie sukcesy na dużym i małym ekranie. Szczególnie, jako Izabela
Łęcka w adaptacji „Lalki”. Beata Tyszkiewicz to było coś więcej niż gwiazda filmowa. W tamtym czasie
była „zjawiskiem”. Takim jak Marlena Dietrich, Marilyn Monroe czy Brigitte Bardot. Więc nic dziwnego,
że rodzice nadawali córkom imię Beata. Dlaczego jednak Beaty mają skłonność do demagogii PiS-u? Tego
już nie wiem.
Tego samego dnia rano, Sejm głosami posłów PiS-u obronił Panią Premier i Jej Rząd przed wnioskiem
Platformy Obywatelskiej o votum nieufności dla Rządu. Pani Premier pogratulowano. Pan Prezes obdarzył,
ją bukietem kwiatów i (judaszowym) pocałunkiem. Pani Beata Kempa ją wyściskała.
Wieczorem prezydium PiS zmusiło Panią Szydło do rezygnacji. Nowym premierem został Mateusz
Morawiecki.
Jest w tym pewna logika. Swego czasu zwracaliśmy uwagę na „arystokratyczność” obecnego rządu (ministrem zdrowia jest książę pochodzący z jednej z najlepszych rodzin w Europie, a wicepremierem i ministrem
kultury kniaź rusko-litewski).
Wszyscy w Rządzie z wyjątkiem Pani Premier oraz ministrów: obrony i sprawiedliwości, mieli nazwiska
szlacheckie. Więc wypadało, by na czele rządu tez stał szlachcic. Morawieccy to dobra szlachta,
Tylko zaniepokoiłem się trochę przeglądaniem przez Pana Prezesa albumu kotów rasowych. Czyżby postanowił wymienić mieszkające z nim wierne „dachowce” na lepszy sort? Nie, o taką podłość, mimo wszystko, go nie podejrzewam.
Pani Beacie Szydło PiS zawdzięcza przeprowadzenie doskonałej kampanii wyborczej, która – wbrew przewidywaniom i logice – doprowadziła do wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta. To spowodowało lawinę.
Wybory parlamentarne wygrał też PiS i to takim wynikiem, że może samodzielnie rządzić, dewastować i
niszczyć demokratyczny ustrój w Polsce.
A sam pan Mateusz Morawiecki ma ciekawy życiorys. Jest synem niepokornego działacza Solidarności. Z
wykształcenia jest historykiem, z zawodu i zamiłowania – finansistą. Dorobił się fortuny pracując w filiach
zachodnich banków w Polsce. Był członkiem rady gospodarczej przy premierze Tusku. Dał się nagrać w
słynnej aferze kelnerów z restauracji „Sowa i przyjaciele”. Gdy klimat w Polsce się zmienił, związał się z
PiS-em. Czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu. (LGG)

Artura Szulca
Opus Magnum?
Najnowsza praca polsko-szwedzkiego historyka
Artura Szulca nie jest jego Opus Magnum,
zarówno ze względu na rozmiar/objętość
jak i przyjętą konwencję. Nie powstało bowiem
naukowe dzieło historyczne sensu stricte, jakim
bywały niektóre wcześniejsze książki Autora.
Nie opiera się bezpośrednio na źródłach, raczej bazuje na wcześniejszych
opracowaniach, w związku z czym nie
posiada rozbudowanej sieci przypisów,
tylko obszerną, różnojęzyczną bibliografię. Jest to więc w miarę popularne
i momentami szkicowe kompendium
dziejów Polski – szkicowe szczególnie
jeśli chodzi o okres do roku 1918, czyli
odzyskania niepodległości po 123 latach rozbiorów.
Rozdział otwierający książkę nie
jest – jakkolwiek zachowuje chronologię i ogarnia całość – systematycznym przeglądem, raczej wspiera się
na kilku, atrakcyjnie sformułowanych
i angażujacych czytelnika, opisach
wybranych wydarzeń – jak bitwa pod
Grunwaldem, obrona Częstochowy,
odsiecz Wiednia. Do których dołącza – w rozdziale drugim – także opis
cudu na Wisłą 1920 roku. Tu widać
wyraźnie dużą kompetencję Autora w
zakresie historii wojskowości. Ale, być
może ze szkodą dla innych wydarzeń,
potraktowanych bardziej skrótowo, jak
np. Konstytucja 3 Maja.
W dalszych częściach książki pozytywnie zaskakuje zdecydowana krytyka polskich władz w okresie międzywojennym, w szczególności ich
stosunku do mniejszosci etnicznych,
głównie ukraińsko-białoruskiej i żydowskiej, przede wszystkiem po śmierci Piłsudskiego. Widać to najwyraźniej
w opisie wysiedlenia Żydów z polskimi paszportami z Niemiec do Polski w
1938 w przygranicznym Zbąszyniu. A
także w krytycznym stosunku do obecnie panującej, choć często zmagającej
się z innymi opiniami, oficjalnej, panegirycznej oceny polskiej historii.
Autor trzyma się zresztą niekiedy
pozycji pośredniej – między ekstremizmami z obu stron – choć muszę wyznać, że ja dostrzegam ekstremizmy,
przekłamania, czy częściej przemilczenia, tylko z jednej, rządowej strony. Wydaje mi się to zaskakujące, bo
w niektórych poprzednich publikacjach
Autora dawał się zauważyć pewien,
może minimalny wpływ stereotypów
jak żydokomuna, tu bez reszty potępianych. O czymś świadczyć może także
przywoływanie np. książki historyka
Marcina Zaremby (Wielka trwoga) z
pominięciem (również w bibliografii) wcześniejszych książek „socjologa” Jana T. Grossa (Strach, Sąsiedzi),
z którego metodologią Autor już się
„rozprawiał” w książce z 2010 roku – I
Stalins våld (s.52).
Ta niechęć trwa do dziś. Na kilku innych stronach tejże książki podkreślona

Artur Szulc

jest masowość żydowskiego witania
sowieckich agresorów we wrześniu
1939 roku. Także w zestawieniu z późniejszym, masowym zdaniem Autora,
udziałem Polaków w ratowaniu Żydów
w czasie okupacji hitlerowskiej. Te
akcenty zostały w „Historii Polski”
wyciszone, choć nie znikły całkowicie, bo też fakty takie istotnie miały
miejsce. Pod znakiem zapytania stoi
natomiast ich masowość, której akcentowania Autor zdaje się teraz unikać. A
polemikę wprost z Grossem zastępuje
przemilczenie.
Tu usilnie proszę PT Czytelników, a
także Autora, o nie doszukiwanie się w
powyższym nawet cienia krytyki wobec ujęcia tych spraw w recenzowanej
tu książce.

Natomiast budzą wątpliwości niektóre sformułowania, być może wywołane
skrótowym ujęciem całości. Szwedzki
czytelnik poinformowany na stronie
140, że Tadeusz Kościuszko, którego
imieniem nazwano 1-szą dywizję uformowaną w ZSRS 1942, to bohater amerykańskiej wojny o niepodległość, nie
skojarzy zapewne, że był on również
(co ważniejsze i opisane na stonach 5556) wodzem 1-go powstania antycarskiego w czasie rozbiorów, Insurekcji
Kościuszkowskiej 1794 r. Podając na
stronie 135, że późnym latem 1941
roku Stalin „ułaskawił” polskich więźniów, Autor omieszkał dodać, że owo
„ułaskawienie” (raczej amnestia) było
wynikiem umowy Sikorski-Majski,
zawartej tuż przedtem, w ślad za sojuszem brytyjsko-sowieckim.
Tego samego braku precyzji dowodzi również sformułowanie na stronie
127, które pozwolę sobie zacytować w
całości w szwedzkim oryginale:
Från 1941 fanns Sovjetunionen och
USA vid Storbritanniens sida efter att
Tyskland invaderat sin forna allierade.
Niby to wszystko prawda, ale trochę
deus ex machina. Bo po inwazji Hitlera
na ZSRS w czerwcu to Churchill ofiarował Rosji sojusz i pomoc, a Stany
Zjednoczone A.P. dopiero w grudniu,
po Pearl Harbor i wypowiedzeniu im
wojny przez Hitlera, niejako automatycznie znalazły się w alianckim
obozie.
Drobnym faktograficznym potknięciem jest niewątpliwie informacja, że
Poemat dla dorosłych Adama Ważyka
ukazał się w drugim z wymienionych
na stronie 205 czasopism: „Po prostu”.
W istocie ukazał się w pierwszym z
nich, w „Nowej Kulturze”, i to redaktor
naczelny tego pisma, Paweł Hoffman,
stracił wówczas posadę.
Wiele (i trafnie) mówiące jest natomiast (na s. 159) porównanie Francji
(podniesionej w Jałcie do rangi państwa zwycięskiego) z pozbawioną tej
rangi (i jeszcze wielu innych rzeczy)
Polską, pierwszym państwem stawiającym zbrojny opór hitlerowskiej agresji.
W sumie jest ta „Historia Polski”
bardzo dobrze, często błyskotliwie,
sformułowanym przeglądem najważniejszych wydarzeń. Jedynym bodaj
współczesnym, szwedzkim punktem
odniesienia może być książka Petera
Johnssona Polen i historien (2009),
którą w swoim czasie omawiałem krytycznie na tych łamach. Zakrojona szerzej (podwójna objętość w zestawieniu
z książką Artura Szulca), z ambicjami
naukowymi (aparat przypisów), nie była jednak pozbawiona rozlicznych błędow faktograficznych.
W książce Szulca są one nieliczne
(często nawet dyskusyjne), nie zakłócające ogólnego, dobrego wrażenia
całości.
Aleksander Kwiatkowski
Artur Szulc: Polens historia, Historiska
media, Lund 2017 s. 315

Poezja
bez skazy
Jest w tej poezji coś
z Rafała Wojaczka, coś z
Edwarda Stachury. I pod
względem kompozycji
i nastroju. A przede
wszystkim w wyczuleniu
na otaczający nas świat.
Na nową książkę mieszkającego
w Kungsbacka na południu Szwecji
Romana Zasowskiego czekałem od
dawna. Myślałem, że będzie to proza,
od dawna zapowiada książka „Jego
Wysokość Sprzątacz”. Autor nie ukrywał, że zmagał się z tą książką całe lata.
Pisał do mnie jeszcze w zeszłym roku:
Moja książka leży nieskończona i wydaje mi się, że tak zostanie. Chcę napisać
tę rzecz od nowa, bo poszedłem w złą
stronę, nie byłem gotowy na konfrontację z sobą i chyba stąd moja niemoc.
Zacząłem coś dla przyjemności pisania
i chciałbym żeby tak mi to szło, straszliwie umęczyłem się przy Sprzątaczu,
nie chcę do tego wracać. Więc zamiast
prozy mamy kolejny tomik poetycki –
niewielki, ale wymowny dla twórczości
Zasowskiego.
„Skaza pępka” utrzymana jest w podobnym tonie, jak wydany wcześniej
w Wydawnictwie Polonica „Nożyk do
awokado”, o którym jeden z recenzentów pisał: poezja otwierająca codzienność, żeby dotrzeć do tajemnicy naszego bytu. Czyta się te krótkie wiersze z
uczuciem wnikającej w nas przyjemności zabawy słowem, lekko uśmiechając
się gdy dotrze do nas refleksyjność tych
wierszy. Nie ma w nich nic z poetyckiego zadęcia, wymuszonych metafor.
Nie ma też ekshibicjonistycznych wiwisekcji własnej duszy. Zasowski z
rozwagą i niezwykle przemyślanie operuje każdym słowem. I każde słowo ma
do spełnienia w tych wierszach swoją
rolę. To – jak ktoś kiedyś sformułował
– poezja świadoma siebie.
W dzisiejszym pragmatycznym
świecie, w którym humanizm przegrywa na polu kultury pisanej z kulturą obrazu, poezja odbierana jest jako swego
rodzaju anachronizm. A przecież, często w odróżnieniu od prozy – to właśnie
jej piękno, mądrość, skondensowanie i
estetyka słowa, powinny do nas przemawiać silniej. Poeta Roman Zasowski
odnajduje się w tym wspaniale.
Tadeusz Nowakowski
Roman Zasowski: Skaza pępka. Polonica,
Sztokholm 2017, s. 40
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Hej egenföretagare.
Vad är din plan?

Robert – driver byggfirma

Oavsett hur din plan ser ut så hjälper vi dig med
dina pensionsfrågor. Och du, om du tar ut lön så
har du gjort det viktigaste för din pension.
Läs mer på pensionsmyndigheten.se/egenforetagare
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Fredrik Böök
i sprawa polska:
kulisy przyznania
literackiej nagrody
Nobla w 1924
M. Anna Packalén Parkman
Obcokrajowiec z Zachodu, który
przekracza dawną granicę między
Niemcami a Rosją, zauważy dzięki
pozornie nieistotnym szczegółom, że
zbliżył się do Wschodu. Krajobraz ten
przyprawia go o dziwne wrażenie,
którego w pierwszym momencie nie
umie sprecyzować… – tak brzmią
pierwsze słowa Fredrika Bööka ze
spotkania z Polską w 1916 roku.
W Europie Środkowej toczyła się
właśnie I wojna światowa, a celem
podróży Bööka był zamówiony przez
jeden z najważniejszych szwedzkich
opiniotwórczych dzienników, Svenska
Dagbladet, reportaż na temat wpływu
wojny na Polskę i Niemcy.
NGP 22/2017 (406)

Rola Fredrika Bööka (1883–1961) jako niezwykle wpływowego krytyka literackiego, pisarza i publicysty oraz profesora, literaturoznawcy i – przede
wszystkim – komentatora wydarzeń politycznych,
jest w Szwecji zarówno doskonale znana, jak i udokumentowana. Böök był ponadto członkiem Akademii
Szwedzkiej, jak również z czasem Komitetu Nobla.
Imponująca jest też lista jego literackich artykułów,
pism krytycznych, książek, monografii, własnych powieści, debat politycznych i ogromnej ilości listów,
które niestrudzenie wymieniał z różnymi ludźmi w
Szwecji i w innych krajach. Wszystko to świadczy o
wielkim potencjale intelektualnym, jak też o żywym
i niemalejącym zainteresowaniu Bööka ważnymi
zagadnieniami i wydarzeniami w życiu kulturalnym i społecznym Szwecji. Zwłaszcza dwa obszary
szczególnie leżały mu na sercu: literatura i polityka.
Choć jednak pod wieloma względami Fredrik Böök
nie miał sobie równych w odkrywaniu i ocenianiu
wartości artystycznej utworów literackich, w ocenie
politycznych wydarzeń niejednokrotnie dawał wyraz
ambiwalencji, czy wręcz zadziwiającego braku osądu.
Owa kontrowersyjność uderza najbardziej jeśli chodzi o stosunek Bööka do sąsiedniego kraju:
Polski. Niewątpliwie wpłynął na to istotny fakt, że nie
próbował on nigdy ukryć swej gorącej sympatii dla
Niemiec i polityki tego państwa, które przyszło mu
podziwiać i wręcz uwielbiać przez niemal pół wieku.

Ta pro-niemiecka postawa charakteryzowała niemal
przez całe jego życie nastawienie do polityki światowej, co bez wątpienia zabarwiło osąd Bööka odnośnie
sytuacji politycznej innych krajów, a szczególnie opinie na temat krajów słowiańskich, głównie Polski i do
pewnego stopnia Rosji. Jego podejście do nich jest
wyraźnie widoczne we wspomnianym ciągu reportaży dla szwedzkiego dziennika.
Fascynacja Bööka Niemcami odciska piętno na
wszystkim, z czym zetknął się on w czasie swoich
podróży. Pod jego piórem nawet tocząca się I wojna światowa nabiera bohaterskiej otoczki – głównie
dzięki odwadze dzielnych niemieckich żołnierzy i ich
poświęceniu. Choć właściwie nie powinno to dziwić,
biorąc pod uwagę intensyfikację nastrojów pro-niemieckich w Szwecji w owym czasie. Miały one silny
wpływ na umysł i sądy Bööka: bardzo konsekwentnie
przypisuje on Niemcom najwyższe miejsce w hierarchii państw europejskich. Polska, wraz z innymi krajami słowiańskimi, znajduje się oczywiście w grupie
państw pod każdym względem podrzędnych tejże
„rasie panów”.
Współczesnemu czytelnikowi wręcz niewiarygodna wydaje się wypaczona interpretacja Bööka odnośnie sytuacji politycznej w Polsce w tym okresie.
Cały tekst tchnie wielkim podziwem dla wojsk niemieckich, które w końcu „wyzwoliły” Polaków spod
rosyjskiej okupacji. Oczywiście Böök żywił gorącą
nadzieję na zwycięstwo Niemiec i – w rezultacie tegoż – na odrodzenia się wolnej Polski, ale pod niemieckim „nadzorem”. To tylko jeden z uderzających
przykładów politycznej skrajnej niekonsekwencji
Bööka. Polacy mieliby według niego uwolnić się od
Rosjan, aby tym samym znaleźć się pod „opiekuńczym” skrzydłem Niemiec.
Związany lojalnością wobec Niemiec Böök jak najdłużej nie chciał i najwyraźniej nie mógł właściwie
ocenić sytuacji politycznej w Europie, ani w czasie
pierwszej, a tym bardziej tuż przed i po wybuchu II
wojny światowej. Widać to w kolejnych reportażach
pisanych w trakcie podróży po okupowanej w tym
czasie przez Niemców Danii. Ich charakter, ideologiczny ton i polityczna naiwność oraz nieustający podziw dla niemieckich żołnierzy przypominają reportaże z wizyty w Polsce w 1916 roku. Była to skądinąd
jedna z ostatnich okazji dla tego typu hołdów: negatywna opinia publiczna wobec jego poglądów powoli
przybierała w Szwecji na sile. W rezultacie od początku 1940 roku działalność polityczna i literacka Bööka
znacząco maleje. Jednak ostateczne przyznanie, że źle
ocenił Hitlera i politykę Niemiec hitlerowskich dało
na siebie czekać, chociaż wieść o upadku Niemiec i
ujawnienie prawdy na temat obozów śmierci, wprawiły Bööka, jak pisał w liście do przyjaciół, „po prostu
w osłupienie”. Jeśli jednak chodzi o jego obraz Polski,
pozostał on niezmieniony od wspomnianej pierwszej
podróży do tego kraju.
Na tle tego konsekwentnie utrzymanego negatywnego stosunku do Polski i Polaków trudno zrozumieć
entuzjazm, czy nawet zachwyt, jaki Böök wykazał
wobec kilku polskich utworów literackich i ich autorów, z którymi nawiązał kontakt w latach 1916-17.
Wszystkie błędne oceny, które w tak dużym stopniu
Fredrik Böök

cechowały jego reportaże i stanowisko polityczne w
sprawie Polski, zanikają zupełnie w krytycznych wypowiedziach na temat literatury polskiej. Dotyczy to
przede wszystkim pisarza Stanisława Władysława
Reymonta, ale również – aczkolwiek, jak się potem
okaże, chwilowo – Stefana Żeromskiego. Obaj ci pisarze byli byli przez jakiś czas kandydatami do nagrody Nobla. To, że w 1924 roku otrzymał ją Reymont,
nastąpiło niewątpliwie w wyniku zaangażowania i niezaprzeczalnego wpływu Bööka na decyzję Komitetu
Nobla. Co zatem w pracach Reymonta wzbudziło tak
nieoczekiwany entuzjazm tego najbardziej wpływowego krytyka literackiego swoich czasów?
Z epopeją Chłopi Böök zapoznał się poprzez niemieckie tłumaczenie z 1912 roku, ale w Szwecji z nazwiskiem Reymonta czytelnik zetknął się dopiero w
roku 1918, w wyniku entuzjastycznego tekstu Bööka
na ten temat. Polityczne odniesienia nie występują zupełnie w artykule Bööka na temat Reymonta. Kładzie
on raczej nacisk na jego rolę, jako jednego z największych polskich pisarzy epickich, porównując go nawet z Homerem i określając hojnym mianem czołowego współczesnego pisarza Polski. Droga Reymonta
do nagrody Nobla świadczy najlepiej o ogromnym
wpływie Bööka na szwedzką opinię literacką, choć
pierwsza część tetralogii została przełożona na język
szwedzki dopiero w 1920 roku, przez cenioną tłumaczkę Ellen Wester (alias Ellen Weer).
Niestety, przekład następnych trzech części zajął
kolejne cztery lata. To opóźnienie było częściowo
spowodowane – choć niezamierzone – przez samego Bööka. Bo nawet jeśli w swoim artykule Böök
wyrażał się z uznaniem o nowatorstwie Reymonta,
podkreślał on jednocześnie perspektywę historyczną
dzieła. Zaprezentowaną w ten sposób epopeję chłopską uznano więc bardziej za powieść historyczną niż
współczesną. Nie było to bez znaczenia, jako że w
Szwecji na początku XX wieku opublikowano kilka
powieści na temat ludności wiejskiej, pióra norweskich pisarzy, m.in. Knuta Hamsuna czy Sigrid
Undset. Te powieści bliższe były sercom Szwedów,
nie tylko ze względu na pokrewieństwo kulturowe, ale
także bliższą perspektywę czasową wydarzeń. Te dwa
czynniki przyczyniły się do spadku zainteresowania
Reymontem.
W tej sytuacji w szwedzkich kręgach przyjaznych
Polsce zaczęto lansować innego polskiego kandydata na nagrodę Nobla, Stefana Żeromskiego, którego dzieła były już przełożone na język niemiecki
i szwedzki. Wydanie tych przekładów, również i tu
autorstwa Ellen Weer, zostało więc zintensyfikowane: w porównaniu z utworami Reymonta, książki
Żeromskiego wydano w znacznie większym nakładzie. Zostały one również ocenione pozytywnie przez
krytyków, jak też przez jednego z najbardziej znaczących przedstawicieli nordyckiej slawistyki: Adolfa
Stendera-Petersena. Zafascynowany pisarstwem
Żeromskiego poświęcił mu w 1923 roku bardzo pochlebny artykuł. Sławił w nim zwłaszcza powieść
Wiatr od morza, którą uważał za szczytowy punkt kariery literackiej polskiego pisarza. Również Böök był
początkowo przychylny Żeromskiemu, którego spotkał osobiście podczas pobytu w Polsce w 1922 roku.
Jak na ironię, to właśnie ów najbardziej przez krytykę ceniony Wiatr od morza, przyczynił się do tego,
że nazwisko Żeromskiego zniknęło z listy kandydatów do nagrody Nobla, by już nigdy więcej na nią nie
powrócić. W październiku 1923 roku Böök opublikował bowiem recenzję tej powieści, gdzie nakreślił nagle zupełnie inny obraz Żeromskiego. W bardzo negatywny – żeby nie powiedzieć wręcz zjadliwy – sposób
Böök skrytykował Wiatr od morza, oskarżając pisarza
w ostrych słowach o „bezgraniczny nacjonalizm” i
„brutalny imperializm”. Na efekt tej oceny nie trzeba było długo czekać: recenzja Bööka bez wątpienia
spowodowała zwrot opinii publicznej na niekorzyść
Żeromskiego.
Trudno tłumaczyć tę nagłą zmianę stanowiska jednym z kaprysów literackich Bööka, nawet biorąc pod
uwagę absurdalny fakt, że Böök – o co natychmiast
oskarżył go Adolf Stender-Petersen – nawet nie czytał Wiatru od morza, tylko oparł swoją krytykę na
negatywnej opinii niemieckich recenzentów, którzy
w powieści Żeromskiego dopatrzyli się głównie antyniemieckich akcentów.
Prawdopodobnie właśnie w owych „antyniemieckich akcentach” należy szukać przyczyny nieoczekiwanego zwrotu i wręcz osobistej napaści Bööka na
polskiego kandydata do nagrody Nobla: pro-germański i pod wieloma względami konserwatywny Böök,
nie mógł po prostu znieść tak niesprawiedliwego potraktowania Niemców, jak to miało miejsce w powieści Żeromskiego.
Ale można też, według mnie, wyciągnąć inny
wniosek z tej historii, która jawnie i skutecznie obala
mit o osławionych zdolnościach Bööka, jeśli chodzi
o odróżnienie polityki od sztuki. Wielu szwedzkich

krytyków i badaczy podkreślało na przestrzeni lat
obiektywizm Bööka w kontekście literatury. Jego
polityczny fanatyzm uniemożliwiał mu jednak najwyraźniej w wielu sytuacjach zajęcie obiektywnego
stanowiska, czego można by oczekiwać od człowieka o jego pozycji i sławie. Zwłaszcza w przypadku
Niemiec wykazywał on niezmienną konsekwencję:
każdy, kto odstawał od właściwej w znaczeniu Bööka
ideologii, nie mógł liczyć na uznanie czy wsparcie.
Tym zatem można tłumaczyć, choć trudniej zrozumieć to, że Böök nie mógł wybaczyć Żeromskiemu
jego antyniemieckiej postawy, niezależnie od tego czy
była ona – z polskiego punktu widzenia biorąc – historycznie i politycznie uzasadniona, czy nie. Szanse
Żeromskiego na nagrodę Nobla zmalały w tej sytuacji do minimum, podczas gdy nazwisko Reymonta
nabrało tym samym w kontekście Nobla większej
wagi. Ponadto pół roku przed decyzją Komitetu Noblowskiego Böök i kręgi przyjazne Reymontowi rozpętały kampanię reklamową na rzecz polskiego pisarza. Przede wszystkim Böök opublikował w Svenska
Dagbladet artykuł o twórczości Reymonta, w którym
po prostu powtórzył swoje opinie i refleksje z 1918
roku, tym razem jednak w jasno określonym strategicznym celu. Böök nie mógł wybrać lepszej chwili – raz jeszcze też jego wpływ okazał się znaczący:
epopeja Chłopi została wydana w całości i bardzo
dobrze przyjęta. Wszystko to doprowadziło do tego,
że Reymont jesienią 1924 roku stał się drugim po
Sienkiewiczu w 1905 r. polskim laureatem nagrody
Nobla w dziedzinie literatury.
Obwołanie Reymonta „pierwszym spomiędzy
nowoczesnych pisarzy europejskich”, a Chłopów
jako „wielkiego dzieła literatury współczesnej”, odbiło się rzecz jasna echem w szwedzkich mediach:
na Reymonta i jego utwór posypały się pochwały
i wyrazy uznania. Trudno się temu dziwić – dzieło
Reymonta trafiło na żyzną glebę: literatura o tematyce
chłopskiej miała w Szwecji zawsze swoje wdzięczne
miejsce, w dużej mierze dzięki specyficznej i silnej
– w porównaniu z Polską – pozycji i roli tej klasy społecznej w historii Szwecji. Stąd nietrudno zrozumieć
decyzję Komitetu Noblowskiego. Można też widzieć
poparcie Bööka dla innego polskiego kandydata jako
próbę zrekompensowania przez niego jego własnego
negatywnego stosunku do utworów Żeromskiego.
Czytając artykuły i inne prace Bööka trudno oprzeć
się wrażeniu, że w jego świadomości istniały jak gdyby dwa różne obrazy Polski: polityczny i literacki.
Niestety, brakowało mu najwyraźniej umiejętności
połączenia ich obu w obiektywny sposób. Ponieważ
polityczny obraz Polski Bööka był zindoktrynowany
przez jego pro-niemieckie podejście do sytuacji politycznej w Europie, nie pozwalał on sobie na żadne odstępstwa od „prawdziwej wiary”. Stąd z jednej strony
życzył Polakom odzyskania niepodległości, z drugiej
wzywał ich do poddania się Niemcom. Niepodległość
Polski jawiła się w jego świadomości jako zagrożenie.
W ten sposób ów niezbyt sprawiedliwy obraz Polski i
Polaków wydaje się być tym, który zabarwił nie tylko
jego własną świadomość, ale też całego ogółu jemu
współczesnych. I który, niestety, w pewnym stopniu
pokutuje nadal….

Nie można odmówić Böökowi zadziwiającej zdolności przyswajania wiedzy i zrozumienia sytuacji w
Polsce. Jego analityczne rozważania o polaryzacji
polskiego społeczeństwa i rozbieżności między „pałacem” i „chałupą”, czyli między dominującą szlachtą
ziemiańską, a zacofaną, nadal w prymitywnych warunkach żyjącą warstwą wiejską, zaskakują trafnością
spostrzeżeń. Wiele wskazuje na to, że i tu również
można szukać przyczyny nieoczekiwanej zmiany stanowiska Bööka odnośnie kandydatur Żeromskiego i
Reymonta do nagrody Nobla. W utworach Reymonta
Böök znalazł wszystko to, czego szukał: wielki literacko realistyczny obraz polskiej wsi, dokładnie taki,
jak w jego własnych reportażach z Polski, ponadto napisany przez kogoś, kto sam pochodził z podobnego
co Böök środowiska. To, co Böök szczególnie podkreśla w recenzji dzieła Reymonta, to brak szlacheckiego polskiego narodowego romantyzmu. Właśnie
w tym, jak sądzę, można upatrywać ostatecznego
wyjaśnienia nagłego zauroczenia Bööka Reymontem
i całkowitego odwrócenia się od Żeromskiego: w jego
własnych uprzedzeniach politycznych i kompleksach
społecznych.
Najwidoczniej więc „błędem” Żeromskiego było to,
że ze swoim pochodzeniem i poglądami politycznymi
nie mieścił się w owych społecznych, a tym bardziej
politycznych ramach. Bo właśnie w jego utworach
odzwierciedlała się sytuacja polityczna Polski, tej
– w świadomości Bööka – krnąbrnej, rewolucyjnej,
niewdzięcznej i nieobliczalnej Polski, gdzie rodzący
się socjalizm i demokracja zagrażały wcześniejszej
strukturze społecznej państwa polskiego. Utwory
Reymonta natomiast doskonale przylegały do przekonań Bööka dotyczących rozwoju sytuacji w Europie i
jej ostatecznej formacji pod egidą Niemiec. To zatem,
że w przypadku Reymonta Böök-literaturoznawca
wziął górę nad Böökiem-politykiem, nie powinno
dziwić. Nie miało to w każdym razie nic wspólnego,
z tak często przez szwedzkich biografów Bööka podkreślanym, jego obiektywizmem wobec zagadnień
literackich.
Prawda pragnie być kochana chłodną i dyskretną miłością, pisał Böök w 1950 roku, w przypływie
samokrytyki i narastającej depresji. Słowa te symbolizują trafnie jego nieodmiennie ambiwalentny
stosunek do spraw politycznych i literackich Polski.
Jego miłość do Niemiec trudno bowiem określić jako
„chłodną i dyskretną”, cechowała ją raczej nigdy nie
wygasła namiętność. Zaważyła ona nie tylko na całym
jego życiu, ale również na jego sądach na temat krajów bezpośrednio zależnych od polityki Niemiec. Na
nieszczęście zaliczała się do nich również Polska. Na
nieszczęście dlatego, że tam, gdzie namiętność Bööka
dochodziła do głosu, tam zamierał jego polityczny i
literacki obiektywizm.
M. Anna Packalén Parkman
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Donostia, nasze
europejskie Rio
To najlepsze miasto do życia –
twierdzą Baskowie zamieszkujący
Donostię, miasto bardziej znane pod
hiszpańską nazwą San Sebastian.
Możesz stąd wyjechać, by się
rychło przekonać, że chcesz tu
wrócić – powiadają. Położone nad
Zatoką Biskajską, nazywane Perłą
Oceanu, uznane zostało przez
Travel National Geographic za
jedno z najszczęśliwszych miejsc na
Ziemi. Można się śmiać z tego typu
klasyfikacji, nie zmienia to jednak
faktu, że za miastem tym
przepadam.
Jest nieprzyzwoicie urodziwe. Niewątpliwe znaczenie ma jego położenie w przepięknych okolicznościach przyrody. Otoczone zielonymi wzgórzami, rozciąga się wzdłuż dwóch szerokich złocistych
plaż: La Concha i de Gross, obramowujących brzegi
dwóch łuków zatoczek, które przedzieliło ujście rzeki
Urumea z usadowionym przy nim portem rybackim.
Playa la Concha raczej familijna, Playa de Gross jest
zaś bramą do raju surfingowców. Zaraz za miastem
usadowiły sie wysokie góry, majestatycznie okalając
dzielnice mieszkalne od południa. Piaszczysty pas
nadmorski zamyka od wschodu wzgórze Urgull, z
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castillo i monumentalną statuą Chrystusa na szczycie, od zachodu zaś wzgórze Igeldo z latarnią morską i prowadzącą na szczyt kolejką górską. Czym
prędzej staram się znaleźć na ich wierzchołkach, by
z góry podziwiać „nasze europejskie Rio”. Mniejsze
od oryginału, za to kameralne i, co ważniejsze, wolne
od dzielnic nędzy i wymiany ognia między gangami
narkotycznymi.
W dole widzę bajkowe Palacio de Miramar, port,
kiedyś pełen kutrów, dziś zapełniony jachtami. Widzę
dziwną bryłę nowego centrum kongresowego Kursaal.
Obraz wypełnia przede wszystkim jednak eleganckie
śródmieście zbudowane w zgodzie z paryskim stylem
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Smultronställe to dobry szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca „tam, gdzie rosną poziomki”.
Intymne, poniekąd przywłaszczone. Moje smultronställen to miasta, które lubię odwiedzać,
niewielkie ale misterne, same w sobie będące dziełem sztuki. Przywłaszczyłem je sobie.
Moje miasta poziomkowe.

Haussmanna, z wystawną witryną w postaci budowli
alla Art Noveau przy promenadzie nadmorskiej.
Jesteśmy zatem w wytwornym kurorcie starej arystokracji, który dopiero w ostatnich dziesięcioleciach
stał się miejscem na poły ludowym, co nie znaczy,
że tanim. Modny jest zwłaszcza wśród ludzi młodych, znajdujących tu moc rozrywek w „starym- nowym” mieście Parte Vieja (starówkę odbudowano ze
zgliszcz po wielkim pożarze w 1813 roku). W gąszczu
uliczek gwarnych, i w dzień i w noc, najsłynniejsza
jest Calle 31 de Agosto, nazywana świątynią gastronomii. W środku starówki znajduje się Plaza de la
Constitucion, plac otoczony z czterech stron budynkami z balkonami, nad oknem każdego z nich widnieje
numer. Dawniej odbywały się na placu korridy, zatem balkony były numerowanymi miejscami na czas
spektaklu.
Parte Viejo jest chyba najgęstszym w świecie skupiskiem barów, tutaj słynących z przekąsek zwanych
pintxos. To baskijska odmiana hiszpańskich tapas,
czyli smakowitych „kanapeczek”. Nie wiadomo tylko
o co tyle hałasu (niemal wszystkie filmiki na youtube, prawie nie zauważając miasta, pokazują tace pełne pintxos) – widać musi być jednak coś na rzeczy.
Owszem, lubię je, no... ale to tylko kanapki.
W rzeczy samej, San Sebastian znany jest i z tego,
że gwiazdki Michelina same spadają na jego restauracje, zawsze pełne gości kongresowych, festiwalowych, jak i turystów, których tu moc, jako że miasto
tętni imprezami przez cztery poru roku. I to nie tylko w 2016 roku, kiedy to, wraz z Wrocławiem, było
Europejską Stolicą Kultury.
Miasto znane i nieznane zarazem. Kiedy opowiadałem znajomym o moich przeżyciach w tym mieście, nie byli pewni, gdzie je umieścić na mapie.
Znakomicie zaś orientowali się w specjałach kuchni
baskijskiej. Wyszło to na jaw, kiedy usilnie ponaglany
do wyznania, co też wspaniałego tam jadłem, jąkałem
coś z trudem. No cóż, kiedyś się człowiek odżywiał
solidnie by moc podróżować, dziś rusza się w podróż
by pałaszować pysznie. Takie czasy.
W Donostii jest zatem gdzie zjeść wybornie, kuchnia baskijska należy do najlepszych w świecie. Jest
też gdzie gubić kalorie. Można spacerować, maszerować, pędzić przed siebie. A każda trasa, czy to pasaż paradny czy ścieżka wąska, jak ta wokół lesistego
wzgórza Urgell, przyprawia o owe słynne zaparcie dechu, a to za sprawą widoków na zatokę, góry w oddali,
na samo miasto zgrabnie ułożone pośród łagodnych
wzgórz, czy na wyspę Santa Clara na środku zatoki.
Można tam i lenić się interesująco. Na ławce, przy
promenadzie, chciałoby się nawet godzinami tak siedzieć. Cóż lepszego niż pogapić się na cały ten barwny lud świata, o którym moja Babcia życzliwie mówiła, używając ślonckiego: PanBuczek to se mo czelodkę. Jeszcze daje się wyczuć atmosferę Belle Epoque,
lecz miasto żyje już wigorem naszych czasów. Lud
dziś nader ruchliwy, przebiera nogami ile wlezie na
coraz bardziej wyszukanych urządzeniach (aż głupio
tylko tak człapać dostojnie, jak by się było w słynnym
kurorcie), zaś w tle pospolitego ruszenia złoci się pas
plaży, dotykanej szeroką falą, którą ofiaruje miastu
ocean.
Kurort powinien kojarzyć się nam z życiem w
wersji luz-bluz, oferować przyjemny rodzaj rwetesu, kusić urokiem bagateli. San Sebastian spełnia te
warunki. Ma w sobie i wdzięk i ów blues w wersji
atlantico. Żyje się tam ponoć świetnie, aczkolwiek,
jak mniemam, lepiej być tam zdrowym, młodym i bogatym niż chorym, starym i biednym. Poziomką za to
jest wytrawną.
Zygmunt Barczyk

Z DZIEJÓW FILMU, RADIA I TELEWIZJI (7)
Według ostatnich badań aż 13 milionów
widzów w Polsce jest uzależnionych od seriali.
Na pierwszym miejscu oglądalności jest
„Gra o tron” produkcji USA, ale już na drugim
(niewiele ustępującym pierwszemu) serial
rodzimej produkcji „Belfer” z Maciejem
Stuhrem.

Aktorzy
i reklamy
Producentem tego serialu jest polska
edycja Canal+. Francuska korporacja
C+ znana i w Szwecji, jest potęgą finansową. W pewnym momencie chciała zdominować cały rynek telewizyjny
w Europie. Nie bardzo to się udało, ale
potęgą została. Szczególnie w Polsce,
gdzie emituje jedenaście programów,
w tym dwa sportowe i jeden naukowy (C+ Discovery). Pozostałe osiem
programów fabularnych rzadko nadaje
produkcje polskie. A jeszcze rzadziej
C+ je finansuje lub dofinansowuje. Co
innego, gdy są to koprodukcje, które
można wykorzystać na antenach innych
krajów.
Polska C+ nadaje w większości filmy
i seriale zachodnie, te które korporacja
zakupiła dla wszelkich swoich międzynarodowych anten. Zaletą C+ jest nie
krojenie projekcji reklamami. Kanał
utrzymuje się z opłat – jest TV płatną,
dostępną tylko w kablu lub na platformach satelitarnych.
W grudniu br. minęła 25 rocznica
powstania TV Polsat, czyli przełamania po prawie 40 latach od zaistnienia

telewizji w Polsce, monopolu państwowej TVP. Było to 6 grudnia 1992.
Program Polsatu nadawano drogą satelitarną z Holandii. Dopiero po
zmianie przepisów w Polsce, Polsat
uzyskał licencję i mógł zejść „na ziemię”. Wprawdzie cztery lata wcześniej udało się w Paryżu Mirosławowi
Chojeckiemu umieścić polski okazyjny program, prowadzonej przez niego
„Oficyny Nowej” na francuskiej satelitarnej TV 5. Pierwsza audycja (zapowiedziana przez Radio Wolna Europa, oraz wówczas bardzo popularne
audycje polskie radia francuskiego)
nadana była w Wigilię 1987 roku. W
tym czasie było bardzo mało w Polsce
zestawów do odbioru satelitarnego. W
kraju ich nie produkowano, a na granicy często takie zestawy konfiskowano
i pewnie to było powodem, że finansujący tę inicjatywę Amerykanie zrezygnowali z tego środka propagandy i
nadano w sumie tylko trzy czy cztery
programy, odebrane przez kilkanaście
parabol. Ale nazwa Telewizja Nowa
(TVN) się utrzymała i po wsparciu
Mariusza Waltera z dawnej redakcji

TVP, ta nowa telewizja rozwinęła się w
wielki koncern.
A więc 25 lat temu nastąpił przewrót
kopernikowski w dziejach polskiej telewizji. Dziś korporacja Polsatu nadaje
kilkanaście programów: dwa informacyjne, dwa sportowe, jeden „kobiecy” i
siedem fabularnych, na których w kółko nadaje się polskie, wyprodukowane
przez Polsat seriale. Są to produkcje
na wyższym („Fala zbrodni”) lub niższym („Świat według Kiepskich”) poziomie, co zresztą nie wpływa na ich

popularność. Polsat produkuje i emituje
„dla ludzi”.
A ludzie tacy są, jacy są. I takie seriale lubią, jakie lubią. Można się zastanawiać jedynie, po co Polsatowi siedem
programów dla nadawania w kółko
ośmiu seriali?
Czytelnikom NGP nie trzeba tego
tłumaczyć. Chodzi o reklamy. Czym
więcej programów – tym więcej reklam
się zmieści. Czym serial bardziej ambitny, tym bardziej pocięty reklamami.
Drugą zasadą jest ratowanie kiepskich
seriali komediowo-sitcom’owych aktorami z pierwszej półki, znanymi z
dużego ekranu, z wielkich ról. Tak
na przykład w sitcom’ie: „Daleko od
noszy” główną rolę kreuje Krzysztof
Kowalewski – pamiętny Zagłoba z
ekranizacji Trylogi, a wtórują mu znani
aktorzy kabaretowi Piotr Gąsowski,

Hanka Śleszyńska, Krzysztof Tyniec
i inni.
Wykonawcy ci nadają prawdę ekranu
absurdalnym sytuacjom. Podobnie para
Cezary Żak i Artur Barciś (pamiętny
„Anioł przeznaczenia” spinający poszczególne odcinki „Dekalogu” Kieślowskiego) uwiarygodniają kretyński
serial „Miodowe lata”. To przykłady ze
stajni Polsatu.
Ta sama para aktorów rozkwita w
TVP w doskonałym serialu „Ranczo”.
Cezary Żak w podwójnej roli bliźniaków (polityka i duchownego), a Barciś
w roli jego sekretarza, krętacza i intryganta. W przeciwieństwie do Polsatu;
TVN, które podobnie jak Polsat emituje
kilkanaście programów, ma tylko trzy
fabularne, a nakręcił (jak dotychczas),
tylko jeden serial „Na Wspólnej”. Ot,
taką sagę wielorodzinną, która trwa i
trwa... Niezły scenariusz, dobrzy aktorzy (w tym Bożena Dykiel).
Jednak daleko tym wszystkim serialom Polsatu czy TVN, do TVPowskiego „Klanu”, którego 3212 odcinek właśnie obejrzałem. Lata płyną.
Niektóre postacie trzeba było wykreślić z powodu śmierci aktorów. Rzadko
się zdarza podmianka aktorska. Tak
od razu to jest nie możliwe. Bohater
lub bohaterka serialu musi wyjechać
na jakiś czas, a potem wraca co nieco
zmieniona, gdy widzowie już trochę
zapomnieli jej wygląd. Sęk w tym, że
bywają powtórki... I „cały pogrzeb na
nic” – jak mawiał Franc Fiszer.
Reasumując, polskie seriale scenariuszami i aktorami stoją. A jak się to
zbiegnie – to tylko się cieszyć. I nawet
trudno się gniewać na dominujące reklamy przerywające projekcję, często
w najciekawszym miejscu.
Tematu polskich seriali nie da się
wyczerpać. Nie wspomniałem o serialach obyczajowych, takich jak „Barwy
szczęścia”, czy „Pierwsza miłość” i o
wielu innych.
Zachęcam więc Czytelników mających możliwość (satelitarną lub internetową) do oglądania polskich seriali –
zamiast tych, które serwuje im szwedzka telewizja.
Ale de gustibus non est disputandum.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Mydlenie oczu
Podmianka: Morawiecki
zamiast Szydło. To tak
jakby zamienić siermieżnego i ponurego Gomułkę
na cynicznego „światowca”
Gierka. Będzie więc zmiana
wizerunkowa, ale nie zmieni
to kierunku, w którym
podąża polityczny walec
Prawa i Sprawiedliwości.
Zamach na wymiar sprawiedliwości
przykryto roszadą rządową. W dodatku w absurdalnej atmosferze, gdy w
południe Beata Szydło musiała bronić
się w Sejmie w głosowaniu nad wotum zaufania (oczywiście wygrywając dzięki większości sejmowej PiS),
a po południu ci, którzy jej bronili

dali jej wilczy bilet. W fotelu premira zastąpił ją Mateusz Morawiecki.
Wszystko to pokazuje jak obóz rządzący traktuje swoich akolitów i jak
Prezes Wszystkich Polaków – Jarosław
Kaczyński, traktuje ludzi.
Przypadek Beaty Szydło pokazuje
także, że ludzie pozbawieni klasy są
tylko marionetkami w tym polskim
teatrzyku – ich jedyną ambicją jest
trzymanie się na „powierzchni politycznej”. Nie chodzi ani o ideały, ani o
misję (chociaż ich usta pełne są frazesów rodem z minionej epoki). Chodzi
jedynie o... Tu należałoby użyć słowa,
którym tak skwapliwie operują zwolennicy Dobrej Zmiany, w stosunku do
dzisiejszej opozycji. Jak pisał Kisiel:
zgadnij kotku, jakie to słowo?
Polska kończy rok 2017 poobijana,
skłócona, w której obywatele znowu
boją się wyrażać swoje opinie, bądź
im nakazują, by opinii nie wyrażali

– chyba, że będę czołobitne wobec
Mądrości Szefa Szefów. „Wierzę w
mądrość polityczną pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego” – powiedziała
ex premier Beata Szydło w TV Trwam,
na parę dni przed odwołaniem. Brzmi
jak ponury żart.
W broszurze poświęconej dyktatorowi Koreii Kim Il Sungowie czytamy:
Towarzysz Kim Il Sung to najwybitniejszy przywódca i nadzwyczajnie
zasłużony polityczny działacz, który
dokonał nieśmiertelnych czynów wobec
ojczyzny i narodu, jak również czasów i
rewolucji dzięki głębokim ideom i teorii, niezwykłym zdolnościom przywódczym oraz ogromnemu rewolucyjnemu
doświadczeniu. Towarzysz Kim Il Sung
to Wielki Wódz narodu, który niegdyś
gnębione i wyzyskiwane ludowe masy
uczynił gospodarzami historii i podniósł ich godność i wartość do najwyższego poziomu.

Prowadził szlachetne życie narodowego przywódcy, motto „Kłaniać
się narodowi jak niebu” zastosował
w swoich ideach, w swoim przywództwie, a następnie pozwolił rozkwitnąć
w życiu.
Wypisz, wymaluj – pasuje do dzisiejszej polskiej rzeczywistości. Z takim
niemiłym uczuciem wkroczymy lada
moment w rok 2018.... (ngp)
NGP 22/2017 (406)
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Złote gody

Teresa Urban
Tego roku będziemy
z Małżonkiem obchodzić
złote gody. Braliśmy ślub
w Sylwestra 1967 roku, cztery
miesiące po moim przyjeździe
do Szwecji. Nadszedł właściwy
czas, aby spojrzeć wstecz
i spisać kilka wspomnień.
Tego samego dnia brała ślub również para naszych
przyjaciół. Wspólnie wpadliśmy na ten pomysł. Od
pewnego czasu cała czwórka miała ślubne plany i w
końcu zdecydowaliśmy pobrać się w Sylwestra. W
dodatku spędziliśmy razem noc poślubną, co brzmi
bardziej perwersyjnie, niż było w rzeczywistości.
Obecnie czuję zmęczenie na samo wspomnienie owego dnia, między innymi dlatego, że dzień wcześniej
przeprowadzaliśmy się z pokoju wynajmowanego w
pobliżu mego miejsca pracy do innego, w centrum
miasta. To było by wystarczającym wyczynem na
dwa dni przed nowym rokiem. A tu do tego doszedł
jeszcze ślub.
Sylwester mile nas zaskoczył słońcem i lekkim
mrozem. Najpierw należało odebrać z kwiaciarni

bukiet ślubny. Opakowano go w kilka warstw papieru, aby nie zmarzł. Potem wzięliśmy autobus do odległego o 25 km kościółka, aby dostać zaświadczenie
o odbytych zapowiedziach. Następnie czekała nas kolejna jazda do miejscowości pod Sztokholmem, gdzie
pracował Małżonek in spe. Zaślubiny odbyły się tam,
w samo południe, w katolickiej kapliczce mieszczącej
się w zwykłej willi. Ceremonia była prosta. W kategorii skromne śluby zajęlibyśmy pewnie pierwsze miejsce. Na szczęście splendor i glans nie są warunkami
trwałego związku.
Poza księdzem obecna była wspomniana para przyjaciół i młode małżeństwo, u których na początku
mego pobytu w Szwecji, wynajmowaliśmy pokój.
Nie było nikogo z rodziny. Nie wypuszczono by ich
do nas z Polski, a jeśli nawet stałby się taki cud, nie
stać byłoby ani ich, ani nas, na opłacenie przejazdu
ani tym bardziej hotelu, co byłoby konieczne, jako że
sami mieszkaliśmy kątem u ludzi.
Moja ślubna sukienka w niczym nie przypominała długich, strojnych kreacji z białej jedwabnej tafty.
Była krótka, obcisła, pastelowo-turkusowa ze sztucznego włókna zwanego krempliną, dziewczęca i twarzowa, ale nietypowa jako ślubny strój. Tylko kwiaty
były takie jak trzeba. Ogromny bukiet róż ułożonych
tak, że należało go trzymać jak niemowlę na lewej ręce i podtrzymywać prawą. Teraz po fakcie uważym,
że mały, okrągły bukiecik, byłby praktyczniejszy.
Ksiądz był Amerykaninem i ceremonia odbyła się
po angielsku. Małżonek, którego angielski był wtedy
bardziej niż podstawowy, trenował długo słówko yes.
Kto mógł przewidzieć, że zamiast yes będzie nieudolnie powtarzać długie frazy w obcym jezyku. Starał

Nowy Rektor
Polskiej Misji
Katolickiej
w Sztokholmie

ks. Paweł Drążyk. Foto: Facebook
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Jak oficjalnie informuje Polska Misja Katolicka w Sztokholmie,
ks. Ryszard Flakiewicz, dotychczasowy Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie, złożył na ręce ks. Biskupa Andersa Arboreliusa
rezygnację z pełnionej funkcji ze względów zdrowotnych i przebywa na urlopie. Ks. Biskup powierzył funkcję Rektora Polskiej Misji
Katolickiej ks. Pawłowi Drążykowi.
Ksiądz Paweł Drążyk był dotychczasowym wice rektorem PMK
w Sztokholmie, Duszpasterzem Polskiej Młodzieży Katolickiej
„Emmaus”, Opiekunem kręgów Kościoła Domowego, Opiekunem
PUKIS (Polska Unga Katoliker i Sverige) i Kapelanem Niezależnego
Hufca Harcerstwa Polskiego Ls Kaszuby w Sztokholmie.

się jak mógł, a ja zagryzałam wargi, aby się nie roześmiać. Małżonek twierdzi do dziś, że ślub jest nieważny, ponieważ nie rozumiał co przyrzekał.
Na zakończenie ksiądz zaproponował abyśmy
przystąpili do komunii świętej. Zawahałam się ponieważ nie byliśmy u spowiedzi. Ksiądz zlekceważył
mój protest.
– Wszystkie wasze przewinienia zostaną odpuszczone – zapewnił, wypowiedział kilka słów po łacinie
i zrobił znak krzyża. Mieliśmy szczęście. Wszystkie
grzechy młodości zostały nam wybaczone, byliśmy
niewinni jak nowonarodzone dzieci. Przyjęliśmy komunię z czystym sumieniem.
Po zaślubinach pojechaliśmy metrem do przyjaciół-świadków aby uczcić to wydarzenie, ale nie pamiętam co jedliśmy i piliśmy. Po południu o godziny
szesnastej odbył się ich ślub w kościele katolickim w
centrum miasta. Panna młoda ubrana w kostiumik koloru kości słoniowej trzymała w ręku bukiet białych
tulipanów. Krótka ceremonia odbyła się przy bocznym ołtarzu w półmroku zapadającego zmierzchu.
Ponieważ był to Sylwester powitaliśmy Nowy Rok
wspólną kolacją w eleganckim lokalu. Musieliśmy
przebrać się w wizytowe stroje, ale i tu zawodzi mnie
pamięć, co do szczegółów. O godzinie 19 powitał nas
przy wejściu uprzejmy gospodarz lokalu i wskazał zarezerwowany stolik przy ścianie pokrytej ciemną boazerią pod ogromnym lustrem. Atmosfera była świąteczna, wnętrze wytworne, a stół połyskiwał srebrem
i kryształami. Zaproszono nas na powitalny kieliszek
szampana, ale do posiłku należało zamówić wino.
Zdecydowaliśmy się na niewielką butelkę Chablis, co
było dla nas szczytem luksusu. Na więcej nie było nas
stać. Poczuliśmy się niezręcznie kiedy kelner zapytał:
– Czy ta mała butelka naprawdę wystarczy na cztery osoby?
Po kolacji nadszedł czas na występy. Po salonie
przeszedł dreszcz, gdy legendarna Zarah Leander
odśpiewała niskim, silnym głosem swój popisowy
numer „Chcecie widzieć gwiazdę, oto ja”. Zadrżały
także pryzmy kryształowych lamp. Diva była wtedy
już niemłoda i mimo silnego makijażu twarz, miała
obrzmiałą i niezbyt urodziwą, a była taką pięknością
była za młodu. Czas jest okrutny dla pięknych kobiet.
Po północy rozpoczęły się tańce. W owych czasach
tańczyło się jeszcze parami. Bawiliśmy się do rana
bez zmęczenia. Byliśmy młodzi i pełni sił. A potem
powędrowaliśmy przez miasto do naszych tymczasowych domów.
40 lat później celebrowaliśmy okrągłą rocznicę
ślubu w tym samym lokalu. Niestety – była nas tylko
trójka. Przyjaciel odszedł przedwcześnie wiele lat temu. Zaproszono nas na szampana, aby uczcić tę rocznicę. Nostalgia mieszała się z zaskoczeniem, a chwilami z niesmakiem. Wystrój wnętrza był wprawdzie
równie wytworny jak przed laty, lustro wisiało w tym
samym miejscu, ale nikt nas nie powitał przy wejściu.
Natomiast zmuszono nas do stanięcia w długiej kolejce, aby potwierdzić rezerwację. Muzyka w stylu disco
uniemożliwiała konwersację przy stoliku. Po północy
wpuszczono na salę hordy młodzieży przekształcając
eleganckie salony w dyskotekę, a na bocznej scenie
muzyckanci-oberwańcy ogłuszali publiczność hałasem swych dziwacznych instrumentów.
Padł pomysł aby złote gody spędzić w Budapeszcie
skąd mieliśmy wiele miłych wspomnień: kąpiele w
geotermicznych basenach na Wyspie Małgorzaty i
w sztucznych falach basenu w Hotelu Gellert oraz
smakowitą kolacje w restauracji Citadella, gdzie delektowaliśmy się Citadella Plate, daniem na dwoje,
będącym specjalnością lokalu. Zachowałam rachunek opiewający na 100 forintów. Ciekawe, o ile ceny poszły w górę? W biurze podróży zaproponowano nam wyjazd, cztery noce i lot, za... 20000 koron.
Alternatywna wyprawa do Berlina, skąd też mieliśmy miłe wspomnienia, okazała się niewiele tańsza.
Żegnaj Budapeszcie i Berlinie. Poczekamy jak się
ociepli i stanieje.
Ostatecznie zapadła decyzja, aby złote gody obchodzić w Sztokholmie, w centralnie położonym hotelu
z lodowym barem. Może ciekawsze byłoby spędzenie Sylwestra na północy Szwecji, w Jukkasjärvi,
w hotelu całym z lodu, ale perspektywa noclegu na
lodowych blokach, nakrytych wprawdzie skórami
renifera, nie była kusząca. Sztokholmski hotel oferował pakiet sylwestrowy, nocleg, kolację oraz toast
noworoczny w szklaneczkach z lodu w barze. Dla nas,
przybyszy z „Południa”, wystarczy odrobina podbiegunowej egzotyki.
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Ta ostatnia niedziela
Potem się rozejdziemy
Na zawsze już (?).
Tak się złożyło, że dawno nie byłem na Tomtebogatan w Polskim Klubie Seniora w Sztokholmie.
Ile razy byłem tam zaproszony, tyle razy wypadało
mi coś innego. Tym razem udało się. Nie żałuję, bo
w klubie pani Karoliny Bieńkowskiej było zawsze
miło i wesoło.
To spotkanie było ostatnim w tym lokalu. Klubu
nie stać na utrzymanie siedziby, bowiem komunalne
władze Sztokholmu zmieniły reguły dofinansowania.
Klub miał siedzibę w komunie Sztokholm i ta komuna go dofinansowywała. Naturalnie inne komuny, w
których mieszkają bywalcy Klubu, nie mogą się do
tego dołożyć, bo .... Klub leży nie w ich komunie.
Mimo, że bywalcy Klubu mieszkający w Lidingö,
Solnej, Sundbybergu czy w Nacka, mają często bliżej
do centrum Sztokholmu, gdzie Klub się znajduje, niż
mieszkańcy odległych dzielnic Sztokholmu.
To specyfika szwedzka. Miejscowości, które otrzymały w średniowieczu, czy później królewskie prawa
miejskie, są miastami (komunami) i nikt im tego nie
odbierze. Co jest korzystne dla ich mieszkańców, bowiem podatkami nie muszą się dzielić z biedniejszymi
dzielnicami. Gdy Sztokholm się rozrastał, wchłaniał
wioski, osady i osiedla, a miasta, miasteczka utworzyły wysepki na mapie Wielkiego Sztokholmu.
Powszechnie wiadomo, że przeciętny wiek Polaka czy Polki w ostatnich czasach wydłużył się o kilkanaście lat. W warunkach szwedzkich więcej niż
w Polsce. Kluby Seniora odciążają w dużej mierze
pomoc socjalną dla sfrustrowanych dotkniętych
depresją ludzi. Jakoś władze nie potrafią tego zrozumieć. Czy choć by przeliczyć na pieniądze.

Waldemar Ostrycharczyk i Karolina Bieńkowska. Foto: LGG
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Ta ostatnia
niedziela... u
Pani Karoliny

Co się dzieje?
Wygląda na to, że biblijne zapowiedzi Armagedonu zbiegły się z naszą
czasową frekwencją i brzmią jednym
długim ostrzegawczym brzękiem
osy. Parę tygodni temu świat obiegł
news o „ekologicznym Armagedonie”, przypominający owo szczególne miejsce w Księdze Objawienia,
zapowiadające mega katastrofę.
Powód alarmu dość zaskakujący, ale nie był pozbawiony powagi i wagi. Otóż badania wykazały
niezbicie, że świat insektów szybko (i wydaje się nieodwołalnie) wymiera. Prowadzone w niemieckim naturalnym rezerwacie od 27 lat badania środowiska insektów wskazały, że trzy czwarte gatunków bezpowrotnie zniknęło. Badający zjawisko masowej śmierci
insektów ostrzegają, że jeżeli stanie się problemem

globalnym, wpłynie arcypoważnie na warunki życia
na Ziemi. Jeżeli insekty znikną, zawali się cały system biologiczny planety. Bez insektów skończy się
zapylanie roślin, ergo – znikną źródła pozyskiwania
pokarmu dla ludzi jak i wielu zwierząt.
Tak oto Armagedon, temat wdzięczny dla pisarzy,
malarzy, poetów, w ogóle artystów, otwierający pole
wyobraźni i fantazji, jest na najlepszej drodze stania
się realnym faktem. Dramat podchodzi pod próg, raporty nie mówią już o tym, co może się wydarzyć –
recenzują, co się dzieje.
Zbiorcze zestawienie Organizacji Narodów Zjednoczonych nie pozostawia wątpliwości: polityka rolna
prowadzona w dotychczasowym wymiarze, wyczerpie źródła zapewniające wyżywienie ludzkości w czasie najbliższych 60 lat. Badacz zmian klimatycznych
z ramienia ONZ, Christian Figueras ostrzega, że jeśli
w ciągu najbliższych trzech lat zawartość dwutlenku
węgla w powietrzu nie zacznie spadać, negatywne
efekty w postaci suszy, powodzi, niebezpiecznych dla
życia upałów, drastycznego podwyższenia poziomu
wód morskich – wymknie się spod kontroli i stanie
nie do opanowania.
Trzy lata! Niefrasobliwość, brak wyobraźni, głupota? Mamy szczególne, doprawdy imponujące,
umiejętności przymykania oczu na przerażające perspektywy i groźne niebezpieczeństwa. Psychologia
tłumaczy obojętność szerokich warstw społecznych
na istotne, ale trudne do wychwycenia wydarzenia
tym, że człowiek postawiony przed niewygodną dla
niego decyzją, chętnie odsuwa ją od siebie i koncentruje na czymś innym, łatwiejszym i bardziej neutralnym dla jego aktualnej egzystencji.
To nie oznacza, że nie dzieje się nic. W internetowym dzienniku „Bioscience” ukazał się materiał
„Ostrzeżenie dla ludzkości”, podpisany przez 15.000
naukowców z całego świata. Podnoszą oni alarm o
destrukcyjnych działaniach w szeregu obszarów, a w
zakończeniu formułują takie zdanie: „Niedługo będzie
za późno, czas dobiega kresu, a Ziemia i życie na niej
jest jedyną alternatywą, jaką mamy”.
Konkluzja brzmiąca dramatycznie. Niestety, trudno sobie wyobrazić, żeby ów panteon światłych ludzi
był w stanie zmienić cokolwiek w – nie waham się
użyć tego słowa – opętaniu informatyczno-technologicznym. Konstatacja naukowego gremium piętnastu
tysięcy specjalistów nie pozostawia złudzeń – czas się
kończy.

W Szwecji działa dużo podobnych klubów o różnych profilach, ale Polacy wolą spotykać się we własnym gronie. Polski Klub Seniora i Polsko-Szwedzkie
Centrum Seniora w drogę sobie nie wchodzą. W
obu ośrodkach bywają ci sami goście i oficjale.
Przedstawiciele obu organizacji należą do Polskiej
Rady Kultury i są pożądanymi gośćmi polskich placówek dyplomatycznych.
Wracajmy do ostatniego, niestety naprawdę ostatniego, Opłatka w Klubie prowadzonym przez panią
Karolinę, skądinąd założycielkę tego Klubu.
Na spotkaniu w niedzielę 4 grudnia gośćmi honorowymi byli Ksiądz i Konsul. Ksiądz, jak to na taką
uroczystość przystało, odmówił stosowne modlitwy
i poświęcił opłatek, którym się później łamano. A
Konsul złożył życzenia.
Do dobrych rzeczy, które się skończyły, zaliczyć
musimy z żalem zespół „Bagateli”. Co nie zmienia
faktu, że resztki tej grupy – które podkreślały, że nie
są już „Bagatelą” – dały brawurowy występ. Teresa
Tutinas, jak zwykle w rewelacyjnej formie odśpiewała tradycyjne i sparafrazowane kolędy. Podobnie
zaprzyjaźniona z Klubem Słowaczka Anna Katarina
Schatzl. Pani Stella Czajkowska dała koncert fortepianowy, a Waldemar Ostrycharczyk odczytał
wzruszające wiersze.
Po nich (i naturalnie po sytym posiłku) wystąpił
showman i wodzirej Andrzej Bicki, który – nie najmłodszych gości – porwał do tańca. Zabawa trwała,
może nie do rana, ale bardzo długo.
Ma rację Pani Karolina, że jej Klub był najweselszym z polskich miejsc na mapie Sztokholmu. Szkoda,
że go już nie będzie. Wszystko co dobre szybko się
kończy. Czym lepsze – tym szybciej. Miejmy nadzieje, że reguła ta także dotyczy także coraz lepiej rozwijającej się „dobrej zmiany” w Polsce. (LGG)

Miejmy nadzieję, że decydenci mocarstw tej planety (prezydent USA Donald Trump nie widzi żadnych
niebezpieczeństw), uświadomią sobie wagę i znaczenie następujących coraz szybciej i coraz bardziej
widocznych zmian klimatycznych. I że nie będzie za
późno.
Pozwolę tu sobie na wtrącenie uwagi natury zasadniczej. Mogę się z gruntu mylić i zapewne tak jest, ale
nie potrafię usunąć z głowy koncepcji, że postępująca
z każdym kolejnym wiekiem degrengolada ludzkości,
nie jest zbiegiem okoliczności niekorzystnych dla homo sapiens, czy symptomem niedojrzałości. To może
być efekt zarażenia, celowe wprowadzenie w obieg
ludzkiej rasy błędu.
Kończąc pragnę zwrócić baczną uwagę, że na hipotetyczne sto najważniejszych osób tej planety, mających wpływ na wszystko – na przykład problem
zmian klimatycznych – zapewne dziewięćdziesięciu
dziewięciu to mężczyźni. Tu widzę wielką rolę i pole
do popisu dla nowopowstałego ruchu kobiet #Metoo.
Miejmy nadzieję (ja ją mam), że światowe wzmożenie aktywności kobiet, pomoże nam wszystkim,
że się ockniemy, zajmiemy czyszczeniem złogów, i
przekonamy bogów czy niebogów, że warci jesteśmy
mszy, co spowoduje, że sprawdzą się słowa Marka
Twaina: „Pogłoski o mojej śmierci są przedwczesne
i mocno przesadzone”.
Andrzej Szmilichowski
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