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Hjälstaviken i okolice
Zaledwie 60 kilometrów od centrum
Sztokholmu (około 50 minut jazdy
samochodem) znajdziemy jeden z
najbardziej niezwykłych rezerwatów
przyrody w Szwecji: Hjälstaviken.
To Mekka dla miłośników
ornitologii.
Jedzie się tutaj najpierw autostradą E18 w kierunku
na Västerås, za Bålsta skręca się w kierunku Hjälstaby.
Tu już droga jest prosta, aż do pierwszego parkingu
przy rezerwacie. Takich parkingów jest tu parę (z kilku stron jeziora), ale z tego przy Jungfrulunden najłatwiej i najprościej dojść do wysuniętych w jezioro pomostów (około 1 km od parkingu). Na końcu jednego
z nich jest zabudowany, niczym kryjówka, drewniany
punkt widokowy. Tutaj można naprawdę zbliżyć się
do życia ptaków, które urzędują w trzcinach i na wodzie. Pełno tu turystów z lornetkami i lunetami.
Hjälstaviken to płytkie jezioro otoczone trzciną i
łąkami z pastwiskami dla zwierzęt. Wiosną i jesienią
zatrzymują się tutaj ptaki w swoich corocznych wędrówkach. Ale Hjälstaviken jest warte odwiedzenia o
każdej porze roku.
Sceneria trochę przypomina trasy przez Everglades
National Park na Florydzie, tyle tylko, że mniej tu egzotycznych zwierząt. Za to w niektórych miesiących
cała okolice gwarzy i skrzeczy jazgotem tysięcy ptaków, głównie wielu odmian gęsi i kaczek. Magiczne
miejsce.
Również od strony zachodniej, z parkingu w Hårby,
utwardzony chodnik prowadzi do wieży widokowej,
skąd rozciąga się widok na całe jezioro. Tu umieszczono także tablice informujące, jakie ptaki zatrzymując się tutaj w swoich wędrówkach. Spacer do wieży
ma długość 1,2 km, a wzdłuż drogi znajdują się małe
stacje z zagadkami dla dzieci.
Z kolei w południowej części rezerwatu znajduje
się Stora Parnassen. To porośnięta mieszanym lasem
okolica, która wcześniej była częścią parku zamkowego Ekolsund, który znajdziemy po drugiej stronie
szosy.
Każdy odwiedzający znajdzie tutaj trasę dla siebie, w zależności od swoich możliwości. Najdłuższa o
długości 8 kilometrów biegnie wokół całego Hjälstaviken i mija zarówno Parnassen, kryjówkę na jeziorze, punkt widokowy na Kvarnberget, miejsce do
grillowania w północnej części i wieżę dla ptaków.
Nie jest to trasa trudna, chociaż miejscami droga jest
wąska i nierówna, a przez jezioro prowadzi po drewnianych kładkach, czasami dość wąskich, ale na tyle
szerokich, że pomieszczą wózek dla dziecka.

Interesujący jest park otaczający zamek z unikalnym arboretum. Jego obszar to 16 hektarów, dzisiaj
głównie to dość gęsty las mieszany, głównie z jodłą
srebrną (Abies alba) zmieszaną między innymi z nadmorskim świerkiem (Abies grandis), jodłą normann,
tuja olbrzymią (Thuja plicata), serbgranem, sekwoją
i dębem. Bliżej zamku znajdują się bardziej otwarte części z samotnymi drzewami i krzewami o powierzchni około sześciu hektarów. Do tego dochodzi
park angielski, około pięciu hektarów, z jedynie rodzimymi drzewami liściastymi, głównie lipą.
W sumie 13 alei z około 1400 drzewami, stanowi
ważną ramę dla obszaru zamkowego Ekolsund.
Atrakcją będzie także wizyta w oddalonej kilka
kilometrów od jeziora piekarni/kawiarence Sussis
Gårdsbageri w Bälsunda. W przytulnej, typowo wiejskiej piekarence, można dobrze zjeść i kupić smaczne
wypieki.
Stąd już blisko do innego kompleksu: Biskops
Arnö – dzisiaj mieści się tu Uniwersytet Ludowy i pomieszczenia konferencyjne. W XII wieku obszar ten
należał do biskupstwa w Uppsali, powstała tu letnia
rezydencja arcybiskupa. W XV wieku przebywał tu
także Gustaw Waza. Planowano tu budowę zamku
podobnego do Ekolsund, ale skończyło się tylko na
zabudowie przypominającej bardziej okazały dwór.
Na rycinach zachowanych w “Suecia antiqua et hodierna” zabudowa prezentuje się jednak okazale. W
Biskops Arnö organizowane są dzisiaj koncerty, są też
miejsca noclegowe.
Tadeusz Nowakowski
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Poznałem panią Katarzynę, gdy pracowała jeszcze
w Bibliotece Noblowskiej, w dziale literatury słowiańskiej, dla której dostarczałem książki w języku
polskim, prowadząc wówczas księgarnię polską w
Sztokholmie. Doskonale orientowała się w polskiej
literaturze, zarówno tej krajowej, jak i emigracyjnej.
Zresztą z książkami związana była od początku swojej kariery zawodowej. Jeszcze w Polsce pracowała
w wydawnictwie Książka i Wiedza. Po emigracji do
Szwecji w 1969 roku dość szybko znalazła pracę w
bibliotece noblowskiej.
Znalazła tam swoje powołanie, a ukoronowaniem jej pracy była nominacja Czesława Miłosza do
Nagroda Nobla. To między innymi dzięki niej w zbiorach biblioteki był komplet dzieł Miłosza, to dzięki
jej cichej pracy lobbystycznej członkowie Akademii
nie mogli nie słyszeć o przyszłym polskim laureacie.
Sama zresztą, wespół u Knutem Ahlundem, była tłumaczką wierszy Miłosza na język szwedzki.
W historycznych podziemiach Akademii Noblowskiej organizowała spotkania z polskimi pisarzami,
którzy odwiedzali Szwecję. I miejsce i zapraszane tam
grono, czyniły z tych spotkań wyjątkowe wydarzenia.
Przy tych wszystkich zasługach dla promowania polskiej kultury w Szwecji była pani Katarzyna
Gruber osobą skromną. Zapamiętałem jej spokój, zaangażowanie, mądrość i wiedzę. Świetna kombinacja
dla osoby, która mogła być dla wielu autorytetem.
Czasami przesyłała do Nowej Gazety Polskiej
swoje artykuły odnoszące się sprawom literackim.
Ostatnio – już wiele lat temu – także przesłała swoje
wspomnienia. Pisała we wstępie:
Wspomnienia te piszę dla moich dzieci i wnuków,
a może i moje prawnuki zechcą kiedyś zapoznać się
z dziejami ich rodziny. Moje pokolenie żyło w bardzo trudnym okresie historii i o tym głównie okresie,
chcę dzieciom opowiedzieć. Tak się złożyło, że przez
te wszystkie lata, o przeszłości z dziećmi w zasadzie
rozmawialiśmy niewiele. Czasem nie było czasu, może
najczęściej, a czasem i ochoty wracać do już przeżytego. Dlatego wspomnienia moje na pewno nie będą
zbyt dokładne, być może pominę jakieś ważne wydarzenia, ale to wina mojej pamięci, a nie chęć pominięcia jakichś faktów. Oprócz moich wspomnień są
w tym zbiorze również wspomnienia waszego Taty,
mojej Mamy, a waszej babci Nadziei, mojego brata
Witolda i jego żony Lili, są też listy drugiego mojego brata Tadeusza z drogi na front i z frontu, ostatni
pisany na trzy dni przed bitwą pod Lenino, w której
poległ w 1943 roku. Niestety, nie ma tu wspomnień
członków rodziny waszego Taty. Cała Jego rodzina,
żona z maleńką córeczką, jego bracia i siostry z rodzinami, została zamordowana przez nazistów niemieckich w czasie okupacji w 1942 roku. Uratował się tylko w czasie wojny w Związku Radzieckim siostrzeniec
Karol Rubinstein, po wojnie mieszkał w Izraelu, ale i
on już od dawna nie żyje.
Publikujemy je w odcinkach na naszej stronie
www.strefa.se – wcześniej ukazały się w Nowej
Gazecie Polskiej. Warto je przeczytać, bo to opis losów typowy dla wielu rodzin polskich, których dzieje
historyczne potraktowały często bardzo surowo.
Pani Katarzyna Gruber na zawsze pozostanie w naszej pamięci, tak jak na trwałe zapisała się w historii
polskiej emigracji w Szwecji. Zmarła 5 czerwca 2019
roku w Sztokholmie.
Tadeusz Nowakowski
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Czy Czesław Miłosz dostałby
literackiego Nobla, gdyby nie pani
Katarzyna Gruber? Pewnie by
dostał, ale roli Pani Katarzyny
trudno nie docenić. W Sztokholmie
zmarła nestorka polskiej emigracji,
która w sposób trwały zapisała się
w historii tutejszej diaspory.

Uwagę warto zwrócić nie tylko na ptaki, ale także
na otaczającą jezioro naturę. Rośnie tu wiele chronionych roślin, rzadko spotykane grzyby, stare drzewa. Duże obszary mokradeł Hjälstavikens są ostoją
ptaków z zakazem dostępu między 1 kwietnia a 15
sierpnia. W tym czasie można poruszać się tylko po
wyznaczonych ścieżkach.
Nie brakuje to miejsca na piknik, to zresztą standard w szwedzkich rezerwatach.
Warto zajrzeć do pobliskiego pałacu Ekolsund.
To świetnie zachowany barokowy kompleks o XVII
wiecznym charakterze, który był kiedyś zamkiem
królewskim. Ale pierwsze zabudowania powstały już
w XIII wieku w czasach Wazów, później zamek był
wielokrotnie przebudowywany i dobudowywany między innymi przez tak znanych architektów jak Simon
de la Vallée, Nicodemus Tessin.
Przez długi czas zamek należał do Oxenstiernów,
później przez niemal 40 lat był letnią rezydencją króla
Gustawa III.
Zamek zmieniał wielokrotnie właścicieli, dzisiaj
jest rezydencją prywatną należącą do Raiji Ohlin. W
zamku organizowane są festy i przyjęcia, tutaj kręcono kilka filmów i programów telewizyjnych, m.in.
szwedzką wersję Biggest Loser.
200 metrów od zabudowań pałacowych znajdziemy starą gospodę (Ekolsunds Wärdshus) z dobrze zachowaną XVI i XVII wieczną strukturą. Pod gospodą
znajdują się stare piwnice, gdzie kiedyś przechowywano warzywa, a z zabudowanej kamiennej studni,
można nadal wyciągnąć pitną wodę.
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Słownie:
pięć

Państwowa Komisja Wyborcza podała końcowe wyniki
wyborów w Szwecji. Tylko nieznacznie różnią się one od
podanych wcześniej i nie mają wpływu na podział mandatów
do Parlamentu Europejskiego. Podano także wyniki głosowania
na poszczególnych kandydatów.
Wynika z nich, że jedyny “polski” kandydat (to znaczy pochodzenia polskiego) w tych wyborach ze Szwecji, Adam Wesołowski, startujący z listy Kristna Värdepartiet otrzymał... 5
głosów. Zaś partia, z której Wesołowski startował, otrzymała w skali całego kraju łącznie 1596
głosów, co stanowi zaledwie 0,04% głosów.
KrVP to oczywiście totalny margines polityczny w Szwecji, zresztą sceptycznie nastawiony
do Unii Europejskiej, który jako jeden z głównych celów programowych ma wprowadzenie
całkowitego zakazu aborcji.
Rok temu, w maju 2018 roku, w jednodniówce “Fakty polonia szwedzka” (wydanej prawdopodobnie przez Semper Fidelis lub Klub Gazety Polskiej w Sztokholmie), tak prezentowano
Wesołowskiego (urodzony 25 grudnia 1948 roku):
Adam Wesołowski jest z zawodu inżynierem (dyplom inżyniera elektroniki, Politechnika
Warszawska). Pracował przez 40 lat w dużych szwedzkich i międzynarodowych firmach
(Ericsson, ABB, Adtranz, Bombardier, Ansaldo) przez wszystkie szczeble kariery zawodowej
od konstruktora, programisty, popzrze assesora techniki bezpieczeństwa do menażdżera bezpieczeństwa (safety manager). Wychował i wykształcił trójkę dzieci, i ogólnie nie słyszano, aby
narzekał na własne życie...
Dodajmy, że Adam Wesołowski jest przewodniczącym Stowarzyszenia Patriotów Polskich
w Szwecji, Semper Fidelis, organizacji sympatyzującej z nacjonalistami, zarówno szwedzkimi
jak i polskimi.
Z biogramu zamieszczonego wyżej można natomiast wysnuć wniosek, że na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego na jego kandydaturę zagłosował on sam, trójka dzieci i
partnerka kandydata. Razem pięć głosów... Nikt inny w niego nie uwierzył? (ngp)

Interpol szuka Polki ze Szwecji
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Przekręty, czy biznes, który potknął się na własnym “sukcesie”?
Podobieństw do afery Amber Gold jest wiele – łatwy i szybki
zarobek stał się przynętą dla wielu naiwnych. Chodzi o
kilkaset milionów złotych, a mózgiem tego interesu była
Polka ze Szwecji, Joanna Segelström (49 lat).
Sprawa opisywaliśmy w NGP
w zeszłym roku. Budziła wielkie
kontrowersje. Pokrótce: chodziło o
to, że pani Segelström, właścicielka Galleri New Form w Trelleborg,
proponowała ludziom inwestowanie
w dzieła sztuki: obrazy lub rzeźby.
Gwarancją tej inwestycji była stopa
zwrotu, która mieściła się w przedziale od kilkunastu do 30 procent.
Osoby związane z galerią obiecywały odsprzedanie obrazu czy rzeźby
innym osobom. Zysk miał być dzielony w odpowiednich proporcjach.
Do pewnego czasu interes kręcił
się dobrze, pani Segelström otwierała kolejne galerie m.in. w Gdyni,
Białymstoku i Warszawie. Ale po
roku zaczęły się problemy z kwestią
kontaktu z firmą i płatnością. Poszkodowani zgłosili się do detektywów przypuszczają, że być
może padli ofiarą piramidy finansowej.
Poszkodowani zwrócili się także do szwedzkiego wymiaru sprawiedliwości w Ystad, który
niedawno, w końcu kwietnia 2019 roku stwierdził... że umarza dochodzenie przeciwko Joannie
Segelström i jej synowi Mikaelowi. Prokuratura uznała, że nie jest w stanie udowodnić, że
Polka z pełną świadomością dopuściła się oszustwa.
Timeless Gallery Group już na wiosnę 2018 roku został postawiony w stan upadłości z powodu dużych zobowiązań podatkowych. W tym samym czasie wszczęto dochodzenie policyjne.
Ale mimo, że szwedzkie śledztwo w sprawie oszustw zakończyło się, Johanna Segelström
jest wciąż poszukiwana na całym świecie. W Polsce Joanna Segelström jest nadal podejrzana o pranie pieniędzy i nieupoważnione operacje bankowe. Tyle tylko, że Joanna i Mikael
Segelström zaginęli latem 2018 roku i do tej pory nie udało się ich odnaleźć. Poszukiwani są
przez Interpol.
W Szwecji, mimo że umorzono sprawę o oszustwo, nadal wisi nad nimi nakaz zatrzymania,
chodzi bowiem o zatwierdzenia inwentaryzacji syndyka masy upadłościowej.
Prędzej czy później trafią przed wymiar sprawiedliwości. To jakaś pociecha dla kilkuset
poszkodowanych. (ngp)

Dzieckiem
bałem się
ciemności
Wystarczyło posłuchać na wakacjach i obozach
żeglarskich o wilkołakach i meduzach, bym miał
makabryczne sny. Trochę pomagało spanie
przy zapalonej lampie (pomaga do dziś), bo złe
nie lubi jasności. Jest coś niepokojącego,
bo nieznanego, w ciemności.
Kiedy to się skończyło? Po prawdzie nigdy, dziecięce strachy zmieniły formę, stałem się porządnym grzecznym młodzieńcem, chętnym
w okazywaniu pomocy innym. To, iż pomagałem innym zdejmowało z
moich barków część strachu, niepewność jednak pozostała i tłumiłem
ją nas różne sposoby, na przykład wkładając dużo wysiłku w to, by nikt
nie był mną rozczarowany.
To był mój sposób, moja lampa rozpraszająca mrok. Grzeczność zatrzymuje zło w oddali, niesforność, utyskiwanie, płacz, gniew, otwierają drogę ciemności. Każde niewielkie nawet potknięcie, każda błaha
uwaga czy ślad irytacji, to była moja porażka, mój błąd, a odpowiedzią
na owe niebezpieczeństwa było zwiększanie samokontroli. Świat można oszukać, przykryć fanfaronadą!
I tak to rok po roku szło. Jednego dnia lepiej, jednego gorzej. Jaśniej
stawało się, gdy mogłem na kogoś liczyć. Choć innego to bliskiego i
mniej podatnego na niebezpieczeństwa czające się w mroku. Mroku
potrafi również rozjaśnić, poradzić, podsunąć myśl. Choć uwiera, potrafi być normalnie i w porządku. Nie zaznawszy ciemności, nie przewędrowawszy szmatu drogi po omacku, niepoobijany, nie zaznasz, nie
dotrzesz nigdy do oazy spokoju. Ważne uzmysłowić sobie, że tak do
ciemność jak jasność, prowadzą te same drzwi, drzwi na dobre i na złe.
Zaciemnienia nie unikniesz, jasność może nadejść, ale nie musi.
Inaczej wyobrażałem sobie życie kulturalne, gdy byłem młody.
Myślałem, że będzie jak w platońskiej akademii, niekończące się dyskusje o pięknie i śmierci, o czarownikach z równoległych światów i o
samych światach. Rilke to wiedział, gdy pisał list do młodego poety,
kiedy codzienność cię rozczarowuje nie oskarżaj codzienności, oskarżaj siebie. Za mało w tobie poeto poezji, byś pojął bogactwo codzienności. Bieda nie istnieje dla tych, który twarzą.
Wierzyłem, że wszystkich, bez wyjątku wszystkich, interesuje surrealizm, psychoanaliza, dusza, Bóg, że każdy przeżywa swój mrok, ale
znajdując się na drodze do jasności. To przeświadczenie długo trzymało przy życiu moje nadzieje. Dopiero późne popołudnie życia uzmysłowiło mi, lub mi na to pozwolono, iż osobnych dróg dla zła i dobra
niema, istnieje tylko doświadczenie. Własne doświadczenie i własna,
twoja droga.
Czułem się coraz bardziej sam. Przestałem opowiadać o moich troskach i niepewnościach, o kłopotach identyfikacyjnych, przestałem
wierzyć, że znajdę, wśród najbliższych i dalszych osób, życzliwe ucho.
Bałem się bardzo być uznanym za naiwnego, sentymentalnego faceta z
w niezrozumiały sposób rozedrganą duszą.
To oczywiście nie było prawdą, ja tylko wahałem się, stałem przed
uchylonymi drzwiami nie potrafiąc znaleźć w sobie siły, by je przekroczyć albo zatrzasnąć. Wierzę, że mój strach przed ciemnością wynika/ł/
z obawy przed brakiem kontroli nad dzikością mroku, ale wydaje mi
się, że coś w końcu zrozumiałem, moim strachem zawiaduje nie mrok,
a ja sam. Kto ma takie lub podobne kłopoty podejmuje walkę w pojedynkę, ale na szczęście są nisze, gdzie zbierają się podobnie odbierający świat i wspólnie świętują swoje odmienności.
Zbieramy się pod podobnymi znakami, w kościołach, na polanach,
w redakcjach, i rozpalamy nasze ogniska. Zbieramy się by odreagować
uczucia, skanalizować bezdroża, budować drogi, próbować zrozumieć
niezrozumiałe, ożywić sztukę pojmowania mitów. Ciemną życiową
energię niezbędną twórcy w muzyce czy literaturze, aby poruszyć odbiorcę, siłę czerpaną z flamengo, energię i pasję uzyskiwane poprzez
cierpienie, pisał Lorca.
Wisi nad nami i ciśnie presja porażki, że się coś ważnego, na przykład życie, się nie uda. To, co zewnętrzne daje się w miarę kontrolować i potrafi być piękne, ale na dłuższą metę, bez wewnętrzne nikt
nie da rady, to pewne. Nie widzimy świata, jakim jest, oceniamy go
i staramy zrozumieć, poprzez kim sami jesteśmy. To mówi, że świat
zostanie zrozumiany, co znaczy uratowany, gdy dojdzie do zmian w
nas samych.
Możesz uratować, co kochasz, możesz kochać, co uratujesz i z czym
masz relacje, możesz mieć relacje z tym, co przeżyjesz. Nie możesz
mieć relacji ze światłem, ale możesz z mrokiem, od ciebie samego zależy by twój mrok był spokojny, spokojny na tyle, iżbyś doczekał i
zrozumiał światło.
Andrzej Szmilichowski
NGP 12/2019 (442)

Auroville. Utopia przećwiczona
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hosh znalazł się w hinduskim więzieniu, po tym
jak zaangażował się w wyzwolenie Indii spod
brytyjskiego panowania. Okres izolacji poświęcił na
studia świętych ksiąg Bhagawadgity i Upaniszad,
także na medytacje i praktykowanie jogi. Po wyjściu z więzienia, w 1910 roku, osiadł w Pondichery
w Tamilnadu, na południu Indii. Prowadząc tam,
poświęcony duchowemu dziedzictwu tradycji indyjskiej miesięcznik “Arya”, szybko zgromadził wokół
siebie ludzi pragnących pogłębienia swej duchowości.
Wkrótce powstał aśram Sri Aurobindo. Kiedy w 1914
roku zjawia się tam, urodzona we Francji a przybyła
z Algierii, malarka i pisarka Mirra Alfassa, sprawy
przybierają nowy obrót. Mimo, że wybuch I wojny
światowej zmusił ją do powrotu do Francji, zaraz po
jej zakończeniu znów się pojawia w aśramie, wkrótce
potem przejmując obowiązki kierowania ośrodkiem.
Jej charyzma sprawia, że nazywana jest Matką.
Po 30 lat pracy i medytacji w aśramie, pisze znamienny tekst pod tytułem “Sen”. Postuluje w nim założenie większego ośrodka, który skupiłby ludzi dobrej woli z całego świata, gotowych prowadzić życie
we wspólnocie opartej na braterstwie i harmonii, a nie
na instynkcie walki i przemocy. Sama nie wierzy w
szybkie ziszczenie pomysłu, chodzi jej, jak sam mówi, o posiew ziarna.
12 lat później, w lutym 1968 roku, wokół samotnego drzewa, 10 km na północ od Pondicherry, zbiera
się około 5000 osób z 124 krajów świata, składając do
ogromnej urny w kształcie kwiatu lotosu grudki ziemi, przywiezione z poszczególnych krajów zamieszkania. Tak oto powstaje wspólnota zakładająca siedlisko Auroville. Matka staję się jej mentorem.
oczątki dalekie były od idylli. Entuzjaści nowego sposobu życia, często kojarzeni z ruchem
flower power, zmuszeni byli zmagać się z krnąbrną
nieurodzajną ziemią, kopać doły i studnie, w biegu
uczyć się sztuki upraw i sadzenia drzew, jak i technik
inżynieryjnych, zwłaszcza w zakresie nawadniania,
by w końcu zmusić naturę do usłużenia nowej społeczności. Obecnie w Auroville rośnie ponad 2 miliony drzew, a zielony pas wokół miejscowości wciąż
się rozrasta.
Zawiązująca się wspólnota uznała charyzmę i przewodnictwo Matki, ta zaś naszkicowała plan budowy
miasta. Jego główna struktura miała kształt kwiatu o czterech płatkach, co, zaproszony przez Matkę
architekt Roger Anger, przekształcił w galaktyczny
spiralny układ, zachowując podział na cztery płatki, czyli strefy: mieszkalną, industrialną, międzynarodową i kulturalną. Jak przystało na symboliczne
oznaczenie lokalizacji wspólnoty ducha, określony
został zarówno centralny punkt miasta – Matrimandir
(Sanktuarium Matki). Ukończona w 2008 roku budowla, z dala przypomina kulę golfową. Pokryta jest
1400 ogromnymi pozłacanymi płytkami. Matrimandir
służy za miejsce, w którym każdy może odnaleźć spokój i sens. Wewnątrz budowli, spiralnie ukształtowana rampa prowadzi do klimatyzowanej komnaty z
białego marmuru, w której umieszczono kryształową
kulę. Jest ona nieustannie oświetlana strugą światła
wpadającego przez otwór w dachu. Efekt oświetlenia
utrzymany jest również w nocy i w dni pochmurne, a
to za sprawą heliostatu kontrolowanego przez system
komputerowy. Intencja tej aranżacji jest oczywista. W
komnacie, ufny przybysz, w zgodzie ze swoją duszą,
odnajdzie drogę ku głębszej świadomości.
Kiedy ruszyła budowa Matrimandir, powstające domostwa były liche. Nowi mieszkańcy stawiali chatki
pokryte liśćmi bananowców. Z biegiem lat powstała
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Kiedy 21-letni Aurobindo Ghosh,
po 14 letnim pobycie w Anglii
wrócił do Indii, miał prawo nie
przypuszczać nawet, że dane mu
będzie stworzenie największego
znanego w świecie eksperymentu
życia wspólnoty w harmonii. Cóż
trudniejszego, skoro to na przekór
ludzkiej naturze. Z daleka zatem
pachniało kolejną utopią, tym razem
pod auspicjami ONZ. Ale po kolei.
solidna zabudowa, doprowadzono prąd, zbudowano
system kanalizacyjny. Miasto podzielono na 100 mikroskopijnych osiedli. Odległości między domkami
są spore, bo przedzielane solidnymi połaciami zieleni.
Nieodzowny zatem okazał się transport zmotoryzowany, głównie motocyklowy.
Zgodnie z planem miasta, w kształcie wyznaczonym przez cztery płatki kwiatu, rozwiniętym w formę galaktycznej spirali, wokół Marimandir powstały
funkcjonalne strefy, wszystkie okolone grubym kołem Zielonego Pasa.
Strefa przemysłowa gromadzi na 109 hektarowym
terenie “zieloną wytwórczość”, zakłady produkcyjne
ale i ośrodki kursowe, warsztaty rzemiosł różnych, jak
i lokalną administrację.
W strefie mieszkaniowej, rozmieszczonej na 189
hektarach, okolonej zewsząd parkami, przedzielone
zielenią domostwa łączą lokalne drogi odchodzące
promieniście od głównej drogi prowadzącej do strefy.
W strefie międzynarodowej, na 74 hektarach, łączących się z Strefą Pokoju, okalającą Matrimandir,
znajdują się pawilony reprezentujące dokonania kultury w różnych częściach świata. Ideą scalającą jest
współudział w tworzeniu lepszego świata, budując,
jak się tam głosi, jedność w oparciu o różnorodność.
W strefie kulturalnej, na 93 hektarach, jest miejsce
na ekspresję artystyczną, wydarzenia, wystawy, sport
i pomysły edukacyjne.
Kolisty teren miasta o promieniu 1,25 kilometra
otoczony jest Pasem Zielonym. Jest to strefa leśna
(ponad 2 miliony drzew), jak i uprawowa, a wszytko
to na twardym kiedyś nieużytku.
uroville, zwane też “the City of Dawn” (Miasto
Jutrzenki), pomyślane u swego zarania na 5080 tysięcy osób docelowo, nie przekracza dziś 2500
stałych mieszkańców. Reprezentują oni 43 nacje
(2016). W 60% nie są to Hundusi. Doliczyć trzeba
około 5000 gości, czyli wolontariuszy, rezydentów
okresowych. W licznych projektach produkcyjnych
i edukacyjnych, począwszy od upraw organicznych,
odnawialnej energii, rzemiosła aż po technologie informatyczne, zatrudnionych jest, obok rezydentów
miasta, około 4000-5000 ludzi z okolicznych wiosek.
Mimo, że miasto nie rozrosło się do rozmiarów
oczekiwanych w pierwotnych zamierzeniach, nadal
dalekie jest od ideału społeczności samowystarczalnej. Uprawiane tam ryż i zboże pokrywają zaledwie
2% zapotrzebowania, owoce i warzywa, mniej niż
50%. Mimo, że w miejscowych warsztatach szyje
się odzież, produkuje naczynia, to i tak społeczność
Auroville jest zależna od zakupów dokonywanych w
pobliskiej Pondicherry.
Społeczność Auroville nie jest “poprzecinana” religiami, nie przestrzega podziałów etnicznych. Co
nie znaczy, że nie dochodzi tam do zbrodni, aktów
przemocy czy przypadków zniewolenia na tle seksualnym. Działa tam nawet specjalny zespół ochrony
kobiet, zwłaszcza po zmroku, groźne zaczepki mężczyzn zdarzają się tam, jak i w innych hinduskich
miastach. Zła część natury człowieka i tam dopomina
się o swoje, także podwójna moralność (np. alkohol
nieakceptowany, a jednak spożywany).
Społeczność Auroville nie uległa jednak deprawacji. Mity i ideały, będące u podstaw założenia wspólnoty miasta, wciąż są tam żywe, na co wskazują liczne
relacje gości. (Vide liczne filmiki w YouTube).
Auroville ma też swoje specyficzne zasady gospodarowania. Intencją Matki było stosowanie wyłącznie
naturalnej wymiany dóbr i usług, bez pośrednictwa
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pieniądza. Transakcje gotówkowe miały być akceptowane tylko w relacjach zewnętrznych. Idea się
nie ziściła, pieniądz jest nadal w obiegu, również
wewnętrznym, funkcjonują tam nawet filie niektórych znanych banków (acz nie na prawach członków
wspólnoty), gdzie Aurovillianie mogą posiadać swoje konta. Dzięki temu możliwe jest minimalizowanie
gotówkowych transakcji. W wielu barach, kafejach,
punktach usługowych, wystarczy zostawić numer
konta i nazwisko, bez płacenia należności wprost. W
użyciu są też “karty gościnne” i lokalne “aurocards” .
imo “duchowego” charakteru wspólnotowości, społeczność Auroville nie prowadzi aktywnego wspólnego życia. Głównym miejscem spotkań jest “Słoneczna Kuchnia” wyposażona w ogromną baterię solarną. Wydaje ona około 400 lunchów
dziennie, prowadzony jest tam też catering dla szkół.
Społeczność gromadzi się jedynie na wyjątkowe spotkania świąteczne (takie jak dzień urodzin Auroville,
28 lutego) w amfiteatrze nieopodal Matrimandir.
Reszta kontaktów odbywa się na poziomie sąsiedzkim
i przyjacielskim.
Społeczność Auroville nie żyje na sposób sekciarski, czy klasztorny. Styl życia jest prosty, nawet mierząc indyjską miarą. Wyznawany sens życia związany
jest z osobistym rozwojem duchowym. Aurovillanie
powiadają, że nie jest najistotniejszym co robimy, tylko jak się do tego przykładamy – wtedy bowiem powstaje szansa na przemianę świadomości. Oglądając
filmy z Auroville na YouTube można odnieść wrażenie, że mieszkańcy, skuszeni kiedyś “wyprawą w
nieznane”, wciąż traktują to miejsce jako niegasnący
eksperyment duchowy i społeczny.
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Zygmunt Barczyk

“Wolność,
Równość,
Demokracja”.
Po 30 latach
hasło wciąż
aktualne
Minęło 30 lat od wielkiego zwycięstwa
„Solidarności”. Główne uroczystości
odbyły się w Gdańsku, tak jak to
zaplanował zamordowany prezydent
Gdańska, Paweł Adamowicz. Nie
wszyscy wzięli w nich udział. Strona
rządowa nie wzięła w nich udziału,
uczestnicząc w spotkaniacvh i imprezach o innym charakterze. Dzisiaj
4 czerwca bardziej dzieli, niż łączy.
W przeddzień rocznicy – 3 czerwca – doszło do
nieprzyjemnego incydentu. W Europejskim Centrum
Solidarności (ECS) odbywało się rocunicowe spotkanie, a w oddalonym o kilkadziesiąt metrów budynku,
należącym do związku zawodowego „Solidarność”,
w tym samym czasie odbywało się seminarium na
temat czterdzieściolecia pierwszej pielgrzymki Ojca
Świętego Jana Pawła II do Polski. To, że Papież wtedy nie przybył do Gdańska, a jego pielgrzymka trwała od 2 do 10 czerwca nie miało znaczenia. Chodziło
wyłącznie o imprezę konkurencyjną.

Tak się zdarzyło, że drogi pani Prezydent Gdańska
Aleksandry Dulkiewicz i premiera Mateusza Morawieckiego przecięły się. Pani Prezydent powitała premiera i chciała go zaprosić na seminarium do
ECS, ale to się nie udało. Pan Premier udał, że pani
Prezydent nie widzi, a ochraniający go goryle odepchnęli ją. Jeden z działaczy dawnej „Solidarności”
skomentował to tak: „Ja jestem prostym robotnikiem,
wychowanym na Woli, ale moi rodzice nauczyli mnie
szacunku dla ludzi. Szczególnie kobiet. Nie chciałem
tego mówić, ale muszę: – Panie Premierze, jest Pan
Burak i Cham”.
Samo spotkanie w Centrum było bardzo udane.
Prowadząca spotkanie prezydent Dulkiewicz oddała
głos Lechowi Wałesie, który wygłosił bardzo rozsądną mowę. Dostał wielkie brawa. Potem pani Zofia
Romaszewska odczytała list od Prezydenta Andrzeja
Dudy. List ten nie wzbudził entuzjazmu, z wyjątkiem

grupki młodych ludzi, którzy zaczęli skandować
„Andrzej Duda, Andrzej Duda!”.
Potem głos zabrał prezydent Aleksander Kwaśniewski, który nawiązał do tego listu, mówiąc tak:
„Jako były prezydent wiem, jak takie listy pisane w
imieniu prezydenta powstają. Dobrze by było, gdyby prezydent swój list przeczytał, a potem się stosował do zawartych tam pięknych słów o pojednaniu i
współpracy”. Kwaśniewski dostał olbrzymie brawa.
Podobnie jak występujący po nim prezydent Bronisław Komorowski.
Oprócz byłych prezydentów głos zabierali jeszcze
zasłużeni działacze opozycji i tamtej- prawdziwej
„Solidarności”. Zbigniew Janas, Henryk i Ludwika
Wujec, Bogdan Lis (którego mile wspominam, bo
to on, zaraz po ponownej legalizacji „Solidarności”,
zlikwidował niezbyt udane sztokholmskie biuro
„Solidarności”, które posłusznie – na żądanie Szwedów – wykluczyło ze swojego składu założyciela
tego biura, czyli Jakuba Świecickiego) oraz jedyna
kobieta zasiadająca przy okrągłym stole pani Grażyna
Staniszewska, pani Małgorzata Niezabitowska (pierwsza rzecznik rządu po odzyskaniu niepodległości) i
wreszcie Władysław Frasyniuk. Ten ostatni powiedział, że dla niego nic się nie zmieniło: „W 1980-tym
wychodziłem na ulicę i krzyczałem – „Wolność,
Równość, Demokracja”. Dziś też wychodzę na ulice i
wołam: „Wolność, Równość, Demokracja” i dodaję:
Konstytucja”. Wszyscy mówcy nawiązywali do roli
Lecha Wałęsy.
Tego samego dnia w Warszawie Senat święcił też
trzydziestolecie, w tym wypadku swojego powrotu do życia. W sali, w której to się odbywało, ustawiono metalowy słup z dwoma datami: 1918 i 1989.
Uroczystość tę uświetnili: Jarosław Kaczyński, prezydent Duda i premier Morawiecki, który zdążył wrócić
do Warszawy.
Natomiast w tym czasie w Gdańsku, na Długim
Targu, odbyły się dalsze uroczystości z udziałem prezydentów głównych miast w Polsce oraz specjalnych
gości, wśród nich był Donald Tusk. Krystyna Janda
odczytała „Deklarację Wolności i Solidarności”, którą
wcześniej podpisali uczestnicy manifestacji.
Na zakończenie Donald Tusk nawiązując do ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego mówił,
żeby nie przejmować się porażką, czy przegranym
meczem. Zawsze jest okazja na rewanż. Oby!
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Kamieniec Podolski
Twierdza południowej Polski.
Okopy Świętej Trójcy. Pierwotna wzmianka o twierdzy kamienieckiej pochodzi z pierwszej
połowy XIV wieku. Możliwe, że
w 1352 roku miasto to zostało
własnością Kazimierza Wielkiego, a następnie znajdowało
się ono pod rządami kniaziów
Koriatowiczów, którzy byli
lennikami ostatniego z rodu
Piastów.

Po usunięciu Koriatowiczów przez
księcia litewskiego Witolda, działającego z inspiracji Władysława Jagiełły,
Kamieniec Podolski przechodził z rąk
do rąk. Był nawet własnością Spytka z
Melsztyna, Wielkiego Księstwa Litewskiego pod rządem Świdrigiełły, a w latach 1402-1411 znowu był on w rękach
polskich. Rządy polskie ustabilizowały się w Kamieńcu dopiero od końca
1430 roku. W roku 1434 miasto zostało
stolicą nowo utworzonego województwa podolskiego. Z uwagi na obronne
położenie miasta, znajdującego się w
zakolu rzeki Smotrycz i rozbudowaną sieć fortyfikacji, powszechnie było
uważane za najpotężniejszą warownię
Rzeczypospolitej oraz za miejsce wielu
bitew i militarnych oblężeń.
W czasie wojen polsko-tureckich w
1672 roku sułtan Mehmed IV obległ
Kamieniec ze 100-tysięczną armią

wyposażoną m.in. w nowoczesną, obsługiwaną przez Francuzów, artylerię.
Po krótkim oblężeniu, w sierpniu tegoż
roku, słabo uzbrojona załoga poddała
Kamieniec oblegającym go Turkom.
Podczas ewakuacji zamku nastąpił wybuch w prochowni. Podobno to zrozpaczony major artylerii kamienieckiej,
Szkot Hejking, zapalił lont. W wybuchu
zginął m.in. komendant obrony zamku,
pułkownik Jerzy Wołodyjowski, wielki
polski żołnierz i oddany patriota.
Na mocy zawartego przez króla Michała Korybuta Wiśniowickego traktatu
w Buczaczu, Kamieniec wraz z Podolem
i województwem Bracławskim należał
do Imperium Osmańskiego, jako czternasta w Europie prowincja nosząca nazwę Ejalet Kamieneicki. W Kamieńcu
ulokowano potężny, jeden z pięciu największych garnizonów Imperium.
Ziemie te wróciły do Rzeczypospolitej na mocy pokoju zawartego w
Karłowicach. Pozostałością z czasów
tureckich w Kamieńcu jest minaret
świętych Piotra i Pawła. Po odzyskaniu
miasta w 1699 roku, zgodnie z traktatem pokojowym, minaret z półksiężycem pozostawiono. Ustawiono na nim
drewnianą figurę Matki Boskiej. W
1756 roku, zastąpiono ją sprowadzoną
z Gdańska, wykonaną ze stopu miedzi i
srebra, mierzącą 4.5 m pozłacaną rzeźbą. Katedra kamieniecka jest jedynym
na świecie kościołem katolickim, przed
którym stoi turecki minaret.
Po opuszczeniu przez Polaków Kamieńca, rolę kluczowego punktu obrony tego regionu Rzeczypospolitej sprawowały zbudowane nieopodal na rozkaz Jana Sobieskiego, okopy Świętej
Trójcy. Od 1793 roku, Kamieniec został siedzibą guberni podolskiej, później tylko kamienieckiego powiatu. W
1920 roku, Kamieniec znalazł się na
terenie radzieckiej Ukrainy.
Ewa Michałowska-Walkiewicz

Powyborcza
korekta
Nie nasza to wina. Po raz
pierwszy się zdarzyło, że wyniki
post wyborcze, czyli takie, jakie
ankieterzy uzyskiwali od
wychodzącym z lokali
głosujących osób, bardzo się
różniły od rzeczywistych.
Trudno powiedzieć, dlaczego tak
się stało. Czy ankietowani bali się, że
ich animowość zostanie naruszona,
czy też po prostu wstydzili swojego
wyboru? Fakt faktem, ale nasze oceny
były trochę błędne. Gazetę (nr 11/2019)
trzeba było wysłać do druku przed ranem. A rano okazało się, że sytuacja się
zmieniła.
Wincenty Witos przeszedł do historii
m.in. swoim expose, gdy został premierem. Powiedział wtedy: „Jest źle,
będzie gorzej”. Po dwudziestych latach popełnił plagiat premier Wielkiej
Brytanii Winston Churchill, ofiarując
swojemu narodowi „krew, pot i łzy”.
Nie „krew, pot i łzy”, ale przed północą po wyborach było źle, rano okazało się, że jest znacznie gorzej. PiS wygrał te wybory o ponad 7% . Informacja
pozytywna, że europoseł Ryszard Czarnecki nie odnowił swojego mandatu,
też okazała się błędna. Gdy przeliczyli
głosy dokładniej okazało się, że zachował swój mandat. (LGG)
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Sagi rodzinne
Anny Winner
„Patrzę na mój
czas” i „Miód mi
w serce lejesz”
Anna Winner, prawdziwe
nazwisko Anna Wiśniewska,
jest pisarką mieszkającą od niemal
czterdziestu lat w Szwecji.
Jej pierwsza książka była osobistą
opowieścią o życiu autorki i ukazała
się w roku 2011 pod znamiennym
tytułem „Czarno-białe życie”.
Od tego czasu pisarka wydała kolejnych dziewięć opowiadań i powieści: „Piętno. Ślad renifera”,
„Trudne Miłości”, „Nici szczęścia – moje furoshiki,
Tamara”, „Wracam z niepamięci”, „Jak ziarnka piasku”. Opublikowała także reportaże „Nieprzewidziane
skutki złamania nogi, czyli Stockholm’s Taxi Drivers”. Ostatnio powstały dwie szeroko zakrojone biografie, matki – „Patrzę na mój czas” oraz ojca – „Miód
mi w serce lejesz”. Wszystkie książki Anny Winner
ukazały się w Polsce. Między rokiem 2011 a 2018
pisarka opublikowała dziesięć utworów, jest zatem
twórcą niezwykle płodnym.
O zamieszkaniu pisarki w Sztokholmie zadecydował fakt, że w czasie podróży do Szwecji z 12. na 13.
grudnia 1981 roku zastało ją na promie ogłoszenie
stanu wojennego w Polsce. Wtedy razem z mężem
zadecydowali, że pozostaną w Szwecji. Anna Winner
musiała zrezygnować ze zdobytego w Polsce zawodu
etnografa, z pracy w telewizji, w radio i prasie polskiej, i zaczęła przystosować się do życia w jej dotąd
nieznanym kraju i społeczeństwie. Szybko opanowała
język szwedzki, ukończyła nowe studia zdobywając
zawód ekonomisty i przez wiele lat nie pomyślała
nawet o twórczości literackiej. Bardziej zdawała się
ją pociągać działalność artystyczna, zwłaszcza malarstwo, jako że okiem etnografa w szczególny sposób
widziała i oglądała świat.
Różne okoliczności, w tym długoletnia opieka nad
chorą matką sprawiły, że zaczęła pisać. Najpierw
powstawały wiersze, wolała jednak opisywać rzeczywistość i wyrażać samą siebie za pomocą prozy.
Zadebiutowała późno, w roku 2011, mając 69 lat.
Wena literacka odtąd jej nigdy nie opuszczała. Nie
brakowało jej nowych pomysłów i tematów. Szybko
powstawały kolejne powieści. Tutaj jednak najwięcej
uwagi poświęcimy opowieściom biograficznym – sagom rodzinnym „Miód mi w serce lejesz” (2018) i jej
poprzedniczce „Patrzę na mój czas” (2017).
Proza Anny Winner porusza tematy i problemy czasów zarówno nam bliskich, jak i odległych. Miejscem
i czasem fabuły jej utworów są przede wszystkim wieki XIX, XX oraz początek XXI wieku, chociaż nierzadko pisarka sięga w swych refleksjach, anegdotach
i przytaczanych opowieściach oraz faktach dużo, dużo dalej. W prozie Winner widać kilka nurtów, które
łączy wspólna technika twórcza. Niemal zawsze można zaobserwować w tej twórczości osobisty stosunek
autorki do przedstawianej rzeczywistości. Pisarka interesuje się losami ludzi i relacjami międzyludzkimi,
odwołując się do różnych doświadczeń, które mogą
mieć – nazwijmy to umownie – charakter bezpośredni
lub pośredni.
Charakter bezpośredni mają te doświadczenia,
których kanwę stanowią osobiste przeżycia autorki:
czasem trudne, czasem radosne, niekiedy nawet tragiczne. Natomiast pośredni charakter cechują tzw.
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doświadczenia zapożyczone, czyli historie losów
osób pisarce bliskich, wydarzeń zapoznanych lub
zasłyszanych. Często fabułę współtworzą zwierzenia
głównych bohaterów, najczęściej podane w formie
rozmowy, opowiadań i wspomnień. Przyjęta przez
pisarkę strategia dialogu sprawia, że język jej książek
ma charakter stylu lekkiego i bezpośredniego, czasem
codziennego, co w połączeniu z interesującą treścią
przemawia do czytelnika nawet mniej przywykłego
do obszernej lektury.
Do nurtu bezpośredniego należy przede wszystkim
debiut literacki pisarki, książka „Czarno-białe życie”
(2011), oparta na notatkach autorki o jej własnym
małżeństwie. Jest to rodzaj prozy autobiograficznej i
psychologicznej zarazem, opowiadającej o przemocy
w rodzinie. W kręgu powieści biograficznych nurtu
pośredniego znajduje się np. historia losów karliczki Tamary, która pod opieką szwedzkiego profesora
medycyny zaczęła rosnąć i mogła z czasem żyć normalnym życiem. Tutaj też wymienię historie losów
dziesięciu kobiet z Norrlandii, dotkniętych pokoleniową klątwą szamana. Opowiadania o ich dziwnych
dziejach wydane zostały wspólnie w tomie „Piętno.
Ślad renifera” (2012).
Do prozy łączącej techniki twórcze nurtu pośredniego i bezpośredniego należą opowieści mające charakter sagi rodzinnej. Sama autorka czasem w nich
występuje i to na różne sposoby: w opowieści o matce
– „Patrząc na mój czas” pojawia się jej postać jedynie
w tle, natomiast jest osobą współtworzącą fabułę w
książce o ojcu – „Miód mi w serce lejesz”. Z uwagi
na fakt, że obydwie te opowieści opowiedziane są z
dystansu czasowego, można je nazwać prozą wspomnieniową lub pamiętnikarską, której celem jest, by
w literacki sposób upamiętnić życie osób sobie bliskich oraz własne życie.
Opowieści biograficzne „Patrzę na mój czas” i
„Miód mi w serce lejesz” wykazują poza tym cechy
powieści i pamiętnika. Nie mówią tylko o życiu samych członków rodziny, ale również o historii szerzej pojętej, o dziejach Polski widzianych poprzez
indywidualne losy głównych postaci. Pisarka spaja
w obydwu biografiach własne dzieje rodzinne, czyli
jednostkową i indywidualną historię z wydarzeniami
wielkiej miary. Mikrohistoria rodziny łączy się tutaj
w sposób integralny z wielkimi wydarzeniami politycznymi i historycznymi Europy, czyli makrohistorią. Autorka wraca w swych opowieściach do czasów
życia Polaków pod zaborem rosyjskim i austriackim
i ukazuje w obydwu sagach życie polskiej rodziny ziemiańskiej znajdującej się jakby w potrzasku
na terytoriach zmieniającej się kilkakrotnie granicy
Polski Wschodniej. W dramatyczny i sugestywny
sposób opisuje ucieczkę Polaków z tamtych terenów, najpierw przed Sowietami, potem Niemcami i
Ukraińcami i znowu przed Sowietami.
Pisarka nakreśla w swoich książkach szerokie tło
historyczne. W centrum obydwu utworów znajdują

się wydarzenia pierwszej i drugiej wojny światowej.
I to w ich kontekście są ukazane losy jednej rodziny.
Można jednak je rozumieć także w kategoriach uniwersalnych jako opowieść o walce człowieka o przetrwanie, o zachowanie własnych wartości moralnych
i etycznych, a także jako historię walkę o wolność indywidualną, zbiorową i o własną tożsamość.
Perspektywa spojrzenia Anny Winner w obydwu
opowieściach zmienia się. Raz ukazuje agresję krajów
sąsiedzkich na Polskę po uzyskaniu niepodległości,
innym razem opowiada o drobnych, ale ważnych wydarzeniach w życiu rodziny: o próbach zdobywania
żywności z narażeniem życia w okresie biedy i głodu,
o ucieczkach przed bombardowaniem, o rewizjach
NKWD, o wywózkach na Sybir, a także o z trudem
podjętej decyzji opuszczenia Lwowa, kiedy wokół
po wsiach płonęły nocami polskie posiadłości podpalane przez Ukraińców. Wydarzenia sensu makro
zdeterminowały losy ojca i matki pisarki, jej dziadów
i pradziadów żyjących na Kresach i zmusiły ich do
przesiedlenia się do Lublina.
Książki „Patrzę na mój czas” oraz „Miód mi w serce lejesz” można rozpatrywać pod wieloma względami w kategoriach historycznych, psychologicznych,
obyczajowych, społecznych, nawet politycznych, widzianych z dwóch perspektyw: kobiety – żony i matki oraz ojca – wielkiego patrioty, żołnierza Wojska
Polskiego, który całkowicie pochłonięty jest pracą
w zawodzie weterynarza. Obydwie książki mówią o
tych samych czasach i niemal o podobnych wydarzeniach, jednak są to dwie zdecydowanie różne opowieści, które się wzajemnie wyjaśniają i „dopowiadają”.
Sagi rodzinne „Patrzę na mój czas” oraz „Miód mi
w serce lejesz” są ważnym dopełnieniem dotychczasowych opracowań historycznych. Nadają historii nowy, jednostkowy wymiar, upamiętniają nie przemarsze wojsk, nie wielkie bitwy, nie poniesione klęski i
odniesione zwycięstwa, ale ukazują przede wszystkim
trudne życie ludzi w czasach zaborów, podwójnej zawieruchy wojennej i w pierwszych latach powojennych. Należy zaznaczyć, że w okresie PRL-u temat
prześladowań Polaków na Wschodzie był przez długi
czas przemilczany, był tematem tabu. Stąd też istotny
jest wkład pisarki w „odtajnianie”, ukazywanie i opisywanie tamtej historii.
Opowieści wspomnieniowo-pamiętnikarskie Anny
Winner pisane są językiem żywym, niestylizowanym, ale sugestywnym. Autorka stosuje różne formy
prowadzenia narracji. Czasami jest to ciągłe opowiadanie, a raczej wspomnienia przeplatane informacją
na temat tego, co się dzieje aktualnie lub działo się
dawniej. Tak jest w książce o matce – „Patrzę na mój
czas”. Innym razem – jak to ma miejsce w ostatnim
utworze „Miód mi w serce lejesz”, dialogi odgrywają istotną rolę w współtworzeniu fabuły. W centrum
opowieści znajdują się rozmowy córki, tzn. pisarki
z jej ojcem. Inspirują one posuniętego już w latach
starszego pana do snucia wspomnień, przywoływania
wydarzeń z przeszłości, wyjaśniania zawiłości dziejowych. Rozmowy, które ożywiają tok opowiadania,
zostały wcześniej nagrane, potem spisane i opracowane przez autorkę. To one są głównym motorem akcji.
Prowadzone z pozycji świadka i uczestnika wydarzeń
poświadczają prawdziwość ukazywanych zdarzeń
i nadają książce charakter opowieści autentycznej.
Warto wspomnieć, że powstanie obydwu książek poprzedziła dogłębna lektura pamiętników matki i ojca.
Proza Anny Winner jest bardzo zróżnicowana i
bogata, przy czym kilka z jej utworów przybiera
charakter dokumentalny. Tak jest też w przypadku
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Dobre wieści
Przyznaję się bez bicia, że moje felietony
są na ogół krytyczne. Atakuję, ganię,
zarzucam, potępiam lub dezaprobuję. Nie
chcę być postrzegana jako osoba gderliwa,
wiecznie niezadowolona, wspominająca
z uporem dawne dobre czasy. W tym
felietonie postaram się zwrócić uwagę
na pozytywne wydarzenia. Ryzykując,
że felieton może być krótki.
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ie tylko ja jestem fatalistką. Media również
koncentrują się na zjawiskach negatywnych.
Jesteśmy informowani o wypadkach, katastrofach, zabójstwach, napadach i atakach. Pozytywne
fakty są przemilczane. Istnieje teoria, że świadomość
o niebezpieczeństwie pozwala go uniknąć i zwiększa
szansę przeżycia. Jest to zakodowane biologicznie w
naszych genach. Pozytywne przeżycia uprzyjemniają
życie, ale nie wpływają na przetrwanie.
Dzielę dobre wieści na globalne i osobiste. Pisząc
o tych ogólnych, zacznę od zwrócenia uwagi na znamienną książkę „Factfulness”, wspólne dzieło rodziny Rosling. Mimo, iż porusza ona niepokojące wydarzenia naszej rzeczywistości, jest pełna optymizmu.
Rekomenduje skorygowanie naszego, na ogół fatalistycznego wyobrażenia o problemach – takich jak zaludnienie, standard życia, katastrofy, czy źródła energii. Negatywny trend nie oznacza automatycznie, że
musi być jeszcze gorzej. Książka daje nam zestaw narzędzi do wyjaśnienia podstawowych nieporozumień
i ostrzega przed defetyzmem, czyli brakiem wiary w
powodzenie, wyrażającym się w ciągłym przewidywaniu porażki.
Nieżyjący już izraelski autor i humanista Amoz
Oz sformułował krzepiącą myśl. Gdy wybucha pożar
biegnij na pomoc z kubełkiem wody. Jeśli nie masz
kubełka, weź garnek, jak nie masz garnka weź kubek,
a w najgorszym razie łyżkę wody. Jeżeli wszyscy ruszymy na ratunek z łyżkami, ugasimy ogień.
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eraz zrobię przeskok od filozofi do współczesnej technologii i zacznę od Internetu.
Zaistniał w naszym życiu dopiero od dwóch
dekad, ale obejmuje wszystkie kontynenty i miliardy ludzi. Jest skarbnicą informacji z niemal wszystkich dziedzin. Małżonek lubi dla wygody zadawać
mi rozmaite pytania, ale odpowiadam, że nie jestem
Google’m i kieruję go do internetowej wyszukiwarki.
Korzystając z Internetu należy zachować zdrowy rozsądek i pewną dozę krytycyzmu. Encyklopedie, podręczniki, informatory czy słowniki podlegały korekcie
przy wydaniu. Natomiast Internet nie daje gwarancji,
że informacje są prawdziwe. Jest kopalnią faktów, ale
zazwyczaj nie ukazuje związku przyczynowego między faktami. Prawdziwą wiedzę nadal zdobywa się
studiując podręczniki. Internet stał się nierozerwalnie
z nami związany i trudno wyobrazić sobie życie we
współczesnym świecie bez dostępu do jego globalnej
sieci. Znam jednak kilka osób z mojej generacji, które
z Internetu nie korzystają.
Internet dał nam również nowe sposoby globalnej komunikacji – pocztę elektroniczną oraz telefon
Skype. Ważne, aby korzystając z poczty, stosować
niepisany kod szybkiej odpowiedzi, najchętniej w
ciągu doby. Jeśli nie mamy czasu na wyczerpującą
odpowiedź, wystarczy potwierdzić otrzymanie mailu
i obiecać, że wkrótce napiszemy więcej. Wiele osób

udziela się w szeregu mediów socjalnych, Facebook,
Twitter czy blog, ale osobiście z nich nie korzystam.
Facebook to według mnie forum mentalnego ekshibicjonizmu. Po co informować ogół o sprawach prywatnych i często banalnych. Nie będę także komentować istnienia wielu wariantów telefonów komórkowych, które ostatnio stały się podręcznymi minikomputerami. Sama korzystam z komórki sporadycznie,
ale podczas jazdy metrem niemal wszyscy wpatrują
się w ekrany telefonów, jakby tą drogą spodziewali
się zbawienia. Dobrodziejstwa Internetu uzależniają.
Nawet ja, umiarkowana użytkowniczka, włączam
komputer zaraz po obudzeniu.
Przed pojawieniem się Internetu komputery były
tylko substytutem maszyny do pisania. Kiedyś sekretarki przepisywały rękopisy i uwzględniały poprawki.
Pisząc pracę doktorską donosiłam sekretarce nowe
wersje i za każdym razem męczyły mnie wyrzuty sumienia, że zmuszam ją do ponownego przepisywania,
czasem nawet wielu stron. Teraz autor sam pisze tekst
na komputerze. Nawet jeśli wystukuje go jednym palcem, nie opóźnia to twórczego procesu, ponieważ formułowanie myśli jest bardziej czasochłonne. Edytor
tekstu umożliwia różnorakie akrobacje. Można pisać
fragmenty tekstu w dowolnej kolejności, wycinać,
wklejać, zmieniać czcionkę. Autor jest obecnie odpowiedzialny nie tylko za grafikę, ale i za gramatykę
oraz ortografię, chociaż i w tej dziedzinie komputer
potrafi być pomocny.
obrą wieścią jest niewątpliwie ogromny rozwój diagnostyki medycznej. Mówiąc o lecznictwie, nie mam na myśli służby zdrowia,
bo musiałabym, starym zwyczajem, uderzyć w minorowy ton. Medycyna dysponuje obecnie wieloma nieinwazyjnymi metodami diagnostycznymi. Rezonans
magnetyczny daje obraz układu mięśniowego i szkieletowego, sonografia przy pomocy ultradźwięków
uwidacznia wewnętrzne struktury ciała, a tomografia
komputerowa pozwala na uzyskanie jego przestrzennych obrazów przekrojowych. Właściwa diagnoza to
podstawa do prawidłowego leczenia. Mamy obecnie
efektywne leki, które trzymają najpoważniejsze dolegliwości w szachu, a pacjent cieszy się przez wiele lat
„warunkowym” zdrowiem.
Rozszyfrowanie genetycznego kodu DNA dało
możliwość stwierdzenia stopnia pokrewieństwa nie
tylko między ludźmi, ale i między osobnikami odległych gatunków. Genetyczne podobieństwo między
człowiekiem a szympansem wynosi podobno 97%, a z
muszką bananową około 60%. Niektórym to uwłacza,
chcą się izolować jako twór unikalny i czuć się koroną
stworzenia. Ja przeciwnie. Czerpię satysfakcję z bycia
cząstką natury i jej praw graniczących swą logiką z
cudem. Czy to nie wspaniałe, że nasz czerwony barwnik krwi, hemoglobina, różni się tylko atomem żelaza
i zielonego barwnika roślin, chlorofilu z magnezem?
Osobiste dobre wieści to uprzyjemniające życie
drobne wydarzenia i zjawiska dnia codziennego. W
naszym sąsiedztwie otwiera się bar sushi, mojego
przysmaku, w pobliskim supermarkecie można kupić świeży chleb, którego zapach i smak wprawiają mnie w stan euforii, a przypadkowy domokrążca
zainastalował nam wizjer w drzwiach wejściowych,
czego życzyłam sobie od lat. Cieszy mnie również
uczucie nieważkości podczas pływania, bliskość natury, spotkania z przyjaciółmi – pod warunkem, że
uda się uniknąć rozmów o polityce, religii, zdrowiu
i wnukach – radość i piękno we wszystkich, nawet
najdrobniejszych przejawach, muzyka, obrazy, dobra
ksiażka, film czy serial, kwiaty a nawet kropelki, wiszące po deszczu na gałązce dzikej róży, skrzące się
jak diamenty.
Na zakończenie dobre wieści z ostatniej chwili. Po
trzech latach braku kontaktu z przyjacielem z dzieciństwa, zaginiony się odnalazł cały i zdrowy i obiecał
rychłe odwiedziny. Bratanica, ambitna i ceniona aktorka krakowskich scen, została przyjęta na prestiżowy kurs teatralny w Nowym Jorku, aby być jeszcze
lepszą. A nasz przyjaciel „Złota Rączka” zreperował
dwa skórzane fotele, które służyły nam przez wiele lat
i nagle odmówiły dalszej służby.
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dwóch ostatnich pozycji. Autorka w sposób wiarygodny relacjonuje fakty, mówi o realnych postaciach,
sytuacjach i zdarzeniach. Daje świadectwo tamtych
czasów i uzupełnia swoją narrację dowodami gwarantującymi prawdziwość tekstu, do którego załącza
różnego rodzaju dokumenty, zdjęcia, mapy, nawet
wykresy drzewa genealogicznego rodziny ze strony
ojca i matki.
Cechy prozy dokumentalnej znajdujemy również w innych utworach Anny Winner, na przykład w jej najcieńszej książce o najdłuższym tytule: „Nieprzewidziane skutki złamania nogi, czyli
Stockholm’s Taxi Drivers” (2014). W tomie tym zawarte są rozmowy prowadzone przez autorkę z taksówkarzami, którzy dowozili pisarkę do jej miejsca
pracy w okresie, gdy nie mogła się swobodnie poruszać z powodu złamania nogi. Rozmówcami są przede
wszystkim muzułmańscy kierowcy pochodzący z
Iranu, Iraku, Tunezji, Pakistanu…, są tam również
Polacy. Z historii indywidualnych losów taxi drivers
wyłania się wiele problemów współczesnego świata i
wielokulturowego społeczeństwa Szwecji: temat emigracji, migracji, asymilacji i integracji cudzoziemców,
konflikty kulturowe, problemy z komunikacją językową, kontrasty między różnymi systemami wartości,
skomplikowane relacje międzyludzkie, a wszystko to
opowiedziane w formie niezwykłych wręcz historii
życia bohaterów.
W bogatym dorobku pisarskim Anny Winner widać
wiele śladów życia autorki w dwóch różnych kulturach. Stanowią one często inspirację do twórczości pisarki i zapewniają tej prozie możliwość spojrzenia na
świat zarówno ze swojskiej, jak i obcej perspektywy.
Obecność ich wypływa z faktu, że pisarka dobrze zna
język, kulturę, społeczeństwo i historię Szwecji oraz
równocześnie posiada dar widzenia świata oczyma etnografa. Ślady życia autorki w Szwecji uatrakcyjniają
poza tym w dużym stopniu treść lektury.
Właściwie wszystkie utwory Anny Winner posiadają wątki szwedzkie, wplecione w fabułę. I tak, matka Anny Winner w książce „Patrzę na mój czas” snuje
refleksje nad temat szwedzkiej kultury, ojciec zaś,
zwiedzając Sztokholm i jego okolice, poznaje miasto
i dowiaduje się wiele od swej córki na temat szwedzko-polskiej historii. W reportażach o taksówkarzach
autorka wprowadza nas w problematykę społeczną
współczesnej Szwecji, w „Tamarze” zapoznajemy się
z perypetiami życiowymi karliczki wyleczonej przez
szwedzkiego profesora, a w opowiadaniach „Piętno.
Ślad renifera” mówi pisarka o kobietach Norrlandii,
o starych szamańskich wierzeniach i folklorze tej
północnej części kraju. O życiu we współczesnej,
wielokulturowej Szwecji opowiadają z kolei losy
sztokholmskich taksówkarzy. Przykłady elementów
szwedzkich w prozie Anny Winner można by mnożyć.
Gdybyśmy wyjęli z każdej z książek tzw. „szwedzkie
fragmenty” starczyłoby ich na całkiem pokaźny tom
szwedzki. Jest to zatem rodzaj twórczości zbliżający
się ku prozie transkulturowej.
Utwory Anny Winner reprezentują prozę współczesną. Łączy w nich pisarka cechy biografii, autobiografii, pamiętnika, reportażu, dokumentu, eseju,
opowiadania, swobodnej rozmowy i sterowanego
wywiadu. Jej książki często posiadają bogatą oprawę
dokumentalną, stąd cechy autentyzmu tej prozy, co
pozwala czytelnikowi uwierzyć w ukazywane w jej
książkach opowieści o losach różnych ludzi oraz w
przeżyte przez nich doświadczenia dziejowe. Z powodu przystępnego sposobu narracji, sugestywnego i
zarazem łatwego, niemal codziennego języka, łączenia partii dialogowych z opowiadaniem proza Anny
Winner zdobywa sobie popularność czytelniczą.
Pisarka co roku wyjeżdża na parę miesięcy do
Lublina – miasta swojego dzieciństwa i młodości, aby
potem powrócić do pracy twórczej w Sztokholmie.
Gdybyśmy dokładniej chcieli określić ten rodzaj jej
działalności literackiej, moglibyśmy go nazwać twórczością nomadną.
W Nowej Gazecie Polskiej ukazał się wywiad z
Anną Winner (2.09.2018). Z pisarką rozmawia Jolanta Szutkiewicz, polska pisarka i tłumaczka literatury szwedzkiej na język polski, mieszkająca od
wielu lat w Sztokholmie. Polecam ten tekst jako lekturę „dopełniającą” niniejszy artykuł. Tytuł wywiadu:
„Nie ma już czegoś takiego jak „twórcy emigracyjni”:
http://polonica.se/onewebmedia/422.pdf

Teresa Urban
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