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Koronawirus ukazał
naszą słabość i naiwność.
Najpierw patrzyliśmy
na rozprzestrzeniającą
się chorobę w dalekich
Chinach uznając, że to
lokalny problem. Nieco
później przyszedł
niepokój – wstyd napisać – nie o dotkniętych
chorobą Chińczyków, ale
o dostawy produkowanych
tam podzespołów
do fabryk w Europie i na
innych kontynentach.
Brutalnie mówiąc: pal
sześć chorych, ale co z
gospodarką światową?
Bo globalizacja okazała
się nieodporna na wirusy.
s.2

Stan rzeczy w ojczyźnie
ma się co najmniej dwutorowo. Zdaniem ministra
zdrowia sytuacja jest
poważna, ale absolutnie
pod kontrolą, innymi słowy mówiąc, pan minister
trzyma koronowirusa w
garści. Premier zachowuje
się jak wzorowy uczeń,
trzyma paluszki w górze
i rwie się do odpowiedzi:
Jesteśmy wzorowo przygotowani! Cała Europa
nam zazdrości!
Kolej na lekarzy. Oficjalnie: Wszystko w porządku, jesteśmy przygotowani. Nieoficjalnie Cieszymy
się, że przebieg pandemii
łagodny, bo brakuje
wszystkiego! Myjcie ręce!
s.2

Lektura książek pozwala zauważyć,
że w prozie T. Treli współgrają ze
sobą dwa odmienne nurty prozy.
Z jednej strony mamy szereg
powieści i opowiadań sensacyjno-kryminalnych, z drugiej zaś opowieści, w których autor łączy ze sobą
„istnienie” dwóch światów, czy też
inaczej mówiąc, dwóch odmiennych
przestrzeni – materialnej i rzeczywistej oraz dziwnej, i magicznej.
Ewa Teodorowicz Hellman
o twórczości Teddego Trelli. s.6
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Tego nikt nie mógł przewidzieć. Że
nasze życie może tak nagle i w tak
krótkim czasie ulec totalnej zmianie.
Że to, co – wydawało się – stało się
nieodzownym elementem naszej
cywilizacji (np. podróżowanie, pełne
półki sklepowe), nagle zamieni się
w jakieś nie do końca określone
niebezpieczeństwo. W jakiś
mentalny armagedon.

Wyznam, że mam kłopot, bowiem
pomimo tak zwanego – jak twierdzą
przyjaciele-dobrego-trzymania-się,
należę do grupy najwyższego ryzyka.
Inaczej mówiąc, z powodu stanowczo zbyt odległej daty urodzenia,
stanowię atrakcyjny kąsek dla
koronowirusa.

Koronawirus ukazał naszą słabość i naiwność.
Najpierw patrzyliśmy na rozprzestrzeniającą się chorobę w dalekich Chinach uznając, że to lokalny problem. Nieco później przyszedł niepokój – wstyd napisać – nie o dotkniętych chorobą Chińczyków, ale o dostawy produkowanych tam podzespołów do fabryk w
Europie i na innych kontynentach. Brutalnie mówiąc:
pal sześć chorych, ale co z gospodarką światową? Bo
globalizacja okazała się nieodporna na wirusy.
A gdy wreszcie ten wirus dotarł także do nas, do
Europy – mimo całej naszej mądrości, wiedzy, mimo
pieniędzy, zdrowego rozsądku – nikt nie był w stanie
powstrzymać zbliżającej się katastrofy. Recesja, widmo bankructw i nagle rosnącego bezrobocia – z dnia
na dzień załamały nasz “stabilny” świat. A przecież
tak stabilny nie był... Zmiany klimatyczne i kryzys
migracyjny już od miesięcy pojawiały się na czołówkach gazet.
Stanisław Jerzy Lec napisał, że optymizm i pesymizm różnią się jedynie w dacie końca świata. Ale
tego co dzieje się teraz nie przewidzieli ani optymiści,
ani pesymiści. Mamy więc czas mentalnej kwarantanny, bo – trudno na razie zaprzeczyć liczbom – wirus
nie jest tak zabójczy, jak go malują. W czasach paniki zarażaj ludzi spokojem. Mądra myśl. Tylko że ...
w panice mądre i wyważone opinie mają marne szanse na przebicie się.
Ten wirus z pewnością nas nie zabije – historia
pandemii jest tego potwierdzeniem. Ale szkody wyrządzone przez panikę będziemy reperować długo.
Tadeusz Konwicki pisał w “Małej Apokalipsie”:
Beznadziejna epoka w dziejach. Nie, nie epoka.
Chwila, sekunda, jakich zdarzyło się wiele. Było życie przed nami, będzie życie po nas. Raz lepsze, raz
gorsze. Może jutro lepsze. Wystarczy jeden niedostrzegalny wstrząs, drobne tąpnięcie w misternym
wszechświecie psychologii współczesnych, w tym gigantycznym banku zbiorowej wrażliwości. Epidemie
złego samopoczucia, powszechnej depresji, totalnej
niewiary - nagle przychodzą i nagle znikają jakby
zmiecione życiodajnym wiatrem słonecznym. Źle trafiliśmy, nie do tego przedziału w nieskończonym ciągu
czasu albo istnienia.
Każdy czas ma swoją Apokalipsę.
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Pociechą cyfry, lecz nie wszystkie. Na przykład te
odnośnie obligacji i innych papierów wartościowych
lecą na łeb na szyję, co nie cieszy. Cyferki koronowirusa zaś stosunkowo łagodne, u 80 procent pacjentów
przebiega lekko, tylko u 15 procent poważnie, śmiertelność na wysokości 3,4 procent. Można wytrzymać.
Stan rzeczy w ojczyźnie ma się natomiast co najmniej dwutorowo. Zdaniem ministra zdrowia sytuacja jest poważna, ale absolutnie pod kontrolą, innymi słowy mówiąc, pan minister trzyma koronowirusa
w garści. Premier zachowuje się jak wzorowy uczeń,
trzyma paluszki w górze i rwie się do odpowiedzi:
Jesteśmy wzorowo przygotowani! Cała Europa nam
zazdrości!
Kolej na lekarzy i znów dwa tory. Oficjalnie:
Wszystko w porządku, jesteśmy przygotowani.
Nieoficjalnie i pod warunkiem nie podawania nazwiska: Cieszymy się, że przebieg pandemii łagodny, bo
brakuje wszystkiego! Myjcie ręce!!
A propos mycia. Przypomniał mi się żarcik na
temat pewnego pisarza i pewnej aktorki. Oboje nie
żyją, ale nazwisk nie podam. Gdy poszło w miasto,
że się do siebie mają, w SPATiFie i paru innych podejrzanych miejscach, mówiło się: Oni się do siebie
nie umywają!
Jesteśmy narodem, który w sytuacjach kryzysowych sprawdza się najlepiej, czego odbiciem rodzące
się ad hoc żarty. Krzysztof Materna, felietonista wysoce niesłusznego dla władzy tygodnika „Newsweek”
pisze:
…w nocy zabrałem żonie wszystkie biustonosze i jestem w posiadaniu ośmiu maseczek antywirusowych!
Na warszawskich szpitalnych oddziałach specjalnych, przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów zarażonych koronowirusem, krąży dowcip:
Dlaczego w Polsce jest tylko jeden przypadek wirusa? Bo były dwa testy, w tym jeden niesprawny.
Myjcie ręce!!
Marginalne w porównaniu z pandemią koronowirusa zdarzenie, ale godne odnotowania. Jako przykład, na jakich ludziach PiS opiera swoją władzę i jak
ich nagradza. Europoseł (a propos nagradzania) PiS
Tarczyński zaatakował, publicznie w pociągu, Adama
Michnika, w arogancki sposób pytając go o brata
Stefana (skazywał w czasach stalinowskich).
Adam Michnik jest doskonałym celem – Żyd, laicki liberał, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” –
pisma znienawidzonego przez rządzących. Michnik,
autor książki „Z dziejów honoru w Polsce”, jest moim
i nie tylko – moim zdaniem- człowiekiem honoru,
który niezależnie od tego kto rządzi, zawsze występuje w obronie słabszych i poniewieranych. Typek
pokroju Tarczyńskiego nie może go obrazić, niech to
będzie pozytywne zakończenie. A poza wszystkim –
Myjcie ręce!!

Będzie bolało
Który scenariusz ograniczenia
pandemii okaże się bardziej
skuteczny? Czy model szwedzki,
czy może polski? Dzisiaj nikt na to
nie da jednoznacznej odpowiedzi.
Który będzie mniej dotkliwy – już
po wygaśnięciu bezpośredniego
zagrożenia - dla finansów państwa,
a także dla poszczególnych
obywateli? To też pokaże już
niedaleka przyszłość.
Takiego doświadczenia z całkowitym zamykaniem
i izolowaniem na dłuższy czas całego społeczeństwa
jeszcze nikt nie przerabiał. Ale np izolowanie pasażerów wycieczkowca w Azji na początku pandemii,
okazało się tragicznym błędem – od jednego chorego
zaraziło się w zamkniętej przestrzeni statku kilkuset
innych. Ale nie chodzi o liczby. Strach napędza panikę, a ta wywołuje jeszcze większy strach. Nawet
irracjonalny o brak papieru toaletowego.
Szwedzki model (nie zamykania szkół, pozostawienia jak największej ilości przedsiębiorstw – typu
kawiarnie, restauracje – czynnych), który wielu określało jako pragmatyczny, miało swoich zwolenników
i przeciwników. Racjonalne przesłanki wskazywały
na to, że całkowite zamknięcie wszelkiej działalności nie odniesie pożądanych skutków. Wirus i tak
będzie się przenosił. Ale, oczywiście, z punktu widzenia pojedynczych ludzie, tylko totalna kwarantanna może uchronić Szwecję przed unicestwieniem.
Dramatyczna sytuacja we Włoszech, Hiszpanii i
Francji miała służyć jako przykład całkowitego lekceważenia zagrożenia przez rząd szwedzki. Ale panika
to jednak zły doradca. A sytuacja Szwecji i Włoch
różnią się w wielu aspektach.
Z kolei polski model wielu potraktowało jako
wyraz silnego państwa i dobrych rządów. Mało kto
wdawał się w niuanse związane z wprowadzonymi
ograniczeniami, antidotum na wszystko miało być
siedzenie w domu. Ten wirus spadł z nieba Prawu i
Sprawiedliwości – paradoksalnie pokazał jak wielkim
błędem było przekazanie 2 mld złotych na propagandę TVPiS, zamiast na służbę zdrowia. Bo wirus i tak
przyniesie zwycięstwo Dudzie, a tak jeszcze by zyskał
dodatkowe głosy chorych na raka.
Głosy Polaków w Szwecji (czytanie komentarzy
na szwedzkich portlach FB wszystkich “ekspertów”
od wirusa to przygnębiająca lektura) wskazują na to,
że model polski ma przeważającą ilość zwolenników.
Jednocześnie pokazują, jak Polacy mają niewielkie
zaufanie do władzy. I tej w Szwecji, i tej w Polsce.
Bo generalnie nie wierzymy nikomu, a rozprzestrzeniające się teorie spiskowe padają na podatny grunt
niewiedzy. Zdaniem wielu Szwecja powinna zostać
zamknięta jak Polska, wszyscy obowiązkowo powinni siedzieć w domach, ale... pensje powinny być wypłacane normalnie. Jednym słowem: wakacje. Rząd
Lövfena (który nie jest mojej bajki) oskarżany jest o
celową eksterminację społeczeństwa, bo... dzięki temu będę pieniądze na uchodźców. (“Mają miliardy na
azylantów, ale brak na ratowanie swoich i białych” –
rasitowski wpis p. Łukasza Góralskiego na FB).
Wirus pokazał nas od najgorszej strony. Brak solidarności, brak wiedzy, brak zaufania, brak empatii,
brak rozsądku. Nie dajmy się zwieść tym akcjom
wspólnego śpiewania na balkonach (czy przypadkiem
otwierając szeroko buzie nie zarażamy innych, jeśli
byśmy okazali się chorzy???) – to wszystko atrapy,
które nie zastąpią przyzwoitości.
Ktoś wieszczył, że świat po tej pandemii nigdy już
nie będzie taki sam. To znaczy co? Przestaniemy jeździć, podróżować, chodzić do kawiarni, na mecze i
na koncerty? To chyba ktoś zupełnie nie rozumie jak
świat jest zbudowany. Wszystko powróci do tego
co było. Szybciej niż myślimy. Już za parę tygodni
pojawią się głosy, że przecież nic wielkiego się nie
stało, wszak zmarło kilka-kilkanaście osób (mowa o
Szwecji) – i okaże się, że w tym samym czasie, zmarło dwa razy więcej na zwykłą grypę. Tylko wszyscy
wyjdziemy z tego poobijani ekonomicznie. I będzie to
bolało. Bardziej niż zakażenie się wirusem. I będzie
bolało znacznie, znacznie dłużej niż dwa tygodnie...
Dopiero wtedy posypią się głowy rządzących. W
przypadku Polski – niestety – przyjdzie to zbyt późno,
by uratować się przed kolejną kadencją Dudy. (ngp)

nowego, luksusowego samochodu, rozpaczliwie płaski i niedorzeczny. Minimalna mądrość, empatia odbierają sens chwilowej zbawczości głupkowatej dekadencji. Imprezkom, rzeźbieniu ciała, zajmowania się
paznokciami, narciarskim igraszkom. Zatracie drinkowania, ćpania, kolejnym romansom, wojażom czy
tatuażom. Jedyne, co możesz zrobić, to nie pozwolić,
by rozpacz uczyniła Cię obojętnym wobec własnych
uczuć. By strach nie znieczulił, poczucie bezradności
nie stępiło wrażliwości.
Byś nie stał się zatrutym, wyjałowionym, apatycznym przetrwalnikiem. By świadomość, że nasz świat,
jego uroda i sens się kończy, a ludzie zatracają swoje człowieczeństwo, nie odebrała reszcie twoich dni,
światła i nadziei.
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ndrzej Olkiewicz na FB: Możliwe, że powinniśmy się obawiać koronawirusa, ale my wszyscy
jesteśmy już zarażeni o wiele groźniejszym wirusem.
Nie przynieśli go uchodźcy, nie rozpylili w powietrzu islamscy terroryści. Zaraził nas nim ten stary i
zgorzkniały człowiek. To wirus nienawiści, zawiści,
pogardy. Nieszczęśliwy starzec uczynił nas wszystkich
nieszczęśliwymi.

P

iotr Pietucha na FB: Łatwo uchodzić za idiotkę
w debilnym kraju – pocieszam żonę jak umiem.
Ale ona niepocieszona. W kretyńskiej rzeczywistości,
trudno o łatwe pocieszenia. Dodajmy: żoną Piotra jest
niepokorna, znana z ciętych i trafnych komentarzy
Manuela Gretkowska.

E

uropposłanka Beata Mazurek na Twitterze:

ygmunt Barczyk w komentarzu do artykułu
“Panteon z tektury i Boże coś Polskę. Przez
metropolitę katowickiego cały kraj śmieje się ze
Śląska” w Gazecie Wyborczej: Zrobiło mi się autentycznie przykro, płakać się chce, kiedy widzę te obrazki i to, że nawet na Śląsku ołtarz z tronem maja
się świetnie w symbiozie. Wybitni wybrańcy narodu
z ślązakożerczego PiS otoczyli Biskupa, bo uświetnią
teraz Górnoślązaków. Organizacje Górnoślązaków
zwracały się wcześniej już do Biskupa o stworzenie
Panteonu Górnośląskiego. Ale czy ktoś zapraszał pislamistów? Biskupowi w to graj?
Tym bardziej iż uważam, że coś na kształt ‘chwalby” dla Wybitnych Ślązaków jest potrzebne. I powinno być dobrze wyeksponowane. Marzy mi się Aleja
Korfantego w Katowicach jako wielkie corso z pomnikami wybitnych postaci kultury polityki, gospodarki
Śląska i tych z Placu Górnośląskiego, ale i skompletowanych o kolejnych wybitnych Ślązaków. Nazywam
w moim marzeniu to corso Promenadą Ślaską. Każda
z pomnikowych postaci miałaby swój skwerek wzdłuż
promenady, ławeczkę,opis kim jest.... Boże! Jak moja Babcia mawiała, kiedy jeszcze przed pislamistami
komuniści się panoszyli: “Boże, Ty to widzisz i nie
grzmisz!” No, ale skoro biskup pośrodku za stołem...
I na co liczyć, polityczne disco polo w pełnym pisowskim natarciu, a ludzie? Ludzi najbardziej porusza
ruch “palca Lichockiej” (20 mln kliknięć na facebooku) - oto prawdziwy orgazm narodu.

jeszcze raz Piotr Pietucha na FB: Panosząca
się tępota jest odstręczająca, a nasza bezsilność
przybiera postać zjadliwego szyderstwa. Pośmiejemy
się z mistrzowskiej ,,palcówki “ Maćka Stuhra, by odreagować wściekłą niemoc ale i tak na dnie duszy pozostanie toksyczny osad, upokorzenie mułem głupoty,
która nami rządzi.
Jest nas, myślących, zbyt mało, jesteśmy rozproszeni, w zniechęceniu ksobni, w wyższościowym niesmaku pogardliwi, w lękliwej niechęci wobec siebie
głęboko nieufni. Wobec nieuchronności autorytarnej
opresji czujnie przewrażliwieni i apatycznie bezwolni. Patologia triumfuje, co nas zraża i przeraża ale
też stopniowo zobojętnia. Mimo, że anomia poszła za
daleko, rozpasane bezhołowie niszczy kruchą solidarność inteligentnej wspólnoty, to nas nie konsoliduje.
Rządzi dewiacja, to nami miota i nas wichruje, osłabia
moc społecznie odpowiedzialnych i ufnych powiązań.
Utknęliśmy w drodze na jakiś urojony szczyt wolności i dobrobytu, taką ekipą, w taką pogodę, z takim
ekwipunkiem, nie ma sensu pchać się dalej. A nie da
się cofnąć do normalnego życia. Może jestem pesymistą, ale europejski helikopter w taką mgłę, zadymę
po nas nie przyleci. W poczuciu kurczącego się czasu,
dławiącej beznadziei, tkwimy w namiocie z ekranami
rozrywki, ukojenia, pocieszenia. Odsuwając infantylnie świadomość nieuchronnego, katastrofalnego zakończenia przygody, która tak fajnie, brawurowo się
zaczęła i tak szybko osunęła w niepoczytalny absurd.
Ciężar tej smuty jest nieznośny: beztroska staje
się niemożliwa, egotyczna frywolność żałośnie głupia. Hedonizm egzotycznej wycieczki na kraj świata,

K

asia Terzi (z Legnicy, a mieszkająca w Sztokholmie) ma swoją opinię na temat szwedzkiego epidemiologa Andersa Tegnell, którą podzieliła się na FB pod wpisem nawołującym do usunięcia Tegnella (w dodatku źle pisząc jego nazwisko):
Tagnell to współczesny Hitler - delikatnie mówiąc.
Nicolas Boileau-Despréaux napisał kiedyś: Każden
głupi ma wszędzie głupszych dla swej chwały.

P

odobno Polacy potrafią jednoczyć się w chwilach trudnych. Aż trudno uwierzyć, gdy czyta
się komentarze na FB (na szwedzkich grupach), nawiązujące do koronawirusa. Zwłaszcza ten odnoszące
się do powracających do Kraju specjalnymi samolotami LOT Polaków. Nie zostawiają złudzeń, jacy
naprawdę jesteśmy: Wszystko przez powarcających.
Polska zbiera chorych jak pokemony. za parę tygodni będę specjalnie zab ijać chorych, żeby ulżyć szpitalom. To samo było w Chinach, dlatego jest więcej
zdrowych ludzi niż chorych”. (Czarna Zwa). Ktoś inny: Bo te łajzy zaczęły wracać z zagranicy (wpis pod
ksywą “Twój cień”)...

K

I

zarabia przykre jest to że bez nas nie wybudowali by
nawet jednej trzeciej tego co mają w kraju jesteśmy
dla nich tanią siłą roboczą więc o szanowaniu nie ma
co mówić możemy spróbować jeszcze sami się bronić
nie puszczając dzieci do szkoły brać zwolnienia lekarskie bądź po prostu urlopy nie patrząc na to co powie
szef bo jak zachorujesz to najbogatszy na cmentarzu
nie będzisz przemyślcie sami czy warto (pisownia
oryginalna).

senofobia, nienawiść, głupota? Niech każdy
wybierze określenie, które chce. Do tego faceta
wszystko pasuje. Pan Adam Zylewicz na FB: Można
by długo wymieniać jakim narodem są Szwedzi każdy to już zobaczył tak są upośledzonym genetycznie
społeczeństwem w którym kazirodztwo było kiedyś
normalnością, bez wojen i większych kryzysów teraz
doprowadzili kraj do ruiny swoją poprawnością polityczną a obecnie przykładają rękę do wielu śmierci,
które lawinowo zaleją ten kraj zaraz wirus zacznie
zbierać żniwo a oni w tym chaosie nic nie będą w
stanie zrobić i nawet nie będę za bardzo chcieli bo
bogaci już dawno się zabunkrowali i ktoś na tym już
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marca obchodzono w Polsce – po raz kolejny
– święto żołnierzy wyklętych. Na portalu FB
Polska Katolicka (rozpowszechnianym także przez
Polaków w Szwecji) pojawiła się “słodka” grafika
dziecięcia z krzyżem w ręku na tle flagi polskiej.
Ale co dzieciątko trzyma w ręku jeszcze??? Kaburę
pistoletu... Wpisy pod zdjęciem: Wspaniałe! Jaka
piękna grafika! Dumna jestem z tej dziewczynki! Bez
komentarza.

Zapraszamy
T. P. Ogniwo zaprasza na
następne spotkanie klubowe pt.
Będzie czytanie
piątek 27 marca o godz. 18.30
“Henryk Bukowski.
Imię żyje nadal”
Fascynujące historie opowiadać
będą Milena Haykowska
i Michał Bron Jr
Klub T.P. Ogniwo
Sysslomansgat. 8
T Fridhemsplan
Tel. 08 653 20 52
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Twórczość prozatorska
Teddy’ego Treli
Teddy Trela, polski poeta i pisarz
sztokholmski, zaczął tworzyć w połowie lat dziewięćdziesiątych. Wydał
od tego czasu parę tomików wierszy
oraz kilka opowiadań, nowel
i powieści: Niespłacony dług,
Metro Oberkampf, Adele Paris,
Blue Tabriz, Statuły nieboszczyków
oraz „tryptyk sztokholmski”, w skład
którego wchodzi m.in. opowiadanie
Jadźka. Miejscem fabuły książek
pisarza są głównie miasta lub
okolice do nich przynależące, czy
w jakiś sposób z nimi związane.
W powieści Niespłacony dług jest to Sztokholm
wraz z wodami Mälarenu i Bałtyku, w Statuach
nieboszczyków ulice, parki i place warszawskie, w
opowiadaniu Adele Paris oraz w powieści Metro
Oberkampf – stolica Francji. Przestrzenie geograficzne zdają się być w tych utworach przedstawione realistycznie i konkretnie, co sprawia, że niemal do każdej
z książek można by z powodzeniem wykreślić mapę
obszarów, na jakich rozgrywa się akcja.
W swojej prozie sięga Teddy Trela chętnie do
struktury powieści kryminalno-sensacyjnej. Tak jest
w przypadku książki Niespłacony dług (2011), której
fabuła oscyluje wokół zorganizowania przestępstwa,
a więc balansowania bohaterów na granicy prawa.
Planowane zarobienie sporej sumy pieniędzy w wyniku przeszmuglowania z promów kursujących między
Szwecją a Finlandią atrakcyjnych towarów – papierosy i alkohol – dla nabywców na czarnym rynku mogłoby być zrealizowane z powodzeniem, jednak bohaterom nie całkiem towarzyszy szczęście: straż nadbrzeżna podejrzewa ich o popełnienie jakiegoś przestępstwa i zaczyna za nimi szaleńczy pościg. Zgrabnie
prowadzona narracja i tematyka marynistyczna sprawiają, że książka bawi i ciekawi czytelnika.
Powieścią kryminalną jest również Blue Tabriz
(2017). Autor opowiada o kupnie i sprzedaży pięknego, ręcznie utkanego tabrizu, czyli dywanu, jaki
najprawdopodobniej był przeznaczony dla samego
sułtana, by zdobić jego pałacowe komnaty. Natomiast
w opowiadaniu Jadźka (2000) z cyklu „etiud sztokholmskich” w dziwnych okolicznościach ginie młoda
kobieta, która bez pozostawienia jakiejkolwiek wiadomości znika nagle ze Sztokholmu. Poszukiwania
jej przez rodziców i znajomych kończą się tragicznie.
Jak i w innych utworach Treli o wątku kryminalnym,
intryga jest interesująco skonstruowana, zdarzenia zaskakują i zaciekawiają czytelnika, który spotyka się
z tekstem łatwym w odbiorze, w znacznych partiach
opartym na dialogach.
Chociaż większość utworów pisarza jest silnie zakotwiczona we współczesności, okazuje się jednak,
że pewne fragmenty prozy Treli przypominają czytelnikowi o przeszłości. Tak jest w książce Metro
Oberkamp (2019). Jej głównym tematem jest historia
Żyda Adlera, który w wieku dziewięćdziesięciu lat
przybywa na wózku inwalidzkim do Paryża, gdzie
pragnie odzyskać przygotowywane do wystawienia
na aukcji diamenty i zegarki niezwykłej wartości.
Przekazane mu one zostały przez ojca w czasie II wojny światowej w celu ratowania życia. Jednak Adler
stracił swój skarb, został mu on zrabowany przez niemieckiego żołnierza, który w ten sposób postanowił
się wzbogacić, a dla zatarcia śladów kradzieży zdecydował się na zastrzelenie prawowitego właściciela.
Dziwnym trafem Adler uniknął śmierci (i to nie tylko
ten jeden raz) i po latach zdecydował, że musi odzyskać swój majątek.
NGP 5/2020 (458)
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EWA
TEODOROWICZ HELLMAN

Czytelnik z uwagą śledzi w książce postępowanie
bohatera i zarazem narratora, który jako człowiek wyceniający drogie obiekty przeznaczane na aukcje ma
za zadanie dowiedzieć się, czy przygotowywane aktualnie do sprzedaży eksponaty rzeczywiście kiedyś
należały do Adlera. Autor ukazuje w powieści różne
perypetie śledztwa. Opowiadana przez niego niezwykła historia Adlera i jego skarbu kończy się, niestety,
tragicznie.
Pomimo dużej dozy realizmu w opisach miast, wydarzeń, sytuacji i relacji międzyludzkich uważam, że
zasadnym jest postawić sobie pytanie, czy opowiadania i powieści Treli to proza realistyczna w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Za realizm tradycyjny
uważam taki, który odzwierciedla i opisuje rzeczywistość, mówi o świecie realnym i materialnym, to znaczy takim, jakim oglądamy go przy pomocy naszych
zmysłów. Dodam, że opis rzeczywistości jest istotny
dla autora i że jego bohaterowie starają się zachować
trzeźwość umysłu, ale pomimo to są świadkami niezwykłych, żeby nie powiedzieć dziwnych zdarzeń i
przeżyć.
W opowiadaniu Adele Paris (2014) pisarz stwierdza, że w naszym życiu istnieje obok świata rzeczywistego także świat inny: – nierzeczywisty, pełen
niezwykłych zdarzeń, fantazji i marzeń, snów i wręcz
magicznych sytuacji. To właśnie elementy nie z tego
świata wszystkie razem wziąwszy współtworzą pod
jego piórem opowieści z pogranicza dwóch sfer: tej,
która jest widzialna i przez nas dostrzegana i rozpoznawalna oraz tej, jaka jest dla nas niezrozumiała,
irracjonalna, niepodlegająca uznawanym przez naukę
prawom i wymigująca się nadal badaczom spod zasad
teoretycznie motywowanej analizy.
Przekonanie Treli o istnieniu innego niż czysto
konkretnego świata pełni istotną rolę nie tylko w
kształtowaniu fabuły jego utworów, ale też, a może i
przede wszystkim, jest istotne w opisach przeżyć wewnętrznych bohaterów, ich doznań i emocji. W pewnym stopniu są one drogą do poznania psychologii,
uczuciowości, planów i marzeń życiowych głównych
postaci. Determinują również w sposób namacalny
ich losy w książkach. Z tak skonstruowaną formą
opowiadania spotykamy się w Statuach nieboszczyków (2006), gdzie świat nierealny i magiczny zostaje przywołany przez autora już na samym początku
książki. Kupno od tajemniczego handlarza ”zimowego upominku” popularnego w Polsce w latach siedemdziesiątych – szklanej kuli z postacią dziewczyny z opadającymi na nią płatkami śniegu. Jak się z
czasem okazuje, staje się nadnaturalnym elementem
wpływającym na przebieg wszystkich wydarzeń w
książce.
Statuy nieboszczyków to opowieść o mężczyźnie,
który najprawdopodobniej zbliża się ku starości,
stwierdza bowiem, że koniec jego życia znajduje się
niemal w zasięgu ręki. Przyznaje też, że doskwiera mu
samotność i że wszyscy jego przyjaciele już odeszli na
zawsze. Jego dni przepełnione są smutkiem, samotnością i częstym sięganiem po trunki, które przynoszą
mu ukojenie. W noc sylwestrową bohater pragnie zakończyć swój los. Tę ostatnią noc w roku chce spędzić
poza swym pustkami świecącym domem. Postanawia
wynająć taksówkę, by móc – objeżdżając dobrze sobie znane miasto – po raz ostatni wpaść na chwilę do
często przez siebie odwiedzanych restauracji i barów.
Jak powiada, zaplanował zakończyć życie poprzez
bezbolesne „samoukatrupienie”. Przedtem jednak
pragnie pożegnać się z tym, co towarzyszyło mu w
jakiś sposób przez długie lata. Czuje – co zdaje się być
zupełnie absurdalnym – potrzebę pożegnania się ze
statuami, jakie wznoszą się w pobliżu Pałacu Kultury,
bowiem tylko one są mu dobrze znane i przez niego
zapamiętane. Jakie wspomnienia z nimi wiąże? Kogo
one przedstawiają i co ukrywają? Dlaczego mają dlań
tak wielkie znaczenie?
Bohater jedzie do swoich posągów w noc sylwestrową i po drodze zabiera do samochodu piękną,
młodą kobietę. Ogarnia go zdumienie i budzi się w
nim jakieś dziwne uczucie lęku, gdyż przypomina
mu ona postać ze szklanej kuli. Kiedy zatrzymują
się u celu podróży, dziewczyna zakazuje mu kłaniać
się statuom, nie pozwala mu ich pozdrawiać ani się
do nich modlić. Nazywa je zimnymi nieboszczykami, strasznymi monumentami bez serc, bez ducha.
Pragnie odwrócić jego uwagę od zimnych, kamiennych pomników i chce skierować jego zainteresowanie na świat ludzi żyjących.
Jeszcze raz ta sama dziewczyna pojawia się w
mieszkaniu bohatera w straszliwych okolicznościach
i potem nagle znika. Kim była? Czemu odeszła?
Dlaczego wyglądała jak postać ze szklanej kuli?
Dlaczego brakuje teraz drobnej sylwetki dziewczęcej
w szklanej zabawce?
Na granicy rzeczywistości i świata magicznego
rozgrywają się również wydarzenia w książce Adele
Paris. Spotykamy tam parę małżeńską, Adele i

Oliviera, ludzi już w dobrze podeszłym wieku. Czują
się bardzo samotni pomimo codziennych kontaktów z
klientami w prowadzonym przez siebie sklepie obuwniczym. Ich tragedią życiową jest utrata jedynego syna, który służył w Armii Francuskiej przy zabezpieczaniu granic i zginął w Algierze. Hołubiąc pamięć o
nim staruszkowie często odwiedzają cmentarz. Nagle
Olivier umiera i Adele zostaje sama, zupełnie sama.
Tęskni za synem i mężem i też postanawia odejść na
zawsze. Czy jednak tak jest w rzeczywistości? A może to Adele najpierw ciężko zachorowała i zmarła?
Jak następowały po sobie wydarzenia? Czy rozgrywają się jedynie w rzeczywistości, a może również w
snach, marzeniach i wspomnieniach? Czytając książkę widzimy, jak świat rzeczywisty bohaterów zderza
się w tej opowieści z ich doświadczeniami ze sfery
nadnaturalnej, niemal magicznej.
W opowiadaniu Adele Paris wątek magiczny jest
odczuwany i przeżywany zarówno przez Oliviera jak
i jego ukochaną żonę. Każdy z rozdziałów książki
poświęcony jest innemu wydarzeniu, ale wszystkie
je razem spaja ze sobą motyw życia kochających
się starszych ludzi i nagle pojawiająca się i znikająca młoda, piękna dziewczyna. Pragnie kupić drogie, czerwone buty, jakie należały kiedyś do Adeli.
Przypomina Olivierowi żonę z lat młodości, ale czy
jest nią naprawdę? Magiczna jest również końcowa
scena książki, w której Adele po raz ostatni przybywa na cmentarz, gdzie pochowany jest jej syn i mąż,
i gdzie nagle spostrzega zjawę: – dziewczynę, tę samą, która odwiedziła kiedyś Oliviera w celu zakupu
butów na swe bose stopy. Po co przyszła? Kim jest?
Dlaczego przybywa w tak decydującym momencie
życia Adele?
Lektura książek pozwala zauważyć, że w prozie T.
Treli współgrają ze sobą dwa odmienne nurty prozy.
Z jednej strony mamy szereg powieści i opowiadań
sensacyjno-kryminalnych, z drugiej zaś opowieści, w
których autor łączy ze sobą „istnienie” dwóch światów, czy też inaczej mówiąc, dwóch odmiennych
przestrzeni – materialnej i rzeczywistej oraz dziwnej,
i magicznej. Ten drugi nurt skłaniałabym się określić czymś w rodzaju prozy magicznego realizmu.
Chciałabym też dodać, że niezwykłe i magiczne motywy książek pisarza mogą być odczytywane jako
mniej lub bardziej realistyczne, ale wtajemniczony
czytelnik odnajdzie w nich sporo obrazów ze świata
nadnaturalnego i zostanie zwiedziony dziwnymi sytuacjami nie z tego świata, jakie splatają się z konkretnymi sytuacjami i wydarzeniami. Dwie przestrzenie
– jawy i zjawy, a także liczne sceny doświadczeń déjà
vu – czynią tę prozę na swój specyficzny sposób ciekawą i oryginalną zarazem.
Ewa Teodorowicz-Hellman
* Treść artykułu nawiązuje do wieczoru literackiego
Będzie czytanie zorganizowanego w Sztokholmie
przez p. Joannę Janasz z Towarzystwa Polaków
„Ogniwo” w dniu 24. stycznia 2020 roku. Wiersze i
fragmenty swoich powieści i opowiadań czytał pisarz
– Teddy Trela. Wprowadzenie i komentarz: prof. Ewa
Teodorowicz-Hellman. Śpiew i gra na gitarze: Grażyna
Szurowska.

Na jałowym
Fikcja
i rzeczywistość biegu
O ile omawiany na tych łamach
szwedzki serial “Kalifat” (TV1)
mówił o rzeczach realnie
zdarzających się tu i teraz (t.j.
w ogarniętej od kilku lat wojną
domową Syrii i zagrożonej terroryzmem Szwecji), to emitowany
nieco później (ostatni odcinek za
tydzień: TV4, C More) “Cienki lód”
robi wrażenie mgławicowe, niemal
zatrącając o science-fiction, choć
akcja ta jest możliwa już dziś.
Na Grenlandii spotykają się przedstawiciele państw
skandynawskich, a także (ze zrozumiałych względów)
USA i (z mniej zrozumiałych) Rosji. Nieoczekiwanie
przybywa tam również szwedzki przemysłowiec
Berger (Reine Brynolfsson), a jego statek z załogą
zostaje zaatakowany przez nieznanych sprawców zamachowców, terrorystów (niepotrzebne skreślić) i część załogi staje się zakładnikami. Śledztwo w tej
sprawie prowadzi miejscowy (inuicki) policjant Enok
(którego żona bez przekonania próbuje obronić się
przed nałogiem alkoholizmu), ale jest on wielokrotnie stopowany przez przybyłą z Danii wysokiej rangi
policjantkę. Nie przeszkadza to jednak tej ostatniej
uwieść Enoka na zasadzie “one night stand”.
O porwanie zakładników (dla szantażu) podejrzewa się zrazu Rosjan (których przedstawiciele
na konferencji próbują storpedować dojrzewającą
umowę o zakazie eksplotacji oceanicznycn złóż ropy), a później patrolującą grenlandzkie bezdroża
duńską jednostkę Sirius. W śledztwie współpracuje z Enokiem pracownica SÄPO, w ciąży z jednym z porwanych (Baker Karim). Równocześnie,
w przededniu podpisania układu, zmierzającego
do ochrony środowiska, ujawniają się “szkielety w
szafach” dwojga ministrów spraw zagranicznych
Danii i Szwecji (Lena Endre), a nieco później okazuje się, że akcją porwania dyryguje od początku sam
Berger we wspólpracy z duńską policjantką.
Skomplikowane? Oczekujcie rozwiązania w najbliższy poniedziałek...
Aleksander Kwiatkowski
Tunn is, TV4/CMore 8 odc. à 40’ luty-marzec 2020

POLSKIE CENTRUM SENIORA
Jesteś w wieku 65+ ?
U nas możesz zawrzeć nowe znajomości,
nawiązać przyjaźnie, a nawet znaleźć
partnera / partnerkę życia. Ponadto możesz
brać udział w licznych wycieczkach, imprezach,
uroczystościach i różnych miłych spotkaniach.
Do zobaczenia!
Czekamy na Ciebie!
Sysslomansgatan 8
T-bana: Fridhemsplan
Mobil: 0736561549

Globalne problemy, chociażby
koronawirus, mobilizuje siły by
się przed nimi bronić. Budzą
również eschatologiczne wizje
czegoś nieuniknionego,
związanego nierozerwalnie
z czasem i historią pokoleń.
Właśnie, z historią pokoleń.
Przyzwyczailiśmy się do istnienia jakiegoś nienazwanego a stałego prawa, na którego bazie „dzieci”
buntują się przeciw „ojcom”, lekko sobie ważąc ich
osiągnięcia. Dopiero gdy sami zostają „ojcami” nadchodzi zadość uczynienie sprawiedliwości dziejowej.
Lata oddają sprawiedliwość przeszłości.
Prawa takiego oczywiście nie ma, to urojenia kolejnych „ojców”, ale niechęć „dzieci”, a na pewno różne
formy lekceważenia, istnieją. Skąd się to bierze?
Moim zdaniem działa tu banalnie prosty mechanizm, prawdy dziadka i w znacznej części ojca, nie
są prawdami wnuka. Dziadek, a bywa że i ojciec,
nie orientują się w elektronice, nie znają Internetu.
Dziadek poznał zaledwie latanie samolotem, więc
nawet w najlepszych swoich chwilach jest mniej rozgarnięty, bowiem nie uwzględnia (nie rozumie!) zdobyczy nauki.
W istocie rzeczy nie idzie tu o naukę i wiedzę, a o
powagę autorytetu. Pokolenia, dzisiejsze szczególnie,
godne są współczucia, ścigają się z czasem bo muszą,
co kilka lat zmienia się dosłownie wszystko, z dziesięcioma przykazaniami włącznie. Następuje – następowało zawsze i w każdym pokoleniu, ale dziś idzie
galopem – utożsamianie środków i form, z postępem
i „prawdą”. Prawda w cudzysłowie bo już nawet nie
co rok, a co parę miesięcy rodzą się nowe rozwiązania
zagadek tego świata i natychmiast powszechnie obowiązują. Rodzą się wciąż nowe szkoły, nowe prądy i
człowiek nie jest już oceniany na podstawie swoich
dążeń i pracy, ale tego co zrobił wczoraj.
Czy można sobie wyobrazić inną mechanikę porozumienia pokoleń? Inny porządek, w którym niechęć
(wrogość?) ustąpiłaby miejsca szacunkowi i świadomej kontynuacji? Myślę, że tak, że to możliwe, ale
tylko wtedy, gdyby wygasł mit samogrającego pianina ewolucji, gdyby stałą bazą pochodu pokoleń była
jedna ludzka prawda, w coraz to nowych warunkach
i kształtach, a nie tylko pogoń za nowymi i wciąż nowymi objawieniami. Silnie zakorzenione przekonanie
o mądrości i wyjątkowości pokolenia, z łatwością wynosi na wyżyny genialności, a i nie rzadko boskości
(na przykład papieży).
Pociągnijmy ten wątek. Na świecie przybywa zła,
niesprawiedliwości, okrucieństwa, w takim tempie, że
człowiek nie będąc w stanie tego unieść poddaje się
obarczając winą, skądinąd sprawiedliwego, dobrotliwego i miłosiernego „Ojca”. Tak dochodzi do burzy
uczuć, bowiem człowiek wierzący „wierzy”, iż został
stworzony na obraz i podobieństwo Ojca, co stawia
go przed problemem, jak pogodzić wiarę z poczuciem
etyki, boskie pochodzenie ze zmysłem moralności.
Skąd te religie? Pytają kolejne pokolenia i choć nie
znajdują jasnej odpowiedzi trudzą się dalej, czerpiąc
zazwyczaj energię z metafizycznego lęku, i jednak
religii. W sumie, gdyby odrzucić naleciałości historyczne, czas, uprzedzenia, religie, w obliczu Wielkiej
Idei stoi zrozpaczony, zdezorientowany i samotny
człowiek.
Można, gwoli spokoju duszy, przyjąć że wewnętrzny głos mówi o istnieniu bóstwa i na tym poprzestać
zakładając, że tak oto zamknęło się koło metafizycznych pragnień i tęsknot. Kłopot w tym, że ten sam wewnętrzny głos jest również słyszalny i mocno tkwi u
źródeł religii bez bóstwa, jak buddyzm czy „religijny
ateizm” (jeśli można tak określić ludzi z egzystencjalnymi kłopotami).
Trudne to wszystko, ale pilnujmy granic dzielących dobro od zła. Nie zapominając, że najlepszy
nawet aparat myślowy będzie pracował na jałowym
biegu, jeżeli człowiekowi zabraknie przeżyć, cudownych przeżyć, których dostarczyć może jedynie
wyobraźnia.
Andrzej Szmilichowski
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