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Nie tylko Molenbeek

Stawianie prostych diagnoz jest zwodnicze, podobnie jak układanie cudzoziemskich osiedli pod jeden strychulec.
Poza tym, spektakularny obraz dzielnic będących wylęgarniami terrorystów islamskich zaciemnia obraz
„zwyczajnego” bandytyzmu nie powiązanego z islamizmem. To, co wspólne, to świetne środowisko hodowlane dla
przestępczości w dzielnicach nazywanych niepoprawnie „gettami cudzoziemskimi”. Artykuł Zygmunta Barczyka 2

Wszystkim Czytelnikom życzymy słonecznych wakacji.
Kolejny numer gazety ukaże się na początku sierpnia.

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Smutek i niepokój ogarnia, jak
wiele śmierci przyniósła i jeszcze
przyniesie epidemia koronawirusa.
Współczujemy osobom bliskim
zmarłym, ale czy zastanawiamy
się, że przed nami wielkie i coraz
pilniejsze zadanie zmierzenia się z
niepokojącymi ostrzeżeniami, jakie
przesyła w postaci ostrych zmian
atmosferycznych i klimatycznych,
nasz gospodarz Ziemia?
Podchodzimy ze zdumiewającą lekkością do przyszłości, która już tu i tam jest teraźniejszością, bagatelizując znaczące sygnały wysyłanych przez naturę.
Mamy wprawdzie trochę więcej sztormów i huraganów, deszczu w zimie, a lodowego gradu w lecie,
obfitość powodzi i suszy, ale przecież przeciętna temperatura globu podskoczyła zaledwie o bagatelne półtora procenta, nie ma powodów do niepokoju!
Obserwacje i prognozy mówią, że pod pewnymi
szerokościami geograficznymi możemy spodziewać
się w niedługim czasie totalnego zaniku chmur deszczowych, że zmniejsza się ilość tlenu w atmosferze,
że zmalała i nadal maleje ilość insektów i owadów
(pszczoły), co pociągnie (już pociąga!) za sobą spadek
produkcji, a zatem wzrost cen żywności.
Mamy wiedzę, że brazylijskie lasy tropikalne są
brutalnie eksploatowane, martwi nas to umiarkowanie, bo nie zdajemy sobie sprawy, z jaką szybkością się to dzieje. Zainteresował się tym dziennikarz
szwedzkiego periodyku „Aftonbladet” Jonathan Jeppsson i wyliczył, że cudowne tropikalne lasy Amazonii
znikają w tempie... dwóch boisk piłkarskich na minutę. NA MINUTĘ! Chiński import wołowiny w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrósł o 19.000 procent.
Konsekwencje wpływu tak znacznego wzrostu hodowli zwierząt rzeźnych na rozrost hodowli, a zatem
ilość metanu w atmosferze.... dopowiedzcie sobie
sami.
Pamiętam kpiące wypowiedzi wielu polityków i
dziennikarzy po obu stronach Atlantyku, na temat misji klimatycznej dzielnej szwedzkiej nastolatki Grety
Thunberg. Niewiele ludzi uświadamia sobie, że postępujący w matematycznym ciągu przyrost ludzkiej
rasy, nie jest możliwy w nieskończoność, w każdym
razie na jednej planecie. To nie oznacza, że należy
ograniczać swobodę ludzkich poczynań, ale zachęcać
ku powrotowi do prostszego i skromniejszego życia
jak najbardziej.
Okazuje się, co „zawdzięczamy” epidemii, że
zmiany (i to w wymiarze globalnym) są możliwe, na
co wskazują cyfry. Pierwsze poważne, bo globalne,
badania donoszą o 5-8 procentowym spadku zanieczyszczenia powietrza! To fantastyczna informacja,
ale potrzebujemy podobnych co roku, by zapanować
nad kryzysem klimatycznym, a to niestety trudno sobie wyobrazić. Na przeszkodzie stoi, między innymi,
błędna interpretacja pryncypiów liberalizmu, kiedy
indywidualna wolność i poczynania nie są korelowane z powszechnym poczuciem odpowiedzialności.
To wszystko nie nastraja opymistycznie. Formułowana jest nawet nowa etyka i filozofia postulujące, iż
zbliżamy się do kresu rodzaju ludzkiego. Może to i
prawda, ale otuchy – tak dziś potrzebnej – nie dodaje.
Jesteśmy (spory procent ludzkości jest) zamarynowani wiarą uczestniczenia w nieustannie trwającym procesie rozwoju i postępu. To złudzenie, ale czyż wiele
krajów i fortun nie powstało za przyczyną uporu realizujących swoje złudzenia twórców?
Cóż, będzie jak będzie, a na razie obyśmy zdrowi
byli, hakuna matata!
hakuna matata /swahili/ – nie martw się, głowa do góry
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Hakuna
matata!

Nie tylko Molenbeek
Myśląc o eksplozjach na osiedlach,
wojnie gangów, o „patrolach
śmierci”, rozbojach młodocianych,
zabijaniu świadków i o tym,
dlaczego występek związany jest
z określonymi miejscami, nie od
rzeczy byłoby spojrzeć na
wydarzenia w Szwecji w kontekście
doświadczeń europejskich.
Po zamachach terrorystycznych w Brukseli 22 marca 2016 roku, głośno było o Molenbeek i Anderlecht,
cudzoziemskich dzielnicach stolicy Belgii. Są to od
dziesiątków lat znane wylęgarnie pospolitej przestępczości. Niektórzy komentatorzy uważają, że na podstawie niepisanej umowy z policją, za cenę spokoju
w innych częściach miasta, nie były przez nią przesadnie nagabywane. W ostatnich latach stały się rezydencjami terrorystów islamskich (również sprawców
zamachów z Paryża w 2015). Podczas stanu wyjątkowego, jaki wprowadzono w Brukseli po zamachach w
Paryżu, zdołano przechwycić setki kilogramów broni,
a w marcu 2016 złapać koordynatora paryskich zamachów. W parę dni po jego schwytaniu przeprowadzono w Brukseli krwawe zamachy.
Molenbeek, to spokojna dzielnica, gdzie życie toczy się powoli. To wersja oficjalna. Molenbeek to
siedlisko terroru i dżihadu. Fakty potwierdzają to
drugie. Do niedawna kojarzona z biedą, radykałami,
ale i osiedlającymi się tu snobistycznymi artystami.
Bezpiecznie mieszkali tu też sprawcy największych
zamachów terrorystycznych w Europie. Z jednej strony, około 40 procent mieszkańców to populacja muzułmańska, z drugiej, ulubione miejsce hipsterów. A
wszystko to zaledwie kilka przystanków metrem od
rynku, czyli Grand Place. Jednak urzędnicy, którzy na
co dzień pracują nad systemem kwot imigranckich,
wolą się tutaj nie zapuszczać. Temat lepiej znać z
akademickich teorii.
tawianie prostych diagnoz jest zwodnicze, podobnie jak układanie cudzoziemskich osiedli
pod jeden strychulec. Poza tym, spektakularny obraz
dzielnic będących wylęgarniami terrorystów islamskich zaciemnia obraz „zwyczajnego” bandytyzmu
nie powiązanego z islamizmem. To, co wspólne, to
świetne środowisko hodowlane dla przestępczości
w dzielnicach nazywanych niepoprawnie „gettami
cudzoziemskimi”.
Dlaczego niepoprawnie? Owe dzielnice występku nie są bowiem klasycznymi gettami. Ani na
Kontynencie, ani w Szwecji. Te są bowiem kulturowo jednorodne, etnicznie homogeniczne z własnym wewnętrznym systemem hierarchii i kontroli.
Tymczasem dzisiejsze cudzoziemskie dzielnice wielkich miast to tygle etniczne, zbiorniki wszystkiego, co
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chce się mieć poza granicami „normalnego, zdrowego
społeczeństwa”. Jedyne co łączy różne kręgi kulturowe i grupy etniczne skupione w obrębie tych dzielnic
to to, co je dzieli od pozostałych, za niewidocznym
murem tak zwanego „getta”. Mimo to, przekonania o
mieszkańcach tych dzielnic żywione są ujednolicającymi je uprzedzeniami. Karmione są bowiem niechęcia i obawami, a te nie sprzyjają subtelności osądu.
Najprościej o przekonanie, że wszyscy „tam” mają
coś za uszami, a licho w „tych” dzielnicach nigdy nie
śpi. Egzotyczna różnobarwność skąpana jest w ciemnych sprawkach, które rzadko wychodzą na jaw.
Tak się przedstawia odwrotna strona medalu oficjalnie i nachalnie lansowanej „poprawności politycznej”, która u wielu, wbrew intencjom władz, rodzi
totalną podejrzliwość wobec cudzoziemców. Skoro
wiadomo dziś, że politycy i media ukrywają fakty
mogące pobudzić do postaw rasistowskich, bandyckich i terrorystycznych, to i podejrzenia rosną, a brak
zaufania do rządzących jest coraz silniejszy (vide
słynny przypadek skrywania przez policję napadów
na niewiasty w noc sylwestrową w Kolonii, czy podczas festiwalu młodzieżowego w Sztokholmie, tylko
po to żeby ukryć prawdę, że to sprawki grup młodzian
przybyłych z dzielnic cudzoziemskich). W wielu krajach ukrywa się raporty mówiące o ilości przestępstw
w podziale na grupy etniczne, w obawie przed zarzutem „stygmatyzacji” narodowej, na czym ucierpieli
by niewinni.
braz cudzoziemskiej dzielnicy, w oczach
niechętnych jej obserwatorów, jest prosty i
zwarty. Mężczyźni snują się bez celu, młodzieńcy
wywodzący się głównie z rodzin, gdzie tylko matka zajmuje się dziećmi (jeśli się zajmuje), szukają
szybkiego uznania. Ojcowie, po tym jak się pojawili
w roli honorowych dawców spermy, skrewili, w ich
miejsce pojawili się kolejni donatorzy, też będący
klientami „socjalu”. Młodzi mężczyźni dorastający w
takich miejscach widzą, że sukces możliwy jest tylko
poprzez występek. A ten popłaca. Bo za występkiem
stoi wpływowy choć nielegalny biznes o rozgałęzionych mackach, oferujący nawet najmniejszym w hierarchii lepsze uposażenia niż legalna praca. Kobiety
zaś siedzą w domach, przy telewizyjnych serialach,
podążających przez setki odcinków, przy żurnalach i
kosmetykach, z niewielką kontrolą nad swymi pociechami, braćmi, chłopakami. Mężczyźni zapewniają
byt matkom, siostrom, swoim dziewczynom, przynoszą dobra i błyskotki, dysponują money, zdobywając
środki do życia dealerstwem, paserstwem, zleceniami
zabójstw, napadami, kradzieżami, nielegalną ochroną
rewirów gangsterskich. Coraz częściej w rabunkach
i dystrybucji narkotyków wykorzystywane są dzieci,
jako że, ze względu na swój młody wiek, w sensie
sądowym są bezkarne. Szkoły i urzędy socjalne nie
dają sobie rady, zatem komfort życia przestępczego
jest spory.
Oczywiście ci, którzy bezpośrednio związani są z
bandytyzmem ulicznym, to tylko szeregowi pracownicy gangsterskiego interesu. Nie dla nich śmietana
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Śmiechu
warte
Trudno o humor w czasie pandemii.
Ale można aktywnie go poszukać
albo uciec pamięcią do tego co
nas kiedyś bawiło. Najprostszym
sposobem na natychmiastową, ale
krótkotrwałą poprawę humoru, są
dowcipy. Wprawdzie konserwują
one opinie o naszych przywarach
i dużo w nich sprośności, ale jeśli
potrafią rozweselić warto spróbować
tej metody.
Czytelnicy z mojej generacji pamiętają pewnie
tygodnik „Przekrój”. Czytanie rozpoczynało się od
ostatniej strony. Tam Ludwik Jerzy Kern publikował
swoje humorystyczno-satyryczne wiersze, Zbigniew
Lengren bawił nas rysunkowymi tarapatami sympatycznego profesora Filutka i psa Fafika, a humor
z zeszytów szkolnych rozśmieszał do łez. Oto kilka
perełek:
• Skrzetuski zobaczył jak szli: nagi dziad z wyrostkiem na przedzie.
• Za ścianą dał się słyszeć tupot kopyt i po chwili
do karczmy wpadła Danusia z księżną Mazowiecką.
• Ania uśmiechnęła się pod wąsem.
• Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali
samoobsługę.
• Robinson z Piętaszkiem wkrótce zaludnili bezludną wyspę.
Szwedzki dziennik Dagens Nyheter posiada własną
humorystyczną stronę o dziwnej nazwie Namn och
Nytt (Imiona i nowiny). Publikowane są tam nadesłane
przez czytelników zabawne anegdotki i powiedzonka,
których humor polega często na nieprzetłumaczalnej
grze słów. Polecam tę lekturę zamiast jeszcze jednego
doniesienia o spustoszeniu jakie sieje zaraza.
Literatura nie obfituje w pozycje o czysto humorystycznym charakterze. Jedyna książka tego rodzaju, jaka przychodzi mi na myśl, to „Trzech panów w
jednej łódce” brytyjskiego autora Jerome K. Jerome.
Angielski humor jest specyficzny, często sytuacyjny,
nigdy wulgarny nierzadko z dozą autoironii. Kiedy
powracam do tej książki, czytając śmieję się na głos.
Trudno ją streścić w paru słowach. Pozwolę sobie tylko przytoczyć rozumowanie głównego bohatera posądzonego o lenistwo. Twierdzi, że wprost przeciwnie,
praca go fascynuje, może godzinami, bez znurzenia
przyglądać się ciężko pracującym osobom. Dzieli
się również spostrzeżeniem, że według encyklopedii
lekarskiej cierpi na wszystkie wymienione tam choroby i to w najcięższej formie łącznie z komplikacjami. Poza jednym wyjątkiem, puchliną kolan, na którą
chorują służące szorujące na klęczkach podłogę.
Łatwiej znaleźć krótkie zabawne formy literackie,
na przykład wiersze Boya Żeleńskiego. Potrafił kpić
nawet ze swego smutku: „Smutek w moim sercu
mieszka i tak gryzie mnie jak weszka.” W kuplecie o
Esiku spędzającym lato w Ostendzie, pisze: „Uroczy
pobyt / Tłum pięknych kobit/ W koło dobrobyt/
Wszystko aż lśni,/ Rozkosz przenika/ ciało Esika/
Nóżkami fika/ ze szczęścia drży.” Trudno się nie
roześmiać. Sprośne fraszki Sztaudyngera też bawią:
„Nie da ci ojciec, nie da ci matka tego co może dać ci
sąsiadka” , „Myjcie się dziewczyny, nie znacie dnia
ani godziny”, czy „Kiedy niewiastę w swoje łoże złoże to wiem na pewno, że nie cudzołożę.”

Twórców posądzono by o brak respektu dla niekonwencjonalnych orientacji seksualnych. Był jeszcze
Fernandel o końskiej twarzy i gołębim sercem, bohater wielu francuskich komedii i szwedzki komik, Nils
Poppe, który jako szeregowiec Bom doprowadzał dowództwo do białej gorączki swym przesadnym poczuciem obowiązku. Obecnie prym wsród komików wiedzie Rowan Atkinson alias Mr. Bean czyli Jaś Fasola.
W tej roli prawie nie mówi, gra głównie ciałem i mimiką. Dobrotliwy, niesforny i pomysłowy Mr. Bean
bawi już samym wyglądem. Grał główne role w kilku
długometrażowych filmach, ale tam nie jest aż tak dobry, jak w skeczach. Filmy mają fabułę, trudno być
bohaterem nie mówiąc ani słowa. Komedia filmowa,
która śmieszy przez cały czas przeradza się w farsę.
Pewne skecze utkwiły mi w pamięci. Na przykład ten,
kiedy Mr. Bean leci samolotem, dla wygody zdejmuje buty i natychmiast wypadają maski tlenowe, a on
rozgląda się wokoło nie rozumiejąc przyczyny. Innym
razem Mr. Bean zakłada kąpielówki na opustoszałej
plaży z pojedynczym plażowiczem w polu widzenia.
Nie jest to łatwe nie zdejmując spodni, aby nie odsłonić czegoś wstydliwego. W końcu, po ekwilibrystycznym pokazie udaje mu się przebrać. Wtedy samotny
plażowicz unosi się, ujmuje białą laskę niewidomego
i odchodzi.
Seriale telewizyjne: Fawlty Towers (Pang i bygget)
i Keeping up appearences (Skenet bedrar) to humor angielski w najlepszym wydaniu. Anglicy świadomi są
swego poczucia humoru, ale odmawiają go Niemcom.
Twierdzą, że książka „Humor niemiecki” jest najcieńszą publikacją świata. Niemcy rewanżują się stwierdzeniem, że książka „Wielcy brytyjscy kochankowie”
byłaby jeszcze cieńsza. Bohaterem pierwszego ze
wspomnianych seriali jest Basil, neurotyczny właściciel hotelu. Kiedy Basil osiągając szczyty komizmu
przestrzega personel, aby nie wspominał wojny goszczącym w hotelu Niemcach, sam się w końcu przejęzycza, przypomina, że rozpoczęli drugą wojnę światową, doprowadza ich do nerwowego załamania i aby
rozweselić maszeruje wojskowym krokiem trzymając
ciemny grzebyk pod nosem. Serię krytykowano serię
za etniczną dyskryminację Manuela, hiszpańskiego
kelnera, słabo znającego angielski i nie rozumiejącego poleceń. Basil karcił kelnera tłumacząc, że Manuel
jest z Barcelony. Kiedy serial szedł w Hiszpanii z
Manuela zrobiono Portugalczyka.
Bohaterką drugiego serialu jest snobka, Hiacynta
Bucket, wymawiająca nazwisko z francuska Bouquet
, czująca się najlepiej w towarzystwie osób wysokiej
rangi, arystokracji czy lokalnych celebrytów. Jej rodzina, do której nie zawsze się przyznaje, mieszka w
zaniedbanej proletariackiej dzielnicy. Serial to fascynująca galeria rozmaitych typów ludzkich. Jest mąż
będąc pod pantoflem żony, twierdzi że małżeństwo
przypomina wojsko, należy słuchać dowództwa, a
posiłki będą podawane regularnie. Są także siostry,
jedna kochliwa, druga nieporządna, ale zadowolona z
życia w zaniedbanym domostwie, potrafiąca tą samą
ścierką wycierać wyszczerbiony kubek i pucować buty, leniwy szwagier w wełnianej kamizelce na gołym
ciele, spędzający czas na oglądaniu telewizji i piciu
piwa, para sąsiadów, rodzeństwo, terroryzowane stałymi zaprosinami, podczas których zestresowana
siostra za każdym razem rozlewa kawę. Bohaterowie
serialu, mimo swych przywar i wad, budzą u widza
sympatię.
Kiedy światowej sławy badaczka szympansów Jane
Goodall miała odczyt w Sztokholmie zadałam jej pytanie, czy posiadają one poczucie humoru. Oto co mi
odpowiedziała: Próbowano komunikować się z oswojonym szympansem przy pomocy obrazków, bo jak
wiadomo nie są one zdolne do powtarzania dźwięków
naszej mowy. Pokazano szympansowi czarą szmatkę i oczekiwano, że odpowie czarnym obrazkiem. A
tu nie. On pokazał czerwony i pomimo reprymendy
upierał się przy swoim. Po czym wskazał na czerwoną nitkę, która zaplątała się w szmatce. I wyszczerzył
zęby w szympansim uśmiechu. Dobrze, że w procesie
ewolucji zachowaliśmy poczucie humoru, przynajmniej niektórzy z nas.
Teresa Urban

Dobre komedie filmowe zdarzają się nieczęsto.
Wprawdzie przedwojenni komicy, bracia Marx czy
Chaplin śmieszą do dziś, ale jest to dowcip z myszką.
Pierwsza współczesna komedia jaka przychodzi mi
na myśl, to „Pół żartem a pół serio”, gdzie dwaj bohaterowie udają kobiety, aby zmylić prześladowców.
Obawiam się, że obecnie taki film by nie powstał.
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prowadzenia biznesu legalnego, dzięki wypraniu po
drodze trefnych pieniędzy. Ci szeregowcy, to swoiści
uliczni partyzanci, na których żerują ich zleceniodawcy, zmuszający ich do przestępstw. Częste „strzelanki” to muzyka tych dzielnic i to nawet w statecznych
miastach (w Szwecji prym wiodą Malmö, Göteborg i
Stockholm).
ożna na zjawisko bandytyzmu spojrzeć i z
innej strony. W Sztokholmie zauważono, że
najwięcej zabójstw na ulicach dzieje się w kotle dzielnic emigranckich zwanym Järvafältet. Są dziełem
młodocianych sprawców. Usłyszałem kiedyś w publicznej telewizji ciekawy komentarz policji szwedzkiej. Otóż sprawcy tam strzelają chętniej niż gdzie indziej, jako że czyny ich są żywiołowe, spontaniczne,
nie są zaś wynikiem porachunków kontrolowanych
przez hierarchię gangów, jak w innych miastach. Idąc
za tym tokiem rozumowania, można by odwołać się
do ulubionych tez ze znanych filmów gangsterskich.
Otóż najlepszy porządek jest w miastach całkowicie
kontrolowanych przez gangi, bo są dobrze zorganizowane, mają sprawną kontrolę nad własnymi poczynaniami, zaś konkurujące bandy zgadzają się na
podział wpływów. Stąd i porachunki między gangami
są względnie rzadkie, a policja, władze, wiedzą co jest
grane… i w to im graj.
Politycy wszystkich opcji i maści nie znajdują skutecznych rozwiązań. Zmory wielkiego miasta mają
się więc znakomicie. Tylko wyjątkowo restrykcyjne
środki, czasem przynoszą doraźny skutek. Tak było w
Nowym Jorku, kiedy policja na pewien czas otrzymała uprawnienia przeszukiwania podejrzanych osobników na ulicach. Ilość morderstw w krótkim czasie
spadła wielokrotnie. Uprawnienia wyjątkowe policji
wkrótce odebrano, pod zarzutem działań niekonstytucyjnych i stygmatyzujących społeczność afro-amerykanów, jako że przeszukania stosowano głównie wobec czarnoskórych przechodniów.
roste stygmatyzacje „cudzoziemskich dzielnic
występku” mają dużą moc rażenia, tym bardziej
że zarządzana przez elity polityczne ideologia multi-kulti nie pozwalała (i wciąż narzuca ograniczenia) na
otwartą obywatelską debatę i jawne wyrażanie obaw.
To z kolei, napędza klienteli wyborczej partiom z
gruntu ksenofobicznym. Pod pokrywką propagandy
wielokulturowości narastają realne problemy i realne złości. Dziś są na tyle nabrzmiałe, że nawet już
nie cenzuruje się poglądów wyrażających pewność,
że nikt nie zna środków zaradczych. Coraz trudniej
o społeczną akceptację na drogie choć interesujące
projekty integracyjne, skoro auta w złych dzielnicach płoną niemal co noc, karetki pogotowia, wozy
strażackie i policyjne są atakowane, strzały padają do
okien mieszkań w blokach, jak i wnętrz osiedlowych
pubów i pizzerii. W przestępczej akcji obserwuje się
coraz młodsze dzieci. Nieletni ranią, a nawet zabijają,
innych nieletnich. Kłopot jest nie tylko ze złoczyńcami będącymi na pasku organizacji przestępczych.
W złych dzielnicach uczniowie atakują nauczycieli,
młodociani przechodniów, złodziejskie napady są
rozplenione, a handel i zażywanie narkotyków niemal
nie skrywane. I ponoć nic się nie da zrobić. Albo niewiele. W 2018 roku zgłoszono na policję szwedzką
9000 przestępstw dokonanych przez młodzież poniżej
15 roku życia. A ile przypadków jest niezgłoszonych?
Można tylko podejrzewać, skoro wiadomo, że bliscy
ofiary, jeśli zdobędą się na składanie zeznań, ryzykują
życiem i nikt ich nie obroni.
Występny mrok wieloetnicznych dzielnic okrążają
pierścienie złych emocji, nasycone brunatniejącymi
tonami w coraz bardziej wściekłej na otwartość kulturową Europie. Narasta nienawiść, trawione są ogniem
kolejne ośrodki dla imigrantów. Na dotychczasową
ignorancję i arogancję polityków, chowanie głowy
w piasek przez establishment, nałoży się wkrótce
ludowa agresja, podrasowana zachętami ze strony
nowego typu przywódców politycznych. Również
w Szwecji.
Pytanie, co się stanie, kiedy wśród rezydentów
„złych dzielnic” znajdą się autorzy kolejnych ataków
terrorystycznych? Będzie to potężny bodziec dla radykalnych ksenofobów, którzy wierzą, że tylko ostra
rozprawa z „obcymi” w społeczeństwie przywróci
porządek. Będą mieli słuszność wypisaną na sztandarach i będą straszni.
ewnego ranka zatem, obudzimy się w innej
Europie. Która zrezygnowała z demokracji i
swobód obywatelskich w imię powszechnej ochrony
i totalnie potraktowanego bezpieczeństwa mieszkańców. I nie będzie to już budziło zdziwienia, wręcz
spotka się ze zrozumieniem. Obudzimy się w Europie,
która ideę wolności i solidarności wymieniła na słuszność i ochronę, i to przy powszechnym aplauzie. A
my, pojękujący na codzień o wolności i godności
osoby ludzkiej, niczego praktycznie użytecznego nie
będziemy umieli przeciwstawić.
Zygmunt Barczyk
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Czy wyborczy trzask
zmieni Polskę?
Gdy Państwo będziecie
czytać ten tekst będzie
już po pierwszej
rundzie, po której
(według największego
prawdopodobieństwa) do
dalszej rozgrywki weszli
panowie Duda
i Trzaskowski.
W latach pięćdziesiątych ub. wieku na popularną melodię Czarnego
Kowala (Black Smith) w STS-ie
(Studenckim Teatrze Satyrycznym)
śpiewano balladę o dwunastu entuzjastach. Później plebs nadał jej formę
pornograficzną.
Z prezydencką debatą telewizyjną z
dnia 17 czerwca b.r. było podobnie...
zabrakło dwunastego, który by coś
rozsądnego powiedział. Obserwatorzy
uważali, że w zasadzie nikomu nie znany pan Waldemar Witkowski wypowiadał się najbardziej składnie i rozsądnie.
Tacy kandydaci, jaka prezydentura.
Urząd Prezydenta RP udało nam
się sprowadzić do ruiny.
Po pierwszej wojnie światowej była
szansa utrzymania w Polsce monarchii.
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski

ponoć się nad tym zastanawiał i swoim córkom (następczyniom) nadał
królewskie imiona – Wanda i Jadwiga.
Wybraliśmy jednak Republikę, którą
osłodziliśmy starodawną, polską nazwą
– Rzeczpospolita.
Pierwszym polskim prezydentem
był Gabriel Narutowicz pochodzący z dobrej szlachty, po jego zabójstwie prezydentem został Stanisław
Wojciechowski ze szlachty zagrodowej, po zamachu majowym prezydentem został Ignacy Mościcki znowu z
wielkiej szlachty. Prezydenci emigracyjni to też szlachta, a nawet dwóch z
nich miało tytuły hrabiowskie.
Pierwszym prezydentem RP nie
szlachcicem był Bolesław Bierut,
drugim Lech Wałęsa. Aleksander
Kwaśniewski to drobna szlachta,
Lech Kaczyński to średnia. Bronisław
Komorowski to arystokrata (hrabia)
i trzeci nie szlachcic Andrzej Duda.
Trzaskowscy to znowu dobra szlachta.
Ja nikomu nic nie sugeruje. Po prostu
takie luźne moje uwagi.

Zapewne zanim gazeta
dotrze do większości
Czytelników będzie już
wiadomo, jaki był wynik
pierwszej tury wyborów
prezydenckich 28 czerwca.
Stawka jest olbrzymia: to
może być pierwszy krok
do przywrócenia w Polsce
praworządności
i poszanowania prawa.

Ludomir Garczyński-Gąssowski
Ale te wybory to przede wszystkim
sprawdzian dla społeczeństwa. Czy
podstawowe wartości demokracji są
nam bliskie, czy nadal Polska ma się
nam kojarzyć z chaosem, irracjonalnością, konserwatywną zaściankowością?
Urząd Prezydenta RP udało nam
się sprowadzić do ruiny – pisze obok
w komentarzu Ludomir GarczyńskiGąssowski. Ale przede wszystkim zrujnowany został wizerunek Polski.
Ewentualne zwycięstwo Rafała
Trzaskowskiego nie zmieni Polski
w jeden dzień, ale potrzebna jest ta
iskierka nadziei. By ci, którzy nie godzą się na autorytarne zapędy Prawa i
Sprawiedliwości, nie musieli zamykać
się w wewnętrznej emigracji, by nie
wstydzić się za Polskę.
Ale optymizm to dzisiaj towar reglamentowany. Ktoś słusznie zauważył,
że problemem nie jest Duda – problemem jest Polska. Zygmunt Barczyk w
komentarzu publikowanym na naszej
stronie www.strefa.se pisze:
Żaden inny chwyt wyborczy, jak ten:
antyhomo-katopolo, nie ma równie
silnego ładunku wyborczego, licząc
atuty poszczególnych kandydatów (i
nie licząc tradycyjnie rozumianej kiełbasy wyborczej, ale tę serwują wszyscy
kandydaci).
Jeszcze inaczej komentował sytuację
polityczną w Polsce Piotr Pietucha na
swoim profilu FB: Gangsterzy, którzy powinni siedzieć, są ministrami.
Podatki są jak haracz dla mafii. Media
przypominają goebelsowską gadzinówkę albo tabloidy dla niepełnosprawnych
umysłowo. Wszelkie demokratyczne zabezpieczenia na sznurkach w rękach
pozbawionych skrupułów socjopatów.
Ludzie są przytłoczeni, wyczerpani,
otumanieni. Wierzą w cuda albo nie
wierzą już w nic. Zmieni to, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jeden
przystojniak, który zna języki...
Tadeusz Nowakowski
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sam określił w czasie naszej rozmowy: „Nie urodziłem
się w Polsce, nie wychowałem się w Polsce, nie mieszkałem
w Polsce, ale piszę po polsku...”

Spotkanie z Wisławą Szymborską. Uppsala, 13 grudnia 1996 roku. Foto: Archiwum Autorki

Dlaczego
właśnie
oni?

Kolejna część mojego szkicu na temat
sylwetek polskich literackich noblistów
ma bardziej osobisty ton; miałam
bowiem przyjemność, zarówno jako
czytelniczka, jak i badaczka literatury
polskiej, obcować nie tylko z tekstami
laureatów, ale również z nimi samymi…

Polscy laureaci
literackiej
nagrody Nobla.
Część 2:
Miłosz,
Szymborska,
Tokarczuk

Czesław Miłosz urodził się w 1911 r. w Szetejniach,
na Litwie. Na początku lat 30-tych zadebiutował jako
poeta, szybko zyskując rozgłos w świecie literackim.
Po wojnie spędzonej w Warszawie i Krakowie podjął pracę w służbie dyplomatycznej. W 1951 roku, w
czasie pobytu w Paryżu, poprosił o azyl i został na
Zachodzie. W latach 60-tych objął posadę profesora
języków słowiańskich w USA, na Uniwersytecie w
Berkeley (Kalifornia), gdzie ponad dwadzieścia lat
wykładał literaturę polską, pisał i tłumaczył.
Przyznanie Miłoszowi nagrody Nobla w 1980
umożliwiło mu nie tylko przyjazd do Polski po latach
NGP 12/2020 (465)

nieobecności, ale przełamało też zakaz cenzury, jaką objęte były jego utwory. On sam od połowy lat
90-tych, kiedy to władze miasta Krakowa uroczyście
wręczyły mu zarówno symboliczny klucz do bram
grodu, jak i do mieszkania, przemieszczał się między
Berkeley i Krakowem.
Mimo cenzury dzieła Miłosza, w ciągu lat jego emigracji, różnymi drogami docierały do czytelników w
kraju. Nazwisko poety już wtedy stało się symbolem
wolności intelektualnej i wiary w kulturę i literaturę
niezależną od politycznych okoliczności. Stąd też ja
sama nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie sprawiły na
mnie uroczystości związane z przyznaniem Miłoszowi
nagrody Nobla. Było to krótko po moim przyjeździe
do Szwecji, gdzie jako początkująca doktorantka w
Instytucie Języków Słowiańskich na Uniwersytecie
w Uppsali zbierałam właśnie materiały do pracy
doktorskiej na temat współczesnej poezji polskiej.
Pamiętam do dzisiaj spotkanie z noblistą w grudniu
1980, zarówno w Sztokholmie, jak i w Uppsali, kiedy
to Czesław Miłosz, w czasie poświęconego mu seminarium, ze swadą i erudycją komentował wydarzenia
związane z nagrodą Nobla.
Od tego spotkania minęło wiele lat, w czasie których spotykałam Miłosza przy różnych okazjach.
Nigdy jednak nie sądziłam, że dziwnym zrządzeniem
losu będę tą, która przeprowadzi ostatni wywiad z
sędziwym pisarzem. O wywiad ten poprosiła mnie
w październiku 2003 roku redakcja Działu Kultury
Dziennika ”Göteborgs-Posten”, chcąc zakończyć obchody Roku Polskiego w Szwecji rozmową z ”Old
Grand Man” kultury polskiej. Siedząc w samolocie do
Krakowa do końca nie byłam pewna, czy wywiad ten
dojdzie do skutku. Miłosz przeszedł bowiem tejże jesieni ciężką grypę i stąd spotkaliśmy się dopiero przed
samymi świętami Bożego Narodzenia.
Jednakże w dniu wywiadu w drzwiach swego krakowskiego mieszkania powitał mnie niezmiennie ten
sam (mimo 92 lat), pełen energii i uroku osobistego
starszy pan, jakiego pamiętałam ze wcześniejszych
spotkań. I tak w bardzo miłej atmosferze rozpoczęliśmy naszą rozmowę – de facto od tematu Szwecji,
zawsze Miłoszowi bliskiej, nie tylko ze względu na
nagrodę Nobla. Bowiem na moje pytanie o miejsce
literatury w życiu człowieka i jej roli w kształceniu
umysłu i wrażliwości dziecka, Miłosz odpowiedział
bez namysłu, że jedną z książek, która wywarła
wpływ na jego dzieciństwo i ukształtowała go literacko, była właśnie szwedzka Cudowna podróż Selmy
Lagerlöf. Niewątpliwie tak było, skoro Miłosz nawet
w przemówieniu noblowskim wspomniał fascynację
tą właśnie powieścią.
W swoich najbardziej chyba w Szwecji znanych
książkach, jak Dolina Issy (1955) czy Moja Europa
(1959), Miłosz pisał o europejskim dziedzictwie
kulturowym. W jego bogatej liryce z kolei motywy
obejmują często pogranicze poezji i prozy, oscylując
między pojęciami wiary i niewiary oraz podejmując
aspekt przekraczania granic między różnymi czasami
i skrajnościami naszego istnienia. Podobnie też, jak w
przypadku Singera, istnieje pewna sprzeczność w stosunku Miłosza do przynależności narodowej. Jak to

Rozmowę tę opublikowano nie tylko w GöteborgsPosten, ale także (w języku angielskim) na stronie
internetowej Akademii Nobla, gdzie nadal można
przeczytać jej skróconą wersję. Zaplanowana wcześniej krótka wizyta przeciągnęła się do ponad dwóch
godzin i zakończyła raptownie, kiedy to zirytowana
gosposia pisarza wtargnęła do pokoju informując
mnie, że nie zamierza podgrzewać obiadu mistrza po
raz trzeci! Miłosz roześmiał się i powiedział: „Lepiej
jeszcze bardziej jej nie rozdrażniać!” – i tak zakończyliśmy nasze spotkanie.
Tak też zapamiętałam Miłosza na zawsze: nie tylko
poprzez jego twórczość, ale również jako fascynującego swą charyzmą, erudycją i wiedzą rozmówcę.
Czesław Miłosz nie był pisarzem łatwym, przeciwnie,
uchodził za kontrowersyjnego, często prowokując
rozważaniami natury religijnej, zwłaszcza gdy otwarcie dawał wyraz swej niechęci do endeckiej odmiany
katolicyzmu. A jednak to jego właśnie słowa z wiersza Który skrzywdziłeś upamiętniono na pomniku
poległych stoczniowców w Gdańsku, stanowiącym
symbol polskiej Solidarności i wolności.
Czesław Miłosz zmarł osiem miesięcy później, w
sierpniu 2004 r., w wieku 93 lat. Trumnę z jego ciałem
złożono w kościele oo. Paulinów na Skałce, w krypcie
zasłużonych.
ierwszą spontaniczną reakcją społeczeństwa
szwedzkiego na przyznanie literackiej nagrody Nobla roku 1996 Wisławie Szymborskiej
było kolektywne zdziwienie: mało kto z czytelników, wyjąwszy wąskie grono miłośników jej poezji,
zetknął się wcześniej z jej nazwiskiem. Nie oczekiwano też przydzielenia nagrody ponownie poecie, a
tym bardziej poetce i to w dodatku polskiej, kiedy to
nagroda Miłosza z 1980 roku nie zdążyła się jeszcze
pokryć patyną czasu.
Szymborska urodziła się w 1923 roku w Kórniku.
Zadebiutowała w 1945 r. wierszem Szukam słowa,
w którym wyraziła żal nad niemocą słów w oddaniu
grozy wojny i bezsilności poety w próbie opisania
bezradności jednostki wobec narzuconej jej hierarchii
władzy. To zdecydowane potępienie wszelkich oznak
despotyzmu i zaznaczenie własnej postawy moralnej
pozwoliło jej w późniejszej pracy twórczej zachować dystans polityczny wobec zmiennych trendów
politycznych.
Czas w poezji Szymborskiej to głównie teraźniejszość, choć wiersze te są równocześnie bezczasowe i
ponadczasowe, obejmując swym zasięgiem zarówno
współczesną historię Polski, jak i historię ludzkości w
ogóle. Nie ma w zasadzie granic, jeśli chodzi o różne
perspektywy widzenia w świecie tej poezji. Dodajmy
do tego charakterystyczną dla poetki umiejętność konsekwentnego wyznaczania granic własnej integralności i – co często podkreślano w kontekście opisów jej
twórczości – prostotę językową tych wierszy (nawet
jeśli uważny czytelnik szybko dostrzeże, że pozorna
„łatwość” tych wierszy jest złudna), a znajdziemy wytłumaczenie popularności, jaką do dzisiaj utwory jej
cieszą się w Szwecji.
Po uroczystościach noblowskich Szymborska odwiedziła 13 grudnia 1996 roku Uppsalę. Zgodnie z
tradycją tego dnia Rektor Uniwersytetu w Uppsali
wydaje na Zamku Uppsalskim uroczyste przyjęcie
dla tegorocznych Noblistów. Szymborska miło, acz
odmownie, podziękowała Rektorowi za zaproszenie,
wyrażając życzenie spędzenia tego dnia w kameralnym gronie poznanych wcześniej uppsalskich slawistów. I tak po spotkaniu z publicznością w Bibliotece
Uniwersyteckiej, Wisława Szymborska udała się
nie na Zamek, lecz na spotkanie z nami, polonistami, do mieszkania ówczesnego dyrektora Instytutu
Slawistyki Uniwersytetu w Uppsali, profesora Svena
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Spotkanie z Czesławem Miłoszem. Kraków, 10 grudnia 2003 roku.
Foto: Archiwum Autorki

Gustavssona. I – co najdziwniejsze – Uppsala, to
akademicko snobistyczne miasto, nie wzięło jej tego
bynajmniej za złe. Przeciwnie, dopisano to wręcz do
listy plusów określających przymioty osobiste poetki!
Tu dzielę się niezapomnianym wspomnieniem
z tegoż właśnie spotkania. Pod koniec przyjęcia
Szymborska podziękowała w ciepłych słowach za
mile spędzone popołudnie, ale nadal, mimo naszych
usilnych próśb, nie chciała się zgodzić na oficjalne
zdjęcie, które fotograf uniwersytecki miał na zlecenie rektora zrobić poetce. Po kilku godzinach czekania stracił jednak nadzieję i zaczął składać sprzęt
fotograficzny. „Pani Wisławo, może jednak? Proszę
zobaczyć, jak mu przykro!” – poprosiłam raz jeszcze,
nie wierząc już sama w efekt swoich słów. I wtedy
Szymborska uśmiechnęła się nagle i odparła z figlarnym błyskiem w oku: „No dobrze, niech mu będzie,
ale pod warunkiem, że będzie fotografował tylko co
drugą zmarszczkę!”
Wisława Szymborska zmarła w Krakowie w 2012
roku, w wieku 88 lat. Wraz z nią literatura polska i
światowa straciły jedną z najważniejszych osobowości twórczych XX wieku.

O

twórczości szóstej polskiej literackiej
noblistki, Olgi Tokarczuk, pisałam obszernie w NGP w grudniu ub. roku.
Zainteresowanych odsyłam do tego tekstu, a tutaj
przytoczę tylko część moich wcześniejszych refleksji.
Tokarczuk przyznano nagrodę Nobla za rok 2018,
za „wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę
życia”. Warto pamiętać, że nazwisko jej od dawna
figurowało na liście kandydatów do tej nagrody, niewątpliwie dzięki wcześniejszym przekładom powieści pisarki na język szwedzki. Tokarczuk bowiem
jeszcze przed Noblem zafascynowała szwedzkich
odbiorców, o czym świadczy choćby znamienny fakt,
że za powieść Księgi Jakubowe zarówno ona, jak i jej
tłumacz, Jan Henrik Swahn, otrzymali w 2017 r. w
Sztokholmie nowo ustanowioną w Szwecji prestiżową międzynarodową nagrodę literacką.
W Polsce twórczość Olgi Tokarczuk od początku
jej pisarstwa urzekła większość odbiorców i krytyków. Jednocześnie żadnemu współczesnemu pisarzowi nie udało się chyba – szczególnie w ostatnich latach, a zwłaszcza w związku z Nagrodą Nobla – sprowokować polskiego konserwatywnego reżimu tak jak
ona: stosunkowo młoda laureatka tego odznaczenia,
o ekscentrycznej fryzurze i stroju, rozbrajająca rozmówców miłym sposobem bycia, która równocześnie
w swoim pisarstwie wykazuje bezkompromisową odwagę w poruszaniu kontrowersyjnych tematów czy
kwestii.
Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 roku w Sulechowie i po maturze rozpoczęła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Okres studiów
przypadł zatem na początek procesu wielkich zmian
w historii Polski, jak m.in. powstanie Solidarności,
rewolta studentów, stan wojenny w 1981 roku, upadek komunizmu oraz próby odbudowy wolnej od komunistycznego reżimu Polski. Nie ulega wątpliwości,
że wszystkie te wydarzenia i doświadczenia życiowe
znajdują odzwierciedlenie w jej twórczości. Już debiutancka powieść Podróż ludzi Księgi daje namiastkę
narracji i motywów, które Tokarczuk podejmie i rozwinie w swoich późniejszych utworach, a więc próby
uporządkowania rzeczywistości poprzez ciągłą walkę
z chaosem, doszukiwanie się nowych sensów (przy
jednoczesnym podważaniu starych utartych prawd)
i odkrywanie nowych wymiarów człowieczeństwa i
humanitaryzmu.
W utworach Tokarczuk próżno szukać gotowych
odpowiedzi, ale są w nich odważne modele życia i
drogowskazy dla tych, którzy są gotowi podjąć trud
własnego myślenia i porzucenia popularnych schematów. Pisarka w swych powieściach nigdy nie idzie
utartymi szlakami, ale poddaje w wątpliwość to, co
bywa uważane za niepodważalne. Nie ma w nich wyraźnego motywu przewodniego, a jeśli by się takiego
doszukiwać, to jest to motyw przemieszczania się – w
szerokim znaczeniu tego pojęcia. Narratorka literacka
często oscyluje na pograniczu różnych stref czasowych oraz porusza się w pewnego rodzaju mitycznej
sferze, pomiędzy fantazją a rzeczywistością, gdzie
motywy zwyczajne czy zwykłe funkcjonują na równi
z mitycznymi, baśniowymi czy też paranormalnymi
zdarzeniami. Tokarczuk sięga też do korzeni naszej
cywilizacji i ludzkości, stąd akcja utworów nierzadko rozgrywa się nie tylko na kilku płaszczyznach

Chcesz się ogłosić?
Olga Tokarczuk. Foto: Wikipedia

czasowych, gdzie stykają się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ale zawiera też nieustanne odniesienia do polskiej i europejskiej historii i kultury. Cała
ta twórczość to fascynujący literacko-intelektualny
komentarz do zrozumienia różnorakich aspektów naszej cywilizacji, podlegającej ciągłym przemianom
politycznym i społecznym.

P

od koniec tego pobieżnego szkicu na temat
sześciu polskich noblistów w dziedzinie literatury nawiążę do tytułowego pytania: dlaczego właśnie oni? Abstrahując na moment od nich
samych i uogólniając trudno nie zauważyć, że niemałą
rolę w przyznaniu nagrody Nobla odgrywa nierzadko
zbieg okoliczności – pewne dzieła zostają wcześnie
dostrzeżone i przetłumaczone, a przez to udostępnione również poza krajem ich powstania. Nie można
też lekceważyć wagi aktualnych trendów literackich,
politycznych czy środowiskowych danego okresu.
Intensywna debata medialna, jaka zwykle ma miejsce po ogłoszeniu nazwiska laureata, kiedy albo się
chwali albo podważa wybór Komitetu Nobla, wskazuje wyraźnie, że wybór ten zawsze może podlegać
kontrowersji. Noblowskie archiwa pełne są ponadto
nazwisk nominowanych potencjalnych kandydatów
do tej nagrody, którzy, choć na to z pewnością zasłużyli, nigdy nie zostali nią uhonorowani – trawestując
Szekspira można by powiedzieć, że ktoś nie dostał,
aby dostać mógł ktoś…
Co oczywiście ani nie umniejsza ani nie ujmuje zasług opisanym tu polskim literackim noblistom. A dlaczego właśnie oni? Jeśli by się pokusić o znalezienie
wspólnego mianownika dla tych sześciu indywidualności pisarskich, jest nim bezsprzecznie polskość, w
szerokim znaczeniu tego słowa, nie tylko ze względu
na język, ale na ciągłe odnośniki do historii i tradycji
naszego kraju. Jak również podejmowane w ich utworach uniwersalne problemy cywilizacji i ludzkości,
niezależne od szerokości geograficznej. Stąd nawet
jeśli wiele z tych polskich odniesień jest z naturalnych
względów nie do końca może zrozumiałych dla obcokrajowców, fascynują one jak widać szwedzkie i inne
kręgi odbiorcze. I tym się cieszmy, bo długo pewnie
potrwa, zanim Polska znajdzie się ponownie w świetle
noblowskich literackich reflektorów.
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OD SZWEDZKICH WŁADZ

Chroń stale
siebie i innych.
To ma znaczenie.
Masz 70 lat lub więcej? Poproś o
pomoc w zakupach i załatwianiu spraw.
Chorujesz? Zostań w domu.
Utrzymuj odstęp od innych w
pomieszczeniach i na zewnątrz.
Stosuj się do zaleceń władz.

Czytaj zbiór informacji na krisinformation.se
Razem możemy spowolnić rozprzestrzenianie się zakażenia.
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