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Plica
polonica
Cyprian Kamil Norwid się nie mylił.
Wielki poeta, doświadczający przez
wiele lat gorzkiego i chudego
emigranckiego chleba, z ciężkim
sercem notuje: „Polacy to
wspaniały naród, ale żadne
społeczeństwo”. Wyczulony
społeczny słuch to rodzaj talentu
i Norwid go miał. Więcej, futurystą
był, bo osiemnastowieczne słowa o
żadnym społeczeństwie nie straciły
nic na aktualności. Więcej, mamy
je w całej wątpliwej krasie.
Minęły prezydenckie wybory, które o włos (2%)
wygrał Andrzej Duda. Gdyby nie „zabiegi” polskiej
dyplomacji, paręset tysięcy głosów emigracji zasiliłyby konto pretendenta, prezydenta Warszawy Rafała
Trzaskowskiego. Oszustw, wydaje się, było wiele.
Wśród tych najjaskrawszych rzuca się w oczy, że w
domach starców, zdumiewającym zrządzeniem losu,
oddano sto procent głosów na Andrzeja Dudę. Gdyby
zliczyć wszystkie protesty (właśnie spływają, piszę
te słowa 18.07.2020) prezydentem zostałby Rafał
Trzaskowski.
Nie został. Ale to się poskleja! – wołają optymiści. Nie jestem optymistą, nic się nie poskleja, będzie
tylko gorzej. Pisał Sokrates: „Mądrość to świadomość
jak mało wiemy”. Święte słowa filozofa, ale nie dla
polskiego kołtuna! Polski kołtun niczego się nie nauczył, bo nauką gardzi, niczego nie zrozumiał ani zrozumie, bo nie chce. Wszystko z jednego i tragicznego
powodu: bo mu łeb stoi!
Pojednianie? Jakie pojednanie i z kim? Z kołtunem
w żaden sposób się nie da, bo kołtun WIE SWOJE.
Kołtunowi wystarczy promesa wozu strażackiego i
zdjęcie prezydenta Dudy z prezydentem Trampem.
Duda odniósł paździeżowe zwycięstwo i mamy
przed sobą kolejne pięć lat jasełek z ludem. Taki
obrazek: dwa prezydenckie anioły na wyborczej trybunie, Dudowa z córką, obie w olśniewającej bieli.
Prezydentowa bierze mikrofon i głosi (co takiego
tkwi w obojgu Dudach, że nie mówią do mikrofonu, a
wrzeszczą?) – Mój mąż jest dobrym człowiekiem! On
kocha ludzi! Kocha Polki i Polaków! Zgroza.
W tak krótkim tekście aż dwa cytaty? Mało? To
dołożę na zakończenie jeszcze jeden. Poetka Wisława
Szymborska zapisała w swoich wspomnieniach mądre słowa: „Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie”. Poetka ma rację i wie co mówi, osobiście
doświadczyła tego procesu.
Jest coś takiego w nas Polakach, jakaś genetyczna wada, że budzimy się do szlachetnych działań,
do obrony wolności, demokracji i tak dalej, gdy ktoś
nam to zabrał. Jesteśmy wtedy cudowni w walce i
pomimo obfitości ofiar, radujemy się i odtrąbiamy
triumfalny sukces. Ale gdy jest zbyt długo spokojnie – osławiona ciepła woda w kranie – coś się w nas
przekręca i przewraca. Coś diabelskiego się budzi i
na powierzchnię wypływa (Polska w ruinie!) skudłacony łeb kołtuna. Jeżeli już musimy mówić o sobie
i często gęsto podkreślać, że należymy do cywilizacji europejskiej, to należałoby dodawać, że raczej
wschodnio-europejskiej.
Andrzej Szmilichowski
Plica polonica /łacina/– kołtun polski. Dawniej powszechny
na Zachodzie, znikł o wiele wcześniej niż w Polsce, dlatego
uznano to za zjawisko typowo polskie i tak nazwano.
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Polski
instynkt
samobójczy,
czyli
odwiążmy
wreszcie
ten korzeń
od szyi…
“Musimy przetrwać ten ideologiczny huragan, tak jak przetrwaliśmy
wiele innych. Przetrwać i dalej
trwać, bo nasze korzenie są bardzo
mocne. Nasze dzieje pokazały to nie
raz. Ten korzeń jest ogromnie mocny i trwajmy przy nim, i trwajmy
w nim, i chrońmy go […]”
- Andrzej Duda.
Stawką wyborów prezydenckich była nie tylko poprawa warunków ekonomicznych Polaków, o czym
przekonywał Andrzej Duda, ale – co niemniej ważne – powstrzymanie niszczenia władzy sądowniczej
(o czym prezydent Duda milczał). Nie wspominał
o tym mimo, że dalsze zachwianie równowagi między władzą sądowniczą a rządzącymi politykami (do
czego przyłożył swój długopis) grozi osunięciem się
demokratycznej Rzeczypospolitej w otchłań woluntaryzmu Prezesa Kaczyńskiego i jego zauszników.
Tylko to wystarczyło by zerwać się z kanapy i biec
na głosownie.
Zastanówmy się jednak nad inną, chyba ważniejszą stawką tych wyborów, jaką była nasza przyszłość. Jak długo, przy samowładnie rządzącym
Kaczyńskim i zdalnie sterowanym prezydencie,
Polska będzie Polską? Pozostawienie tego duetu u
sterów państwa oznacza, że kontynuowana będzie
egoistyczna, izolacjonistyczna i etnocentryczna polityka oparta na zmurszałej doktrynie przedmurza (w
wersji przedmurza wyspowego), oraz XIX wiecznych

koncepcjach gospodarczych (przemysł ciężki, nacjonalizacja) a także na anachronicznych teoriach międzymorza i romantycznych utopiach narodu wybranego. Warto zatem zapytać: na ile Prezes i prezydent,
którzy trwają przy takich zabytkach polskiej myśli
politycznej są zagrożeniem dla suwerenności państwa
polskiego? Czy z powodu ich kurczowego trzymania
się starych korzeni znowu nie pójdziemy na dno zalani płynącym wartko nurtem współczesności? To nie
żarty. Pierwsze oznaki podtopienia są już widoczne.
Posiadamy aż za dużo przykładów na to, że byt
Polski nie jest dany raz na zawsze i że sporą część
dziejów Polacy przeżyli pod obcym panowaniem.
Istnieje także wiele odpowiedzi, dlaczego mieszkający nad Wisłą nie potrafili zjednoczyć się wokół
korzystnej dla swego kraju wizji rozwoju, nie zreformowali państwa, nie obronili go przed zaborami
i nie wybili się na niepodległość o własnych siłach.
Jednym z powodów był fakt, że kierowano się przestarzałymi, nieadekwatnymi koncepcjami i doktrynami, które formułowane były ze zbyt partykularnej,
partyjnej bądź polonocentrycznej perspektywy, nie
biorącej pod uwagę ani dążeń sąsiadów ani trendów
rozwojowych całej Europy ani polityki globalnej. Do
tego należy dołożyć wiarę w odległe, egzotyczne sojusze, mesjanistyczne rojenia o wyjątkowym narodzie
oraz zwykłe chciejstwo rządzących.
Bardzo cenimy symbolikę narodową, wychwalamy
polską dumę, siłę (moralną) i godność oraz czcimy
bohaterstwo Polaków, ale trzeba zdać sobie sprawę,
że romantyczne powstania i heroiczne insurekcje kończyły się gorzkimi porażkami, wywłaszczeniami i wywózkami na Sybir a ofiary Powstania Warszawskiego
były nad wyraz realne i liczone w setkach tysięcy
mieszkańców stolicy. Historia podpowiada, że powielanie tych samych reakcji, kurczowe trzymanie się
takich samych koncepcji i rozwiązań nie jest najlepszym sposobem na zmianę sytuacji. To powodowało,
że także wysiłki polityczne, gospodarcze i kulturowe
Polaków zmierzały w innym lub wprost przeciwnym
kierunku niż europejskie i światowe prądy intelektualne, gospodarcze i polityczne. Norman Davies
zauważył, że: „podczas, gdy wiek dziewiętnasty był
wiekiem reform i ulepszeń dla Wielkiej Brytanii,
wiekiem ekspansji dla Ameryki, wiekiem imperialnej
potęgi dla Prus i Rosji i wiekiem narodowego wyzwolenia dla Niemców i Włochów, dla Polaków był epoką
klęski, izolacji i upokorzeń”. Davies komentuje tutaj
efekt wypadnięcia Polski z głównego nurtu przemian
formującego każdą epokę. Można mówić, że Polska
jest klasycznym przykładem znanego naukom politycznym mechanizmu, który nazywa się „rozwojem
asynchronicznym”. Asynchronia to przeciwieństwo
równoczesności,
współbieżności,
koincydencji,
współżycia, współdecydowania, współpracy…
Wydawałoby się, że po takich doświadczeniach
podstawowym obowiązkiem rządzących powinno być
wystrzeganie się pułapek asynchronii i dbałość o dobro państwa i jego obywateli a nie generowanie kryzysów gospodarczych (które czekają nas za zakrętem),
ustawiczne wywoływanie konfliktów wewnętrznych
w kraju i prowokowanie niepotrzebnych konfrontacji
międzynarodowych, co notorycznie czynią rządzący
obecnie Polską z Kaczyńskim i Dudą na czele. Znowu
bez głębszych analiz i profesjonalnych ocen aktualnej
sytuacji międzynarodowej, bez rzetelnego rozeznania
rozkładu sił własnych, regionalnych i globalnych stawia się na propagandę i trwa przy takich np. mrzonkach, jak wizja Polski jako (atomowego?) przedmurza
„Zachodu” a Warszawy jako stolicy Międzymorza
budowanego przeciw Niemcom i Zachodniej Europie.
Po 1989 roku wydawało się, że nadszedł nareszcie
czas na synchronizowanie naszych losów z pokojowym rozwojem gospodarczym i kulturowym demokratycznych krajów tzw. Zachodu. Po raz pierwszy
pojawiła się szansa, na którą czekaliśmy bardzo długo. Mur runął, otwarto granice i udzielono nam pomocy ekonomicznej. Zaproszono nas do współudziału w
rozwiązywaniu najważniejszych wyzwań polityki europejskiej i problemów współczesnego świata, na co
pozwoliło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i
do paktu NATO. W jego ramach ważny był stabilny,
oparty na strategicznym partnerstwie sojusz z globalnym mocarstwem, z którym liczy się świat. Wszystko
było zatem tak, jak wymarzyli nie tylko „chorzy”
na Polskę ludzie jak np. Zbigniew Brzeziński, Jan
Nowak Jeziorański czy Jerzy Giedroyć, ale wszyscy
myślący trzeźwo Polacy.
Komu to przeszkadzało? Dlaczego ekipa PiS-u nie
gra na dwóch albo kilku nawet fortepianach, jak sugerował Giedroyć? Czy nie można być w NATO i w
Unii Europejskiej bez zwodzenia i obrażania któregoś
z partnerów? Chyba można, bo robi to wiele innych
krajów. Kaczyński i Duda zastąpili skomplikowane
instrumenty dyplomacji o szerokiej skali tonów i półtonów głośnikami, z których lecą nieprzemyślane solówki disco-polo skierowane albo w stronę założycieli

Unii Europejskiej albo w stronę całej Unii albo intymne pościelówy w stronę Donalda Trumpa. Najgorsze
jest to, że te solówki się wzajemnie wykluczają… Ich
hałaśliwy i buńczuczny albo słodki ton świadczy nie
tylko o niepewności i nieobyciu rządzącej ekipy, ale
także o chęci zagłuszenia własnego sumienia i rozsądku wyborców krajowych. Bowiem reszta świata dokładnie wie, co się dzieje…
Koncepcje Prezesa Kaczyńskiego oraz innych wizjonerów polskiej prawicy narażają nas na zerwanie
związków z bliższym i dalszym otoczeniem, ponieważ jest to myśl całkowicie polonocentryczna, nie
biorąca pod uwagę ani rzeczywistych dążeń sąsiadów, nie widząca potrzeby uzgodnienia własnego losu z losem regionu, kontynentu czy świata (klimat).
Brak (chęci?) zrozumienia europejskich procesów
społeczno-politycznych prowadzi także do formułowania celów sprzecznych z celami i interesami Unii
Europejskiej. To prowadzi do coraz głębszego wyobcowania Polski ze wspólnoty europejskiej. Nie chodzi
tylko o łamanie konstytucji i niszczenie demokracji
przez notoryczne naruszanie jej standardów, ale także
o przyjęcie celów politycznych bezpośrednio zagrażających jedności Unii Europejskiej, o podważanie jej
legitymacji politycznej, lekceważenie jej przepisów i
reform, poddawanie w wątpliwość jej możliwości decyzyjnej i wspólnych wizji rozwojowych.
Niestety, koncepcje i działania rządzącej obecnie
Polską ekipy uruchomiły już procesy wekslujące
Polskę na drogę rozwoju asynchronicznego. Jeśli się
nie opamiętamy i zgodzimy na kontynuowanie tej polityki dojdzie prawdopodobnie do załamania gospodarczego i osłabienia Polski, co w najgorszym wypadku (w momencie nowych zawirowań międzynarodowych) oznaczać może kolejną utratę niepodległości.
Dlaczego się o tym nie dyskutuje? Dlaczego nie próbuje się wypracować koncepcji rozwoju i rozwiązań
polityki zagranicznej, na którą przynajmniej w 80
procentach zgadzałaby się większość polskich partii i
opcji ideologicznych, aby nie dochodziło po każdych
wyborach do drastycznych zmian kierunków, gwałtownych zwrotów i konfrontacji? Może udałoby się
dojść do porozumienia by porzucić koncepcję przedmurza w dzisiejszej, PiS-owskiej wersji, czyli pancernego muru chroniącego Polskę i Europę Zachodnią
przed Rosją i narodami zza wschodniej granicy?
Może udałoby się uzgodnić bardziej elastyczną koncepcję POMOSTU między Unią Europejską a jej
wschodnimi sąsiadami, miejsca, na którym dochodziłoby do korzystnych spotkań i transakcji między narodami całej Europy. Polska jako część Unii mogłaby w
końcu sensownie wykorzystać swoje położenie geopolityczne pośrednicząc w tym z korzyścią dla siebie
i kontynentu.
Doktryna przedmurza i koncepcja międzymorza
oparte są na myśleniu geopolitycznym, aczkolwiek
nawet teoria geopolityki przyłożona do dzisiejszej
sytuacji mówi zupełnie co innego, niż to, przy czym
upierają się rządzący. Jasne, że geograficzne usytuowanie Polski się nie zmieniło, leżymy nadal nad
Wisłą, nadal między Niemcami a Rosją, czyli między
dwoma „młyńskimi kamieniami”, jak pisał jeden z
najwybitniejszych polskich publicystów politycznych Juliusz Mieroszewski. Kamieniami, które mieliły państwo polskie poprzez dzieje. Trzeba jednak
wreszcie dopuścić do siebie myśl, że przynajmniej
jeden z dwóch potężnych naszych sąsiadów nie chce,
nie zamierza i nie ma warunków ani możliwości aby
zmielić Polskę na mąkę. Wielowiekowe agresywne
sąsiedztwo Niemiec to dzisiaj historia, którą straszą
w złej wierze politycy PiS-u, aby manipulować nami
według swojego widzi mi się (jak kiedyś dziadkiem
z Wermachtu). Niemcy od połowy ubiegłego wieku
posiadają w pełni demokratyczne państwo kierujące
się na arenie międzynarodowej humanitarną, proklimatyczną i pokojową polityką. W 1951 roku zostały wpisane w koncyliacyjne instytucje Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali, a potem w sposób kompromisowy pomagały w rozwijaniu i wzmacnianiu Unii
Europejskiej, do której my także zostaliśmy przyjęci
na zasadach politycznego partnerstwa. Giedroyc od
lat 50-tych postulował silną, sfederowaną i zjednoczoną Europę, w której Niemcy zostałyby włączone a
zarazem zneutralizowane przez demokratyczne instytucje federacyjne. Opcja europejska jest tym bardziej
aktualna dzisiaj, albowiem w dzisiejszej Unii są także
byłe państwa satelickie, a nawet niektóre byłe republiki ZSRR.
Polonocentryzm, tradycjonalizm i egoizm narodowy nie pozwalają Kaczyńskiemu i Dudzie dojrzeć
zalet i możliwości Unii Europejskiej, czyli dać szansy geopolitycznemu tworowi, który mógłby stać się
ścisłą wspólnotą narodów europejskich, samodzielną
potęgą światową, której częścią bylibyśmy wreszcie
także i my. To dopiero zmieniłoby nasze przeklęte położenie geopolityczne z bycia POMIĘDZY na bycie
WEWNĄTRZ, jako integralna część Europy.

Ten, kto zatem odwraca się od Unii albo odrzuca ją jako wspólnotę, a na pewno ten, kto grozi, że
z niej wystąpi, oddaje Polskę (nawet gdy zrobi to
nieświadomie) w łapy nieskrępowanego żadnymi
umowami ani traktatami imperializmu rosyjskiego i na pewno działa wbrew polskiej racji stanu.
Nie służą jej też próby zamienienia Polski w tratwę bujającą w otchłani międzymorskiej. Dzisiejsza
Polska zamiast umacniać Unię, kolebie się między
Rosją, Turcją a Węgrami odpływając od Francji i
Niemiec oraz całej wspólnoty europejskiej. Dryfuje
bez bezpiecznych kół ratunkowych dla obywateli
zanurzając się coraz bardziej wraz ze spadkiem notowań wyborczych prezydenta Trumpa i jego szansami na kolejną elekcję… Na dodatek za zakrętem
ostatnich wyborów czai się „repolonizacja mediów”
czyli kolejne przejęcie i podporządkowanie jednej partii wszystkich mediów publicznych w kraju.
To doprowadzi do wzrastającej izolacji Polski na

arenie międzynarodowej, rosnącej ksenofobi oraz zamknie Polskę przed Innym, przed Innowacją, przed
Otwartością i przed Rozwojem. Zamiast „wyspy wolności” może powstać osamotniona twierdza albo/oraz
Alcatraz dla myślących inaczej niż Prezes Kaczyński
(wierzcie mi – Andrzej Duda podpisze).
Tak więc odwiążmy wreszcie od szyi ten ciężki
korzeń, rozbijmy skamienieliny myślowe, porzućmy
głazy kompleksów z epoki nieszczęść i zbudujmy
wreszcie statek, który przetrwa sztormy i burze. W
którym będziemy bezpiecznie, wygodnie i zasobnie
płynąć zgodnie z współczesnym nurtem historii. Jeśli
się nie opamiętamy to przyszli politolodzy i psychologowie społeczni będę mówić (na wzór instynktu
samozachowawczego) o polskim instynkcie samobójczym, który niewzruszony na argumenty i doświadczenia historii trwa od wieków zakorzeniony w polskiej mentalności politycznej.
Janusz Korek

Czy prezydent Duda
wykorzysta szansę?
Jakby nie patrzeć, to prezydentury
Andrzeja Dudy nie można zaliczyć
do bardzo udanych. Ostatnie wybory
pokazały, że przynajmniej połowa
społeczeństwa nie była z niej zadowolona. Co gorzej, prezydent Duda
skonfliktował się ze swoim własnym
środowiskiem naukowo-prawniczym oraz nawet z częścią rodziny
swojej żony. W tej sytuacji, gdyby
przegrał wybory, to nie bardzo by
miał dokąd wracać.
W tej sytuacji, gdyby przegrał wybory, to nie bardzo
by miał dokąd wracać. Jego macierzysty Uniwersytet
Jagielloński nie bardzo by go widział ponownie.
Wzięło to się stąd, że prezydent Duda nie był samodzielny, był nadmiernie uzależniony od Partii i Rządu
oraz przede wszystkim od Prezesa tej partii.
W innej sytuacji jest Rafał Trzaskowski, który po
przegranych wyborach spokojnie zasiądzie ponownie
na fotelu prezydenta Warszawy z wielką szansą na
drugą kadencję.
W Stanach Zjednoczonych Prezydent – który ma
znacznie większą od naszego władzę, bo jednocześnie jest szefem rządu – ma jednak też uzależnienia.
Wybrany na czteroletnią kadencję musi się samoograniczać, bo w połowie kadencji są wybory do Kongresu

(parlamentu i senatu) i gdy prezydent podpadnie wyborcom, to wybiorą nieprzyjazny mu Kongres i wtedy wszystkie inicjatywy Prezydenta będą blokowane.
Podczas następnych dwóch lat Prezydent musi dbać
o swój własny wybór na drugą (i ostatnią) kadencję.
Potem sytuacja się powtarza. Następne dwa lata i kolejne wybory do Kongresu. I dopiero ostatnie dwa lata
z tych dwu kadencji Prezydentowi dają wolność. Jest
wolnym człowiekiem i może podejmować takie decyzje, jakie chce, z myślą o zapisaniu się na kartach historii. Historii przez duże H. Tych dwóch ostatnich lat
nie dano wybitnemu prezydentowi, jakim był (według
mnie) Richard Nixon, którego zdjęto z urzędu. Może
właśnie z tego powodu, że miał bardzo ambitne plany.
Prezydent Andrzej Duda dostał drugą szansę. W
drugiej (i ostatniej) kadencji ma możliwość poprawienia wizerunku. Nie musi już się łasić do Prezesa
i PiS-u. Może być sobą. Jak sam słusznie zauważył,
teraz odpowiada już tylko przed Bogiem i Historią.
Tą przez duże H.
Zaraz po wyborach Duda i jego córka coś o tym powiedzieli. Później Prezydent przeprosił tych wszystkich, którzy poczuli się obrażeni lub skrzywdzeniu
jego wypowiedziami w czasie kampanii wyborczej
oraz całej jego ubiegłej kadencji.
Jak słusznie zauważył znany publicysta Jacek
Żakowski, intencję „nowego” prezydenta łatwo będzie sprawdzić, jeśli niezwłocznie odbierze przysięgę od legalnie wybranych przez dawny sejm sędziów
Sądu Najwyższego i wprowadzi ich do SN na miejsce
dublerów, wówczas się uwiarygodni.
Ale czy ma na tyle rozsądku i przyzwoitości?
Poczekamy, zobaczymy. Jak mawiają Rosjanie.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

W Szwecji Trzaskowski górą...
Wybory prezydenckie pokazały, w jakiej próżni
znajdują się niektóre środowiska polonijne w Szwecji,
które zachłysnęły się, jakiś czas temu, wizjami
prezesa Kaczyńskiego. Z czasem zresztą to zauroczenie
przesunęło się jeszcze bardziej na prawo, ku
Konfederacji.
Okazało się bowiem, że hołubiony przez środowiska bliskie Kongresowi Polaków w Szwecji, kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak, zyskał w Szwecji poparcie tylko ok. 6% wyborców. To symptomatyczne. Kongres już wiele lat temu
odleciał w mentalny niebyt i stał się narzędziem dla zatwardziałych narodowców
udających Prawdziwych Patriotów. Wszystko za przyzwoleniem marnego prezesa
Kongresu, Janusza Górczyńskiego.
Od lat w Kongresie nic się nie zmienia, a organizacja dusi się ideologicznie. W
dodatku o jej poglądach świadczą wpisy na Facebookowych stronach sympatyzujących z nią organizacji. Jak ten na stronie Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie,
który ostrzega przed “żydowskim zamachem stanu w Polsce”: “Nie wszyscy
Polacy mają świadomość, że to się dzieje naprawdę. Jesteśmy w trakcie likwidacji
Państwa Polskiego i całkowitego jego przejęcia przez żydów”. A owi Żydzi to kto?
Duda, Kaczyński i Morawiecki.
Paranoja to mało powiedziane. (ngp)
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Iluzjon
zaprasza
Ten felieton będzie o filmie, ale
wymaga wyjaśnienia. Naszym
filmowym guru jest Aleksander
Kwiatkowski. Kinematografia
współczesna to jego rewir. Nie
ośmieliłabym się naruszyć owych
granic więc pisać będę wyłącznie
o filmach mej młodości.
Mieliśmy dwa kina w pobliżu, Moskwę i Stolicę. Moskwę oddano do użytku już w 1950 roku.
Dwukondygnacjowy budynek z ciekawą architekturą
niestety zburzono i zastąpiono tuzinkowym szklanym
kolosem, nie współgrającym z pozostałą zabudową.
Kino Stolica budowano na moich oczach na poczatku lat 50-tych. Pamiętam żółtawy pył unoszący się
wokół, kiedy fasadę okładano płytami z kremowego
piaskowca. Stolica przetrwała do dziś, ale po zmianie
nazwy na Iluzjon prezentuje stare klasyki filmowe.
Jako dziecko brano mnie do kina na poranki, ale
pierwszym filmem jaki zapamiętałam był „Kala
Nag”, brytyjska ekranizacja opowiadania Rudyarda
Kiplinga o przyjaźni indyjskiego chłopca ze słoniem.
Prawdziwe zainteresowanie filmem rozbudziło się u
mnie jednak dopiero w okresie dorastania.
Osobom niewtajemniczonym w realia PRL może
zdawać się, że nie mieliśmy dostępu do zachodnich
filmów, że karmiono nas ideologiczną filmową papką ze Wschodu. Nic bardziej błędnego. Do Polski
sprowadzano wiele wartościowych filmów. Istniała
także produkcja rodzima, głównie reminiscencje wojenne, na przykład „Kanał” czy „Zakazane piosenki”,
ale entuzjazm wszystkich nastolatków budził przede
wszystkim bohater „Popiołu i diamentu”, Zbigniew
Cybulski. Brałam wtedy prywatne lekcje angielskiego u rodzonej cioci idola. Kiedyś zastałam go tam z
wizytą i od tej pory przychodziłam punktualnie na
lekcje i nie opuszczałam żadnej, w nadziei, że znów
Go ujrzę.
Będąc nastolatką pochłonęła mnie bez reszty pasja
filmowa: kupowałam regularnie tygodnik „Film”, wycinałam fotosy gwiazd i biegałam do kina kilka razy
w tygodniu. Kino było tanie, ulgowy bilet kosztował
niecałe trzy złote, co nie stanowiło uszczerbku dla naszego skromnego rodzinnego budżetu. Mimo żelaznej
kurtyny na ekrany wchodziły zachodnie filmy, głównie francuskie i włoskie, przeważnie czarno-białe,
co dodawało im ekspresji. Podziwiałam damy filmu
francuskiego, Michelle Morgan, Danielle Darieux,
amantów, starszawego Jeana Gabina i młodziutkiego
Gerarda Philipe’a, oraz nowe, wschodzące włoskie
gwiazdy, Ginę Lollobrigidę i Sophię Loren walczące
o palmę pierwszeństwa. Sława i nieco banalna uroda Giny nie przetrwały próby czasu i przygasły po
małżeństwie z południowo-afrykańskim chirurgiem
Christianem Barnardem, podczas gdy Sophia Loren
pozostała pięknością nawet na starość.
Kiedy weszła na ekrany szwedzka romantyczna
opowieść „Ona tańczyła jedno lato”, o której wszyscy mówili, zapragnęłam ten film obejrzeć. Był dozwolony od lat osiemnastu i mogłam to zrobić tylko
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w towarzystwie osoby dorosłej. Ubłagałam mamę,
aby ze mną poszła. Siedziałyśmy pochłonięte akcją o trudnej, grzesznej miłości dwojga młodych,
aż do momentu, kiedy pokazano szokującą – jak
na owe czasy – scenę, kiedy w plenerze dochodzi
do pierwszego zbliżenia kochanków i u leżącej
na wznak dziewczyny widoczna jest naga pierś.
– Po co ja cię na to wzięłam? – syknęła zgorszona
mama. Wszyscy widzowie wokół usłyszeli ten komentarz, a ja zaczerwieniłam się ze wstydu.
Kiedy na ekrany miał wejść film „Czarownica” z
Mariną Vlady, wszystkie młode kinomanki ogarnęło
podniecenie. Film był owiany legendą. Na ulicach
pojawiało się coraz więcej dziewcząt z długimi jasnoblond włosami à la czarownica. Film wyświetlano w kinie Polonia, pod którym w kolejce po bilety
rozgrywały się dantejskie sceny. Był dozwolony od
osiemnastu lat, więc i tym razem potrzebowałam mamy jako towarzystwa. Udało mi się w końcu kupić
dwa bilety od konika po cenie dużo wyższej niż normalna. Miejsca nie były obok siebie, co uważałam za
zaletę, gdyby mamie znów przyszło do głowy głośno
komentować akcję. Urzekła mnie uroda bohaterki i
tajemniczy romans. Sądziłam, że film rozgrywa się
we Francji, ponieważ główny bohater, którego grał
Maurice Ronet i wykonawczyni tytułowej roli byli Francuzami. Wiele lat później, mieszkając już w
Szwecji, dostrzegłam w programie telewizyjnym film
„Czarownica”. Obudziły się dawne wspomnienia.
Postanowiłam go ponownie obejrzeć. Ku memu bezgranicznemu zdziwieniu mówiono w nim po szwedzku, a akcja rozgrywała się w Dalarna. Film stracił z tego powodu nieco ze swej magii, ale po części pewnie
i dlatego, że nie oglądałam go już oczyma ciekawej
świata nastolatki.
Gdy w latach 60 rozeszła się wieść, że film
„Przeminęło z wiatrem” wyprodukowany już w 1939
roku i to w kolorze nareszcie będzie miał polską premierę, nie posiadałam się z radości, że obejrzę sławną
ekranizację ukochanej powieści. Film miał iść w kinie Moskwa, niedaleko mojej szkoły. Dostałam bilet
na seans zaczynający się zaraz po lekcjach. W szatni
natknęłam się na koleżankę-intelektualistkę z mojej
klasy. Podzieliłam się z nią entuzjastycznie wspaniałą
nowiną. Spojrzała na mnie z pobłażliwym uśmieszkiem; wydało mi się, że w jej wzroku dostrzegłam
lekkie politowanie nad trywialnością moich zainteresowań. Film spełnił z nawiązką wszystkie oczekiwania. Zarówno książka, jak i film ukształtowały cały
mój obraz wojny stanów. Czysto racjonalnie przyznaję wprawdzie rację stanom północnym, ale sercem jestem po stronie Konfederacji.
Mniej więcej w tym samym czasie weszły na
ekrany dwa francuskie filmy „Głos przeznaczenia” i
„Preludium sławy” o cudownym dziecku nazwiskiem
Roberto Benzi, który jako mały chłopiec stał się sławnym dyrygentem. Główną rolę, czyli samego siebie,
grał urodziwy, ciemnowłosy, młodziutki Roberto.
Po obejrzeniu obu filmów zakochałam się w nim na
umór. Była to oczywiście miłość platoniczna, a raczej
fantazja o miłości. Kiedy okazało się, że Roberto ma
przyjechać do Warszawy, aby dyrygować w filharmonii, moje uczucie przybrało bardziej realną formę.
Z bijącym sercem wybrałam się na koncert i zasiadłam wśród publiczności, która w dziewięćdziesięciu
procentach składała się z podlotków takich jak ja.
Zamiast słuchać muzyki, wpatrywałam się rozmarzona w smukłą sylwetkę dojrzalszego niż w filmie artysty. Po zakończonym koncercie dziewczęta wpadły w
euforię i tłum wielbicielek wbiegł na scenę, aby z bliska podziwiać idola i zdobyć jego autograf. Dałam się
też ponieść uczuciom i zrobiłam to samo. Roberto miał
niewyraźną minę i szybko schronił się za kulisami,

gdzie nie miałyśmy wstępu. Parę minut później ktoś
ujrzał go na schodach w kuluarach. Rzuciłyśmy się
więc na korytarz i tam go dopadłyśmy. Przyparty do
muru na podeście zaczął rozdawać autografy. Mnie
też udało się zdobyć podpis na fotografii, którą nabyłam w czasie przerwy. Na tym zakończyła się nasza
znajomość. Zdjęcie oprawiłam w ramkę i postawiłam
na biureczku do adoracji. Ojciec zauważył kiedyś tę
fotografię i nie przypuszczając, że czaję się w pobliżu,
zapytał może niezbyt taktownie: — A co to za typek?.
— Nie mów tak głośno, bo Terenia może usłyszeć i
będzie jej przykro. Ona się w nim kocha – wyjaśniła
szeptem mama, w imię kobiecej solidarności.
Kiedy niedawno sprawdzałam na internecie parę
szczegółów dotyczących owych filmów, znalazłam
aktualne zdjęcie dyrygenta. Tęgi, łysawy starszy pan z
dużą, mięsistą twarzą i krzaczastymi brwiami niczym
nie przypominał urodziwego Roberta. Muszę przyznać, że Małżonek postarzał się dużo szlachetniej.
Z młodzieńczych wakacji w Juracie mam wiele
pięknych wspomnień. Mieszkałyśmy z przyjaciółką w domku na ulicy Ratibora pod formalną opieką
jej babci. Pozostawiała nam wiele swobody w towarzystwie rówieśników; wielu naszych znajomków
koczowało w namiotach w pobliżu. Pewne dni były
szczególne, na przykład te, kiedy wybraliśmy się do
kina aby obejrzeć dwa świetne filmy, kultowe dzieło
Felliniego ”Dolce Vita” i ”Życie prywatne” z Brigitte
Bardot. Oba szły tego samego lata w tygodniowym
odstępie. Jurackie wyprawy do kina wspominam z
dwóch przyczyn. Przede wszystkim same filmy zrobiły na nas ogromne wrażenie, a poza tym organizacja
tych wypraw graniczyła w naszych oczach z ekstrawaganckim luksusem.
Jurata nie miała własnego kina, najbliższe było w
Jastarni. Mimo. że obie miejscowości leżą blisko siebie, nie mieliśmy zbytniej ochoty na nocne powroty
przez las, nawet w większej grupie. W owych czasach na Helu nie słyszało się wprawdzie o napadach,
rabunkach czy gwałtach, ale widocznie zbyt mocno
wzięliśmy sobie do serca przestogi starszych, aby nie
chodzić w nocy po lesie. Problem wyprawy do kina
uległ wkrótce rozwiązaniu, które przekroczyło nasze
najśmielsze oczekiwania. Groźny pan komendant z
ośrodka wojskowego, w przypływie dobrego humoru,
użyczył nam dwukrotnie do dyspozycji mikrobusiku
z szoferem. Nie wiem za czyją sprawą się to stało.
Może ojciec jednej z koleżanek, wysoko postawiony
wojskowy, spędzający wtedy urlop w ośrodku, wstawił się za nami. A może załatwiła to babcia, szanowana w kręgach wojskowych wdowa po przedwojennym pułkowniku, będąca w dobrych stosunkach z
komendantem. Czuliśmy się niezwykle ekskluzywnie
kiedy mikrobus podjechał pod domek na Ratibora aby
przewieźć całe nasze liczne grono, do kina w Jastarni
i z powrotem.
Z wypiekami na twarzach oglądaliśmy ”Słodkie
Życie” zafascynowani nocnymi jazdami w luksusowych samochodach po Rzymie, nabrzmiałą seksem
Anitą Ekberg potrząsającą burzą platynowych włosow, sfrustrowaną, tajemniczą Anouk Aime i pełnym
męskiego uroku Marcello Mastroiani. ”Życie prywatne” poruszyło nas swym tragicznym zakończeniem.
Birgitte Bardot była wówczas młodzieżowym idolem. Z przerażeniem i współczuciem śledziliśmy losy
młodej aktoreczki, która zaszczuta przez media ulega
wypadkowi czy może popełnia samobójtwo skacząc
z okna. Do dziś pamiętam filmowany w zwolnionym
tempie lot owianej pasmami jasnych włosów Birgitte
przez podwórko-studnię.
Po powrocie dyskutowaliśmy filmy do późna w
nocy. I doszliśmy wtedy do wspólnego wniosku, że
nasze słodkie życie w Juracie nie jest wcale gorsze niż
to filmowe. Chociaż nie jesteśmy aż tak piękni i bogaci jak bohaterowie filmu, możemy chodzić na potańcowki do Palomy, opalać się na złocistej plaży, mamy
swoje flirty i romanse i robimy nocą samochodowe
przejażdżki, wprawdzie nie po Rzymie, a po Helu.
Możemy się nawet poszczycić nocną kąpielą jednej
z koleżanek, chociaż nie w fontannie Di Trevi, tylko
w zimnym Bałtyku, ale bardziej śmiałą, bo nie w wieczorowej sukni, a nago. Górowaliśmy nad bohaterami
filmu tym, że nie byliśmy sfrustrowani, neurotyczni,
zdeprawowani, zaszczuci ani dekadenccy. Byliśmy
od nich zdrowsi psychicznie i chyba szczęśliwsi.
Wiele innych filmów utrwaliło mi się w pamięci. Ekranizacje znanych powieści: „Wojna i pokój”,
„Na wschód od Edenu”, „Doktor Zjivago”. Filmy
z Audrey Hepburn i Gregory Peckiem, na przykład
„Rzymskie wakacje”, Hichcocka „Okno na podwórze” czy „Ptaki”, „Grek Zorba”, filmy Polańskiego,
„Noc wampirów, „Rosmarys baby” i „Repulsion”, a
nawet westerny „W samo południe” czy „Rio bravo”.
Lista mogłaby być dużo dłuższa, ale nie chcę amatorskimi refleksjami irytować filmowego profesjonalisty
NGP.
Teresa Urban

Kanał Dalslandzki. Genialny i niezwykły
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Gdy ktoś pyta o kanały żeglugowe
w Szwecji, to odpowiedź jest zazwyczaj
jedna: Göta kanal czyli Kanał Gotyjski.
To oczywiście najbardziej znany
i najdłuższy śródlądowy kanał wodny
Szwecji o długości 190,5 km, z czego 87
km to odcinki sztuczne, łączący Sjötorp
nad jeziorem Wener z Mem nad
Morzem Bałtyckim. Ale... to zaledwie
jeden z wielu kanałów w Szwecji. A tych
(dzisiaj czynnych, lub wyłączonych już
z żeglugi) ma Szwecja... 135.

Perełką inżynieryjną, a także urokiem, konkuruje
z Kanałem Gotyjskim, żeglugowy kanał śródlądowy
zlokalizowany w regionach Dalsland i Värmland,
czyli Kanał Dalslandzki (szw. Dalslands kanal). To
droga wodna liczy 250 km długości, ale tylko na 10
kilometrach została w znaczącym stopniu zbudowana
rękami człowieka. Pozostała część to naturalny system wodny połączony 31 śluzami, łączącymi położone na zróżnicowanej wysokości jeziora.
Zarówno Dalsland, jak i Värmland, to jedne z najbardziej urokliwych regionów Szwecji, pokryte gęstymi lasami, z ciekawą historią, proporcjonalnie niewielką liczbą mieszkańców. Dalsland to zresztą jeden
z najmniejszych regionów w Szwecji, który w 25%
pokrywają jeziora. Nic więc dziwnego, że właśnie
tutaj powstał jeden z najbardziej urokliwych szlaków
żeglugowych. W niektórych przewodnikach zachwalany jako jeden z najpiękniejszych na świecie.
Drogę wodną zbudowano w latach 1864-1868 według projektu inżyniera Nilsa Ericsona. To postać
znana w Szwecji, w latach 1830-50 prowadził budowę kilku ważnych szlaków kanałowych (Stallbacka,
Säffle, Karlstad i Albrektsund), zajmował się odbudową kanału w Trollhättan i śluzy w Sztokholmie.
Ale jego najsłynniejszym dziełem jest właśnie Kanał
Dalslandzki z akweduktem w Håverud. Za swoje zasługi w 1860 roku przyznano mu tytuł barona.

Nils projektował, a obiekty budował jego syn –
Werner. Początkowo Kanał Dalslandzki służył do spławiania drewna i rudy żelaza pomiędzy Östervallskog
na jeziorze Stora Le (przy granicy norweskiej) i Köpmannebro nad jeziorem Vänern. Ostatnie statki towarowe przepłynęły po tej drodze w 1980. Obecnie
służy ona wyłącznie turystyce – statkom białej floty,
żaglówkom i kajakarzom. Najbardziej zaawansowany technicznie i atrakcyjny turystycznie jest system
czterech śluz i akwedukt w miejscowości Håverud.
Przyciąga on tysiące turystów z całego świata.
W Håverud nie było możliwości zbudowania zwykłej śluzy. Skały były luźne, prąd silny, a przepaść
między jeziorami zbyt stroma. Nils Ericson wpadł
wówczas na genialny pomysł zbudowania zamiast
śluzy akweduktu. To wolno wiszący most, do którego
woda jest prowadzona w blaszanej rynnie o długości
33,5 m nad bystrym strumieniem łączącym jezioro Åklång z Upperudshöljen. To jedyny taki obiekt
w Szwecji, jedyny w Skandynawii. Stalowe płyty
akweduktu połączone są 33000 nitów i, podobno, żaden z nich nie wymagał jeszcze wymiany, mimo, że
akwedukt liczy sobie ponad 150 lat. Akwedukt został
wykonany przez słynną firmę Bergsunds Mekaniska
Verkstad w Sztokholmie, płyty zostały złożone na lądzie, a ciężka rynna została wciągnięta na miejsce nad
potokiem.
Akwedukt w Håverud jest wyjątkowy w swoim
rodzaju. Bo chociaż na świecie jest wiele akweduktów, to większość została zbudowana jako rzymskie
kamienne mosty łukowe, inne jako połączenie kamiennych mostów łukowych z nadbudową żeliwnych
rynien. Niezwykłość szwedzkiego rozwiązania dopełniają most drogowy – położony najwyżej, i stalowy
most kolejowy nieco niżej. I głębokie, dość wąskie
śluzy, w których mogą się zmieścić najwyżej trzy łodzie lub żaglówki. To połączenie mostów z akweduktem jest też unikalne – jedyne w Europie.
Napełnianie wody w śluzach to widowisko, które
przyciąga turystów, a dla żeglarzy jest wyzwaniem.
Bez pomocy personelu obsługującego śluzy, trudno
tu przedostać się z jednej strony na drugą. To łącznie 4 śluzy, a do pokonania jest różnica wysokości
10 metrów. Cały spektakl przeprawy trwa godzinę.
Śluzowanie można obserwować zarówno z perspektywy położonego najwyżej mostu drogowego, i stojąc wzdłuż śluz, lub idąc skrajem akweduktu, albo
z samego dołu, gdzie w zabudowaniach otaczających teren znajdziemy Muzeum Kanału, kawiarnię i
restaurację.
Nie ma nic bardziej typowego dla Szwecji, niż
krajobraz w Dalsland. Sielankowe domki w kolorze
faluröd, dziewicze lasy, malownicze śluzy i lśniące
jak lustro jeziora. Podróż Kanałem Dalslandzkim to
podróż po jednej z najpiękniejszych dróg wodnych na
świecie i przez Szwecję w miniaturze. Wzdłuż kanału
znajduje się w sumie 11 portów dla gości, ale także
wiele naturalnych portów. Łącznie 31 śluz rozmieszczonych na 17 stacjach, które pokonują łączną różnicę
wysokości 66 metrów.
Tu trzeba przyjechać! I podziwiać to ogromne, wypełnione wodą żelazne pudełko akweduktu, jeden z
wielu pomników wielkiego geniuszu Nilsa Ericsona.

Prestiżowe
wyróżnienie dla
Piotra Kiszkiela
Piotr Kiszkiel, znany działacz
polonijny z Göteborga, polityk Partii
Liberalnej, jest jednym z tegorocznych laureatów Odznaki za zasługi
dla Miasta Göteborga.
Odznaka przyznawana jest corocznie osobom,
które wniosły znaczący wkład w rozwój miasta, a
przyznaje ją Prezydium Rady Miejskiej. Odznaka za
zasługi składa się z pozłacanej srebrnej igły i figurki
Posejdona.
W związku z pandemią COVID-19 tegoroczna nagroda zostanie wręczona dopiero w przyszłym roku,
razem z laureatami 2021 roku.
Piotr Kiszkiel był laureatem Nagrody Polonii
Szwedzkiej – Polak Roku 2016. W uzasadnieniu
pisaliśmy:
Zaangażowanie w politykę szwedzką nigdy nie
przysłaniało mu zaangażowania również w sprawy
Polonii szwedzkiej. Piotr Kiszkiel (ur. w 1949 roku w
Warszawie)umiejętnie korzystał zarówno ze swoich
polskich korzeni działając w Partii Liberalnej- przez
5 lat jako szef Liberałów w Göteborgu, jak i wykorzystując swoją pozycję w polityce szwedzkiej do nagłaśniania w Szwecji spraw polskich. Dzięki temu był i
jest jednym z najbardziej znanych Polaków mieszkających w Göteborgu.
Obok Piotra Kiszkiela laureatami odznaki zasług
dla Miasta Göteborga 2020 zostali: Karin Alsén, pedagog społeczny, lider rozwoju w dziedzinie zdrowia
publicznego; Henry Ascher, pediatra, profesor nauk
o zdrowiu publicznym i jeden z założycieli Fundacji
Rosengrenska; Mats Grauers, prezes Frölunda
Hockey Club, Gudrun Nyberg, redaktorka serii książek „Sto lat w Göteborgu” i Lena Ulrika Rudeke, kierownik operacyjny i programowy w Jonsered Manor,
University of Gothenburg. (ngp)

Tadeusz Nowakowski
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OD SZWEDZKICH WŁADZ

Zachowaj odstęp w sklepach,
parkach i restauracjach.
Dziękujemy, że wytrzymujesz.
Tegoroczne lato jest inne. Ważne, żebyśmy nadal zachowywali
od siebie odstęp. Musimy też przemyśleć podróżowanie,
wielu z nas musi też poczekać z przytuleniem tych, za którymi
tęsknimy. Chociaż to ciężkie, musimy wytrzymać i chronić się
nawzajem. Wspólna odpowiedzialność ma duże znaczenie.
Razem hamujemy rozprzestrzenianie się zakażenia.

Stosuj się nadal do zaleceń władz. Czytaj więcej na
krisinformation.se lub dzwoń pod 113 13.
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