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Grekstaza
Fatalizm grecki nie jest odarty z Nadziei,
tej zaś nie wyrażają jedynie atrakcje “życia
chwilą”. Jest jeszcze Obietnica, ukryta za
powłoką nieba. Tak mam.
Artykuł Zygmunta Barczyka s.3
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Krótka
historia
szwedzkopolskiego
ekstremizmu
Konszachty z polskimi nacjonalistami im nie pomogły. Po niemal
dziesięciu latach działalności
nacjonalistyczna organizacja
Nordisk Ungdom przestała istnieć.
Jej sojusznikami – w ostatnim okresie działania – byli reprezentanci
skrajnej prawicy w Polsce i niektóre
polskie organizacje w Szwecji.
Trochę historii. Nordisk Ungdom zostało oficjalnie założone w 2010 roku. Ale jego rodowód sięga
kilka lat wcześniej: w organizacji, która nazywała się
Nationaldemokratisk ungdom. NU oficjalnie została
zarejestrowana 22 maja 2009 przez Fredrika Hagberg.
Urodzony w 1986 roku Szwed był rzecznikiem NU od
2015 roku aż do likwidacji ugrupowania. Wcześniej
był związany z Narodową Demokracją, kandydował
do rady miejskiej Vallentuna w 2006 roku. Głośno
było o nim, gdy dwukrotnie odwiedził Kijów podczas Majdanu i w czasie swojej pierwszej wyprawy wygłosił przemówienie w kijowskim ratuszu,
w którym wówczas obradowało Ogólnoukraińskie
Zjednoczenie „Swoboda” – to ukraińska nacjonalistyczna partia polityczna założona w 1991 roku we
Lwowie. Jak można wyczytać w Wikipedii partia ta
powstała pod nazwą Socjal-Narodowa Partia Ukrainy,
a założyli ją m.in. członkowie kół weteranów radzieckiej interwencji w Afganistanie. Partia wydawała
gazetę „Socjal-Nacjonalista”. W swoich poglądach
i symbolice nawiązywała do neonazizmu, rasizmu i
antysemityzmu.
Hagberg, reprezentując w Kijowie szwedzkich nacjonalistów, wygłosił w dniu 18 lutego 2014 przemówienie, które stało się później podstawą do jego zwolnienia ze szwedzkiej armii, gdzie był zatrudniony od
marca 2013 roku. Służył w Livgardet w Kungsängen
w 13. Batalionie Ochrony.
Na spotkaniu inauguracyjnym NU w Göteborgu w
styczniu 2010 roku ogłoszono, że Nordycka Młodzież
„stoczy zaciekłą i bezkompromisową walkę z syjonizmem”. Wszyscy mówcy na spotkaniu byli osobami
wywodzącymi się z Narodowych Demokratów lub ich
związków młodzieżowych. Głównym celem organizacji była radykalizacja młodzieży szwedzkiej i uczynienie nacjonalizmu czymś oczywistym. Po-wołując
się na “ideologię nordycką” uznano, organizacja
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sprzeciwia się mieszaniu „ras” lub grup etnicznych i
opowiadała się za ścisłym rozdziałem między nimi.
Podstawową ideową miała być “rodzina, tradycje i
zachowanie norm”, które są “uważane za centralne
elementy budujące społeczeństwo”. Początkowo NU
zadeklarowała oficjalne poparcie dla Szwedzkich
Demokratów (Sd), ale w 2018 roku zmieniła swoje
nastawienie, uznając Sd za “mało radykalne”.
Znamienne jest to, że inny aktywista partii i jeden z założycieli Nordisk Ungdom, Patrik Forsén,
w 2015 roku założył dodatkowo, razem z osobami
spoza Nordyckiej Młodzieży, ale którzy przez wiele
lat byli zaangażowani w skrajną prawicę... katolickie i ultra konserwatywne stowarzyszenie non-profit
Dackeinstitutet.
Nordisk Ungdom znalazł sobie miejsce na skrajnym marginesie szwedzkiej polityki. Jak organizacja o takim rodowodzie mogła stać się atrakcyjnym partnerem dla niektórych środowisk polskich?
Wiązało się to z programem NU, który od samego
początku podkreślał znaczenie współpracy z ekstremistami z innych krajów. Pierwszym międzynarodowym “partnerem” została ugrupowanie Die Jungen
Nationaldemokraten, związek młodzieżowy NPD.
NPD to niemiecka partia o programie neonazistowskim i skrajnie prawicowym, która jest kontynuatorką
istniejącej w latach (1950–1964) Niemieckiej Partii
Rzeszy.
Niedługo po tym Nordisk Ungdom zwrócił uwagę na Polskę i od 2011 roku coroczna delegacja aktywistów jeździła do Warszawy, aby wziąć udział w
marszach organizowanych w Święto Niepodległości
11 listopada. Fredrik Hagberg był również mówcą
podczas jednego z marszów. Najbliższą współpracę
podjęto z Młodzieżą Wszechpolską, postrzegając ją
jako siostrzaną organizację w Polsce.
To oczywiście pobudziło do współpracy z NU
skrajne środowiska polskich emigrantów w Szwecji,
które tutaj znalazły się jako (najczęściej) emigracja
zarobkowa. Dodatkowo sytuacja polityczna w Polsce
(po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości)
jeszcze bardziej “usprawiedliwiała” takie kontakty,
a opanowane przez polskich nacjonalistów (by użyć
łagodnego określenia) polskie organizacje (mające w
swoim rodowodzie działalność niepodległościową)
– oślepione sukcesami PiS, stały się narzędziem w
wyimaginowanej wojnie z “lewactwem”. W dodatku
wspierając się konserwatywnymi środowiskami związanymi z kościołem katolickim.
Na listach głównych działaczy Nordisk Ungdom
(publikowanych przez organizacje zajmujące się
badaniami nad ekstremizmem w Szwecji) znaleźć
można było wielu Polaków (czasami pod szwedzkimi nazwiskami!), głośno było o nich w mediach
szwedzkich, m.in. z powodu zatrzymań przez policję
szwedzką, podczas gwałtownych demonstracji czy
głośnej “akcji porachunowej”, do której miało dojść
w ośrodku dla imigrantów w Nynäshamn.
Romans polskich i szwedzkich ekstremistów
trwał w najlepsze. I nie tylko ekstremistów. Fredrik
Hagberg był gościem ówczesnej Rady Uchodźstwa
Polskiego w Szwecji i Kongresu Polaków w Szwecji.
Klub Gazety Polskiej w Sztokholmie i Stowarzyszenie
Polskich Patriotów “Semper Fidelis” mieszały się z
działaczami NU podczas demonstracji (czy raczej
kontrdemonstracji) pod ambasadą RP w Sztokholmie.
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Łączyły te środowiska poglądy na “lewicę”, jako
głównego wroga, a w tle był źle skrywany antysemityzm i rasizm. Fale imigrantów z krajów muzułmańskich, jakie zalały Europę kilka lat temu – w tym
dziesiątki tysięcy imigrantów w Szwecji – miały także
wpływ na radykalizację poglądów i trafiały na “przyjazny grunt” wśród polskich ksenofobów.
Znamienne jest to, że Nordisk Ungdom nigdy w
Szwecji nie przyciągał tłumów, była to raczej organizacja na skraju życia politycznego. Ale aktywiści NU potrafili wzbudzić poruszenie i zwrócić
uwagę na swoją organizację poprzez różne akcje
pozaparlamentarne.
Z biegiem lat działacze NU przestawali być “młodzieżą”, nie przybywało nowych członków, a ideologiczna fasada antyimigracyjna przestawała być
atrakcyjna, gdy sytuacja z masowym napływem
uchodźców przestała być aktualna. Osłabło też wsparcie NU poprzez środowiska polskie, które same znalazły się często w kłopotliwej sytuacji wobec władz
szwedzkich.
Pod koniec 2019 roku podjęto więc decyzję o likwidacji Nordisk Ungdom. “Zdecydowaliśmy się rozwiązać organizację, ponieważ nie uważamy warunków
kontynuacji działalności za owocne. Jest jednak rzeczą oczywistą, że idea nie może umrzeć wraz z organizacją – Prawo naszych ludzi do wolności i godnej
przyszłości jest nieodwołalne” – pisali w oświadczeniu Patrik Forsén i Fredrik Hagberg. „Po prawie dziesięciu latach pionierskiego aktywizmu czas zakończyć
ten rozdział. Wspominamy ostatnie dziesięć lat z dumą i miłością dla wszystkich, którzy razem z nami
osiągnęli tak wiele, ale przy tak niewielu zasobach.
Władze wykorzystują swoją pozycję, aby nas uciszyć, przestraszyć i ścigać. Represje są skierowane do
wszystkich, którzy kwestionują korupcję, falę przemocy, masową imigrację, propagandę homoseksualną i
rozpad moralności, by wymienić tylko kilka. Aktywiści
są zwalniani z pracy, związki zawodowe nie chce ich
reprezentować, są prześladowani przez władze, podczas gdy lewicowi ekstremiści mogą nękać i wykorzystywać. (...) Oszustwa wyborcze są powszechne.
Jesteśmy skazani w procesach politycznych, nie wolno
nam wynajmować lokali, banki zamknęły nasze konta.
(...) Powiedzmy sobie jasno: dzisiejsza Szwecja nie
jest ani działającą demokracją, ani rządami prawa.
Opozycja skierowana przeciwko reżimowi jest zwalczana wszelkimi dostępnymi środkami. Rozbieżne
poglądy, demaskatorzy, głoszący prawdę (...) są piętnowani i prześladowani. Szwecja jest rządzona przez
skorumpowaną klasę polityczną, która wzbogaca się
podczas upadku kraju”.
Tak to oczywiście widzieli działacze NU. Nie
wspominali bowiem ani o aktach przemocy, ani o
propagandzie nienawiści i rasizmu, o które Młodzież
Nordycka była oskarżana.
Likwidacja NU nie oznacza jednak, że jej działacze i sympatycy pozostali bezdomni. Większość rozproszyła się po innych skrajnie nacjonalistycznych
organizacjach w Szwecji. Ale zmieniające się czasy
–przynajmniej w Szwecji – zmieniły (zapewne tylko
na razie) nastroje społeczne. Także wśród polskich
ektremistów. Ich “złote czasy” chwilowo minęły,
okazało się bowiem, że mimo dość natarczywej i głośnej kampanii, nie potrafią przekonać do siebie pokaźnej liczby polskich imigrantów w Szwecji. Ostatnie
wybory prezydenckie są tego dowodem – kandydat
skrajnego prawicowego skrzydła, Bosak, uzyskał
wśród Polaków w Szwecji niewiele głosów. Mimo,
iż w propagowanie haseł Konfederacji zaangażowano
autorytet niektórych organizacji polonijnych.
Ten często cyniczny romans z ekstremistami
szwedzkimi polskie organizacje okupiły wewnętrznymi konfliktami, łącznie z cofnięciem dotacji na
działalność, co stworzyło realne zagrożenie dla egzystencji polskich ośrodków w Szwecji. Ale już i wcześniej, zauroczone rządami Prawa i Sprawiedliwości
środowiska, stały się arenę wewnętrznych konfliktów.
Rozpadały się Kluby Gazety Polskiej w Sztokholmie,
rozpadała się Rada Uchodźstwa Polskiego w Szwecji,
kotłowało się w Kongresie Polaków w Szwecji, złe
emocje nie ominęły polskiej szkoły przy Ambasadzie
RP, a w Semper Fidelis zmieniali się ludzie. Dzisiaj
to jakaś szczątkowa organizacja dryfująca ku katolickiej “islamizacji” Polski, która za swojego guru obrała
Grzegorza “Szczęść Boże” Brauna.
Przyczółki Młodzieży Wszechpolskiej i Szturmowcy, które głośno i gwałtownie chciały narzucić
szwedzkiej Polonii swoją wizję świata (opanowanego
przez syjonistów i lewaków), okazała się jednak nie
do końca atrakcyjne. Ale ta otaczająca nas ostatnio
“cisza” nie oznacza, że środowiska te przestały istnieć. Wypłyną znowu, gdy będzie odpowiedni klimat polityczny. I dotyczy to zarówno polskich, jak i
szwedzkich ekstremistów.
Tadeusz Nowakowski
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jako umiejętności wyrywania sie z klinczów dojmującej egzystencji. Sztuka zabawy jest sztuką przeżycia
mimo nieprzyjaznych okoliczności żywota. Jest też
ćwiczeniem wolności (ελευθερία), jakże ważnej dla
Greków na wszystkich jej poziomach. Tylko wolny
człowiek może panować nad sobą, stać go wtedy na
dumę i godność. W przeciwnym razie jest na służbie
“u innych”: ludzi, idei, zawierzeń, zaryglowany w dybach niechcianych powinności. Taniec Zorby to nie
tylko taniec w sensie potocznym, oddaje on filozoficzny sens zabawy.
Grecy dobrze wiedzą, iż, mimo pragnienia “boskiej” wolności, czyhaja na nich… bogowie i to z
gotowymi ofertami: Algos, duch bólu i cierpienia,
który przynosi płacz i łzy, Oizys, bogini nieszczęścia
i smutku. Ma na nich oko też Pentos, bóg żałoby i
rozpaczy. Ale jest też bogini rozkoszy, Hedone, są boginie radości – Charyty. Życie zatem szarpie Grekami
boleśnie ale i czasem wiruje rozkosznie. Wino nieodłączną ingredencją zabawy.
recja, wbrew pozorom, nie jest łatwa w kochaniu. Z jednej strony, lekka, zwiewna, jasna, taką jest w masowej wyobraźni. Wystarczy przywołać
idylliczne obrazki białych miasteczek, spektakli zachodzącego słońca za wzgórzami, promenad wzdłuż
morza aksamitnym wieczorem i inne sentymentalne
wspomnienia z wakacyjnej podróży (mnie to też dotyczy). Z drugiej strony, trudna w odbiorze, w tej swojej
chropowatości, cierpkości, swoistej surowości, kryjącej się pod miłą gładką fasadą słonecznego świata.
Unurzana w ludzkich dramatach, biedzie, beznadziei,
tragicznym w skutkach sprzeciwie wobec ciemiężycieli. Tę dwoistość greckiego świata dobrze oddaje
muzyka. Weźmy turystyczne „plim plim” udające sirtaki grane na buzuki, zwane „tańcem Zorby”, tańce
kelnerów, hałaśliwe orientalne disco-pop w barach, i
zestawmy to z brzmieniem matowych, niskich, czasem rdzawych głosów śpiewaczek i ich dramatycznych songów. Przykłady? Posłuchajcie śpiewu Alexiu
Harris, Eleni Vitali, Glykerii. Głosy męskie niskie
jak u Sokratisa Malamasa, chropawe jak u Christosa
Thivaiosa, dźwięczne jak u Miltosa Paschalidisa.
Najbardziej ceni się jednak głosy jasne, szerokie, bizantyjskie: Giorgos Dalaras, Giannis Kotsaris, Antoni
Remos. Znakomite pieśni chwytające za serce, melodie, frazy, które zapadają w masową pamięć. Oto
Grecja nieturystyczna, stricte artystyczna.
Długo można by się rozwodzić nad taniochą masowej rozrywki, ważne, że mocna jest w Grecji „wyższa
półka” artystycznego przekazu. Nawet jeśli niewybredny pop, czy rap, też jest tam popularny, zaskakująco żywe i powszechne wciąż jest oddanie sztuce
greckiego śpiewu i tańca. Owszem, okazywane i w
salach koncertowych, lecz najlepiej wybrzmiewające
w tawernach, które czasem są jak salony poezji śpiewanej. Śpiew i taniec gości przy każdej okazji, kiedy
zbierze się trochę ludzi. Wielu z nas widziało to na
placach miejskich, tarasach knajp, w parkach. Nie
trzeba nikogo namawiać – to się po prostu dzieje.
Muzyka. Śpiew. Taniec. Bez tego nie sposób myśleć i mówić o dzisiejszej Grecji. Dowolna grecka
publika potrafi zaśpiewać z solistą jakby była wyćwiczonym chórem. Teksty songów znane są powszechnie, ich fragmenty potrafią Grecy przekazywać sobie
śpiewając do telefonu. Powiem więcej, w moim przekonaniu, są mistrzami świata w śpiewaniu.
Rembetika, laika, ale i bizantyjskie chóry; z drugiej strony ostre riffy kreteńskiej gitary, frenetyczne, „łamane” rytmy tańców wojowników, ale i songi
cygańskie, z boskimi solami na klarnecie, poetyckie
ballady. I te ich zaśpiewy, niczym w jazzie improwizującym na bazie modlitw muezinów.
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Chciałoby się powiedzieć, że przyswajam Grecję
całym sobą. Euforycznie. Receptorami zmysłów,
wszystkimi porami i trzewiami. Budzi mój podziw
dla udanych proporcji, harmonii, światła, wznieca
namiętności, jakkolwiek chcę ją też objąć rozumem,
skoro wiem, że jest czymś więcej niż podnietą dla
zmysłów. Jest splotem wątków kulturowych. Ale to
nie przygoda z własną erudycją czyni Grecję dla mnie
szczególną. Jest mi nade wszystko azylem dobrych
emocji, manifestacją pogody ducha.
I jest jeszcze coś. Powieść „Grek Zorba” Nikosa
Kazandzakisa i filozofia tytułowego bohatera Alexisa
Zorbasa. Przekonuje mnie jego żarliwa postawa biorąca się z gruntownego rozumienia życia, jako pięknej
katastrofy (z naciskiem na pięknej). Trzeba być solidnym pesymistą, i to w sensie filozoficznym, by zdobyć się na taki żar i wigor w odbijaniu się od ziemi,
jaki jest udziałem Zorby. Nie on jedyny, nawet jeśli
nadzwyczaj wyrazisty jako bohater literacki. Grecy,
swoim tańcem, śpiewem, uwielbieniem biesiady,
cieszeniem się chwilą, pokazują, że życie może być
pełne barw i uniesień, warte zachwytu i radości, nawet jeśli macerowana ona nieuniknionym smutkiem.
Wiedzą, że egzystencja nasza ma w sobie nieredukowalną i przykrą wątłość. Bywa często nieudana, bo
tak jest ten świat urządzony. Chcąc być realistą można – a może i trzeba być – fatalistą, co znaczy też, że
warto chcieć zrobić sobie raj…chociażby na chwilę.
To bynajmniej nie hedonizm. To określona umiejętność. Trzeba pozbawionej złudzeń egzystencjalnej
prostolinijności Greków w zmierzaniu się z krnąbrnym losem (peprōméno), ale i ich hardości w spotkaniu z fatum (moíra), by wytrzymać w ryzach egzystencji. Jak? Opiewając to, co się ceni, hymnami,
tańcząc zapamiętale, kochając niepohamowanie. W
upojeniu i rozmarzeniu, czyniąc emocjonalny tumult
we własnej jaźni, w wychyle uczuć rozpasanych…
nawet jeśli tylko przez chwilę. Carpe diem po grecku zatem. Strategia jest prosta: “obrona przez atak”,
“ucieczka do przodu”, którą nie pokona się, nie obłaskawi losu, można z niego tylko, tak po ludzku, czyli
nieporadnie…zadrwić.
Na nic żmudne dociekania na temat przyszłości:
“jaki nam koniec gotują bogowie?” Będzie jak będzie.
Nie dociecze się tego wprzódy. Dbaj o dziś, o swoje
“teraz”, staraj się być szczęśliwy, a wtedy docenisz
wartość życia i przestaniesz troszczyć się o rzeczy, na
które nie masz wpływu i które od ciebie nie zależą.
recy od zawsze zdawali sobie sprawę z rzeczywistego (czyli opłakanego) stanu żywota.
Obłaskawiali życie sztuką. Było w niej miejsce dla,
wykluczających zdawałoby się, form: apollińskiej
i dionizyjskiej. Apollo to światło, miara, powściągliwość, ukazanie nadziei na uniwersalną harmonię.
Dionizyjskość to stan upojenia i ekstazy, chaotycznej
nieokreśloności, nieokiełznanej mocy, dającej nam
jednak wejrzenie w rzeczywistość. Melancholia, nostalgia, ekstaza i euforia to greckie słowa. I wszystko
się zgadza: taka greckość jest.
Fatalizm grecki nie jest odarty z Nadziei, tej zaś nie
wyrażają jedynie atrakcje “życia chwilą”. Jest jeszcze
Obietnica, ukryta za powłoką nieba. Grecja to przecież też tradycja bizantyjska. Nie miejsce tu na parabole myśli greckiej i chrześcijanskiej, chcę tylko rzec,
że i iluzji i esencji w próbach zmagania się z własnym
losem, mocniej doświadczam w Grecji. Tak mam.
Jest jeszcze coś – jest kefi. Słynna wewnętrzna
iskra, która wyzwala radość, pozwala nie przejmować
się drobiazgami, które uwierają w życiu. Umieć się
bawić pomimo wszystko, oto sztuka życia i przeżycia.
Zabawa to nie to samo, co rozrywka. To wybór egzystencjalny. Greckość oznacza zrozumienie zabawy
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Ma Europa swój brexit, Wielka
Brytania wychodzi z Unii, mam ja
swoją grekstazę, jako że Grecja
weszła we mnie. Znalazła mnie,
zdybała i emocjonalnie zniewoliła.
To, co czuję, to nieustanne stwarzanie Grecji we mnie, acz w porozumieniu z doznaniami, jakich realna
Grecja mi dostarcza.

Taniec. Zeibekiko, czyli improwizacja solo, taniec na ludowo, czyli w kole, w korowodzie, bądź ze
splecionymi ramionami w szeregu. Ich tańce rodem z
wysp, mogą być tańczone i całą wsią naraz ( rzadziej
w parach). Jest też tradycyjny solowy taniec kobiety,
wzięty z tradycji osmańskiej, karma dla męskiego pożądania, sensualna ekspresja wdzięków ciała i powabu kobiecej gibkości.
Dziś kobiety mogą wyrażać to, co dawniej przyzwolone było tylko mężczyznom. Symbolicznym
wyrazem zmiany jest wykonywany przez kobiety
dawny solowy taniec wojownika z Anatolii, w Grecji
przetworzony w zeibekiko, zwany też “tańcem orła”.
Improwizują, tańcząc na wysokich obcasach, z werwą
równą męskiej wersji. Rzecz nie do pomyślenia jeszcze parędziesiąt lat temu.
Ich architektura i rękodzieło. Estetyka połączonych
barw bieli, błękitu i terrakoty, harmonia zabudowy
domostwa na wyspach (jakże różna w różnych częściach), prostota monastyrów, ale i ich neoklasycyzm,
łączący styl Hellady z renesansem włoskim. Lubię
ich orientalne salony, z miękkimi siedzeniami wzdłuż
wszystkich ścian, lubię przetworzoną weneckość stylu w części przyadriatyckiej kraju, nade wszystko lubię bizantyjską gęstość duchowej atmosfery licznych
kościółków, tak cudowną, że nie umiem z nich wyjść.
No i wreszcie, czemu nie, lubię też, pocztówkową w
swym wyrazie, idylliczność pejzaży hory, przycupniętej na zboczu osady, widoku białych domostw z
niebieskimi drzwiami, okwieconych bujną bugenwillą i oleandrem.
Jest tam też mocno obecna spuścizna antycznego
okresu klasycznego, jest przeszłość Hellady, podobnie jak, mająca fundamentalne znaczenie dla tożsamości europejskiej, klasyczna filozofia grecka.
Biblioteczne półki uginają się od greckich dzieł opisujących sztukę i myśl Grecji. I nie będę się w to teraz
wgłębiał. Pozwolę sobie tylko na dygresję, że często,
i to po czasie, dowiadywałem się, że myśl, która mnie
zachwyciła, choć pozory wskazywały na inne źródła,
i tak pochodziła od Greków.
Zygmunt Barczyk

Zmarł ksiądz
Paweł Banot

W Oskarström w wieku 89 lat zmarł
Salezjanin, ksiądz Paweł Banot,
wieloletni szef Polskiej Misji Katolickiej
w Sztokholmie.
Ksiądz Banot urodził się 16 maja 1931 roku w
Gumnej niedaleko Cieszyna. W 1953 roku wstąpił do
zakonu Salezjanów, święcenia kapłańskie otrzymał
w Krakowie w 1963 roku. W 1976 roku wyjechał do
Szwecji do pracy duszpasterskiej wśród Polonii. W latach 1984-1991 był szefem Polskiej Misji Katolickiej
w Sztokholmie, później w latach 1991-2002 pracował
jako duszpasterz w Karlstad. Opieka duszpasterska
ks. Banota w Sztokholmie przypadła na trudny okres
po wprowadzeniu Stanu Wojennego w Polsce. Tak
ten okres opisuje ks. Mariusz Chamarczuk:
Duszpasterstwo polskie w Sztokholmie, w ramach
PMK przejał ks. Pawel Banot, salezjanin. Byłl rok
1983. (...) Wiązało się to także ze wzmożoną „opieką”
Urzędu Bezpieczeństwa i wywiadu nad ośrodkami
kościelnymi i organizacjami polskimi poza granicami Polski. PMK starała się, w ramach skromnych
możliwości, udzielać pomocy i wspierać organizacje
niepodległościowe. „W nagrodę” ks. Paweł Banot
doświadczał troskliwej opieki i był nękany odwiedzinami nagłych i niespodziewanych „gości”, telefonicznymi pogróżkami, przebijaniem kół samochodu,
anonimami i innymi sposobami zastraszania.
Ks. Paweł Banot ostatnie lata mieszkał na południu
Szwecji w Oskarström. Zmarł 28 lipca 2020 roku.
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Urodziny króla
W sobotę, 1 sierpnia, minęła 500. rocznica urodzin
Zygmunta II Augusta. Pełna fantazji Victoria Enefors,
mieszkająca w Lund, która w zeszłym roku wcieliła się
w postać Katarzyny Jagiellonki, urządziła z tej okazji
uroczystą kolację.
“500-lat! Drogi królu, dziś wieczorem mam kolację królewską dla przyjaciół.
Potrawy z kuchnii Jagiellonów. Robię to tylko dla Was, Wasza Królewska Mość”
– pisała w zaproszeniu. Renesansowy obiad odbył się (ze względu na restrykcje
wirusowe) w domu Victorii dla najbliższych przyjaciół. Victoria – przypomnijmy: laureatka Nagrody Polonii Szwedzkiej - Polka Roku 2019 – ubrana w suknię
Jagiellonki (najmłodszej siostry Zygmunta Augusta) podawała potrawy z czasów
zygmuntowskich. W menu znajdujemy: Kaczka w cieście, zapiekanka z pietruszki
i selera, kuleczki z łososia, ryba, sos miodowo-musztardowy, bażant na zielonym
groszku, szpinak, mus z ryżu, wiśnie, marcepan, czerwone porzeczki, wino, piwo,
kwas, chleb, ciasteczka królowej Bony.
Szkoda, że nas tam nie było...
Przypomnijmy: Zygmunt II August urodził się 1 sierpnia 1520 r. w Krakowie
jako pierwszy i jak się później okazało, jedyny żyjący i urodzony w legalnym małżeńskim związku syn króla Zygmunta I Starego i jego drugiej żony Bony Sforzy,
księżnej Mediolanu i Bari. Od 1529 r. rezydował w Wilnie jako wielki książę
Litwy. 20 lutego 1530 r. arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Jan Łaski koronował go vivente rege w katedrze wawelskiej na króla Polski.
W 1543 r. zawarł związek małżeński z Elżbietą Austriaczką z Habsburgów, córką cesarza Ferdynanda I Habsburga. Młodzi małżonkowie rezydowali w Wilnie,
jednak pożycie nie było udane, głównie z powodu choroby młodej królowej – epilepsji. Po śmierci pierwszej żony w 1545 r. zawarł dwa lata później potajemnie małżeństwo z Barbarą Radziwiłłówną, przymuszony do niego przez jej brata Mikołaja
Radziwiłła Rudego i kuzyna Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Według części opinii
małżeństwo to zostało zawarte z miłości (król miał poznać Barbarę w Wilnie, długo
przed ślubem, około 1544 r., i miał z nią romans jeszcze za życia żony Elżbiety).
Drugie małżeństwo Zygmunta II zostało zawarte wbrew woli ojca Zygmunta I i
Zygmunt ożenił się jeszcze trzeci raz w 1553 r., z księżniczką austriacką, młodszą
siostrą swej pierwszej żony – Katarzyną. Zawierając to małżeństwo, miał jeszcze
nadzieję na potomka i zależało mu na dziedzicznym tronie litewskim dla ewentualnego syna, okazało się jednak, jak poprzednie, bezpotomne. Problem dziedzictwa
jagiellońskiego na Litwie stał się więc bezprzedmiotowy, w tej sytuacji dążono ze
strony Polski do zawarcia unii realnej między Polską a Litwą, tak aby związek obu
krajów został utrzymany w przyszłości. Matka króla, skłócona z dworem królewskim oraz z synem głównie z powodu jego nieudanego i bezdzietnego małżeństwa
z trzecią żoną, wyjechała do Bari we Włoszech i tam w 1557 r. zmarła – otruta
przez Pappacodę, zausznika hiszpańskich Habsburgów. Zygmunt II August zmarł
pod koniec 52. roku życia. Pogrzeb Zygmunta II Augusta był ostatnim tak wielkim
obrzędem żałobnym w przedrozbiorowej Polsce. Pochowany został na Wawelu.
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Bangkok
Bangkok był pierwszym etapem
naszej podróży dookoła świata
w 1988 r., o której już wcześniej,
wyrywkowo donosiłam w NGP.

W Bangkoku wylądowaliśmy około godz.10 tutejszego czasu po 9 godzinach lotu. Lotnisko eleganckie
i bardzo czyste. Po kontroli paszportowej lokalna hostessa pokierowała nasze kroki do rezerwacji taksówek, gdzie ulegliśmy namowie, aby zapłacić z góry za
transport taksówką z lotniska do hotelu i z powrotem,
jak również nabyć całodzienną wycieczkę do “pływającego targu” i “Ogrodu Róż”.
Po wyjściu z halu lotniska ogarnęła nas gorąca i
wilgotna aura. Deszcz wisiał w powietrzu. Zawsze zastanawiam się, jak daleko trzeba jechać, aby być pewnym słońca. Klimatyzowaną taksówką udaliśmy się w
drogę. Już na autostradzie, a jeszcze bardziej w samym
mieście, ogromny ruch samochodowy. Po przeszło
godzinie dojechaliśmy do hotelu Manhattan leżącego w dzielnicy hotelowej, spokojniejszej i z odrobiną
zieleni. Hotel okazał się lepszy niż przypuszczaliśmy,
nie najnowszy, ale dostatni, czysty, wszystko funkcjonowało bez zarzutu. Elegancka łazienka, ciepła i
zimna woda w prysznicu, wygodne łóżka, kolorowy
telewizor, lodówka-minibarek (oczywiście odpłatny
i to sporo, jak zwykle, więc korzystamy z własnych
zapasów), przestronna restauracja, basen kąpielowy,
rozmaite butiki itp.
Po pobieżnym rozpakowaniu się ruszyliśmy na
zwiedzanie. Zmiana czasu i krótki sen jakoś nam nie
dokuczały. Bangkok robił wrażenie niezwykle rozciągniętego przestrzennie miasta; zabudowa niezbyt
wysoka, tu i ówdzie nowoczesne eleganckie kompleksy hoteli czy banków, odległości ogromne, a ruch
samochodowy – a właściwie bezruch (ciągle korki) –
morderczy. Trudno było się dopytać, czy idziemy w
prawidłowym kierunku, bo znajomość angielskiego u
przeciętnego przechodnia znikoma, a mapkę rzadko
kto rozumie. Pewien zapytany młodzieniec probówał
nam wmówić, że właśnie tego dnia wielki mnich ma
urodziny i w związku z tym wszystkie świątynie są
zamknięte, natomiast jest otwarta fabryka biżuterii,
mająca akurat tego (i tylko tego) dnia okazyjnie niskie
ceny. Typowy naganiacz za prowizją! Nie uwierzyliśmy i wkrótce odnaleźliśmy pierwszą, oczywiście
otwartą, świątynie Wat Pho. Niezwykle misternie
zdobione pagody, o formie nieco przypominającej
zakopiańskie chaty, ale z charakterystycznymi zwięczeniami dachów w kształcie rogów. W jednej z nich
gigantyczny posąg spoczywającego Buddy, cały pozłacany, ale z marmurowymi, płaskimi jak stoły stopami, wykładanymi misterną mozaiką. W następnej
pagodzie Budda szmaragdowy, w jeszcze innej całe
galerie pozłacanych posągów. W bocznych zabudowaniach mieszczą się klasy szkolne (nie najgorsze
miejsce na szkołę). Tu i ówdzie migają pomarańczowe szaty chłopców będących czasowo mnichami. Na
dziedzińcach grupy dziewcząt w granatowo-białych,
dziwnie znajomych mundurkach, ćwiczą lokalny taniec z bambusowymi pałeczkami. Może naprawdę
wielki mnich miał tego dnia urodziny?
Na zakończenie pokrzepiliśmy się colą i wodą mineralną, aby uzupełnić stratę płynu, który z nas ściekał w tym upale. A czekało nas jeszcze wiele wrażen,
na które jednak trzeba było zapracować fizycznym
wysiłkiem.
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Następny obiekt to pałac królewski z przylegajacą do niego światynią Wat Phra Kaeo. Cały teren
otoczony białym murem. Mozolnie wędrowaliśmy
wzdłuż ścian czworoboku o około kilometrowej długości, aby odnaleźć wejście. Oczywiście, ukryło się
perfidnie w najbardziej oddalonej ścianie. Wejścia
pilnowali uzbrojeni strażnicy. Z dziedzińca, poprzez
trawnik, widać kompleks świątyni, ukrytej jeszcze za
wewnętrznym murem. Obraz dominuje wielka, złocista kopuła i szafirowo-zielone lub czerwonawo-złote
dachy pagód.
Po przekroczeniu ostatniego muru oszołomienie i
zachwyt tym nagromadzeniem orientalnego bogactwa. Tysiąc i jedna noc, albo i jeszcze więcej! Tyle
różnorodnych stylów, ozdób, budowli, posągów, roślin i ołtarzyków zgromadzonych w takiej ilości na
stosunkowo niewielkiej przestrzeni nie widzieliśmy
jeszcze nigdzie. Budowle nie były stare, podobno
sprzed około 200 lat, ale niedawno odrestaurowane do
perfekcji z każdym kamyczkiem, błyskotką i świecidełkiem na swoim miejscu. Całe ściany pagód wykładane drobnymi błyszczącymi kamyczkami lub barwnymi lustereczkami. Złocista kopuła okazała się złotą
mozaiką. Dachy misternie rzeźbionych stożkowatych
świątyń wspierają rzędy bajecznie kolorowych straszaków-maszkaronów na ugiętych, rozstawionych
nogach ze wzniesionymi ramionami. Turyści robią
sobie zdjęcia naśladując ich pozycję. Na tarasach stoją metalowe, pozłacane postacie koguto-mężczyzn i
ogoniastych kobiet. Orgia formy, koloru i orientalnego przepychu! Trudno powiedzieć, czy jest to naprawdę ładne, bo europejski zmysł estetyczny woli chyba
spokój i harmonię, ale robi to niesłychane wrażenie.
Tylko gdzieś w podświadomości powraca wspomnienie szmirowatych domków-kościółków z kolorowych
lusterek, które eksponowano przed warszawskimi
cmentarzami na Wszystkich Świętych. Jeszcze rzut
oka na pałac królewski, ale cały jego przepych wydaje
się ubogi w porównaniu ze świątynią.
W drodze z pałacu pokrzepiamy się piwem i poprzez targ z egzotycznymi owocami docieramy nad
rzekę. Tam wzdłuż brzegów ubogie, drewniane zabudowania z pomostami schodzącymi ku brunatnej,
gliniastej wodzie, w której dzieciaki zażywają kąpieli.
Do pomostu z desek co chwilę podpływają wysmukłe,
hałaśliwe łodzie motorowe. Przejeżdżamy na drugą
stronę, aby zobaczyć, już tylko z zewnątrz, jeszcze
jedną świątynię Wat Arun, wysoką, bardziej dostojną, bo jednolitą w stylu i kolorycie, aczkolwiek z podobnymi maszkaronami wspierającymi poszczególne
piętra.
W drodze powrotnej spadł nagle obfity deszcz.
Przemoczeni postanowiliśmy wracać do hotelu.
Kierowcy napotkanych taksowek nie wyrażali wielkiego entuzjazmu, twierdzili, że nie wiedzą, gdzie leży nasz hotel. Czy to prawda, niewiadomo, ale był on
napewno odległy o kilkanaście kilometrów. W końcu
udało się nam namówić trzykołową rikszę motorową,
pod warunkiem, że najpierw damy się zawieźć do fabryki biżuterii bez obowiązku kupowania czegokolwiek. Obejrzeliśmy więc szlifowalnie drogich kamieni, gdzie pracowały dzieci, rzekomo w czasie wakacji.
Później zaprowadzono nas do eleganckiego sklepu,
gdzie podziwialiśmy tajlandzkie rubiny i szmaragdy
po podobno okazyjnych cenach. Hostessa wpadła w
zły humor, gdy uświadomiła sobie, że nie namówi
nas na żaden zakup. Stojąc w niezliczonych korkach
i jadąc niebezpiecznie naszą trzykołową odkrytą taksówką dojechaliśmy w końcu do hotelu o zmierzchu.
Po przebraniu się z mokrego ubrania, prysznicu i
hotelowej kolacji wyszliśmy na przechadzkę wzdłuż
głównej ulicy pełnej sklepików i straganów; bawełniane koszulki z fałszywymi metkami znanych firm,
kopie zegarków Cartier, Rolex i Gucci, jedwabne krawaty za grosze i masa innej, mniej lub bardziej ciekawej, turystycznej tandety. Położyliśmy się wcześnie,
bo zamówiliśmy budzenie na godz. 6 na następny

ranek, aby już o 7 być gotowym na wycieczkę, którą
kupiliśmy na lotnisku.
Spało się nam wygodnie na szerokich łóżkach.
Bufetowe śniadanie smaczne: grzanki, jajeczka,
soczki, talerzyk tropikalnych owoców. Punktualnie o
godzinie 7 czekamy w recepcji na przyjazd wycieczkowego autokaru. O 7:30 każemy dzwonić do biura
podróży, aby dowiedzieć się o przyczynie opóźnienia.
Po zwymyślaniu organizator wycieczki wyznał, że
wysłany mikrobus miał wypadek (nic dziwnego w takim ruchu) i wobec tego zostanie przysłana taksówka
z szoferem, która będzie do naszej dyspozycji przez
cały dzień.
Opóźnieni wyruszyliśmy w 80-cio kilometrową
drogę do “pływającego targu” Damnoen Saduak.
Dużo czasu zajęło wydostanie z zatłoczonego miasta. W drodze mijaliśmy hodowle krewetek i homarów. Zatrzymaliśmy się na krótko przy fabryce cukru
z palm, aby w końcu dotrzeć do kanału, gdzie długa
dziobata łódź motorowa wzięła tylko nas na pokład.
Jechaliśmy wzdłuż kanału; dość długa przejażdżka, kanał rozszerzył się, wzdłuż brzegów pojawiły
się nędzne domki na palach; coraz więcej domków,
które w końcu utworzyły wzdłuż kanału ciągłą linię.
Mieszkańcy albo wylegiwali się na pomostach, albo
odbywali rozmaite zabiegi higieniczne, kanał był ich
łazienką. Na wodzie zaczęły pojawiać się mniejsze,
wysmukłe drewniane łodzie wiosłowane przez kobiety w wiklinowych kapeluszach, łodzi przybywało, na
każdej z nich jakieś towary, głównie jarzyny i owoce.
W końcu nasza łódź dobiła do pomostu, gdzie oczekiwał nas szofer taksówki z zapewnieniem, że możemy
tu pozostać tak długo, jak mamy na to ochotę.
Kanał wypełniały łodzie, te z kuchenkami na pokładzie spełniały rolę pływających restauracji. Część
pomostów mieściła turystyczne kramy, część stanowiła autentyczne domostwa. Domy wzniesiono na palach, na pomostach wisiały hamaki i stały proste meble. Małe dzieci raczkowały po pomostach (ciekawe
ile z nich spadało do wody?), niemowlęta bujano w
wiszących kołyskach. Oglądaliśmy to wszystko z fascynacją. W międzyczasie Leszek zrobił mi zdjęcie z
wężem pytonem na szyi. Podobno był to baby-pyton.
Następnie ruszamy w stronę Rose Garden, miejsca
wypoczynku dla mieszkańców Bangkoku. Po drodze
stajemy na farmie węży, aby obejrzeć brutalny i wulgarny “snake show”, walkę człowieka z wężem, zagryzanie kobry przez mungo (mangustę) i pobieranie
jadu węży. Wychodząc głaszczemy małego orangutanka na ramieniu mijanej Tajlandki.
Zwiedzanie ogrodu róż zaczęło się od eleganckiego
lunchu, który wchodził w cenę wycieczki. Trzy różne
chińskie, mięsno-jarzynowe dania, zupka i tropikalne
owoce wycinane w artystyczne wzorki, a po obiedzie
show dla turystów w specjalnym pawilonie. Na powitanie rozdano wszystkim chłodzone, perfumowane ręczniczki dla odświeżenia. Na pokaz złożyły się
tańce dziewcząt eksponujących ruchy dłoni przybrane
złotymi przedłużaczami paznokci, boks tajlandzki,
walka kogutów, ceremonia ślubna i inne. Na zakończenie pobawiliśmy się jeszcze z małym słonikiem,
poczym pojechaliśmy obejrzeć jeszcze jedną świątynię. Zwiedzający kupowali cieniutkie płatki złota i oblepiali nimi posąg Buddy. Część płatków odpadała w
skutek powiewu, tak że wychodząc ze świątyni, którą
zwiedza się boso, mieliśmy stopy ozdobione złotymi
listkami. Zabrałam jeden płatek na pamiątkę. Mam
nadzieję, że nie ściągnęłam na siebie gniewu Buddy.
Wracając dwie godziny zajęło przedostanie się
przez zatłoczone ulice Bangkoku. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek odwiedzimy to miasto, postaramy się o
hotel przy rzece, jedynej przejezdnej trasie komunikacyjnej. Po powrocie do hotelu prysznic, zmiana
ubrania, no i w drogę na miasto, ale już na piechotę.
Nie mogliśmy oprzeć się pokusie zjedzenia kolacji w
mijanym See Food Center. Olbrzymia sala, wzdłuż
ścian stoiska oferujące na lodzie świeże morskie
przysmaki: ryby, kraby, homary, krewetki. Trochę
dalej wina, świeże jarzyny, owoce i pieczywo. W
centralnej części sali eleganckie stoliki. System był
taki, że kupowało się to, na co się miało apetyt, płaciło w kasie i oddawało kelnerowi do przyrządzenia
w kuchni. Wybraliśmy sobie gustowną langustę i kazaliśmy upiec. Czekając zagryzaliśmy czosnkowym
pieczywem. Langusta przybyła po chwili płonąca, oblana chyba koniakiem, bardzo smakowita i wytworna.
Wracając do hotelu zbłądziliśmy jeszcze za namową
Małżonka w jedną z bocznych uliczek pełną roznegliżowanych panienek, klubów “rozpusty” i barów.
W dniu wyjazdu czas pozwolił tylko na małe zakupy. Nabyliśmy koszulkę i dwa krawaty dla Leszka, a
dla mnie nic, mimo iż było masę atrakcyjnych damskich ciuszków, imitacji znanych domów mody, a
przed odlotem do Singapore zdążyliśmy jeszcze wykąpać się w hotelowym basenie.
Teresa Urban

wycelowanymi w niebo przeciw wszystkim, przeciw
tolerancji, otwartości, oświeceniu. Milczymy. Boimy
się przemocy. Piszemy oburzone posty. Jeszcze można
pisać. Jeszcze można.
Co z tym zrobić? Nasz kraj zabrali faszyści, ciemmniacy i chamy. Tańczą chocholi taniec. Robią swoje
porządki. Malują swoje swastyki i „pedały do gazu”.
Europie mówią coraz głośniej żeby się do nas nie
wpier*alali, tak po prostu. Coraz głośniej, bo złączyli
ręce z Orbanami, Trumpami, Bolsonaro, Putinami.
Czują siłę swoich owłosionych muskułów. Już się nie
wstydzą pustki w głowie. To co maja w głowach im się
podoba, do życia wystarczy. Historia umalowana jak
dziwka, nauka usadzona do kąta, jak zbity pies, i w
zamian drewniany karabin i zabawa w partyzantów.
I mundur koniecznie z kotwicą lub błyskawicą i w domyśle skrzydła husarii.
Wojna z rozumem, wojna z elitami, wojna z postępem. Konserwowanie tego co jest, żeby było tak
zawsze, znajomo: wódka, zakąska, kościół, schabowy. Żadnych nowinek, żadnych rowerów, żadnych
warzyw. Kobieta to matka, matka to dom. Ojciec to
mężczyzna, musi uderzyć. Rodzina to świętość, krew
i łzy też.
ocjolog prof. Jacek Raciborski: Polska przestała
być dla młodego pokolenia takim fajnym, dynamicznym krajem, z perspektywami, z coraz ładniejszymi miastami. Nagle stała się dla nich ponura, zapyziała, pogrążona w anachronicznych konfliktach. Młodzi
dostrzegli, że PiS rządzi kosztem ich pokolenia.
Kiedyś było takie popularne pojęcie ukute przez intelektualistów związanych z PiS - pedagogika wstydu.
Wtedy chodziło o stosunek do historii, wobec której
liberalna inteligencja uprawia rzekomo pedagogikę wstydu, bo ujawniała przypadki kolaboracji z
Niemcami, mordowania Żydów itp.
Takiej pedagogiki nie uprawiano, raczej demistyfikowano najnowszą historię. Ale być może teraz należałoby to zrobić. Może należałoby piętnować ignorancję, ciemnotę, lenistwo i nawyk życia na koszt innych,
chamstwo i agresję w rodzinie i w życiu publicznym, a
wyróżniać pracowitość, wykształcenie, sukces, w tym
finansowy, zaangażowanie i autonomię jednostki, tolerancję wobec wszelakich mniejszości.
“Pieprzyć artystów i pisarzy!” - pisze Dariusz
Wiśniewski na FB: Nienawistny, prymitywny człowiek, który nie jest w stanie osiągnąć pożądanej
wartości, deprecjonuje ludzi, którym się to udało.
Bogatszy sąsiad to wtedy złodziej, a mądry człowiek
to zdrajca. Aktor też zdrajca. Pisarz i muzyk również.
Pogarda PIS wobec polskich intelektualistów, naukowców, ludzi kultury, twórców, aktorów i pisarzy,
wypływa właśnie z tej zasady.
Mazurek, która wyzywa Gajosa od “prostaków”,
Terlecki kpiący z polskich aktorów, jako “małych
ludzi”, pogardliwe wypowiedzi Sasina o twórczości
Tokarczuk, to ostentacyjne próby obrzydzania wartości, której PIS – pomimo wcześniejszych prób – nie
może zrealizować. Komunikat wysłany do suwerena
jest dosyć jasny: możecie wyzywać mądrzejszych od
siebie ludzi; możesz nimi pogardzać, gdyż intelekt i
wykształcenie wcale nie są ważne. Pieprzyć artystów
i pisarzy!
Dynamika autorytarnego państwa polskiego polega na tym, że rozwija się i pogłębia, łamiąc kolejne
obszary obywatelskiej niezależności. To imperatyw.
Autorytaryzm nie może się zatrzymać, pozostawiając
nietkniętą nawet niewielką enklawę wolności w społeczeństwie, na przykład niezależne teatry. Wzór jest
powszechnie znany z historii i polski reżim za nim podąża. Pod nóż najpierw idą prawa obywatelskie wraz
z NGOs, potem sądy, następnie prawa kobiet i mniejszości, media i kultura.
A potem moralność, czyli wymuszanie posłuszeństwa wobec władzy religijnej. Inaczej – zakazy natury
moralnej. Wsteczny Kościół w Polsce forsuje już od
dawna moralny rygoryzm, mający regulować prywatne i intymne życie obywateli. W Polsce jeszcze nie ma
moralnej policji, ale mamy religijne bojówki “Armię
Boga” czy “Rycerzy Maryi”, złożone głównie z mężczyzn z wygolonymi głowami. Członkowie tych organizacji posługują się tak samo sprawnie różańcem, co
kijem baseballowym. Jeżeli zostanie wprowadzony zakaz całowania się w tramwajach, to religijne bojówki
ruszą w Polskę, aby go egzekwować. Już bez różańców. Ale w imię Boga.
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Po wyborach prezydenckich czarne chmury nad
Polską. Coraz trudniej zrozumieć otaczający nas
świat.
a portalu Wiadomo.co wywiad z prof. Marcinem Królem zatytułowany: Rośnie pokolenie analfabetów moralnych. Czytamy m.in.:
Demografowie obserwują wyludnianie się małych
miejscowości: albo ludzie uciekają do Warszawy czy
innych dużych miast, albo na wieś. A z drugiej strony
powszechne zniechęcenie do studiów, masowe kończenie edukacji na maturze jest zasadniczą zmianą.
Nie tylko świadczy o tym, że skończenie polonistyki
nic prawie nie daje, bo pensja np bibliotekarki jest
mikroskopijna, czyli nie pomaga w awansie życiowym
i finansowym, więc lepiej wybrać zajęcie lepiej płatne,
do którego studia nie są potrzebne. To wszystko wiąże
się z degradacją zasadniczą, czyli z zanikiem pewnego
rodzaju ludzi.
Chodzi o zmianę generacyjną?
Chodzi na przykład o to, że ludzie kiedyś czytali. W
moim pokoleniu było to naturalne, dziś wśród młodych
już nie jest. Znam prywatnie przypadek młodego człowieka, który został na dłużej unieruchomiony chorobą
i po raz pierwszy od dziesięciu lat przeczytał książkę.
Przez dziesięć lat nic nie czytał. To wcale nie jest sytuacja wyjątkowa, bo każdy zna badania czytelnictwa.
Innymi słowy, zmiana polega na tym, że nie czyta się
książek, nie czyta się gazet, nie ogląda wiadomości,
co oznacza nie tyle może degradację intelektualną, bo
to za duże słowo, ale niesłychaną degradację świata
wykszatłcenia”.
nalezione na Facebooku. Mocny opis naszej
niemocy:
Jest mi niedobrze, zbiera mi się na wymioty na widok polskich flag, osiłków z kotwicami na ramieniu,
idiotek w tshirtach z napisami „Chwała bohaterom
- Pamiętamy”. Wszystko to tak tandetne, płytkie, podszyte diso polo, tanie, na pokaz, tromtadrackie.
Cały ten patriotyzm pomylony z faszyzmem, z nacjonalizmem i nienawiścią do innych, obcych. To machanie szabelką pod niemieckim nosem i ta naklejka
z kotwicą na 10-letnim Audi kupionym na szrocie w
Niemczech.
To odwaga w walce o prawdziwą polskość: z żydostwem, którego nie ma, z gejami, którzy masturbują
dwulatki, z muzułmanami, których kebaby wpieprza
się z sałatką z ogórka.
Ten honor pisany przez ch, ten bóg, który nie mógł
być Żydem, ta ojczyzna, której należą się niesprzątane
psie kupy, niepłacone podatki i taki prawdziwy mąż,
który bije bo kocha.
Obrzydzenie, to jest to uczucie, które czuję każdego pierwszego sierpnia, gdy patrzę jak idą przez
Warszawę. Żadnych innych uczuć. Obrzydzenie.
Zawłaszczyli symbole i zawłaszczyli pamięć.
Nasrali na groby. Zrobili z rocznicy piknik z racami i
maskaradę z symbolami.
I my bezradni. Bezsilni. Poddani. Kilkuset maszeruje w milczeniu. Nie wiemy co robić z tymi kotwicami na owłosionych łydkach, z tym pięściami
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Z mojego
Dziennika
Lata mijają, a każdy rok niezbędny,
oryginalny, dostarczający i radości i
kłopotów. Czasem trudno zrozumieć
klasykę. Mnie się na przykład nie
podoba starodawna pieśń Bogurodzica. Kanciasta jakaś i bez wdzięku.
Tak jak i manieryczne malarstwo
Picassa oraz miałczące ballady
Dylana.
Bogurodzica żąda ode mnie męstwa i patriotyzmu,
a ja, zwykły człowiek, mnie walka niepotrzebna do
szczęścia, w ogóle do niczego. Nie rozumiem i nie
chcę świata, którym rządzą: Hańba! Wstyd! Precz!
Zdrajca! Żyd! Pedał!
A „Treny”, pytacie? O, moi drodzy, „Treny” to
zupełnie co innego. I ani się Bogurodzicy do nich
równać! W Trenach poeta rzewnie opłakuje śmierć
ukochanej córeczki i czyni to prostymi, płynącymi
bezpośrednio z serca słowami, bez cienia propagandy. Z serce, serce najważniejsze! A poza wszystkim,
podobno czas zamazuje rachunki krzywd, przyszłość
drodzy parafianie przed nami!
Zewsząd słychać się o cierpieniu. Ludzie „cierpią”
różne rzeczy i na różne sposoby. Czy rozumieją, co
znaczy cierpienie? Często mylą cierpienie z niewygodą, z czymś w rodzaju bólu zęba. Cierpią, proszą Pana
Boga, by się nad nimi zlitował i wierzą, że w ten sposób dobrze odrabiają lekcję bożej pokory. Jesteśmy,
nie przymierzając, jak Faust. Imaginował sobie – jak
się okazało niedorzecznie – że rywalizuje z Bogiem i
tak wpadał w coraz głębsze dziury moralności, które
nota bene sam sobie wykopywał.
Po prawdzie uczestniczymy w groteskowym spektaklu. Wypatrujemy cudów, a zadawalają nas błyskotki. Ludzie wierzą w Boga na niebie, ale w elektronowego bożka jeszcze bardziej. W rezultacie igła kompasu kręci się jak oszalała. Człowiek zatracił poczucie
umiaru, orientację co dobre, a co złe, i to sprawia, że
kogut pieje mu rankiem bez sensu: Człowieku obudź
się! Zobacz, jaki piękny pożar!
Wokół świat brutalnych nie-tematów. Świat zawiści, świat zanikającej obyczajowości, świat braku
respektu do sąsiada. Jesteśmy świadkami powszechnej akceptacji, że można być świnią, zachowując
szacunek i pozycję społeczną. Konstanty Ildefons
Gałczyński, absolutny idol mojej młodości pisał:
Dlaczego ogórek nie śpiewa?
Pytanie to w tytule,
Postawione tak śmiało,
Nawet z największym bólem
Rozwiązać by należało.
Jeżeli ogórek nie śpiewa,
I to o żadnej porze,
To widać z woli nieba,
Prawdopodobnie nie może.
i zniesmaczony, przypuszczalnie otaczającą go stalinowską rzeczywistością:
Gdy wieje wiatr historii,
Ludziom jak pięknym ptakom,
Rosną skrzydła, natomiast
Trzęsą się portki pętakom.
Że też musiałem dożyć czasów, w których ten czterowiersz znów nabrał przeklętej aktualności!
4 sierpnia 2020 roku. Rano
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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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