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KRÓL BYŁ ZAJĘTY...

Czasy się
zmieniają i my
zmieniamy się
wraz z nimi
Artykuł
Andrzeja Olkiewicza s.2
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Rozmowa z mieszkającym w Sztokholmie
muzykiem jazzowym Stanisławem Cieślakiem. s.3

Wiosna średniowiecza na jesieni
Gdzie egzorcysta, który mógłby pomóc Pani Godek?
Gdzie powszechne egzorcyzmy polskiej świadomości
historycznej? Bez rewizji tej ostatniej, takie opętania
będą na porządku dziennym! Artykuł Janusza Korka

Smakowita
poezja!
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Do tej pory Agata Bloch miała na
swoim koncie poetyckim parę
wierszy drukowanych parę lat temu
w dodatku literackim Nowej Gazety
Polskiej. Całkiem niedawno jej
wiersze znalazły się w “Antologii
polskiej poezji w Szwecji. Głosy
poetek”. Wreszcie jest debiutancki
tomik “cisza mnie smuci”. Cóż za
smakowita poezja!

ANDRZEJ OLKIEWICZ

Czasy się
zmieniają i my
zmieniamy się
wraz z nimi
Z nastaniem pandemii epidemiolodzy zalecili abyśmy zmienili niektóre
z naszych codziennych zwyczajów.
Między innymi abyśmy witając się,
przestali podawać sobie rękę,
obejmować się i całować.
(Całowanie – tak naprawdę to
najczęściej chodzi tu o całowanie
powietrza obok policzka.)
Bardzo wielu ludzi przyjęło to zalecenie z żalem.
Uważali, że trudno będzie im żyć bez możliwości
okazywania tych codziennych intymności. Jedna z
dziennikarek w Dagens Nyheter obawiała się nawet,
że mogą one w związku z Corona-wirusem całkiem
zniknąć. Wyraziła obawę, że brak tych subtelnych gestów spowoduje, że zaufanie społeczne może na tym
ucierpieć.
Jej obawy są oczywiście płonne. Społeczne zaufanie nie zależy od powitalnych rytuałów. To nie rytuał
jest ważny, ale uczucie które on nosi w sobie. Ale,
oczywiście, to jest całkiem możliwe, że powitalne rytuały zmienią się i będą inaczej wyrażane.
Obawiać się musimy z innych powodów. Jeżeli
obecny kryzys będzie trwał długo i będzie rozwiązywany nieudolnie, wtedy mogą dojść do głosu populistyczne, antydemokratyczne siły. I... wtedy, rzeczywiście, społeczne zaufanie nie ma szans przeżycia.
Niektórzy młodzi ludzie wyobrażają sobie, że sposób pozdrawiania, który mamy obecnie, wyglądał zawsze tak samo. Mylą się bardzo! Podczas mego życia
w Szwecji – a przyjechałem do Szwecji w 1957 roku –
szwedzki sposób bycia zmienił się bardzo. Wcześniej,
szwedzkie zwyczaje towarzyskie były bardzo zrytualizowane. Szwecja wtedy, a teraz, to dwa różne światy. Wiele się zmieniło – także sposób pozdrawiania.
Podanie sobie ręki na przywitanie oczywiście istniało, ale nie we wszystkich środowiskach. Gdy
przyjechałem, jako 19-latek, z Danii do Szwecji w
1957 roku, dostałem pracę w Malmö jako blacharz.
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Pierwszego dnia po przybyciu do fabryki podszedłem
do najbliżej mnie pracujących kolegów, aby się przywitać – podając im rękę. Tak zwykle witałem się z
moimi kolegami w pracy w Stoczni Gdyńskiej. Moi
nowi koledzy zareagowali zdziwieniem i moja ręka
zawisła w powietrzu. Kiedy po pewnym czasie dostałem pracę jako kreślarz w Sztokholmie zrobiłem
to samo – to znaczy obszedłem biuro, aby przywitać
się z moimi kolegami przez podanie ręki. Jeden z moich nowych kolegów zapytał mnie z ironią w głosie:
„Czy... jesteś... może sprzedawcą?”
Rękę podawało się, ale praktykowało się to przede
wszyskim przy bardziej oficjalnych okazjach – szef
mógł podać rękę, gdy się zostało zatrudnionym, przy
prezentacji i w innych podobnych sytuacjach.
Powitalne obejmowanie i całowanie się w policzki
na ulicy czy w innym publicznym miejscu, nie tylko że nie istniało – było raczej nie do pomyślenia. Te
intymne okazywanie uczuć oczywiście występowało,
ale były ograniczone do życia rodzinnego.
Obejmowanie i powietrzne całowanie w policzki przy powitaniu spotykało się w niektórych, tak
zwanych „lepszych sferach” – kobiety wymieniały
powietrzne buziaki, ale nigdy, absolutnie nigdy, mężczyzna z mężczyzną.
Pewnego razu odwiedził mnie kolega z Polski,
marynarz, którego statek zawinął do Sztokholmu.
Żegnając się na przystanku tramwajowym na Stureplanie objęliśmy się i pocałowaliśmy się w oba policzki. Na drugi dzień jeden z kolegów w pracy, który
widocznie był świadkiem tej sceny, zapytał mi się pół
żartem, pół serio: „Czy jesteś homo?” Było to w 1960
roku.
Nie wiem kiedy obejmowanie, całowanie w policzki i podawanie ręki stało się nagminne. Zwyczaj ten
wkradł się stopniowo, niezauważalnie i stał się obecnie częścią szwedzkiej kultury towarzyskiej. Pierwszy
raz zwróciłem uwagę na ten nowy zwyczaj widząc
grupę witających się śniadych chłopców. Możliwe
że to z Rinkeby, Rosengårdu czy Hammarkullen rozpowszechnił się ten nowy sposób pozdrawiania. Kto
wie?
W Polsce także, mimo że nigdy nie było tak restryktywnie traktowane jak w Szwecji, ludzie spotykając
się na co dzień w miejscach publicznych, obejmują się
i całują w policzki. Zdaje mi się, że ten zwyczaj stał
się powszechny w bardzo wielu krajach. Oczywiście
w Polsce, tak samo jak w Szwecji, pandemia zahamowała praktykowanie tego zwyczaju.
Ludzie i kultury spotykając się oddziałują na
siebie. Jest to nieustanny proces, który popycha
ludzkość naprzód. Zmiany te są nieuniknione.
Zmieniamy się, czy tego chcemy, czy nie. Jeśli
pandemia potrwa bardzo długo doświadczymy, być
może, większych zmian w ludzkim zachowaniu niż
sobie możemy w tej chwili wyobrazić. I to nie tylko, w jaki sposób się witamy. Nikt nie wie, co nam
przyniesie przyszłość. Może zmiany w powitalnych
ceremoniach będą ulgą dla niektórych. Znany profil
radiowy Ludvig Rasmusson pisze: „Absolutną zaletą
Corony-wirusa jest to, że ludzie przestali obejmować
się i całować.”
Andrzej Olkiewicz
www.immigrant.nu

Na blogu jednego z renomowanych recenzentów
poezji przeczytałem niedawno pytanie: czy poezja ma
dzisiaj jakiś sens i czy odnajduje dla siebie miejsce we
współczesności? Pytanie oczywiście retoryczne, zważywszy na literackie Noble, nawet ograniczając rozważania tylko do twórczości Wisławy Szymborskiej
czy tegorocznej laureatki, Louise Glück. Poetycki zapis ma bowiem charakter ponadczasowy, tak jak ponadczasowa jest potrzeba wietrzenia naszych emocji i
uczuć. Nie zastąpią ich internetowe emojki.
Agata Bloch szuka w poezji odpowiedzi na – wydawało by się – proste pytania, ale wcale prostych odpowiedzi nie znajduje. Oszczędnie operuje słowem,
panuje nad emocjami, ale to wiersze budzące głęboką
refleksję.

Każdy z nich ma trochę winy i trochę racji
Trochę krzywdy i trochę skrzywdził
Mężczyźni kobiety mężczyzn
Biorący dający biorąc
Córka matka córkę
Syn ojca syna
Mąż żona męża
....
Prawe oko lewe oko zez
(wiersz: Krzywda)
To wielka sztuka potrafić opisać świat i jego złożoności w niewielu, ale tak trafnych słowach. To
wiersze pełne zadumy, poniekąd bardzo kobiece, o ile
przyjmiemy, że to właśnie płeć piękna potrafi bardziej
wnikać w nasze emocje. Opisują stan ducha, komentują codzienne wydarzenia. Gdy się je czyta ogarnia
nas ta sama zaduma, która sprowokowała autorkę do
ich napisania. Czasami wywołują delikatny uśmiech,
gdy uzmysławiamy sobie jak celnie Agata Bloch odnajduje w naszych myślach podobne rozterki.
Literacki, poetycki, krąg Polaków w Szwecji, zyskał niezwykle uzdolnioną autorkę. Debiutancki tomik budzi w czytelniku tę subtelną i wyrafinowaną
przyjemność, jaką powinno sprawiać czytanie poezji.
Bo jeśli tego nie ma, lepiej książkę odłożyć na półkę.
Ale – przekornie do tytułu “Cisza mnie smuci” – ta
“cicha” i stonowana poezja budzi radość.
Tadeusz Nowakowski
Agata Bloch: Cisza mnie smuci. Wydawnictwo Polonica,
Stockholm 2020, s.44

Od kiedy mieszka Pan w Szwecji?
To trochę złożona historia. Pierwszy raz wyjechałem do Szwecji w 1969 roku z grupą Władysława
Jagiełły, w skład której wchodziła czołówka polskich
jazzmenów - Zbyszek Namysłowski, Piotrek Pułaski
z grupy Polanie, Wiesław Bernolak... Założeniem
było, że będziemy w Szwecji koncertować z repertuarem amerykańskim. To cieszyło się wtedy tutaj
dużym powodzeniem. Ale wkrótce okazało się, że
Namysłowski miał jakieś plany z Niemenem i po
miesiącu opuścił naszą grupę. Z kolei Piotrek Puławski pojechał do Niemiec. Ja zostałem, przez rok,
grałem z Interpals z Leszkiem Dudziakiem, pierwszym perkusistą Krzysztofa Komedy.
Pod koniec 1969 roku skończył mi się paszport,
Pagart nie chciał mi go przedłużyć, więc wróciłem
do Polski. Ale nie żałuję, że tak się stało, bo to był
bardzo ciekawy i intensywny okres w moim życiu
muzycznym. Zacząłem współpracę ze Zbyszkiem
Namysłowskim, studiem jazzowym Ptaszyna
Wróblewskiego, współpracowałem z Ewą Bem,
Januszem Muniakiem, Andrzejem Trzaskowskim –
grałem w jego orkiestrze radiowej, co było wielkim
wyróżnieniem.
Był Pan jednym z bardzo wielu muzyków,
którzy wówczas wyjeżdżali do Szwecji.
Dlaczego akurat tutaj?
Chodziło o pewną specyfikę Szwecji. Niemal w każdym szwedzkim mieście był tak zwany Stadshotell,
czyli Miejski Hotel. Były to reklatywnie ekskluzywne miejsca połączone z restauracjami, a w nich
niemal każdego wieczoru odbywały się dancingi.
Zapraszano tam międzynarodowe grupy muzyków.
Tak było nawet w małych miasteczkach. I ta muzyka
była z najwyższej półki. Przyjeżdżali muzycy z całego świata. Było na to olbrzymie zapotrzebowanie.
Właśnie niedawno przeczytałem, że te hotele
były jednymi z najważniejszych budynków
w wielu miastach...
Myśmy grali w całej Szwecji. Między innymi w
Storlien dla pary królewskiej. A dzięki temu, że
graliśmy wszędzie, byliśmy już rozpoznawalni. Ja,
jako muzyk jazzowy, dostałem propozycję grania w
klubie Bolaget – już dzisiaj nie istniejącym. Grałem
później ze znanymi szwedzkimi muzykami jak
Cornelis Vreeswijk – to postać legenda, czołowy
trubadur szwedzki; Svente Thuresson, sławą wiolinistyki skandynawskiej tego okresu – Emilem Iwringiem, czy Henrikiem Wallin, jednym z czołowych
pianistów jazzowych.
A jak się zaczęła pana przygoda z muzyką?
Dlaczego jazz?
Urodziłem się w Zduńskiej Woli, słynnej z tego, że
tam urodził się święty Maksymilian Kolbe. Liceum
muzyczne kończyłem w Łodzi, a później Wyższą
Szkołę Muzyczną w Warszawie. W Liceum poznałem Michała Urbaniaka, który już w tym czasie
wyjechał na Festiwal Jazzowy do Stanów. Po powrocie zaprosił mnie do słuchania najgłośniejszych
wówczas nagrań światowego jazzu. Byłem u niego w
domu na wagarach, gdzie poznałem Zbyszka Namysłowskiwego. W bursie, w której mieszkałem, Michał
robił próby. Jak to słyszałem, to byłem tym po prostu
zachwycony. Mój ojciec też bardzo lubił muzykę
– chociaż nikt w rodzinie nie był wcześniej muzykiem – słuchał ją w radiu i to może był ten pierwszy
bodziec dla mojego zainteresowania muzyką.

Król był zajęty...
Rozmowa z mieszkającym w Sztokholmie
muzykiem jazzowym Stanisławem Cieślakiem
Ale pierwsze jazzowe kroki zrobił Pan właśnie
w Łodzi.
Tak. Występowałem jako pianista i puzonista. Ktoś
kiedyś napisał o mnie „Pierwszy Puzonista w Polsce.” Wtedy, jak już wróciłem na początku 1970 roku
do Polski, bardzo intensywnie współpracowałem z
najbardziej znanymi wtedy muzykami jazzowymi.
Moja współpraca z Namysłowskim uwieczniona jest
nagraniem “Winobranie” – był to rok 1972, a album
“Winobranie” od początku został uznany za jedną z
czołowych płyt polskiego jazzu. Płyta doczekała się
wznowienia w 2017 roku.
Brał Pan też udział w Festiwalach Jazzowych...
Głównie w Jazz Jamboree, występowałem na nich
także już mieszkając na stałe w Szwecji. W 1966
roku podczas jednego z Konkursów Jazzowych –
Jazz Nad Odrą – uznany zostałem za najlepszego
muzyka jazzowego.

Tak. Gram przede wszystkim na puzonie. Przygotowuję się do nagrania własnej płyty, która będzie się
nazywać “Stanisław Cieślak and Friends”. Chcę to
nagrać z kolegami ze Szwecji m.in . Harry Wallinem,
synem Per Henrika; także kolegami z Niemiec i
Polski. A z okazji 95-lecia Polskiego Radia wychodzi album fonograficzny Studio Jazzowe PR i TV z
moim udziałem.
Rozmawiał: Tadeusz Nowakowski
Stanisław Cieślak. Urodził się w 1943 roku w Zduńskiej Woli. Pianista,
puzonista. Współpracował m.in. z zespołem Novi Singers, Stodoła
Big-Band, Marianną Wróblewską, Zdzisławem Namysłowskim, Janem
“Ptaszynem” Wróblewskim, Wojciechem Karolakiem, Bernt Rosengren
Big Band, Per Henrik Wallin Tentet. W Szwecji, w Sztokholmie, mieszka
od 1976 roku.

Drugi raz znalazł się Pan w Szwecji w połowie lat
siedemdziesiątych.
Dostałem propozycję występów we wspomnianym
Bolaget. Była to sytuacja bardzo komfortowa dla
mnie. Grałem własną muzykę, bez potrzeby ciągłego
podróżowania. No i była to okazja by poznać całą
czołówkę świata muzycznego.
Jaka była wówczas popularność jazzu w Szwecji?
Podobnie jak w Polsce. Z tą różnicą, że w Polsce
zamykało się to głównie do klubów studenckich. W
każdym mieście, gdzie były uczelnie, takie istniały.
W Szwecji dzisiaj klubów jazzowych jest niewiele,
w zasadzie liczą się tylko dwa: prestiżowy Fasching i
Stampen w Sztokholmie. Ale status jazzu w Szwecji
był zawsze bardzo wysoki. Wspomnieć można, że
nawet obecny król Karol Gustaw jest wielkim fanem
jazzu. I gra na puzonie.
Czyli Pana kolega po fachu.
Jak występowałem kiedyś z zespołem Henrika Wallina, byłem wśród 10 muzyków jedynym nieszwedem.
Jakiś dziennikarz, robiący wywiad z Wallinem, spytał
dość nieładnie, dlaczego jeden z członków zespołu,
puzonista, nie jest Szwedem? Henrik się wkurzył i
odpowiedział: Bo król był zajęty.

Od lewej: Zbigniew Namysłowski, Tomasz Szukalski i Stanisław Cieślak
podczas nagrania “Winobrania” w studio Akademii Muzycznej w
Warszawie

Występuje Pan nadal?

© Fotografie z archiwum Stanisława Cieślaka
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***** ***
Strajk Kobiet w Sztokholmie był największą
antyrządową demonstracją pod ambasadą polską
w Sztokholmie od czasu Stanu Wojennego. Ale
nawet wtedy hasła wznoszone przez demonstrujących
nie były tak dosadne...

Późnym popołudniem 28 października, na Karlavägen 35, przed ambasadą
RP w Szwecji, zebrało się od 1000 do
1200 demonstrantów solidaryzujących się z protestującymi w Polsce.
Dominowała młodzież i najnowsza
emigracja. Do protestu dołączyło także
wielu Szwedów. Duża część manifestujących przyniosła tablice z hasłami,
które dosadnie sugerowały rządzącym
w Polsce... co powinni zrobić.
Porządku pilnowało sześć jednostek
policji szwedzkiej, ale wszystko odbyło się spokojnie. Kierowcy przejeżdżających samochodów często klaksonami wyrażało swoje poparcie dla
protestujących, wiele samochodów
krążyło wokół z tablicami wspierającymi manifestantów.
O proteście w Sztokholmie informowała prasa szwedzka. Podobny protest
odbył się także w Göteborgu, a parę dni
później w Malmö. (ngp)
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empatię jego i grupy rządzącej wobec wielu grup społecznych i mniejszości, którym odmawia się nie tylko
praw obywatelskich, ale i człowieczeństwa zgodnie z
forsowaną wersją katolicyzmu.
Najgroźniejsze w tych dzisiejszych polskich opętaniach i egzorcyzmach jest to, że fundamentalizm
religijny zamieniany jest na fundamentalizm polityczny, który z kolei przekłada się na fundamentalizm
ustawodawczo-prawny, co miało ostatnio miejsce
w przypadku uchylenia kompromisu aborcyjnego
przez zaprzyjaźniony z wicepremierem Kaczyńskim
Trybunał Konstytucyjny.
I teraz pora na Kaję Godek, inicjatorkę projektu:
„Zatrzymaj aborcję”. Po ogłoszeniu wyroku uchylającego konstytucyjność obowiązujących w Polsce
przepisów aborcyjnych (najostrzejszych w Europie)
aktywistka ta stwierdziła: Mamy potwierdzenie tego, że selekcja i zabijanie dzieci podejrzanych o wady genetyczne lub chorobę jest niezgodne z polską
konstytucją.
…”Selekcja…”? …Zabijanie dzieci…”? „Mordowanie ludzi”…? O co chodzi? O czym Godek prawi?
Czy przyśniła jej się okupacja hitlerowska, czasy nazistowskiej eksterminacji Żydów i obudziła się ze słowami z innej epoki na ustach? Kto mówi aktywistką?
Mefisto w kardynalskiej czapce czy szatan ze znaczkiem OPUS DEI lub ORDO JURIS w klapie?
Przyznam, że z początku naigrywałem się z tych
krajowych opętań, ale ostatnio coraz częściej widać
i słychać, że rzeczywiście COŚ/KTOŚ mówi ustami wielu polityków, ministrów i aktywistów. Żeby
nie było wątpliwości, ta sama Godek triumfująco

Warszawa, 25 października 2020. Foto: Krzysztof Marianiuk

Wiosna średniowiecza na jesieni
Znając teorie postkolonialne zdaję
sobie sprawę, że ocenianie dorobku
kultury jakiegoś kraju czy rozwoju
jego gospodarki, jako niedorozwiniętych i zacofanych, czy porównywanie ich do dokonań epok prymitywnych i nieoświeconych, to zabieg
wysoce podejrzany. Cóż jednak
zrobić, jeśli w danym kraju od momentu dojścia do władzy konkretnej
ekipy o określonych poglądach na
świat, rzeczywiście odradzają się
oraz manifestują coraz częściej fenomeny z przeszłości. By nie szukać
daleko wymienię: odrodzenie się
instynktu plemiennego, egzorcyzmy, fundamentalizm religijny i
mesjanizm. Z bliższej przeszłości
natomiast: autorytaryzm, arogancja
władzy, egoizm narodowy oraz
wynikające z niego ksenofobia
i specyficzna polska wersja
„naszyzmu”.
O uwalnianiu opętanych od wpływów szatana w
Polsce sporo już napisano. Głośno było, na przykład, o lawinowym wzroście liczby egzorcystów
oraz o tym, że nasz kraj to „Dolina Krzemowa
Egzorcyzmu” z jedynym działającym w Europie
centrum egzorcyzmowania. Takie średniowieczne
piekło podgrzewane odnawialnymi źródłami energii
dofinansowanymi przez Unię Europejską (centrum
egzorcyzmowania w Poczerninie korzysta z Funduszy
Europejskich). Egzorcyzmy i wzrost liczby egzorcystów choć mogą wydać się polską metafizyczną egzotyką, świadczą także o narastaniu specyficznej atmosfery w naszym kraju. Jakby nie było jest to temat
nośny, bo i sensacyjny (przeganiane diabła) i zakres
działalności łatwy do ogarnięcia.
Trudniej ugryźć fundamentalizm religijny i mesjanizm dnia codziennego, bo pod latarnią najciemniej…
Tym bardziej, że w tym przypadku także metafizyka miesza się z fizyką, wiara z logiką, a instynkty i
uczucia ze zdrowym rozsądkiem. Tej jesieni jednak,
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mimo grozy zarazy i organizacyjnego chaosu państwa, ukazały one swoje oblicza z całą wyrazistością.
Miały triumfujące i podekscytowane twarze ministra
Przemysława Czarnka i aktywistki Kaji Godek.
Zaraz po zaprzysiężeniu świeżo upieczony minister
edukacji i nauki zapowiedział rewizję podręczników
przedmiotów humanistycznych. Natomiast w organie
prasowym Radia Maryja Czarnek grzmiał: „Nie ma
zgody na dominację, czy wręcz dyktaturę poglądów
lewicowo-liberalnych, zwłaszcza tych radykalnych w
treści, wręcz totalitarnych, które opanowały w szczególności szkoły wyższe, ale przenikają również do
szkolnictwa średniego i podstawowego”
… „Dyktatura…”,” … „Totalitarnych”... O co tu
chodzi? Czy ministrowi przyśniły się czasy komunistyczne i obudził się dzisiaj ze słowami z innej epoki na ustach? Kto mówi ministrem (bo przecież gdy
walczono z komuną Pan minister na stojąco pod stół
wchodził)? Czy to Mefisto w kardynalskiej czapce, czy nadwiślański zbawca narodu przemawia?
Bowiem z wypowiedzi Pana ministra wynika, że np.
edukacja historyczna ma się ograniczyć do poznawania tych wydarzeń i postaci, które hołubi i promuje
rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość. Innych nie.
Czarnek w Polskim Radio pyta: „Dzisiaj jest 57-ma
rocznica śmierci ostatniego żołnierza niezłomnego
Józefa Frontczaka ps. Laluś. Chciałbym zapytać rodziców i pana redaktora, czy wiedzieliśmy o tym?”
Wspomnę przy okazji, że minister edukacji jest
zwolennikiem stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Paradoks? Nie, to logiczne, bo jeśli uczeń nie wie
kiedy zginął Laluś, to wtedy, cytuję ministra: istnieje konieczność zastosowania przymusu fizycznego,
w tym kary cielesnej, aby uczeń raz na zawsze zapamiętał. Wszystko motywowane celami wyższymi albowiem dalej według ministra: Pan Bóg będzie nas
rozliczał, czy pozwoliliśmy podjąć dziecku decyzję,
która była krzywdząca. Albo my za niego podjęliśmy
decyzję, która jest zgodna z jego celem ostatecznym,
jakim jest zbawienie…
Analogicznie Pan Bóg rozliczy nas jeśli popuścimy kobietom, które Czarnek widzi wyłącznie w rolach matek rodzących tabuny dzieci i gosposi przy
garnkach. Nie chcę już nawet powtarzać co minister
myśli o obcokrajowcach i imigrantach, choć wspomnę co sądzi o osobach LGBT, bo to już nawet nie
średniowiecze – to głęboki paleolit (dla tych, co zamiast geografii mieli wtedy religię przypomnę, że
chodzi o epokę kamienia łupanego): Brońmy rodziny
przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed
ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów
o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci
ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z
tą dyskusją!
łowa o prawach człowieka i równości, które wypowiedział w polskiej telewizji państwowej minister edukacji i nauki dobrze podsumowują poglądy i
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stwierdziła, że dzisiaj Polska jest przykładem dla
Europy, jest przykładem dla świata. Nie tkwimy w
konieczności dziejowej, która by nakazywała marsz w
lewo i stopniowe zwiększanie dostępności do mordowania ludzi. Nie tkwimy w takim determinizmie.
Zgadzam się. Nie tkwimy. Staliśmy się przykładem dla Europy i dla świata... Ale przykładem czego?
Godnym czy niegodnym naśladowania? Na to pytanie niech sobie sam odpowie Czytelnik tego tekstu.
Ja chciałbym tylko zauważyć zbieżność takich wypowiedzi z romantycznym przesłaniem mesjanistycznym, z wiarą w posłannictwo narodowe, w zbawienie świata przez polskiego Chrystusa Narodów. Kto
zatem mówi ustami antyaborcyjnej aktywistki, która
powtarza utopijne teorie z czasów zaborów i totalnej
beznadziei? Gdzie egzorcysta, który mógłby pomóc Pani Godek? Gdzie powszechne egzorcyzmy
polskiej świadomości historycznej? Bez rewizji tej
ostatniej takie opętania będą na porządku dziennym! U Godek uderza mnie jednak także coś innego.
Brak zrozumienia sytuacji konkretnych, ciężko doświadczonych kobiet i ich osobistej tragedii. A więc
brak empatii dla już żyjących u kogoś kto walczy o
życie nienarodzone...
Jest zatem źle: opozycja – bez pomysłów, prezydent – Duda, obywatele – zagrożeni wirusem i zalatani… Aczkolwiek jeszcze nie jest za późno. Trzeba
się spieszyć albowiem wnet możemy się obudzić w
rzeczywistości stanu wyjątkowego ogłoszonego z
powodu zarazy. Ten po pewnym czasie przerodzi
się w fundamentalistyczne państwo sterowane przez
Mefisto w kardynalskiej i żoliborskiej czapce. Stanie
się tak między innymi dlatego, że minister Czarnek
walcząc z urojonymi komunistami i urojonym monopolem światopoglądu naukowego, wprowadzi do
szkół monopol siermiężnego fundamentalizmu religijnego. Bo, jak podszeptuje mu kościół – tylko to
może położyć kres dalszej sekularyzacji. Za pysk i
na mszę. Klękaj kobieto, klękajcie dzieciaki, klękaj
narodzie. Wszyscy na pielgrzymki. A wieczorem
TVP INFO. Podobnie Kaczyński, który mówi Unii
i Europie: NIE! - tylko po to, aby zamknąć nas w
autorytarnej bańce, która jego zdaniem położy tamy zgniliźnie moralnej zachodniej kultury…
Nie wiem czy wrócą płonące stosy, ale coś podobnego na pewno powstanie. Wirtualne palenie bezpłodnych czarownic oraz osób LGBT? Kamieniowanie
pasożytów w tym uchodźców i niechcianych imigrantów? Ważne, że rządzący wreszcie będą mieli monopol na prawdę. Nie będzie to jednak świat kierujący
się zasadami i normami chrześcijańskimi ani papieską
wykładnią katolicyzmu. To będzie siermiężny fundamentalizm Rydzyków-Jędraszewskich sterowany
ich interesami i wzmocniony fobiami prezesa PiS-u.
W ich sojuszu chodzi bowiem o totalny rząd nad duszami Polaków.
Janusz Korek

TERESA URBAN

Rodzinne
szczęście
„Wszystkie szczęśliwe rodziny są do
siebie podobne, każda nieszczęśliwa
rodzina jest nieszczęśliwa na swój
sposób.” Tak rozpoczął Lew Tołstoj
„Annę Kareninę”. Ale szczęście
rodzinne może posiadać różne
twarze, co ilustrują poniższe
przykłady.
Do własnego mieszkania, które stało się moim rodzinnym domem, wprowadziliśmy się wiosną 1947
roku. Przedwojenna kamienica, w której się mieściło, ucierpiała w czasie wojny i wymagała renowacji.
Ślady po kulach nie zostały jednak usunięte i z czasem ukryło je dzikie wino porastające fasadę. Dom
leżał o krok od uczelni, gdzie pracował ojciec, i mieściły się w nim służbowe mieszkania pracownicze.
Przydzielono je głównie profesorom uczelni.
Na drugim piętrze, dokładnie nad nami, mieszkała wraz z rodzicami i starszą siostrą moja najbliższa
przyjaciółka Ania, a mieszkanie piętro wyżej zajmowało małżeństwo z dwoma dużo starszymi ode mnie
synami. Jeden z nich, przystojny rosły blondyn o męskim wyglądzie, był dla mnie prototypem Andrzeja
Kmicica z Potopu, częściowo ze względu na zbieżność imion. Korpulentną panią profesorową natura
obdarzyła nawykiem ciągłego, niemal histerycznego
śmiechu. Bez względu, na jaki temat była rozmowa,

Dobra
analiza,
niezłe
wiersze
Poezja bywa hermetycznym
zapisem, który nie zawsze łatwy jest
do odczytania. Amerykański poeta,
Robert Frost, napisał kiedyś, że
poezja jest wtedy, gdy emocje
znajdują swoje myśli, a myśli
znajdują swoje słowa. Może właśnie
dlatego każda próba analizowania
poezji to zadanie niezwykle trudne.

śmiała się perliście, zachłystując się prawie do utraty
tchu. Peszył mnie ten śmiech i unikałam rozmowy z
nią, aby go nie prowokować. Pan profesor, dla kontrastu, był posępnym mężczyzną o potężnej sylwetce,
mięsistej twarzy i siwiejących krzaczastych brwiach.
Chodził zgarbiony, z rękami w tyle, ubierał się niedbale, a uśmiech nigdy nie pojawiał się na jego twarzy. Gdy mój młodszy braciszek skończył trzy lata,
dostał w prezencie swój pierwszy krawat. Nauczył się
wiązać go na różne sposoby i nosił codziennie z dumą. Chłopczyk spotkał kiedyś na schodach profesora,
zlustrował krytycznie jego niedbale zawiązany węzeł
krawatki i zapytał: – Jakim systemem wiąże pan krawat? Czy oksfordzkim? Profesor zmieszał się i, jak jego żona – zaśmiewając się – opowiadała potem, że od
tego czasu mąż zaczął bardziej dbać o swój wygląd.
Sąsiadami profesorowej z perlistym śmiechem była para małżeńska. Żona pracowała na uniwersytecie
jako mykolog i wiele lat później prowadziła nawet
okresowo ćwiczenia w mojej grupie. Mąż cierpiał na
chorobę serca i często odpoczywał na podestach podczas mozolnej wspinaczki na trzecie piętro. Windy w
naszym domu nie było. Wkrótce urodził im się synek,
Wacuś. Kiedy podrósł, pozwalano mu się bawić na
podwórku od ulicy. Profesorowa z perlistym śmiechem zagadnęła kiedyś uprzejmie chłopczyka, mijając go w drodze po zakupy. Wacuś nie był rozmowny
i odpowiedział tylko jednym, ale za to dosadnym,
czteroliterowym słowem: d…a. Profesorowa osłupiała i tym razem zapomniała się roześmiać. Od tego
czasu wszyscy mijali Wacusia szerokim łukiem, aby
go nie prowokować.
uże parterowe mieszkanie od ulicy zajmowało małżeństwo z dorosłą córką. Kiedy zaczął
ją odwiedzać adorator, podglądałam czasem wraz z
koleżankami młodą parę całującą się bez żenady przy
oknie. Młodzi pobrali się, zamieszkali z rodzicami i
wkrótce urodziła się im córeczka Eja. Była odrobinę
młodsza od mego braciszka. Eja wyrosła na śliczną
dziewczynkę o ciemnych kręconych włosach i brzoskwiniowej karnacji. Musiała się podobać memu bratu, bo spędzał pod jej drzwiami dużo czasu i potulnie
znosił humory.
Mieszkanie Eji było pod pewnym względem wyjątkowe. Jej dziadek, z zawodu profesor entomolog, z
zamiłowania był myśliwym. ściany pokojów, dobrze
widoczne przez parterowe okna, przystrajała ogromna
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Niekiedy można odnieść wrażenie, że autorzy takich analiz dopatrują się w opisywanych wierszach
więcej treści, niż one zawierają. A próby segregowania, odnajdywania wspólnego klucza, są zawiłą i lingwistyczną gimnastyką językoznawców i
literaturoznawców.
Ale wydana niedawno “Antologia polskiej poezji w
Szwecji. Głosy poetek” w opracowaniu profesor Ewy
Teodorowicz-Hellman to prawdziwa analityczna perełka, która prowadzi nas w mało znany świat polskiej
poezji tworzonej na emigracji w Szwecji. Autorka w
trafny, rzeczowy i – co chyba bardzo ważne – przyjazny sposób, próbuje czytelnikom przybliżyć ten
wciąż nie zbadany do końca skrawek polskiej literatury – szuka wspólnych mianowników dla omawianych
poetek. Wyłapuje tę niekiedy trudną do zdefiniowania
“emigracyjność” tej poezji.
Mam nadzieję, że oddając książkę do rąk
Szanownego Czytelnika, stwierdzi On, że jest to lektura interesująca, czasem zaskakująca, niekiedy
niepokojąca, innym razem także poruszająca pod
względem intelektualnym i emocjonalnym – pisze
Ewa Teodorowicz-Hellman. – /.../ Antologię można
również taktować jako swoiste świadectwo czasu,
bowiem twórczość poetycka szwedzkiej Polonii powstawała w okresie wielkich przemian politycznych,
gospodarczych i społecznych w Polsce i w Europie.

ilość poroży jelenich wszystkich możliwych wielkości i fasonów. Nas, dzieci, fascynowały te rogi. Ale
często i dorośli zatrzymywali się wieczorami przed
domem, aby w oświetlonych oknach podziwiać bogactwo rogatych trofeów.
Parterowe mieszkanie pod nami zajmował kolega
ojca, profesor, z rodziną, żoną i bliźniakami, dziewczynką, moją imienniczką, i chłopcem Romkiem.
Bliźniaki, nieco starsze ode mnie, nie były odpowiednimi towarzyszami do zabaw. A poza tym miały
siebie. Siostrę bliźniaczkę natura obdarzyła bardzo
przeciętną urodą, ciemnoblond włosami splecionymi w skromny warkocz i bladą twarzą, której – gdy
dorosła – nie próbowała ożywić makijażem. Zwykła
chodzić, a raczej przemykać się, nieco pochylona, z
opuszczoną głową, jakby nie chciała zwracać na siebie uwagi. W końcu znalazła wielbiciela, wyszła za
mąż i wraz z dwójką dzieci pozostała przez wiele lat
w swym rodzinnym mieszkaniu. Kontakty naszych
rodzin ograniczały się do spotkań podczas większych
przyjęć imieninowych. Pamiętam, jak podczas jednego z nich, pani profesorowa, postawna, nie grzesząca
urodą niewiasta, nakładała gościom smażone pieczarki prosto z patelni. Wydało mi się to nieeleganckie,
ale było praktyczne; pieczarki nie stygły na półmisku.
Znajomość z bliźniakami polegała głównie na tym,
że Romek uganiał się po schodach za mną i moją
przyjaciółką usiłując wrzucić nam za koszule pająki.
Same byłyśmy jednak temu winne. Miał rude włosy
i często drażniłyśmy go, wołając: „Romek, domek,
na głowie wiewióra”. Spotkałam Romka pół wieku
później, przy okazji uroczystości na uczelni ojca, jako
profesora-emeryta. Płomienna czupryna nobliwie mu
posiwiała. Przypomniałam mu incydent z pająkami.
– Od dziecka interesowała mnie biologia – skomentował to z uśmiechem.
Szczęście rodzinne nie trwa wiecznie. Każda rodzina wcześniej czy później przeżywa niepowodzenia
czy wręcz tragedie. Szczęśliwe rodziny to złuda. Tak
było i w przypadku rodzin opisanych przeze mnie.
Nie ominęły ich choroby, przedwczesne zgony czy
nieudane małżeństwa. Próbujmy jednak koncentrować się na okresach szczęścia, które niektórzy definiują jako brak nieszczęścia. Widocznie, aby rozpoznać szczęście trzeba dla kontrastu zakosztować
nieszczęścia.
Teresa Urban
Ta działalność literacka w dużej mierze jest swoistą
formą zachowania przez autorki kontaktu z językiem
polskim, zmagania się z własnymi doświadczeniami
życia i z szeroko rozumianą polskością w warunkach
diaspory.
Być może – jako jeden z niewielu – znam większość twórczości poetyckiej autorek, które znalazły
się w Antologii. Wiele z nich wydawało swoje książki
(bądź znalazło się w antologiach) w Wydawnictwie
Polonica – jak Janina Tropp Gubler, Janina ĆwirkoGodycka, Hanna Głąbińska, Teresa Järnström
Kurowska, Dana Platter, Irena Szafrańska, Elżbieta
Ścibor-Achenbach, Irena Vilneus, czy ostatnio Agata
Bloch. Dzięki opracowaniu profesor TeodorowiczHellman mogłem spojrzeć na te wiersze zupełnie innym okiem, lepiej zrozumieć ich przesłanie i nastroje.
To naprawdę niezła poezja! Można jedynie ubolewać,
że tak hermetycznie zamknęła się przed czytelnikami
w Polsce. Ale to znak czasu, gdyż poetycka ekspresja
w dzisiejszych czasach z trudem znajduje sobie drogę
do wydawców krajowych.
Bez osobistej pasji i zaangażowania autorki
Antologii, tej książki by nie było. Ewa TeodorowiczHellman zapisze się w historii polskiej emigracji w
Szwecji jako jedna z najważniejszych “odkrywców”
tego (e)migracyjnego świata kultury. Czas więc
najwyższy, aby teksty i autorki wróciły do źródła i
dzięki tej cennej antologii znalazły nowe, drugie życie w innym obiegu czytelniczym – pisała w recenzji
“Antologii” prof. M.A. Packalén Parkman.
Dobrze, by się tak stało. Chociaż w naszym “przyspieszonym”, digitalnym świecie, nie będzie to łatwe.
Ale dzięki “Antologii” “głosy poetek ze Szwecji” nie
będę już tak anonimowe, jak wcześniej.
Tadeusz Nowakowski
Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek.
Wprowadzenie, wybór, opracowanie Ewa
Teodorowicz-Hellman. Stockholms Universitet 2020,
Stockholm, s.298
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