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Nie potrafiłem ukryć mojego
sceptycyzmu co do istnienia małoludków, szaroludków i innych tajemniczych
istot. Björn odwrotnie, był
święcie przekonany, że
małoludkowie istnieją
i moje wątpliwości trochę
go ubodły.
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Wciąż trudno mi uwierzyć,
że Krystyna nie żyje. To była
niezwykle mądra kobieta,
mądra życiową mądrością.
Mieliśmy różne pasje i jedną
wspólną – dzieci, ale żyliśmy
trochę obok siebie. Kochała
nas wszystkich ufną i spokojną
miłością.

W oczekiwaniu na premierę
O Polskim Towarzystwie Teatralnym w Szwecji
z EWĄ NORDIN rozmawia Jolanta Szutkiewicz

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Wciąż trudno mi uwierzyć, że
Krystyna nie żyje. To była
niezwykle mądra kobieta, mądra
życiową mądrością. Mieliśmy
różne pasje i jedną wspólną –
dzieci, ale żyliśmy trochę obok
siebie. Kochała nas wszystkich
ufną i spokojną miłością.
Od śmierci minęło pięć miesięcy i nie ma dnia żebym o Niej nie pomyślał. Szczególnie gdy dzień się
zmierzcha i świat układa do snu. Całe swoje dorosłe
życie poświęciła rodzinie i mnie. Zawdzięczam jej
wiele, prawie wszystko i to budzi wyrzuty sumienia
– Powinieneś być dla Niej lepszy! Pamiętasz wtedy?
I wtedy! Brak mi Krystyny bardzo i ciągle mam wrażenie, że wróci.
Wiesz – to do siebie - chyba nie doceniałeś tego,
jak bardzo potrzebujemy, każdy, zewnętrznego świata. Pandemia to okropny, ale i ciekawy czas. Nikt nie
przypuszczał, że może do czegoś takiego dojść. Świat
skurczył się nagle do czterech ścian i wąskiej grupy
ludzi, z którymi jeszcze pozwalasz sobie mieć kontakt. Siedzisz w domu, nie wychodzisz, nie widujesz
się z nikim, nie bywasz, nie podróżujesz.
To trudny czas, ale dla niektórych interesujący i inspirujący. Niektórzy zaczynają pisać, malować, komponować. Biorą kartkę papieru, siadają przed komputerem, włączają jakąś nagrywarkę i się zastanawiają
– A może powinienem za tym pojść? Zobaczyć dokąd
mnie zaprowadzi?
Pamiętam tamtego siebie, sprzed lat. Sprzed wielu
lat, sześćdziesięciu paru. Byłem dwudziestoparolatkiem o umyśle dziecka. Niepewny siebie, świata i bez
pojęcia, co się może wydarzyć, jakie decyzje podjąć,
w którą stronę pójść i czy w ogóle iść?
Dziś powiedziałbym mu – Nie spiesz się, poznaj
trochę świata! Bo świat był wtedy dla mnie nieprawdopodobnie mały. Gdynia i Sopot, Gdańsk i
Klub Studentów Wybrzeża „Żak”, trochę Szwajcaria
Kaszubska, śladowo Warszawa, miejsce gdzie się
urodziłem ale wówczas znałem tylko fragmentarycznie. Powiedziałbym mu wtedy – ciągle mnie młodemu – Rozejrzyj się! Patrz wokół! Ogarnij się i zacznij
doceniać życie! Zrozum, że żyjesz tylko raz. To nie
teatr, nie scenka kabaretowa, nie ma czegoś takiego,
jak próba generalna!
W życiu dobrze się dzieje, gdy jest fart. Choć trochę farta, bo wiele od tego zależy. Zawsze i nieomal
w każdym życiu pojawiają się momenty, w których
wystarczyło podjąć inną decyzję, zapukać do innych
drzwi, porozmawiać z innym człowiekiem, tym właściwym. Uważniej spojrzeć na zegarek, skoncentrować uwagę na kimś czy czymś innym.
Andrzej Szmilichowski
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W oczekiwaniu na premierę
O Polskim Towarzystwie Teatralnym w Szwecji
z EWĄ NORDIN rozmawia Jolanta Szutkiewicz
Znamy się od wielu lat. I Ty i ja interesujemy się
teatrem. Teatr to Twoja pasja...
Był rok 1992, kiedy udzielałam się intensywnie w
Ogniwie. Od 1986 roku byłam w zarządzie i pomagałam organizacji w różny sposób – od zmywania
naczyń, do pisania projektów i organizowaniu imprez
polonijnych. Spotkałam kiedyś Marka Terpiłowskiego i zaproponowałam mu współpracę. Powiedziałam,
że ja zbiorę grupę chętnej młodzieży, zapewnię
lokum, a Marek niech poprowadzi zajęcia teatralne.
Miał bowiem doświadczenie w pracy ze studenckim
kołem teatralnym na Politechnice w Polsce. Ostatecznie zdobyłam grupę młodzieży, przede wszystkim składającej się z harcerzy hufca Tatry, działającego przy ośrodku polskim OPON w Sztokholmie
– opowiada Ewa Nordin.
Rozpoczęliśmy przygotowania i warsztaty teatralne
w lokalu Ogniwa. Marek Terpiłowski rozpoczął
pracę nad sztuką „Kat” według Pära Lagerkvista.
Ja pomagałam w organizacji wszystkiego, tak, żeby
doszło do premiery przedstawienia. Premiera została
bardzo pozytywnie oceniona przez widzów.
A następnym krokiem było założenie Polskiego
Towarzystwa Teatralnego w Szwecji?
Wtedy zaproponowałam Markowi założenie Polskiego Towarzystwa Teatralnego. Zaproponowałam
też, żeby zaprosić Michała Moszkowicza na zebranie
założycielskie. Był to rok 1993. Zgodził się. Ale
Michał oprócz obecności na jednym zebraniu nie
wpłynął na dalszy rozwój naszego Towarzystwa. Ja
zostałam pierwszym prezesem PTTS. Opracowałam
statut, założyłam specjalne konto Towarzystwa. W
grupie teatralnej zostałam producentem, scenografem, grafikiem, organizatorem świateł, odpowiedzialnym za dystrybucję. A więc byłam od wszystkiego.
Marek reżyserował. Całe szczęście, że Hubert
Sokołowski pomagał mi w tym wszystkim.

Jaką rolę teraz pełnisz w PTTS ?
W latach 1996-2008 ster przejęła młodzież. Ja pozostałam jednak w zarządzie. W Towarzystwie działo
się coraz mniej i w końcu stanęliśmy z małą grupką
młodzieży na skraju katastrofy. Zrodziło się pytanie:
rozwiązać Towarzystwo!? Nie, nie mogłam do tego
dopuścić. Na zebraniu rocznym ponownie podjęłam
się pracy i utworzyłam drugą grupę teatralną. Od
tamtej pory jestem prezesem i kierownikiem artystycznym. Prowadzę zespół, nadaję kierunek naszej
pracy, piszę sztuki, reżyseruję, jestem producentem.
A od 2008 roku jestem z powrotem prezesem PTTS-u. Było ciężko i ... jest nadal! Każde przedstawienie wymaga finansowania i wiele wysiłku. Do tej
pory dawaliśmy sobie radę dzięki wsparciu władz
polskich.
PTTS to już kawałek historii szwedzkiej Polonii!
Po prostu nie mogę iść na emeryturę. Mam w Towarzystwie kilka wiernych osób ze starego i nowego
składu i to cieszy. Obecnie staram się wprowadzić
nowe osoby w pracę organizacyjną, ale jest to trudne.
Każdy ma swoje życie, a organizacja wymaga
poświęceń.
W 2008 rozpoczęłam zajęcia z grupą dziecięcą.
Wtedy mogliśmy występować jedynie na ogniwowej
choince. Na początku czytaliśmy dużo literatury
dziecięcej, robiliśmy interpretacje wierszy. Zauważyłam, że muzyka i śpiew podnoszą jakość spotkań,
poczucie zadowolenia i wspólnoty, motywują dzieci
i sprawiają, że łatwiej jest interpretować tekst i odnaleźć się na scenie. Od samego początku wiedziałam,
że praca warsztatowa i zabawa w teatr, musi dawać
dużo radości. Jednocześnie, na wczesnym etapie,
starałam się eliminować wstyd i nieśmiałość u małych aktorów. Metodą pracy było powtarzanie tekstu,
ćwiczenia głosu, dykcji, zmiana pozycji, sytuacji bez
słów, ale i zabawa. Wszystko co może stymulować
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Wciąż
trudno mi
uwierzyć

wyobraźnię i fantazję dzieci.

Obok grupy dziecięcej w 2014 powstała grupa
dorosłych i koncept kabaretu dla dorosłych.
Ta grupa rozpoczęła pracę nad programem kabaretowym. W czasie teatralnego weekendu z okazji
20- lecia PTTS-u w 2014 zaprezentowaliśmy trzy
przedstawienia: kabaret „Szwedzki stół, czyli sztokholmianie”, przedstawienie dla dzieci „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków” oraz przedstawienie gościnne Warszawskiego Centrum Pantomimy
Aqua de Lagrimas.
Z czasem nawiązała się współpraca z poetką i dziennikarką Daną Platter, której teksty owocowały w
wielu kabaretach: „Kabarecie Linoskoczka” (2015)
i „I ha, ha, końska sprawa” (2016) oraz w premierze
sztuki obyczajowej „All inclusive” (2020)

Co Ciebie najbardziej fascynuje w tworzeniu
przedstawienia teatralnego?
Praca z aktorami. Małymi i dużymi. Wychodzę z
założenia, że śmiałość dzieci, pokazywanie swoich
uczuć, indywidualne reakcje mogą być już tą oczekiwaną reakcją reżysera na coś lub kogoś! Może być to
trudne, ale poprzez wspólne zajęcia uczymy się wyrażać uczucia. Do tego śpiew i ruch, taniec - często
do muzyki. Wszystko to wzbogaca i w prosty sposób
uwalnia aktorskie zdolności dziecka i tym samym
tworzy wiarygodną postać sceniczną odbieraną przez
widza. Dzieci często spontanicznie improwizują
i jest to bardzo pozytywne i uczy niewymuszonej
naturalności. Moim celem jest rozwój wrażliwości
dzieci i młodzieży. Bardzo istotne jest zauważenie
ich intuicyjnych naturalnych zachowań, które przy
trafnym obsadzaniu ról, pomagają mi w uzyskaniu
zamierzonego efektu.

Co właściwie wpłynęło na Twoje tak wielke
zainteresowanie teatrem?
Jestem z wykształcenia nauczycielem i niewątpliwie
wiedza psychologiczna i pedagogiczna pomogły mi
w tworzeniu klimatu w grupie. W wolnych chwilach
maluję. Kiedyś, o wiele więcej... i to malowanie
przeniosłam do teatru. Projektowałam i wykonywałam scenografię do szkolnych przedstawień. Tworzenie klimatu, podkreślenie akcji światłami, kostiumami, całą scenografią są bardzo ważne do osiągnięcia
końcowego magicznego efektu. Wymawiane słowa
ze sceny brzmią pełniej, gdy są podkreślane wizualnym bodźcem, odczuciem.
A zaczęło się od słuchania bajek, które moja mama
czytała mi malując słowami zamki, pola, trole, księżniczki i książęta, intonując piosenki, kołysanki. W
szkole podstawowej chodziłam regularnie do teatru,
uwielbiałam recytacje na polskim. No i miałam moją
przyjaciółkę, Krystynę Duniec - dzisiaj profesora
teatrologii, z którą mogłam ”przegadać” wszystko.
Okres fascynacji rysunkiem i malowania różnych
form, operowania kolorem, na kółku plastycznym,
rozpoczął się od piątej klasy szkoły podstawowej.
W gimnazjum służyłam pomocą, gdy trzeba było
zrobić dekoracje. Moja indywidualna praca plastyczna została nawet wybrana na wystawę do Zachęty.
Maluję i dziś, choć nie tak często jakbym chciała.
Wrażliwość plastyczna i świadomość znaczenia
ruchu ułatwiło mi z pewnością proces twórczy, osiągnięcia prawdziwych emocji i wiarygodnych postaci
na scenie.
Na studiach AWF w Polsce brałam udział w zespole
tańca ludowego i tańca nowoczesnego. A już tutaj
w Szwecji tańczyłam w zespole Piastowie do 1984
roku. Gdy gościliśmy w 2014 grupę Pantomimy z
Warszawy, zrealizowałam jeden z moich dawnych
projektów tańca współczesnego „Raj”. Grupa zaprezentowała mój układ podczas występu w kabarecie
„Stół szwedzki, czyli sztokholmianie”.

Każdy producent, reżyser ma własne metody
pracy. Jaka jest Twoja?
Moją metodę pracy nazwałabym metodą naturalnego
doboru małych artystów do moich sztuk. Czasami
piszę i stwarzam rolę w taki sposób, żeby pasowała
do osobowości dziecka.
Według mnie aktor nie powinien grać roli. Powinien
nią być - tą sceniczną postacią. Często nasi młodzi
aktorzy stają się postacią, w którą się wcielają. Adelia stała się Śnieżką, Daniel Królem, Viktor Pinokio.
Wielokrotnie dochodziło do całkowitego wcielenia,
utożsamiania się z postacią sceniczną.
Tutaj dygresja o aktorach zawodowych. Metoda
naturalnego doboru często funkcjonuje w filmie, stąd
taka różnorodność aktorów, często amatorów i takie
posunięcie jest ciekawe.
Powielanie jednak osobowości aktorów niezadających sobie trud żeby wcielić się w postać sceniczną
i nie być sobą na ekranie, czy w teatrze w kolejnych
projektach jest miernym aktorstwem. Aktorom
zawodowym stawiam wyższe wymagania. Aktor powinien pozbywać się na scenie własnych nawyków,
zachowań, czasem też naturalnego głosu i charakterystycznej mimiki twarzy. Naturalny aktor może
grać naturalnie swoją rolę raz, może dwa razy, ale
tylko wtedy, gdy jest to zamierzony ruch reżysera.
Kiedy widzę tego samego aktora w innej roli w
kolejnych sztukach /projektach z tą samą mimiką i
gestami, sposobami prowadzenia dialogu z taką samą
manierą, to myślę, że ten aktor nie jest indywidualnością. Niestety mamy takie przykłady wśród znanych,
skądinąd wspaniałych aktorów.
Co dotychczas wyreżyserowałaś?
Pierwszym moim przedstawieniem, którego premiera
odbyła się w 2011 roku, był „Piotruś Pan”. Tekst
musiał być łatwy, komunikatywny, żeby nie powiedzieć prosty. Tak więc pisałam scenariusz scenami
- próbując je na następnych zajęciach. I tak powstało
przedstawienie pełne śpiewu, ruchu, akcji zwrotnych
i magii. Magia i bajkowość jest generalnie typową
dla wszystkich moich dziecięcych przedstawień.
Pisanie daje mi dużo radości. Próby oczywiście też,
ale te są bardzo uzależnione od ich uczestników. Próbuję je niuansować, począwszy od rozdzielenia ról
do wejścia na deski teatru. Dopiero na dwa dni przed
premierą mogę realizować mój scenariusz oświetlenia. Wszystko musi być opracowane, zaplanowane,
kostiumy skompletowane, ramy odpowiedzialności
jasne. Niestety młodzi aktorzy mogą chorować, coś
może nie wyjść jak zaplanowane. Mam nadzieję,
że widzowie nie zauważają pewnych rzeczy, bo po
prostu nie wiedzą, jak tak naprawdę miało być. Liczy
się efekt końcowy naszej pracy.

Patrzeć na rozwój młodych ludzi z ambicjami jest
fascynujące.
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Później był „Kot w butach”...
Tak, wystawialiśmy go w 2012 i 2013 roku. Każde
z moich przedstawień dla dzieci jest oparte na dialogach, śpiewie i tańcu do muzyki. Takie małe musicale. Jestem bardzo wdzięczna za współpracę polskim
muzykom, którzy piszą dla mnie muzykę. Każde
przedstawienie ma oryginalną muzykę. Tak samo
teksty piosenek pisane są przez polskich twórców.
Później dorośli i starsza już młodzież, obok dzieci,
włączyli się do pracy nad kolejnymi przedstawieniami: „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków” (2014),
„Robin Hood” (2015, 2016). Z okazji nadania szkole
polskiej w Sztokholmie imienia Katarzyny Jagiellonki napisałam kolejną sztukę „Sceny z życia Katarzyny Jagiellonki” (2016), a potem „Przygody Koziołka
Matołka” (2016), „Opowieść wigilijną” (2017, 2018)
i „Pinokio” (2019).

PTTS to taka lokalna, nasza polonijna kuźnia
talentów...
Przez wszystkie te lata skład grupy teatralnej zmieniał się wielokrotnie, ale pewne osoby pozostały z
nami do dziś. Jest kilka osób, które brały udział prawie we wszystkich naszych przedstawieniach. Tutaj
chciałabym wymienić chłopca – dzisiaj już dorosłego
mężczyznę – który zaczynał od roli majtka w „Piotrusiu”, ale szybko awansował do ról głównych, a w
ostatnim przedstawieniu „Pinokio” rozwinął swoje
skrzydła. Daniel Jonczyński napisał całą muzykę do
tej sztuki. Podobnie Adrian Macéus zaczynał jako
myszka przebiegająca przez scenę z lewej strony
na prawą, awansował na jednego ze śpiewających
krasnali w „Królewnie Śnieżce”. Dziś jest już artystą
znanym w środowisku szwedzkim. Przeszedł dwuletnią szkołę artystyczna, otrzymał główną rolę Billego
w Statsteater w Sztokholmie w światowym musicalu
„Billy Elliot”, grał już w wielu szwedzkich filmach,
komponuje i śpiewa własne utwory. Wziął też udział
w „Opowieści wigilijnej” 2017/2018, naszym familijnym przedstawieniu.

Pojawienie się wyjątkowych indywidualności w
naszym Towarzystwie zaowocowało ogłoszeniem
konkursu na polskie młode talenty. Należy je wspierać, dawać za przykład innym, stwarzać możliwości koncertów. Do tej pory odbyły się trzy edycje
konkursów i kilka koncertów.
Co najbardziej bylo udane?
Przedstawieniem, które sprawiło mi dużo radości
była realizacja „Opowieści wigilijnej”. Fascynujące
jest samo pisanie i konstruowanie sztuki, tak aby
była zachowana spójność. Wydaje mi się, że „Opowieść Wigilijna” była takim największym wyzwaniem, ponieważ pracowałam jednocześnie z trzema
grupami: solistami, dorosłymi i dziećmi.
Ponieważ jesteśmy bardzo ograniczeni finansowo,
każda produkcja napotyka na gigantyczne trudności
na pograniczu horroru. Tylko dzięki pomocy i ideowej pracy naszych członków i sympatyków Towarzystwa możliwe było doprowadzenie do kolejnych
premier. Jedno jest pewne, że wszyscy aktorzy za
każdym razem starają się wywiązać ze swoich zadań
jak najlepiej.
Niedawno obchodziliśmy 25-lecie PTTS- u.
Wielkim wyzwaniem było przedstawienie dorobku
Towarzystwa... Wspomnienia są jednak wspaniałe!
Przygotowałam krótkie scenki z każdego przedstawienia.
Jak dzisiaj, w czasach pandemii, wygląda praca
Towarzystwa?
Grupa dorosłych pracuje nad sztuką „Ich czworo”
Gabrieli Zapolskiej. Będzie to niełatwym wyzwaniem, ale myślę, że grupa dorosła już do klasycznego
repertuaru.
Latem zeszłego roku byliśmy w Warszawie na
warsztatach teatralnych, których tematem był taniec
ciała i dynamika ruchu, techniki improwizacji,
współpracy z partnerem. Wyzwolenie wyobraźni i
wzajemne zaufanie aktorów do siebie jest podstawą
powodzenia przedstawienia! Te techniki aktorskie
są nam potrzebne, aby iść dalej i rozwijać się. Mam
nadzieję, że będziemy kontynuować takie warsztaty
w przyszłości.
Rok 2020 stał się rokiem PANDEMII i nasza działalność odbywała się prawie całkowicie wirtualnie.
Nie znaczy to, że nie pracujemy nad kolejnymi
projektami. Byliśmy przygotowani na przedstawienie
„Pinokio” na Mikołajkach, które zostało jednak odwołane na dwa tygodnie przed przedstawieniem. Być
może powrócimy do tego przedstawienia wiosną lub
w ogóle w 2021, jak tylko będzie to możliwe.
W przygotowaniach jest tez przedstawienie dla dzieci
„Ania z zielonego wzgórza”. Kilka ról jest już obsadzonych. Grupa dziecięca potrzebuje jednak spotkań
w realu. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy
mogli wznowić nasze warsztaty.
Każdy nasz projekt teatralny jest wyzwaniem,
ponieważ decyzji rozpoczęcia projektu, rzadko
towarzyszą decyzje o jego finansowaniu. Każdy
nowy projekt wiąże się z dużym wyzwaniem ekonomicznym. Do tej pory każde kolejne przedstawienie
umożliwiało nam następne produkcje. Towarzystwo
posiada magazyn z dekoracjami i kostiumami, który
jest opłacany z naszych środków, które staramy się
ciągle pozyskiwać. Jesteśmy wdzięczni wszystkim
przyjaciołom i sympatykom Towarzystwa i darczyńcom. Zapraszam do współpracy i wsparcia naszej
działalności polskie firmy. Oczekujemy waszego
wsparcia.
Jak godzisz pracę zawodową, społeczna
i prywatne życie rodzinne?
Wymaga to logistyki, ale jak się robi, co się lubi, to
można pogodzić wiele rzeczy. Prowadzę dwa przedsiębiorstwa. Prowadzę klinikę ortopedii medycznej
na Lidingö. Jestem fizjoterapeutą. Jest to możliwe,
gdy hobby staje się, już od 40 lat, zawodem. Moja
rodzina wspiera mnie jak może. Szczególną rolę i
ogromną pomoc i wsparcie otrzymuję od partnera
Ireneusza Kępczyńskiego.
Polskie Towarzystwo Teatralne traktuję jak moje
własne dziecko i ciągle uważam, że jest fascynującym zjawiskiem. Myślę, że nie tylko moi aktorzy
rozwijają się dzięki warsztatom i kolejnym przedstawieniom, ale i ja też. Odgrywam wszystkie role
w teatrze oprócz jednej – bycia aktorem na scenie.
Przez ostatnie lata reżyseruję sztuki dziecięce, a w
tym roku samodzielnie opracowuję wyżej wspomniane przedstawienie dla dorosłych. Znowu czeka nas
premiera.
ROZMAWIAŁA JOLANTA SZTUKIEWICZ
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Małoludki są na świecie
ANDRZEJ OLKIEWICZ
Czy to bajka, czy nie
bajka, myślcie sobie, jak
tam chcecie. A ja przecież
wam powiadam: Krasnoludki są na świecie!
Maria Konopnicka
Wyruszyliśmy z Uppsali rankiem,
Björn i ja. Mieliśmy przed sobą około 200 km drogi. Była wiosna – okres
roztopów. Gdzieś w połowie drogi,
zjeżdżając w dolinę, zauważyliśmy jak
woda zaczyna przelewać się przez drogę, którą jechaliśmy. Zadaliśmy sobie
pytanie: czy zdążymy przejechać, czy
nie? Jeżeli nie odważymy się pojechać
teraz, to aby dojechać do celu, będziemy zmuszeni jechać bocznymi, wąskimi i krętymi drogami.
Czasu na decyzję było mało. Wody
gwałtownie przybywało. Dodałem gazu i... na szczęście przejechaliśmy. To
była ostatnia chwila. Za nami silny
strumień wody szeroko przelewał się
przez drogę. Odetchnęliśmy i kontynuowaliśmy naszą podróż.
Celem naszej podróży była kopalnia
żelaza Stripa w Bergslagen w której,
w ramach szwedzko-amerykańskiego
projektu, miałem przeprowadzić geologiczne i tektoniczne mapowanie specjalnego tunelu. Tunel ten miał służyć
jako laboratorium do badań, jak skały
i krążąca w nich woda będą reagowały na radioaktywne odpady z siłowni
atomowych.
Asystować w pracy miał mi Björn.
Björn formalnie nie był geologiem,
to znaczy nie studiował geologii, ale
miał duże praktyczne doświadczenie.
Przez wiele lat pracował w północnych
regionach Szwecji jako poszukiwacz
przydatnych mineralizacji w głazach
narzutowych. Pochodził z Norlandii,
był człowiekiem dzikich ostępów.
Współpracowałem z nim już wcześniej
i dobrze mi się z nim pracowało.
Czas nam się nie dłużył w czasie
podróży. Rozmawialiśmy na różne
tematy. Björn opowiadał mi między
innymi o małoludkach, szaroludkach,
trollach i o różnych innych istotach.
Zamieszkiwały one lasy, żyły w kamieniach lub w skałach. Istoty te mogły
być przyjazne dla ludzi albo złośliwe.
Björn osobiście nigdy nie spotkał
małoludków czy trollów, ale miał
krewnych i znajomych, którym przydarzyły się spotkania z nimi. Jedną z jego
opowieści zapamiętałem:
Jeden z jego wujków idąc przez las
natknął się na siedzącego na pieńku
trolla. Troll powitał go grzecznie i poprosił, aby mu użyczył tabaki. Wujek
odmówił i w tej samej chwili troll
zniknął. Wujek poczuł się nieswojo.
Okazało się, że uczucie to było uzasadnione, bo wróciwszy do domu zastał
płonącą stodołę. Długo robił sobie wyrzuty, pewien, że była to kara trolla za
jego skąpstwo.
Mimo, że byłem zafascynowany jego opowieściami, nie potrafiłem ukryć
mojego sceptycyzmu co do istnienia
małoludków, szaroludków i innych tajemniczych istot. Björn odwrotnie, był
święcie przekonany, że małoludkowie
istnieją i moje wątpliwości trochę go
ubodły. Powiedział jednak pobłażliwie:
“Nigdy nie wiesz kiedy i gdzie możesz
je spotkać”.
Kopalnia żelaza Stripa, do której jechaliśmy, była starą kopalnią, z historią
tak odległą jak XV a może nawet XIV
wiek.

Zaczynaliśmy nasze mapowanie tunelu o dziewiątej wieczorem. Była to
godzina kiedy druga zmiana górników
opuszczała kopalnię. Zjeżdżaliśmy
windą 330 metrów w dół, a potem wędrowaliśmy krętymi korytarzami do
naszego miejsca pracy. Byliśmy sami. Słychać było tylko szum płynącej
wody i pracującego wentylatora. Noc
upływała za nocą. Pewnego razu, mniej
więcej o północy, zaraz po tym jak wypiliśmy kawę, usłyszeliśmy nagle ludzkie głosy – pięciu, sześciu rozmawiających ze sobą mężczyzn szło w naszym
kierunku. Korytarze były kręte, więc
głosy zbliżały się i oddalały. Niekiedy
całkiem cichły. Trudno było odróżnić
słowo od słowa – co mówili, ale czasami mogliśmy uchwycić jednak, jakieś
pojedyncze słowo, czasami ich rozmowę przerywał śmiech. Byliśmy zaskoczeni i zdziwieni. Kogo u licha tu niesie, o tej porze? Jedynym człowiekiem,
który pracował teraz w nocy, był operator windy, ale on był na powierzchni,
330 metrów nad nami!
Staliśmy w napięciu. Czas upływał.
Wydawało nam się, że głosy były już

całkiem blisko. Zaczęliśmy się niecierpliwić. Kiedy wreszcie dojdą do nas?
Nagle głosy ucichły. Przez chwilę było
cicho, całkiem cicho. Nagle, ziemia zadrżała. Z sufitu tunelu zaczęły spadać
kamienie. Usłyszałem krzyk Björna:
– Andrzej! Do ściany! Staliśmy przylepieni do ściany podczas gdy odłamki
skalne spadały na podłogę tunelu. Jak
długo to trwało? Tego nie potrafiliśmy
sobie uświadomić. Prawdopodobnie
nie dłużej niż kilkanaście sekund.
Albo... jak nam się wydawało, długo
jak wieczność.
Oglądaliśmy skalne odłamki – jeden
z nich był takiej wielkości, że mógłby,
mimo naszych ochronnych hełmów,
zmiażdżyć nam głowy.
Rano po wyjściu z kopalni spotkaliśmy górników idących do pracy.
Opowiedzieliśmy im co się nam w
nocy przydarzyło – o głosach. Nie,
nikt nigdy nie słyszał o czymś takim.
Owszem, jest historia o chłopcu, który
w zamierzchłych czasach zagubił się w
labiryntach kopalni i którego nigdy nie
znaleziono – jego, albo wędrującego
ślepego konia można podobno czasami
spotkać.
Rozmawialiśmy z operatorem windy. Nie, on nikogo oprócz nas nie
spuszczał do kopalni. Rozmawialiśmy
z innymi, z wieloma. Nikt nie mógł
nam wytłumaczyć co było przyczyną
tego dziwnego zdarzenia. Czy byli to
ludzie? Jeżeli nie, to kto? To może...?

Björn nigdy nie powiedział wyraźnie
„a nie mówiłem”, ale gdy rozmawialiśmy o naszej zagadkowej przygodzie,
wiedziałem co myśli. On święcie wierzył, że trolle, małoludki, szaroludki i
inne istoty istnieją.
Później miałem z Björnem tylko luźne kontakty, wiedziałem że wrócił w
swoje rodzinne strony, a potem całkiem
go zgubiłem.
Aż kiedyś, jakieś 15-20 lat temu,
otwierając rano gazetę zobaczyłem jego zdjęcie – Björn stał w lesie i wskazywał ręką na duży głaz. Tekst artykułu
objaśniał, że właśnie w tym głazie znalazł ślady minerałów, które indykowały
złoto. Po nitce do kłębka doprowadziło go to do rodzimej skały, skąd głaz
został przez lodowiec wykruszony, do
miejsca, w którym prawdopodobnie
powstanie kopalnia złota. Artykuł głosił też, że już zawiązała się spółka, która planuje dalsze badania i że Björn jest
w niej udziałowcem.
Patrzyłem na zdjęcie i zadumałem
się. Pomyślałem sobie o jego opowiadaniach i o naszej wspólnej przygodzie.
Björn wierzył i szanował małoludki.
Może dlatego znalazł złoto? Może...
jednak, może małoludki są na świecie?
Andrzej Olkiewicz
www.immigrant.nu

NGP 4/2021 (480)

Wyjątkowe miejsca.
Wyjątkowe wspomnienia
Lubię książki, o tych naszych prywatnych, małych ojczyznach. Są z reguły pełne nieznanych
mi szczegółów, bardzo osobiste, porywające.
A gdy wzbudzą ciekawość, to wtedy sięgam po
mapę, plan miasta, i szukam tam opisywanych
miejsc. By lepiej zrozumieć, by bardziej wczuć
się w opisywaną atmosferę.

Mój ojciec, będąc już na emeryturze, stał się wielkim pasjonatem
historii Bydgoszczy, naszego rodzinnego miasta. Był autorem kilkudziesięciu (a może nawet paruset?) artykułów poświęconych miastu
nad Brdą, paru książek o historii miasta. Może właśnie ta jego pasja
i mnie uczuliła na “małe ojczyzny”.
Leżą przed mną dwie książki: Tadeusza Matulewicza “Nowostrojka.
Wileńskie obrazki” i Anny Winner “Refleksje po powrocie. Lublina
się nie zapomina”. I jedna i druga pasjonujące. Matulewicz (wilniuk, mieszkający od ponad pół wieku w Olsztynie) opisuje “swoją”
dzielnicę, w której wychował się w Wilnie. To słynna Nowostrojka,
chociaż oficjalnie nazywana Nowym Miastem. Biedna, z drewnianą
zabudową, ogrodami, bez kanalizacji i elektryczności. Ale niezwykle barwna, zwłaszcza we wspomnieniach Matulewicza. Na kartach
książki autor przypomina tamtejszych mieszkańców reprezentujących różne zawody – są szklarze, są uliczni muzykanci, są też miejscowi chuligani, ale jest też atmosfera sąsiedzkiej solidarności. To
Wilno z czasów przedwojennych, a później z czasów okupacji niemieckiej i sowieckiej. Fascynujący obraz dzielnicy, której już dzisiaj
nie ma.
Byłem w Wilnie trzykrotnie, więc z ciekawością, próbowałem odnaleźć na planie miasta opisywane ulicy, zakola Wilejki, budynki.
By jeszcze raz tam “być” i wchłonąć niezwykły koloryt i atmosferę
tego miasta. Dodatkową zaletą książki Tadeusza Matulewicza jest język jakim operuje. Autor przywołuje bowiem język dawnego Wilna
i swojej dawnej dzielnicy, rymowanki ulicznych handlarzy, a także
popularne wówczas piosenki. Znakomita lektura.
Książka Anny Winner o Lublinie ma podobny charakter, chociaż
zupełnie inną budowę. Jest pasjonującym spacerem po mieście w
poszukiwaniu jego historii. Lublina nie znam, byłem tam dwa razy,
ale zawsze tylko przelotnie, bez zagłębienia się w jego atmosferę.
Miasto wydawało mi się niezbyt ciekawe, jedno z wielu prowincjonalnych miast Polski. Nic bardziej mylnego! Książka “Refleksje po
powrocie” to niezwykły i niecodzienny bedeker, w którym autorka
szukając własnych śladów z czasów młodości, odkrywa miasto na
nowo. I trudno się podczas lektury oprzeć urokowi Lublina. Znowu
sięgnąłem po plan miasta, by iść tropem autorki.
W książce Winner (która przez ponad 30 lat mieszkała w
Sztokhoklmie, a dopiero niedawno powróciła do rodzinnego Lublina)
stare spotyka się z nowym, osobiste wspomnienia korygowane są
pamięcią innych, a miasto raz traci, a w innym miejscu zyskuje na
przemianach jakie się dokonały. To książka równie osobista, jak
Matulewicza, tak samo pełna fascynacji i ciekawości.
Literatura skupiająca się na “małych ojczyznach” nie jest zjawiskiem nowym. Jak pisała Iwona Pięta w artykule “Małe ojczyzny w
prozie polskiej po 1989 roku” zwłaszcza po tym okresie literatura
„małych ojczyzn” stała się jednym z wyraźnie zaznaczonych i trwale
obecnych zjawisk. /.../ Literatura „małych ojczyzn”, rozwijająca się
od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, prezentuje silny związek narratora opowieści z miejscem opisu, którego wartość wyznaczają jednostkowe racje podmiotu, nadając mu – niezależnie od realnej lokalizacji – wartość prywatnego centrum (środka) w przestrzeni szerszej:
narodowej, językowej czy kulturowej, a „ludzie, którzy wierzą, że
znajdują się w środku, wierzą również, co za tym idzie, w wyjątkowe
wartości takiego miejsca” /.../
W ten aspekt obydwie omawiane książki wpisują się znakomicie.
Autorami obydwu są “emigranci” – Matulewicz – emigrant z Wilna,
i Winner – która niemal połowę życia spędziła w Szwecji.
Tadeusz Nowakowski
Tadeusz Matulewicz: Nowostrojka. Wileńskie obrazki. Edytor Wers, Olsztyn 2020, s.191
Anna Winner: Refleksje po powrocie. Lublina się nie zapomina. OW ASPRA-JR,
Warszawa 2020, s.320
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„(E)migrantki”. Recepcja poezji
Polek mieszkających w Szwecji
Antologia składa się z dwóch zasadniczych części: wielostronnego
Słowa wstępnego i nachylonego antropologicznie studium Głosy
polskich poetek w Szwecji Ewy Teodorowicz-Hellman oraz wyboru wierszy polskich autorek. Książkę zamykają noty biograficzne
poetek w opracowaniu Tadeusza Nowakowskiego i Ewy Teodorowicz-Hellman.
„Celem książki – precyzuje badaczka w Słowie wstępnym – jest prezentacja twórczości polskich poetek mieszkających w Szwecji, ukazanie jej różnorodności w kontekście podejmowanej
problematyki, wiodących motywów i form wyrazu poetyckiego. (…) Autorki, których twórczość
ujęta jest w antologii, spełniają kilka kryteriów: nadrzędnym z nich jest fakt, iż są (e)migrantkami, wyjechały z Polski głównie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, przez długi czas
mieszkały w Szwecji, gdzie powstawały ich utwory poetyckie, które zaczęły się ukazywać w
zbiorkach poetyckich na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku” (s. 7).
W takiej optyce Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek jest książką ważną i ważką
z kilku powodów. Po pierwsze prezentuje twórczość liryczną osiemnastu autorek – „(e)migrantek” (s. 7) – Polek, które opuściły kraj w dobie rdzennej ustrojowej opresyjności i rozmaitych
europejskich fermentów społeczno-kulturowych, politycznych i historycznych. Szwecja stała się
dla nich nowym miejscem na Ziemi, nowym zakresem egzystencjalnym, lepszą, „czułą” codziennością. Jednak tylko „zewnętrznie”, bytowo, materialnie, instytucjonalnie itp. „Wewnętrznie”
autorki nie zmieniły siebie, swojej tożsamości, koligacji rodzinnych czy przyjacielskich, różnoimiennych przynależności. Pogłębiły się w nich jedynie warstwy palimpsestu odczuć i uczuć,
tęsknot, samotności, obcości, stygmaty „bycia nie u siebie”.
Po drugie, z całą mocą należy zgodzić się z Ewą Teodorowicz-Hellman, iż w centrum uwagi
nie pozostają same poetki, ale „POEZJA, jaka zrodziła się i nadal powstaje w szwedzkiej przestrzeni geograficznej, językowej i kulturowej” (s. 7). I to jest najlepsza z możliwych strategii edycyjnych i badawczych, bowiem w materii treściowej samej POEZJI znajduje się to, co prymarne
– zapis doświadczeń egzystencjalnych: jednostkowych, pokoleniowych i kulturowych.
Po trzecie, w tym wielowątkowym zapisie pełnym uniwersalizmu, humanizmu, wymiarów:
filozoficznego, socjologicznego, kulturowego i nadto kwalitatywnego kobiecego punktu widzenia – doskwiera zasmucająca niestety pewna kategoria braku. Braku wydawnictw współczesnych
polskich autorów obecnych w zasobach bibliotek szwedzkich (s. 8). Wydawnictw tego typu –
traktowanych jako „swoiste efemerydy” (ib.) – edytowanych w małych nakładach i zazwyczaj
własnym sumptem na szwedzkim rynku czytelniczym (tak przecież chłonnym), nie wspominając
o edycyjnym „braku” polskim. W tym aspekcie Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek jest nowatorskim projektem naukowym i popularyzatorskim.
W części poprzedzającej wybór kompozycji poetyckich – zatytułowanej: Głosy polskich poetek w Szwecji – Ewa Teodorowicz-Hellman
w sposób dogłębny przeprowadza egzegezę twórczości polskich autorek piszących na obczyźnie. Prymarna w tej egzegezie jest interpretacja twórczości lirycznej Polek z antropologicznego punktu widzenia. Już sam wybór tekstów do antologii posiada głęboki wymiar
filozoficzny, antropocentryczny i osobisty, dzięki czemu stosunek
czytelników do tych utworów nabiera otwartości na kontekst, symbol,
metaforę, literalność. Dwie komplementarne płaszczyzny egzystencji:
realna i wzniosła pozwalają lepiej zrozumieć intencje poszczególnych
autorek i odnieść do ich doświadczeń własne, osobne perspektywy
i kategorie egzystencjalne. Trafność doboru tekstów inicjuje proces
nadawania istotnych znaczeń sferze materialnej, przedmiotowej, czasowo-przestrzennej oraz niematerialnej, obszarowi wartości wyższych
(np. topoi homo viator, homo computer, topos arkadyjski, filozofia
życia, duchowość, wiara, modlitwa, Bóg).
Kolejną ważkością wyłaniającą się z przedkładanej antologii jest osobliwie dostrzegany personalizm wydobyty z ponowoczesnej kondycji kobiecej. Uważnością staje się tutaj jednostkowość, dostrzeganie perspektywy płci, feminizmu, bezcennej podmiotowości, indywidualności.
To, co personalistyczne, intymne, szalenie ważkie – staje się wartością samą w sobie. Wydaje
się, iż wyborowi utworów do antologii przyświecała badaczce strategia Montaigne’owska: „sam
jestem materią mej książki” (M. de Montaigne, Próby. Księga pierwsza, tłum. T. Żeleński-Boy,
Warszawa 1985, s. 139). Teodorowicz-Hellman celnie odczytuje wspomnianą kondycję, co jest
bazowym walorem antologii. Eksplorując lirykę swoich bohaterek, uczona odnajduje tam najczystszą prawdę egzystencji (człowiek będący w drodze, przemijanie, topika opuszczenia domu,
obcości, estetyka nostalgii, opresje indywidualne i zbiorowe, wiara, przyroda, śmierć).
Intuicja, wielotorowe spojrzenie i wrażliwość oraz analityczność badaczki sprawia, że liryki
poddane lekturze holistycznej układają się w dokument człowieka i jego życia – osobisty, złożony z zapisków codzienności, epizodów autobiograficznych. Dlatego antologia ma tak silną
moc oddziaływania na czytelnika, bowiem dyskurs „głosów poetek” jest utkany z prawdziwych
zdarzeń, uczuć i przeżyć, z autentycznych emocji. Krystalizując swój koncept i komponując antologię Ewa Teodorowicz-Hellman udowodniła, że najsilniej działa na innych prawda jednostki,
osobnego życia i przeżycia – co stanowi niesłychanie ważki i znaczący trop uniwersalistyczny.
Poprzez czytanie doświadczeń innych ludzi lepiej rozumiemy siebie i mechanizmy kierujące
rzeczywistością. Autorka, dzięki umiejętnemu zestawieniu tych tekstów, wielokrotnie odsłania
„szczeliny istnienia” (termin Jolanty Brach-Czainy), elementy niedostrzegane w głównym strumieniu codzienności, miejsca (np. interesujące i zaskakujące semantycznie opisy Sztokholmu, s.
22 i n.), ludzkie sprawy i postawy – po to, by wytłumaczyć prymarne wymiary kulturowej inności
(etnograficzne, autoetnograficzne, autobiograficzne) oraz kulturowy dystans. Doskonałym uzupełnieniem, domknięciem znaczeń, sensów, metafor i literalności są ilustracje (na okładce i we
wnętrzu antologii) Danki Jaworskiej.
Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek, pod redakcją naukową Ewy TeodorowiczHellman stanowi bezcenną pozycję książkową i lekturę obowiązkową nie tylko w środowiskach
polonijnych, ale jako literackie świadectwo, dokument egzystencji Polek mieszkających w
Szwecji w drugiej połowie XX i w dwóch pierwszych dekadach XXI stulecia.
Paweł Wojciechowski
Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek, wprowadzenie, wybór, pracowanie Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholm Slavic
Papers 29, Stockholms Universitet Institutionen för Slaviska och Baltiska Språk, Finska, Nederlänska och Tyska, 2020, ss. 298.

Naxos
i Amorgos
Zakwaterowano nas w urokliwym pensjonacie z
szarego kamienia w dwupokojowym studio na parterze. Pensjonat nie miał restauracji, więc śniadania,
które robiliśmy sobie sami, jedliśmy przy stoliku
przed wejściem, praktycznie na chodniku. Miało to
swój urok bo uliczka była spokojna, a między niskimi
domami, widać było morze. Po paru dniach nadszedł
czas aby ruszyć w drogę. Z Naxos jeździły łodzie na
Amorgos, jedną z piękniejszych wysp greckich, znaną nam tylko z widokówek. W dniu wyprawy, gdy
właśnie opuszczaliśmy nasz pensjonat, aby udać się
do portu, pojawił się nieoczekiwanie opiekun grupy
i oznajmił:
– Chcę was powiadomić, że pojutrze, musicie zmienić lokum na inne. Tak się czasem zdarza, kiedy jedzie się w ostatniej chwili. Zdawaliśmy sobie sprawę
z przepisów i nie byliśmy przeciwni przeprowadzce,
ale nie odpowiadała nam pora. Łódź na Amorgos kursowała tylko raz w tygodniu, nie mogliśmy jechać innego dnia, a nie mieliśmy zamiaru rezygnować z wyprawy. Poinformowaliśmy więc opiekuna o naszych
planach i zaproponowaliśmy, aby pod nasza nieobecność sam przeniósł nasz dobytek na nowe miejsce.
Zaskoczony młodzieniec zaoponował, ale widząc nasze zdeterminowanie, chcąc nie chcąc zaakceptował
propozycję. Zapisaliśmy nowy adres i nazwę hotelu
po czym udaliśmy się w drogę pozostawiając zafrasowanego opiekuna pod drzwiami.
Na Amorgos miała nas zawieźć łódź motorowa o
sympatycznej nazwie Skopelitos. Stara i sfatygowana
nie przypominała w niczym nowoczesnych promów
pasażerskich, ale to cel podróży, a nie ona miał stanowić główną atrakcję. Podobnie jak większość pasażerów zajęliśmy miejsca na pokładzie, aby móc podziwiać uroki greckiego archipelagu. Dopóki łódź płynęła cieśniną wzdłuż wyspy Naxos gładka powierzchnia
wody lśniła jak lustro, ale po wypłynięciu na pełne
morze zerwał się wiatr i łódź zaczęła silnie kołysać
na wysokiej fali. Fale przybierały na sile, morze się
rozszalało, pasażerowie, jeden po drugim, opuszczali
pokład, aby schronić się do wnętrza. W końcu zostaliśmy sami. Ale gdy bryzgi fal zaczęły zalewać nas
i pokład, należało podążyć ich śladem. Ku naszemu
zdumieniu drzwi prowadzące pod pokład przywiązane grubą liną od środka dały się tylko nieco uchylić.
Na szczęście drzwi po stronie zawietrznej zostawiono
otwarte. Dolny pokład przedstawiał opłakany widok.
Wielu pasażerów cierpiało na chorobę morską z widocznym i wyczuwalnym węchem efektem. Strumyki
wody morskiej znalazły drogę na dno łodzi. Istniała
obawa, czy nie ma gdzieś przecieku, bo wody przybywało, a łódź skrzypiała ostrzegawczo po każdym
uderzeniu fali. Po drodze, gdy dobijaliśmy do małych
wysepek Koufonisia och Danousa, część pasażerów
zrobiła nieplanowaną przerwę w podróży i wysiadła
na ląd, aby poczuć ziemię pod stopami.
Do Amorgos dotarliśmy późnym wieczorem z
kilkugodzinnym opóźnieniem i ogromną ulgą. Nie
zdążyliśmy się jeszcze zaniepokoić, gdzie spędzimy
noc, kiedy podbiegł do nas mężczyzna i zaproponował nocleg w swym nowo wybudowanym pensjonacie, imitującym, sądząc ze zdjęcia, nowobogacki
pałacyk. Mikrobusik mozolnie wspinał się w górę,

bo pensjonat leżał wysoko na zboczu. Dostaliśmy
pachnący nowością pokój w prawdziwie pałacowym
stylu. Przez wejściowy łuk ujrzeliśmy łoże z kolumnami i baldachimem umieszczone centralnie na podwyższeniu. Wąska łazienka była mniej imponująca,
ponieważ projektant zapomniał o toalecie i widocznie
w ostatniej chwili umieścił ją w poprzek, co utrudniało dotarcie do umywalki i prysznica. Na szczęście
restauracja była jeszcze otwarta, ale byliśmy jedynymi gośćmi. Aby ukoić nerwy stargane niebezpieczną
podróżą, zamówiliśmy przed jedzeniem po pokaźnym
kielichu Metaxy.
Następnego ranka powitało nas słońce, a z tarasu
rozciągał się zatykający dech w piersi widok: porośnięte piniami zbocze, białe zabudowania wokół portu, kilka odcieni błękitu, od ciemnego szafiru przy
brzegu do bladoniebieskiej szarości na horyzoncie
i grupa niewielkich wysepek w oddali. Podobny,
równie wspaniały widok, ujrzałam wiele lat później
w Bergen, po wjechaniu kolejką linową na wzgórze
Fløy.
Wędrówka po Amorgos była wszystkim najpiękniejszym, co może zaofiarować Grecja: piniowe lasy
pachnące żywicą, gaje oliwne, smukłe cyprysy kontrastujące ciemną zielenią z białymi zabudowaniami
na zboczach i błękit morza po przeciwnej stronie, a
wokół absolutna cisza przerywana tylko brzękiem
cykad. To był balsam dla duszy. Droga wspinała się
lekko w górę, aby wkrótce otworzyć się na widok, dobrze znany z widokówek, oszałamiający swym prostym pięknem. Do stromej skalnej ściany uczepiony
był lśniący bielą klasztor, niemal surrealistyczny w
swej niezwykłej formie. Klasztor otwarto dla zwiedzających. Przy wejściu leżał stos spódnic, w które
polecano się odziać zbyt lekko ubranym turystkom.
Wewnątrz mnisi częstowali gości wodą i kostkami
galaretki różanej pudrowanej cukrem.
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Wbrew pozorom Morze Śródziemne
potrafi być groźne. Doświadczyliśmy
tego dwukrotnie. Raz w drodze
z Naxos na Amorgos, a drugi raz na
Krecie. Wycieczkę na wyspę Naxos
kupiliśmy, jak zwykle, w ostatniej
chwili po obniżonej cenie. Mieliśmy
bowiem zamiar przez kilka dni
podróżować między wyspami
na własną rękę.

Droga powrotna z Amorgos na Naxos odbyła się
przy spokojnym morzu i pięknej bezwietrznej pogodzie. Hotelik, w którym mieliśmy spędzić resztę naszego urlopu, nie miał tego uroku co poprzedni domek z kamienia, ale za to posiadał restaurację gdzie
należały się nam śniadania. W pokoju czekały na nas
walizki i wyglądało na to, że nie zapomniano o niczym podczas przeprowadzki pod naszą nieobecność.
Na południowym cyplu Naxos znajduje się charakterystyczna dla wyspy antyczna ruina w postaci dwóch
potężnych marmurowych filarów połączonych poprzeczną belką, tworzących rodzaj łuku tryumfalnego. O zmierzchu gromadzą się tam turyści, aby podziwiać zachodzące słońce wędrujące wewnątrz łuku i
zasiadają w długich rzędach na tarasowych występach
skalnych w oczekiwaniu na spektakl.
Naxos posiada piękne plaże, a jedną z piękniejszych jest Agia Anna. Najprościej i najprzyjemniej dojechać jest tam łodzią motorową. Agia Anna
to plaża nudystów lub – jak kto woli – naturystów.
Duże bloki skalne rozrzucone tu i tam wśród piasku
zapewniają intymność i odosobnienie. Kryształowo
czysta woda zaprasza do częstych kąpieli, ale pływając trzeba uważać, aby nie znaleźć się za blisko skał.
Piaszczyste wydmy porośnięte białymi kwiatami, które, nie znając ich prawdziwej nazwy, zwałam liljami
piaskowymi, oddzielają plażę od pobliskiej tawerny,
gdzie wybór dań był większy niż w niejednej eleganckiej szwedzkiej restauracji.
Trudno przyjemniej spędzić dzień.		
Teresa Urban
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nalezione na Facebooku. Raport o dostępie
antykoncepcji:
Wkurwiłem się widząc tę bordową plamę w środku Europy. To wyspa ciemnoty, zacofania, głupoty.
Jesteśmy narodem ciemniaków, który nie ma pojęcia
o problemach współczesnego świata, takich jak demografia, migracja, medycyna.
Polacy dają pieniądze na msze o deszcz, o zdrowie, o życie wieczne. Święcą samochody, maszyny,
budynki, jedzenie. Pielgrzymują do cudownych obrazów. Jeżdżą, chodzą pieszo, a nawet na kolanach.
Wymachują krzyżami i feretronami. Opasują granice państwa różańcem. Wnoszą do kościołów faszystowskie sztandary. Wypisują i wykrzykują obelgi
pod adresem tych, co myślą inaczej niż oni. Modlą
się do Boga, żeby ich pozostawił takimi, jakimi ich
stworzył: bez rozumu, bez wiedzy, bez świadomości,
jaką daje współczesna nauka. Modlą się o to, by ich
kraj pozostał skansenem przeszłości, aby był taki,
jak w dziewiętnastym wieku, a może i w średniowieczu. Zupełnie jak niszczący własne państwa islamscy
fundamentaliści.
Wkurwiłem się czytając europejski raport o dostępie do antykoncepcji. Najniższy poziom w Europie! W
państwach rozwiniętych dostęp do antykoncepcji oceniany jest na poziomie 90 i 80 procent, w Polsce na
poziomie trzydziestu kilku. Jesteśmy jedynym krajem
w Europie, w którym ten wskaźnik nie osiąga poziomu
40 procent, a 30 przekracza ledwo ledwo.
Ale o co chodzi? - pytają niektórzy. Przecież prezerwatywy leżą przy kasie w każdym supermarkecie i
na każdej stacji benzynowej. To prawda, ale antykoncepcja to nie tylko prezerwatywy, to przede wszystkim
wiedza, uświadomienie dzieci i młodzieży, planowanie
przez dorosłych życia własnego i życia własnej rodziny. To klimat, w jakim rozmawia się na ten temat. Nie
tylko prywatnie, w rodzinie. Chodzi o klimat, w jakim
przebiega debata publiczna, a ta w kwestii etyki seksualnej i kształtowania rodziny zdominowana jest u
nas przez Kościół.
(...) Polacy na każdym kroku dowodzą, że są narodem ciemniaków. Wybrali faszystów do władzy.
Wierzą, że są kimś lepszym niż reszta świata. Paw narodów i papuga. Gdyby nie Unia, nadal by wylewali
ścieki wprost do rzek, śmieci wywoziliby do lasu, a
srać chodzili za chałupę.
Gardzą swoimi najlepszymi bohaterami, twórcami,
politykami, jeśli ci nie popierają ich faszystowskiej
władzy lub kiedykolwiek ośmielili się krytykować jej
idee, nawet przed dziesiątkami, przed setkami lat.
Usuwają ich z historii. W mediach i w szkole. Poeci,
na których wierszach ich dzieci uczą się języka, ponoć
zażydzają ich wspaniałą mowę, którą się słyszy na ulicy. Same przekleństwa na H, na K, na P. Te słowa zna
już cały świat.
Mówią o sobie, że bronią Europy przed islamizacją, a tymczasem doprowadzili swój własny kraj do
niespotykanej na naszym kontynencie klerykalizacji:
w państwie, w szkołach, w szpitalach, w urzędach, w
telewizji, w sztuce. Gdzie nie spojrzysz, tam ksiądz. W
Polsce ksiądz jest głównym bohaterem co najmniej
dwóch telewizyjnych oper mydlanych! Tylko Iran i
Afganistan posunęły się dalej.
Pozwalają, by nauczyciele i pielęgniarki byli pariasami pracującymi za grosze. Żądają tego także i
od lekarzy i od sędziów. Za karę, bo ich środowiska
ośmieliły się przeciwstawić faszystowskiej władzy.
Wierzą, że dobrobyt nie jest efektem pracy, przedsiębiorczości, pilności w szkole, wiedzy i wykształcenia,
lecz że zależy od przyznawanych przez możnowładców
hojną ręką zasiłków.
(...) Kraj ich kwitnie co najmniej od piętnastu, dwudziestu lat, co widać na każdym kroku: w każdej wsi,
miasteczku i metropolii, a oni powtarzają za demagogami, że Polska pogrąża się w ruinie.
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