POZNAWANIE MOSZKOWICZA
O pisarzu Michale Moszkowiczu (1941-2017) rozmawiają
Światosława Kotowska i Tadeusz Nowakowski. STRONA 2
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Nigdy, nigdy więcej
Książkę Martiny Skowrońskiej należy czytać
nie tylko jako przejmujący opis jej przeżyć,
ale jako swego rodzaju podręcznik ułatwiający
rozpoznanie destrukcyjnych relacji.
STRONA 3

TN: Zastanawia mnie, skąd u profesor Piwińskiej
wiedza o Moszkowiczu? Przecież był w Polsce
mało znany...
SK: Dokładnie nie wiem, ale wiem, że jest jego
twórczością zachwycona. Ma do niego wielki szacunek, uważa go za fascynującą postać.
TN: Twórczość Moszkowicza jest częścią projektu
Instytutu Badań Literackich, kto oprócz ciebie
tym się zajmuje?
SK: Początkowo było nas więcej. Nadal prowadzi to profesor Piwińska, poza mną jest Katarzyna
Buszkowska. Były jeszcze trzy osoby, ale z różnych
względów zrezygnowały. Rezultatem naszej pracy
ma być książka. Książka będzie także o Christianie
Skrzyposzku.

Poznawanie
Moszkowicza
O pisarzu Michale Moszkowiczu (1941-2017) rozmawiają
Światosława Kotowska i Tadeusz Nowakowski.
Moszkowicz urodził się w Magnitogorsku, zmarł
w Sztokholmie. W Szwecji mieszkał od 1969.
TN: Co jest dla Ciebie fascynującego w postaci
Michała Moszkowicza?
SK: Myślę, że przede wszystkim jego szczerość,
jego ironizacja, to że tak sugestywnie pisał o swojej
rodzinie, o relacji ze swoimi rodzicami. Jego twórczością zachwyciła się profesor Marta Piwińska z
Instytutu Badań Literackich PAN. Ja oczywiście
wcześniej znałam jego twórczość, ale nie widziałam tych detali, na które zwróciła uwagę profesor
Piwińska. Wcześniej nawet o tym nie myślałam. Był
fascynującą osobą, w Polsce prowadził takie “cygańskie” życie w kręgu młodych, nieodkrytych jeszcze
wtedy twórców, przesiadywał w warszawskiej
“Telimenie”, później po emigracji do Szwecji, takie
samo życie prowadził w Sztokholmie. Przesiadywał
w kawiarniach, był wielkim obserwatorem ludzi.
Pisał o swoim wchodzeniu w środowisko szwedzkie,
dużo jest o tym w książce “Zamach”, którą uważam
za jego najlepszą książkę.
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TN: Moszkowicza często porównywano do innych
pisarzy. Krytycy pisali, że coś jest w jego twórczości z Konwickiego, z Gombrowicza, z Bruno
Schultza, z Ota Pavel... Według mnie był jednak
przede wszystkim autentyczny...
SK: Też tak uważam. Fascynujące są te jego opisy
ludzi i sytuacji. Tego nocnego Sztokholmu, w którym
się poruszał. On był także bardzo “politycznie” zaangażowany, co widać z jego tekstów.

Światosława Kotowska

TN: Przygotowując materiał o Moszkowiczu,
chodziłaś jego śladami w Sztokholmie?
SK: Tak. Moja część pracy polegała też na tym, że
miałamm opisać te wszystkie kawiarnie, w których
on przesiadywał i gdzie szukał inspiracji do swojej
twórczości. Nie wszystkie już dzisiaj są, nie ma
starej “Claudii” przy Hötorget, i tej czeskiej knajpy z
lat siedemdziesiątych. Ale nadal jest Grå Munken na
Starym Mieście, jest George, jest Gilda. To, co jeszcze jest ciekawe w Moszkowiczu, to jego fascynacja
kobietami.
TN: A kobiety były zafascynowane nim... Taki
niepozorny, ale miał w sobie coś.
SK: Był bardzo lubiany. Ja go spotykałam, gdy pracowałam w Bibliotece Noblowskiej, gdzie przychodził i wypożyczał książki. Profesor Piwińska prosiła
mnie, bym w mojej pracy przygotowała spis książek,
które Moszkowicz wypożyczał, ale w Szwecji nie
wolno takich informacji zbierać i podawać.
TN: W jakich okolicznościach poznałaś Michała?
SK: Mój ojciec pracował w wydawnictwie Bonniers,
więc słyszałam o Michale dość wcześnie. Mój ojciec
znał go dobrze, ale zawsze mówił, że nie rozumie o
czym on pisze. Ja przeczytałam “Paradyz” i też nie
zrozumiałam. Więc początkowo postać Moszkowicza była dla mnie nieco tajemnicza. Ale zaczął się
pojawiać w Bibliotece Noblowskiej i wtedy rozmawialiśmy o literaturze. On był zachwycony Pilchem,
którego ja też nie bardzo rozumiałam, bo wydawało
mi się, że ciągle tylko pisze o pijaństwie. Michał
spojrzał wtedy na mnie nieco dziwnie. Później
spotykałam go na wieczorach literackich, gdy były
promocje jego książek, między innymi w Instytucie
Polskim. Pamiętam taki wzruszający moment, gdy
otrzymywał na nowo paszport polski. Miał wtedy łzy
w oczach. Ale to była wciąż niezbyt bliska znajomość. Teraz wciąż coś nowego w nim odkrywam.
My, w naszej grupie, często zadajmy sobie różne pytania, by lepiej go zrozumieć i poznać. Na przykład
zastanawialiśmy się, dlaczego on nigdy nie nauczył
się języka szwedzkiego?
TN: Myślę, że to zarówno z powodu tego, że nie
miał zdolności do nauki języków, a przede wszystkim wsiąkł tutaj w Szwecji w polskie środowisko.
Ponieważ nigdy w zasadzie nie pracował, poza
jakimiś krótkimi epizodami, to mu ten szwedzki
nie był potrzebny.
SK: Też zastanawialiśmy się, jak zatem sobie dawał
radę w społeczeństwie szwedzkim? Czy kiedykolwiek rozważał pomysł powrotu do Polski?
TN: Nie, nie dawał sobie rady. Ale on nigdy w
życiu nie był całkowicie samodzielny. Zawsze jednak znajdowali się w jego otoczeniu ludzie, którzy
mu pomagali. Zarówno rodzina, jak i znajomi.
Jeżeli chodzi o powrót do Polski, to było to tylko
widoczne w jego literaturze, ale myślę, że nigdy
poważnie o tym nie myślał. Był w Polsce, już po
zmianach politycznych, ale każdy wyjazd był dla
niego traumą.
Światosława Kotowska. Ur. w Szczecinie w 1948 r. Od 1955-1963
mieszkała w Warszawie i tam chodziła 8 lat do szkoły im. Bolesława
Prusa na Saskiej Kępie. Wyjechała do Szwecji w 1963 r. Studia na
Uniwersytecie Sztokholmskim. Egzamin magisterski, wydział slawistyki.
Egzamin magisterski z bibliotekoznawstwa w Borås. Pracowała w
Bibliotece Noblowskiej przy Akademii Szwedzkiej 1997-2015 jako
bibliotekarka, tłumacz i w projektach. Obecnie pracuje jako tłumaczka
w Sztokholmie i nauczycielka języka ojczystego. Pisze pracę naukową
zaocznie przy Instytucie Badań Literackich w Warszawie w dziedzinie
literatury.
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Osoba o narcystycznych
skłonnościach nigdy się nie zmieni.
Jeżeli jesteś w związku z taką osobą,
tylko od ciebie zależy, czy wyzwolisz
się od jej manipulacji. Kropka.

Martina Skowrońska. Foto: Archiwum NGP

Tak brzmi najprostsza konkluzja książki
“Genomskåda narcissisten”. Na czym polega mechanizm przemocy psychicznej? Dlaczego – mimo iż
często zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy ofiarami
– nie potrafimy wyrwać się z toksycznego związku?
Złożoną strukturę takiej relacji opisuje w sprawnie napisanej książce Martina Skowrońska. “Genomskåda
narcissisten” to poruszająca historia autorki, gdzie
zakochanie, fascynacja drugą osobą, przysłaniają
rzeczywisty obraz sytuacji między dwojgiem ludzi.
Skowrońska w przejmujący sposób opisuje własne
przeżycia i rozterki, z perspektywy czasu dziwiąc się,
że nie potrafiła się wyzwolić ze związku, który nie
miał prawa się udać.
Książkowy Adam (w rzeczywistości nosił inne
imię) przez wiele lat zwodził, manipulował, oszukiwał, prowadził podwójne życie, potrafiąc być jednocześnie romantyczny i fascynujący. Niebezpieczna
mieszanka, którą zakochana w nim osoba nie potrafiła
w czas dojrzeć. Sytuacja dość typowa dla – niestety –
wielu związków. Skowrońska pisze, że mimo wielu
dzwonków alarmowych, nie była w stanie bardzo długo zrozumieć, że jest ofiarą takiej relacji.

Martina Skowronska, Genomskåda narcissisten.
En sann kärlekshistoria med farliga konsekvenser.
Ekerlids Förlag, Stockholm 2021, s.302

© CC0 Public Domain

Nigdy,
nigdy
więcej...

Zawsze wydawało mi się, że definicja ludzi o
skłonnościach narcystycznych jest dużo prostsza.
Być może pod wpływem mitologii greckiej opisującej młodzieńca o niezwykłej urodzie. Jak pisze
Owidiusz w “Metamorfozach”, Narcyz pochodził od
nimfy Liriope i bóstwa rzecznego Kefisosa. Nie był
zainteresowany związkami miłosnymi. Kochał tylko
polowanie, obojętny na wzbudzaną przez siebie miłość. „Zakochany” był jedynie w sobie. Ale to tylko
szablonowe myślenie o narcystach. Rzeczywistość
jest bardziej skomplikowana. Okazuje się bowiem,
że wśród zaburzeń osobowości, narcystyczne jest jednym z najbardziej znanych. Pacjenci mają tendencję
do poczucia wyższości i przekonania o swojej wyjątkowości, lub niepowtarzalności. Wymagają od otoczenia, aby ich podziwiano, chwalono i traktowano
w sposób uprzywilejowany. Wobec innych bywają
wyniośli, egocentryczni, manipulujący i aroganccy.
Nie zwracają uwagi na potrzeby otaczających ich
ludzi. Mają wielkościowe przekonanie co do swojej
wartości i umiejętności, pomimo braku znaczących
osiągnięć. Wykorzystują inne osoby do osiągnięcia
swoich celów, a jednocześnie brakuje im zdolności
współodczuwania: charakteryzują się niechęcią do
rozpoznawania lub identyfikowania się z uczuciami
albo potrzebami innych osób. W dodatku okazują
poczucie zazdrości wobec innych lub przekonanie o
tym, że to inni są zazdrośni.
Przyczyny narcystycznego zaburzenia osobowości
nie są znane. Psychologowie podejrzewają, że mogą
za nie odpowiadać czynniki wynikające z relacji z rodzicami. Jedno jest pewne pewne: narcyzmu nie da
się wyleczyć.
Mieszkająca w Sztokholmie Martina Skowrońska
urodziła się w 1974 roku w Warszawie, do Szwecji
przyjechała z rodzicami w wieku 9 lat. Jest konsultantką retoryki. W 2009 roku w wydawnictwie ICA
wydała książkę „Kärleksretorik” (Retoryka miłości).
W 2010 roku zamierzała kandydować w wyborach do
władz lokalnych reprezentując Partię Liberalną w komunie Sundbyberg. Ale to dawne czasy.
Życiowa retoryka miłości w przypadku Skowrońskiej zawiodła. Miłość potrafi być ślepa – pisze
Skowrońska w “Genomskåda narcissisten”. Bez
względu na nasze – zdawało by się – doświadczenia
życiowe, umiejętność postrzegania ludzi, wykształcenie, czy zdrowy rozsądek, z taką samą łatwością możemy stać się ofiarami narcystycznych manipulacji.
Autorka książki jest tego przykładem.
Miłość potrafi przysłonić świadomość, że jesteśmy
ofiarami chorego związku. Z podziwem czytałem ten
swoisty zapis własnej słabości, mechanizmów manipulacji – ta książka to próba zrozumienia samej siebie
(autorki), próba wydostania się z psychicznej zapaści.
I niech nikomu nie przyjdzie do głowy zadanie pytania: dlaczego mimo ostrzegawczych sygnałów, trwało
to tyle lat? Dlaczego Skowrońska nie wyzwoliła się
wcześniej? W książce tłumaczy:
“Powodem, dla którego piszę tę książkę i opowiadam swoją historię narcystycznego znęcania się, nie
jest to, aby ktokolwiek współczuł mi lub żebym się
mściła na moim oprawcy. Chcę jednak zwrócić uwagę
czytelników na konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z
destrukcyjnych związków. /.../ Za kontakt z narcyzem
musiałem zapłacić bardzo wysoką cenę. Cenę, która
mogła zakończyć się zagrożeniem dla mojego życia.
/.../ Gdy dochodzi do psychicznej przemocy w związku, nie można analizować oprawcy w oparciu o narzędzia dotyczące zachowania osób zdrowych. Potrzebne
są inne narzędzia do odkodowania tego, przez co
przeszedłeś”.
Książkę Martiny Skowrońskiej należy więc czytać
nie tylko jako przejmujący opis jej przeżyć, ale jako
swego rodzaju podręcznik ułatwiający rozpoznanie
destrukcyjnych relacji. Być może, gdzieś, sami słyszymy dzwonki alarmowe – ale wciąż jesteśmy ślepi
i zauroczeni. Może warto wtedy skonfrontować to z
tym, co pisze autorka książki. Może znajdziemy opisy podobnych sytuacji, w których sami się znaleźliśmy? Może przytaczane przez nią smsy książkowego
Adama, mają treść podobną do tych, które sami otrzymujemy od swojego partnera...? Może podskórnie
czujemy, że coś jest w naszej relacji nie w porządku,
ale nie potrafimy tego zdiagnozować? Dlatego książkę “Genomskåda narcissisten” bardzo polecam.
Szkoda jedynie, że ta potrzebna, dobrze napisana
i skonstruowana książka, mogła powstać dopiero po
tak psychicznie traumatycznych przeżyciach autorki.
Ale już Albert Camus napisał: Doświadczenie jest
klęską i trzeba wszystko stracić, żeby dowiedzieć się
odrobinę.
Tadeusz Nowakowski

Odejście
Mistrzyni
To nie moje określenie Alicji
Helman (1935-2021). Tak nazwał
Ją – Mistrzynią – w prywatnej
dedykacji na podarowanym
egzemplarzu własnej książki inny
filmoznawca, profesor śląskiej
szkoły filmowej i znany producent
Edward Zajicek.
Alicja była z wykształcenia muzykologiem, ale
wkrótce po magisterium, a może nawet wcześniej,
połączyła to zainteresowanie z fascynacją filmem.
Zaowocowało to doktoratem “Rola muzyki w filmie”
(1964), a tej roli poświęciła jeszcze trzy popularne książki. Parała się również krytyką filmową, gdy
poznaliśmy się w okresie powstawania tygodnika
“Ekran”, założonego przez “młodego zbuntowanego”
wobec tradycjonalistów z “Filmu” – mojego kolegi
z Wydziału Historii UW, Grzegorza Dubowskiego,
ówczesnego męża Alicji. Pracowaliśmy razem w
“Ekranie” kilka lat, później Alicja poświęciła się pracy naukowej w Instytucie Sztuki PAN, a ja przeniosłem się do pism branżowych, pozbawionych takich
ambicji. Ale kontakt się później odnowił, gdy Alicja,
obok pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Śląskim
współpracowała też z miesięcznikiem “Kino”, dla
którego zamawiała u mnie pewną ilość tekstów, przesyłanych już ze Szwecji. Odwiedzaliśmy się też, w
Sztokholmie, Sosnowcu i Krakowie, przy okazji paru sesji naukowych, spotkaliśmy się też w Warnie/
Złotych Piaskach na konferencji poświęconej filmowi
sowieckiemu.
Po muzyce filmowej Alicja Helman poświęciła
się w pierwszym rzędzie teorii filmu, szczególnie w
jej wówczas coraz modniejszej odmianie – semiotyce. Nie była w tym w Polsce odosobniona, ale jej
wykładnie należały do najbardziej przejrzystych i w
lekturze przystępnych. Wypromowała też, na Śląsku i
w Krakowie, sporą ilość doktorantów i późniejszych
profesorów filmoznawstwa. Przy którymś z jej jubileuszy zredagowali oni antologię zatytułowaną “Kino
według Alicji”. Ilość jej publikacji rosła w postępie
geometrycznym, a poziom tekstów, dzięki ich ścisłości, teoretycznej abstrakcji i zarazem konkretności,
niewiele miał w Polsce równych.
W połowie lat 1970. nastąpiła w Warszawie seria
zgonów osób związanych z filmem. Do najbardziej
znanych należał wysoko do dziś notowany krytyk
Konrad Eberhardt. Po paru innych tragicznych wypadkach przedwczesnej śmierci, wyraziła Alicja w
jednym z listów do mnie, niepokój na temat czekającej nas wszystkich, może nawet rychłej śmierci.
Nie podzielałem jej obaw, które zresztą szybko się
rozwiały i dożyła imponującego wieku, gromadząc
coraz bogatszy dorobek, książek, antologii, czerpiąc
zadowolenie z sukcesów wychowanków. Zmarła w
tym roku w Hiszpanii.
Na krakowskim domu, gdzie mieszkała Alicja, od
samego początku widniał napis (grafitti): Alicja już tu
nie mieszka. Chyba bez związku z lokatorką, ot, tytuł
znanego filmu. Dziś Alicja mieszka już tylko w naszej
pamięci.
Aleksander Kwiatkowski
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ANDRZEJ OLKIEWICZ

Historia którą opowiem wydarzyła się w 1960 roku,
to znaczy jeszcze długo nim anglojęzyczne wulgaryzmy, z amerykańskich filmów i amerykańskiej muzyki, wzbogaciły język szwedzki.
Szedłem przez Kungsträgården i właśnie zamierzałem przejść na drugą stronę ulicy, gdy zauważyłem zbliżającego się na rowerze znajomego, mojego
imiennika – też Andrzeja, znanego pod przezwiskiem
„Bandyta”. Zatrzymał się, przywitaliśmy się. Prawie
zmieniły się światła na czerwone i obok Andrzeja
zatrzymał się samochód – według niego za blisko.
Zawrzała w nim sarmacka krew! Przeklął raz i drugi.
Kierowca obniżył szybę i wystawił zdziwioną twarz.
Czego, najprawdopodobniej, sekundę później żałował. Bo polały się na niego przekleństwa – polskie
ale... po szwedzku!
Widziałem skonsternowaną twarz Szweda, który
słyszał sprośne szwedzkie słowa, ale które na pewno w żaden sposób nie potrafił skojarzyć: „Gdzie jest
ta ‘hora’”?, „Czyja matka jest ...?”, „Czyj `kuk`”?,
„Kogo, gdzie i dlaczego mam ‘knulla’? – przewalało
się najprawdopodobniej przez głowę zaskoczonego
kierowcy. Andrzej szalał – śmierdzące szambo lało
się z jego ust. Zapaliło się zielone światło. Samochód
ruszył z piskiem opon.
Mimo że w tamtych czasach panował w Szwecji
ruch lewostronny, to absolutna większość samochodów miała kierownice dostosowane dla ruchu prawostronnego. To znaczy, że kierowca siedział po prawej
stronie samochodu – blisko krawężnika. Dlatego,
Bogu ducha winny kierowca, po obniżeniu szyby znalazł się bezpośrednio przy Andrzeju.
Andrzej Olkiewicz
www.immigrant.nu
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Pić, czy nie pić?
To nie jest – wbrew pozorom –
hamletowski dylemat. Wszystkie
żywe organizmy na Ziemi muszą pić.
W zasadzie wodę. Są trzy wyjątki
wśród Ssaków. Wielbłąd pije mało,
bo magazynuje w swoich garbach
wodę. Sympatyczny Miś Koala,
podobnie jak Człowiek, nie
zadowala się tylko wodą i jak może
to pije alkohol, który pędzie sobie
wewnętrznie podgryzając
fermentujące łodygi eukaliptusów.
Człowiek ma gorzej. Do destylacji trunków musi
używać skomplikowanych urządzeń. Naturalnie w
wypadku wina, które uważano w dawnej Grecji za
„Ambrozję, płyn Bogów”, sprawa była inna. Grecy
potrafili z fermentujących winogron wyczarować tę
„ambrozję”. Później nauczyli tego Rzymian. A dalej
to poleciało. Podbici przez Rzym Galowie prześcignęli swoich mistrzów.
Gdy po słynnej wędrówce ludów Germanie zdobyli Rzym, to dużo z jego dziedzictwa przejęli. Przy
okazji idący w ich ogonie nasi przodkowie Wenedzi
i pochodzący ze Śląska Wandalowie zaznaczyli tam
swoją obecność – niszcząc co się dało z dzieł sztuki
rzeźbiarskiej – i dzięki temu weszli do historii tworząc pojęcie „wandalizmu”. Jakby nie było Germanie
uratowali wiele, tworząc Święte Cesarstwo Rzymskie
Narodu Niemieckiego. Znawcy tematu spierają się o
to, czy wina francuskie (galowskie), czy niemieckie
(reńskie) są lepsze.
W dzisiejszym Świecie, gdy gałązki winorośli
przepłynęły Atlantyk i zakorzeniły się w Kalifornii
i innych miejscach o zbliżonych do Francji lub
Niemiec klimacie, to powstała niezdrowa konkurencja. Produkowane na wielką skalę „całkiem poczciwe
wina” – jakby powiedział pan Zagłoba – są znacznie
tańsze niż oryginały. Do tego dochodzą też założone
na tej samej zasadzie winnice w Australii i RPA.
Zjawisko nie jest nowe. Załóżmy, że wina, jako takie, niemieckie (nadreńskie) przewyższają francuskie.
To jednak Francja ma też swoje niepodważalne atuty.
Szampany i Koniaki. Nie mówiąc już o Calvadosie.
Dawna Rosja przynajmniej od czasów Katarzyny
Wielkiej żyła w kulturze francuskiej. To nie przypadek, że wielkie dzieło Lwa Tołstoja (Wojna i pokój) w dużej części pisane było po francusku. Bogaci
Rosjanie: Arystokracja i Wielcy Kupcy często wizytowali Francję i importowali z niej różne dobra,
przede wszystkim szlachetne alkohole.
Z Paryża do Petersburga droga daleka. Poprzez różne granice celne w różnych ówczesnych państewkach
niemieckich. Więc ktoś mądry we Francji wymyślił, by zbadać czy na rozległych terenach Imperium
Rosyjskiego są tereny klimatycznie zbliżone do
Francji. Okazało się, że tak. Na Krymie można było
zasadzić winorośl, z której był szampan, w Gruzji i
Armenii przyjęły się szczepy, z których po destylacji
był Koniak. Zajęli się tym Francuzi i produkowali w
Rosji alkohole pod własną firmą i nazwą. Po słynnej
Rewolucji 1917 roku Francuzi byli zmuszeni opuścić
Rosję, ale ich dorobku nie zmarnowano. Przyuczony
przez nich personel kontynuował ich dzieło. Co zresztą dobrze wspominamy. Sowietskoje Szampanskoje

Najczęściej były to Rieslingi. Tak przy okazji wprowadzone przez dr. Marcinkowskiego restrykcje bardzo podniosły w Krakowie kulturę picia.
Nim to się stało, w czasie gdy kultura picia w
Krakowie tak wysoko nie stała, to w klasie VI. słynnej
szóstej podstawówki (wspominanej z sentymentem
przez mojego znacznie młodszego, a już nie żyjącego,
kolegę Grzegorza Miecugowa, złożyliśmy się w trójkę: Wiesiek G., Andrzej R. i ja, i zakupiliśmy produkcji krajowej wino gronowe gazowane. Były wówczas
dwa takie: Perliste za 19 ówczesnych złotych polskich
i Kaskada za 24 zł. Szarpnęliśmy się na to droższe.
Poszliśmy do Parku Krakowskiego. Ja mieszkałem
bliska i wpadłem do domu po kieliszki. Tę jedną butelką upiliśmy się do tego stopnia, że strasząc łabędzie spuściliśmy na staw w tym parku dwie wyrwane
z ziemi ławki. W normalnych warunkach było by to
niemożliwe. Ale była to wiosna. Na zimę ławki wyciągano z ziemi, a na wiosnę wkopywano ponownie.
To były prymitywne ławki składające się z trzech desek mniej więcej tej samej długości. Nogi tych ławek
były głęboko wkopane. Na zimę wyciągał je z ziemi
specjalny dźwig. Ale ponieważ było to niedługo po
ich ponownym wkopaniu, więc wspólnym wysiłkiem
udało nam się dwie wyciągnąć i spławić.
A w innym czasie mieliśmy inne zabawy. Ja miałem bardzo tolerancyjną Mamę oraz własny mały pokój. I w tym pokoiku graliśmy w ruletkę lub pokera i
piliśmy wino już bez sensacji. Do naszej paczki przybył jeszcze Andrzej Z. Graliśmy naturalnie na bardzo
małe stawki. Trudno w to uwierzyć, ale kiedyś zdarzył się nam niesamowity wypadek. Nikt nie fałszował, nikt nie układał kart. Graliśmy na małe stawki,
ale dla nas duże. I raptem mam trzy króle i dobieram
czwartego. Widzę po minach Andrzeja i Wieśka, że
też są bardzo zadowoleni. Zaczyna się wysoka licytacja. Coś mnie tknęło i z karetą Króli się wycofałem.
Andrzej i Wiesiek doszli do zenitu. Wygrał Andrzej
- miał cztery Asy, a Wiesiek miał cztery Damy. Takie
układy się nie zdarzają. Ale nam się zdarzył.
W tym czasie nasz przyjaciel budowlaniec, po technikum budowlanym, Jaś D., remontował w Tenczynku
zamek, w którym była wytwórnia wina owocowego.
Jak wracał z pracy to zawsze nam przywoził dużą bańkę produkowanego tam wina. Było to bardzo
młode wino. Pić się go jednak dało. W smaku był nie
najgorszy, ale raczej nie był to najzdrowszy produkt.
Dowiedziałem się z Wikipedii, że w Tenczynku nie
produkuje się już wina, a tylko prestiżowe piwo.
Gdy po ukończeniu Państwowej Szkoły Technicznej zacząłem pracować w dziale geodezji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, to wpadłem w towarzystwo bardzo i źle pijące tzn. wódkę i
piwo. Uratował mnie z tego przyjaciel mojego Ojca,
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Było to jeszcze wtedy, kiedy
język szwedzki był, mierząc
polską miarą, bardzo niewinny.
Szwedzkie przekleństwa krążyły
wokół różnych nazw diabła
i piekła. To nie znaczy, że
szwedzkie przekleństwa
można było używać bezkarnie.
W Szwecji, tak samo jak w
Polsce, wśród ludzi cywilizowanych, nie wypadało używać
przekleństw.
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Przekleństwa

to był dobry „prawdziwy” szampan. Podobnie, jak
koniaki gruzińskie i armeńskie.
Taka ciekawostka. W pewnym momencie, na wniosek działacza antyalkoholowego doktora Włodzimierza Marcinkowskiego, Radnego Miejskiej Rady w
Krakowie, wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w
dniu wypłat. A wypłacano w różnych dniach - to jest
pierwszego i ostatniego dnia miesiąca oraz 10, 15 i
20-stego. W tych dniach sklepy monopolowe były zamknięte, a i w spożywczych wina i piwa też nie wolno
było sprzedawać. Wyśmiał to bardzo Jerzy Urban w
„Polityce” i po poskarżeniu się dr. Marcinkowskiego,
na polecenie Gomułki, Urban dostał zakaz publikacji. Takie to czasy były. No i właśnie wtedy koniaki radzieckie w dniach prohibicji były sprzedawane
w autonomicznym sklepie radzieckim Natasza, bo
ich przepis nie dotyczył. Podobnie podległe Paxowi
sklepy Veritas sprzedawały dobre białe wina mszalne.

Opakowania, czyli
odbezpieczanie granatów
Mam problem z otwieraniem
opakowań. Przyczyną może być
utrata siły w palcach i gorsza
motoryka, a może i same
opakowania. Małżonek przychodzi
mi czasem z pomocą, ale nie
zawsze mogę na to liczyć.
Butelki z wodą mineralną, kartony z mlekiem i
sokami mają nakrętki oporne dla palców. Zaczęłam
więc stosować dziadka do orzechów, aby je odkręcać. Puszka sardynek to następne wyzwanie. Po mozolnym odciągnięciu zamknięcia pojawia się szparka przez którą nie prześlizgnie się żadna sardynka.
Wtedy należy wepchnąć w szparkę jakiś ostry przedmiot i ostrożnie podważyć wieczko. Nie jest to całkiem bezpieczne, ponieważ blacha puszki jest ostra i
może boleśnie poranić.
Nawet prozaiczne słoiki nie lubią być otwierane.
Zamykane pod próżnią wieczka nie dają się odkręcić.
Jedyny sposób to wcisnąć ostry przedmiot pomiędzy
kant wieczka, a słoik i podważyć je likwidując próżnię. Ale nie nożem, bo odkształca się lub łamie. Co
zastosujemy, zależy od naszej kreatywności. Jeśli
przy tej operacji ukruszy się kant słoika, najlepiej
go wraz z zawartością wyrzucić. Odłamki szkła są
ciężkostrawne.
Mam wrażenie, że projektanci opakowań naczytali
się zbyt wiele literatury wojennej. Traktują opakowania jak granaty, które trzeba odbezpieczać. Ostatnio
przy otwieraniu butelki z ekologiczną oliwą spotkało
mnie co następuję. Niewielki języczek folii metalowej otaczającej szyjkę z trudnością dał się uchwycić.
Nakrętka stawiała opór, ale w końcu ustąpiła. Otwór
butelki zabezpieczała na podobieństwo granatu plastikowa zawleczka, którą należało usunąć. A wtedy
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profesor Jerzy Kreczmar. Ojciec wówczas był dyrektorem prowincjalnego teatru w Grudziądzu, ale miał
fundusze reprezentacyjne oraz ambicję. Więc zapraszał zaprzyjaźnionych, wybitnych znawców teatru, w
celu dokształcenia zespołu. Przyjeżdżałem z Krakowa
na bardziej ciekawe spotkania z wielkimi ludźmi teatru. I tak trafiłem na wykład profesora Kreczmara i
na późniejszy bankiet. Pito tam wódkę, jak zawsze i
wszędzie, ale dla Profesora mój Ojciec miał whisky.
— A dlaczego Pan Profesor nie pije wódki? – zapytał jakiś młody aktor i dodał – Przecież polską wódkę
Wyborową piją także w Londynie. — Tak ale tylko
dorożkarze – odpowiedział Profesor.
Nie było to ścisłe. Jak parę lat później pracowałem
w Londynie, to dorożek już tam nie widziałem. Co pili
taksówkarze – nie wiem.
Nie mniej wypowiedź Pana Profesora wziąłem sobie bardzo do serca. Przestałem pić wódkę – zacząłem
pić whisky. To nie było takie łatwe.
Wódki w Polsce kosztowały za pół litra od 50 do 60
zł. Wyborowa á 0,75 litra kosztowała 80 zł. Ta sama
zawartość whisky w Delikatesach kosztowała od 375
do 450 zł w zależności od marki. Ja wtedy bardzo dobrze zarabiałem. Ale te ceny ograniczyły mi spożycie.
No i ten straszny zdrajca Kadar... Pamiętam wyryty na
jakimś czerwonym murze wielki napis „Kadar świnia”.
Dla tych co nie pamiętają: Po stłumieniu Powstania
Węgierskiego w 1956 roku i straceniu przywódców,
Rosjanie oddali władze na Węgrzech Kadarowi.
Temu Kadarowi, który będąc w jego rządzie zdradził
Imre Nagyego. Więc Kadara ocenialiśmy bardzo źle,
ale nie do końca słusznie. Kadar to był odpowiednik naszego Margrabiego Wielopolskiego. Z tym, że
Kadarowi się udało. Uniezależnił (w pewnej mierze)
Węgry od ZSRR. Nawiązał kontakt z Zachodem i
stworzył – jak to określał Zbigniew Brzeziński – gulasz komunizm. Takie nic i współpraca gospodarcza z
Zachodem. Z mojego punktu widzenia najważniejsze
było to, że Węgry za Kadara zawarły układ z jedną z
czołową wytwórnią whisky WAT 69 i sprowadzały
ten produkt do siebie i za zgodą wytwórcy rozprowadzały go po całej Europie Wschodniej, jako Club 99.
Ta maskarada potrzebna była do tego, by światowa
marka nie sprzedawała się za tanio. A z drugiej strony
WAT 69 w konkurencji z innymi gatunkami whisky,
nie wychodził najlepiej. Jak było, tak było. Dla mnie
idealnie. W naszym wówczas świetnie zarabiającym
kółku geodezyjnym udało mi się przeforsować przejście na whisky. Ten kadarowski WAT 69 czyli Club
99 kosztował za 0,75 litra tylko 210 zł. A na to było
nas stać.
Gdy los mnie rzucił do Szwecji w 1971 roku i
gdy zarobiłem pierwsze pieniądze pisząc tzw. story
dla sztokholmskiego biura Radia Wolnej Europy,
było to w sumie 170 koron. Poszedłem do sklepu
monopolowego o nazwie Systembolaget i tam zobaczyłem, że polska Wyborowa 0.35 litra kosztuje 21
kr, Żubrówka 20 kr. Natomiast o tej samej zawartości Johnnie Walker czerwona 22 kr, a czarna 24
kr. Nie miałem wątpliwości TO JEST KRAJ DLA
MNIE.
Ceny alkoholu w Szwecji poszły w górę nieproporcjonalnie do zarobków. Alkohole zdrożały mniej więcej dziesięciokrotnie. Z zarobkami różnie. Był okres,
gdy z kumplami piliśmy najtańsze wino w Szwecji.
Był to Beyaz półsłodkie, ale jadalne, białe tureckie
wino. Kosztowało 4 korony i 75 öre. W tym czasie
węgierskie czerwone wino Egri Bikaver kosztowało 8
kr. Dzisiaj najtańsze, ale jadalne wino białe kosztuje
47 kr, jest to Vino Italiano Bianco. Czyli dziesięciokrotnie więcej niż wtedy. Moja emerytura to trochę
więcej niż trzykrotne moje zarobki z tamtego czasu.
Więc wraca zawarte w tytule pytanie: Pić czy nie
pić? Cena nie gra roli. Generał Józef Kuropieska,
którego miałem zaszczyt poznać za pośrednictwem
Stefana Kisielewskiego, opowiadał, że w czasie swojej misji w Anglii bardzo polubił whisky. Problem
polegał na tym, że w okresie zaraz po wojnie, whisky
brakowało i wydawano ją tylko w małych ilościach na
kartki, które dostawali wszyscy mieszkańcy.
— A nie było innych alkoholi bez kartek – spytałem? — Był gin, ale ja tej jagodzianki nie trawię –
odpowiedział Kuropieska.
Zdziwiło mnie to trochę. Według mnie gin należy do szlachetnych trunków, podobnie jak koniak.
Osobiście, jak nie mam whisky, to piję właśnie gin,
rzadziej koniak, a najchętniej Calvados. Dlatego piszę
Go przez duże C.

strumyczki oliwy wytrysnęły z butelki, jak przy prawdziwej eksplozji.
Otwarcie opakowań wędlin w plasterkach nie wymaga siły, a sposobu. Kiedyś w szkole nauczycielka
przysposobienia wojskowego użyła tego sformułowania, kiedy pękła rama demonstrowanej na lekcji
planszy. Sposób polegał na silnym uderzeniu w ramę, po czym jej części zaskoczyły na swoje miejsce.
Plastikowe opakowania wędlin posiadają w jednym
rogu niewielki języczek, za który należy pociągnąć.
Niestety jest on tak śliski, że trudno go uchwycić palcami. Przyznam się w tajemnicy, że czasem pomagam
sobie w tym zębami. A jeszcze częściej, na przekór
rekomendacjom, rozcinam opakowanie nożem.
Plastikowe opakowania kosmetyków budzą odmienne zastrzeżenia. Otwierają się zbyt łatwo. Dawne
szczelne nakrętki z uszczelkami zastąpiono obecnie
wieczkiem. W konsekwencji kosmetyki przewożone w walizkach nadawanych w samolocie na bagaż,
gdzie panuje podciśnienie, po zakończonej podróży
pływają w koktajlu szamponu, olejku do opalania i
mleczka do ciała. Na razie jest to jednak teoretyczny problem, jako że w czasie pandemii nie lata się
samolotami.
Teresa Urban

Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Idzie ku
lepszemu

Trwają szczepienia przeciw COVID-19. Wiele osób już ma
ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby. Razem ku lepszemu.
Czytaj więcej na folhalsomyndigheten.se

Nawet po zaszczepieniu musisz nadal stosować się do zaleceń władz.
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