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Komunikat
meteorologiczny
Niech nam zakwitną przebiśniegi, krokusy, przylaszczki,
żonkile, tulipany i konwalie,
a pandemia niech minie, jak
nocna mara.

Artykuł Teresy Urban s.3
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Jak znielubiłem
„złodziei” książek
Chodzi mi tu o ludzi
przypisujących sobie autorstwo
cudzych tekstów, choć nie
zwykłych plagiatorów.
Artykuł Aleksandra
Kwiatkowskiego s.6
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O Filonku
Bezogonku –
spolszczonym
szwedzkim Pelle…
Artykuł Anny M.
Packalén Parkman s.6

Imponujące
zaangażowanie
Polaków ze Szwecji
w pomoc dla
Ukrainy
Wojna w Ukrainie. Komentarze: Andrzeja Szmilichowskiego
Ludomira Garczyńskiego Gąssowskiego
i Aleksandra Kwiatkowskiego STRONA 2, 7

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

„Wojna ojczyźniana”
we współczesnej wersji
Uprzejmie donoszę, że rozmijam się z pełnymi niepokoju opiniami
przyjaciół, znajomych i rzeszy osób których nie znam, na temat:
Wszechwładny Putin. Napadł na Ukrainę? – Tak! Wszechwładny?
Daleko nie!
Putin jest klasycznym komunistycznym liderem, w fazie pięć minut przed upadkiem. Skrzętnie pilnowana fasada sprawia od lat wra-że-nie jednolitego silnego
przywództwa, którego Putin nie ma i się o tym przekona, zanim minie owe pięć
minut historii. Putin od co najmniej dwudziestu lat żyje w bańce mitu, w marzeniu
o mocarstwie wzbudzającym na świecie szacunek poprzez strach, z nim, carem
Wszechrosji na czele. W rzeczywistości Rosja jest niedźwiedziem na glinianych
nogach, której armię w powietrzu, na morzu i lądzie, samo NATO, bez USA, rozjechałoby w parę tygodni.
Proszę zajrzeć do kasy, a ta prawdę nam powie. Rosja liczy 140 milionów
obywateli, a na przykład Polska czy Hiszpania o sto milionów mniej. Ale BNP
Rosji, Polski, Hiszpanii, leżą na nieomal identycznym poziomie! Car Władimir
pokona Ukrainę, ale to będzie przysłowiowy gwóźdź do putinowej trumny. Tylko
Ukraińców żal.
Ukraina jest Putinowi potrzebna, jak kani woda. I to Ukraina dziś, nie za dziesięć
lat. O dekadę starszy Putin dostałby od Ukraińców przykładne lanie z prostego powodu: Ukraina się rozwija, Rosja zwija. Nie można w nieskończoność istnieć jako
rzekomo nowoczesne, ba!, przodujące w świecie państwo, bazując na sprzedaży
surowców kopalnianych.
Jest dla mnie, cytując klasyka, oczywistą oczywistością, że to czego podjął się
Putin – ujarzmienie Ukrainy – jest dowodem na to, że rozmija się z rzeczywistością. Putin utknął w koncepcjach carów. Budowanie mocarstwa za pomocą militarnej przemocy nad ościennymi krajami. Putin mówi o Ukrainie jako o części
Rosji – Mała Rosja, którą wymyślił Lenin. W to nie uwierzył by nawet sam Lenin!
Rosja odcięta od pępowiny ropy i gazu napędzających Putinowi kasę, pozbawiona
możliwości dokonywania transakcji bankowych i zakupu produktów przemysłu
elektronicznego, może tylko jedno: więdnąć w oczach!
Rosjanie mentalnie tkwią w „wojnie ojczyźnianej” i zwycięstwie nad nazizmem
roku 1945. Pamiętam kuzyna Mamy, Jurka W., akowca wcielonego siłą do armii
radzieckiej, z którą doszedł do Berlina. Ciężarowe samochody Doodge miały na
radiatorze wielkie białe litery USA. Podpytywani soldaty „informowali”, że to
znaczy: Ubijom Sabaku Adolfa! ZSRR bez amerykańskich dostaw broni i sprzętu
wojennego do Murmańska, nie mieliby szansy znaleźć się w Berlinie.
Podjąłbym zakład, że Putin polegnie z rąk swoich rodaków. Bowiem to co zrobił,
po pierwsze zagraża egsystencji wielkiej grupie wysoko postawionych i oszałamiająco bogatych Rosjan; po drugie zaś nie zapominajmy o wielowiekowej tradycji
losów kolejnych władców Rosji, mordowanych w pałacowych przewrotach. Putin
źle skończy i świat odetchnie z ulgą. Tylko Ukraińców żal.

LUDOMIR GARCZYŃSKI GĄSSOWSKI

Niekompetencja Putina
W ósmym dniu swojej wojny Władymir Putin skontaktował się
pilnie z Izraelem. Złośliwi twierdzą, że chciał się dowiedzieć u
źródła, jak się wygrywa wojnę w sześć dni.
To aluzja do „Wojny sześciodniowej” z 1967 roku, gdy w tym krótkim czasie
wojska Izraela rozgromiły koalicję trzech państw arabskich wspomaganych sprzętem przez ZSRR. Ponieważ na ważnym stanowisku w rządzie Izraela był wtedy
Monachem Begin były żołnierz Armii Andersa, a i szereg innych dowódców tej armii pochodziło z Polski. Więc jubel w Polsce był wielki. Mówiono wtedy z dumą:
„Nasi Żydzi biją ich Arabów”.
Putin ma swoich doradców od historii. Okazało się, że oni są niedoinformowani.
Powinni poradzić Putinowi by uczył się od Polaków, którzy nie mieli problemów
z zajmowaniem Kijowa. W 1018 roku Bolesław Chrobry, jeszcze wtedy Książę,
wyszczerbił swój miecz na „Złotej Bramie” Kijowa. Można z tego wysnuć przykry
wniosek, że ruska brama była z lepszego kruszcu niż polski miecz.
Wyprawa Chrobrego była pierwszą, ale nie ostatnią. Pół wieku później jego
imiennik Bolesław II Szczodry zwany też Śmiałym zajmuje Kijów (w roku 1069).
Następnie prowadzi wojny z wszystkimi sąsiadami. Jego rycerze ulegają demoralizacji. W roku 1079 wypomina mu to publicznie Metropolita Krakowski bp
Stanisław ze Szczepanowa. Kończy się to źle zarówno dla Biskupa, jak i Króla.
Są trzy wersje śmierci Biskupa. Pierwsza, że oburzony Król osobiście zarąbał go
mieczem. Druga, że zrobili to jego dworzanie i trzecia (lansowana w PRL), że
biskup był zdrajcą i działał na korzyść Cesarstwa Niemieckiego i jako taki został
prawomocnie skazany na śmierć i stracony. Jak było, tak było. Za zabicie Biskupa
Papież rzucił klątwę na Króla i ten musiał uciekać z Polski, a Królestwo Polskie
zdegradowano do Księstwa. Dopiero po latach nastąpiła kolejna koronacja. Po latach też ustalono, że Król dokonał żywota w jakimś francuskim klasztorze.
Trzecią i jak dotychczas ostatnią polską wyprawą na Kijów dowodził w maju
roku 1920 Marszałek Józef Piłsudski. Jego wojska jednak długo tam nie zabawiły
przegnane przez Armię Czerwoną aż nad Wisłę, gdzie stał się znany Cud.
W sumie wyprawy te nam się nie opłaciły. Miecz został wyszczerbiony i aż
wstyd używać takiego przy koronacji. Tymczasowa strata Królestwa za zbrodnię Śmiałego i wreszcie zniszczenie i ograbienie Polski w czasie wojny Polsko –
Bolszewickiej z roku 1920 –stego. Ale dla Putina to nauka i przestroga.
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Imponujące zaangażowanie
Polaków ze Szwecji w pomoc
dla Ukrainy
Wojna na Ukrainie uruchomiła w nas najlepsze strony.
Imponują Polacy w Szwecji, którzy spontanicznie zajęli
się organizowaniem pomocy dla potrzebujących uciekinierów z Ukrainy.
O pomoc dla Ukrainy zaapelowało Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w
Szwecji, a także Towarzystwo Polaków “Ogniwo” w Sztokholmie:
T.P. ”Ogniwo” włącza się w pomoc dla Ukrainy we współpracy z Polferries, które z kolei współdziała ze szwedzką pomocą humanitarną Stiftelse Filippus (www.
Filippus.se). Potrzebne jest wszystko, ale czyste i całe, ubrania, koce, materace,
środki czystości. W tej chwili najbardziej potrzebne jest suche jedzenie, olej, konserwy, jedzenie dla zwierząt domowych. Prosimy przynosić rzeczy spakowane i
chętnie z informacją co jest w środku. Wszystkie zebrane dary zostaną przewiezione do Nynäshamn, do terminalu Polferries, a stamtąd zostaną przetransportowane
na Ukrainę przez Stiftelse Filippus. Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
organizuje akcję pomocy dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie.
Dzięki naszym kontaktom z organizacjami na Ukrainie, wiemy jaka pomoc jest
najbardziej potrzebna i dokąd ją skierować. W najcięższej sytuacji są te osoby,
które pozostały na Ukrainie i im chcemy pomóc w pierwszej kolejności. W tym celu
współpracujemy z Radiem Lwów, naszym rzetelnym partnerem od wielu lat.
Wśród Polonii szwedzkiej w akcje charytatywne na rzecz Ukrainy wciąż włączają się kolejne organizacje, instytucje i prywatne osoby. Zasięg jest imponujący.
Zbiórkę organizowała “sieć” polskich sklepów “Polmarkt” w Sztokholmie: w
Vällingby, Huvudsta i Hallunda.
Zbiórkę organizuje także gabinet kosmetyczny Ciao Bella w sztokholmskiej
dzielnicy Barkaby.
Akcje pomocy organizowane są także przez prywatne osoby, m.in. w Linköpingu
przez Monikę Szarzalską, a w Karlskronie przez Małgorzatę Nejmantowicz
Andersson (pierwsze transporty z Karlskrony dotarł już na granicę między Polską
a Ukrainą).
Z informacji udostępnianych na Facebooku pomoc taką organizują Polacy w całej Szwecji. W Sztokholmie m.in. śpiewaczka operowa Nadja Kolecka, małżeństwo Anna i Krzysztof Jasnerowie mieszkający w Tyresö.
Ewa Potrykus współorganizuje zbiórkę darów przy katolickiej kaplicy pw. św.
Eugenii w Sztokholmie, o czym informowała popołudniówka Aftonbladet.
Pani Ewelina Wróblewska z Västerljung (niedaleko Trosy) przy wsparciu firmy
transportowej między Polską w Szwecją “Maxpol” prowadzonej przez Dariusza
Woźniaka zorganizowała zbiórkę w okolicach Sztokholmu.
Z prośbą o pomoc dla Ukrainy – powołując się na apel opublikowany przez
ambasadę RP w Sztokholmie – zwrócił się (po kilku dniach namysłu...) Kongres
Polaków w Szwecji.
Zbiórka darów trwa w Göteborgu. Magdalena Pramfelt, dziennikarka, kiedyś
redaktorka polskiej redakcji Radia Szwedzkiego “Aktulaności” informowała nas,
że 19 marca jedzie do Polski (z Nyänshamn) samochód, w którym było wolne 1 m3
powierzchni ładunkowej, który mógł zabrać np. lekarstwa.
To zapewne tylko nieznaczna część informacji o pomocy organizowanej ze
Szwecji.
Informujcie nas o swoich akcjach.
Ale nie brakuje także wśród środowiska polskiego w Szwecji “sceptyków”,
którzy powtarzając proputinowskie bzdury za “Piątą Kolumną” polskiej polityki – Grzegorzem Braunem. Wyznawcy tych teorii to działające w Sztokholmie
Stowarzyszenie Polskich Patriotów “Semper Fidelis”...
To doprawdy zdumiewające, że to środowisko, oskarżające do tej pory swoich
oponentów o “lewactwo” i “antypolonizm”, dzisiaj tak wyraźnie pokazuje po której rzeczywiście stronie stoi... (NGP)

Oczywiście mam też na myśli gości
pewnej biblioteki, przypadkiem odwiedzających ten lokal, korzystających
z braku kontroli i pożyczających/zabierających do domu książki, których
większość nie trafi z powrotem na swoje
miejsce. Nie mówiąc już o superzłodziejach przywłaszczających sobie biblioteki
w całości. Raczej chodzi mi tu o ludzi
przypisujących sobie autorstwo cudzych
tekstów, choć nie zwykłych plagiatorów.
Zacznę od siebie samego. Mój ojciec na przełomie
lat 1970/1980 postanowił napisać wspomnienia o
przeżyciach czasu wojny (II wojny światowej, choć
pierwszej też doświadczył). Wziął się raźnie do pisania, piórem (nie gęsim). Potem prosił o przepisanie
na maszynie moją mamę. Umiała, ale załamała się po
kilku stronach i sam musiał to przepisać jednym palcem. Oczywiście, nikogo nie pytał, czym to się je i zapisał 300 stron bez odstępów i marginesów. W takim
stanie udało mi się przeczytać cały tekst i doszedłem
do wniosku, że jest przeładowany mało interesującymi szczegółami i nikt tego nie wyda.
Innego zdania był mój szwagier (mąż siostry), który przez znajomych w Warszawie skontaktował się
z profesjonalną redaktor i zmusił resztę rodziny do
zbiorowego pokrycia kosztów (7500 kr), z podziałem
na trzy części (mama, siostra i ja). To wszystko już po
śmierci ojca. Powstał czysty maszynopis, do którego
jeszcze wcześniej zgłosiłem owej pani redaktor różne
uwagi i poprawki. Miraż publikacji był nadal odległy.
Dopiero na początku nowego wieku tekstem zainteresował się redaktor pewnego sieciowego periodyku
w języku polskim, wziął tekst do Londynu, zeskanował i po moich kolejnych poprawkach opublikował
w 5-ciu kolejnych numerach. Oczywiście nawet mi
przez myśl nie przeszło, by publikować to pod własnym nazwiskiem, czy nawet podkreślać czyjkolwiek
udział w redagowaniu tekstu. Autorem pozostał mój
ojciec.
Nieco inaczej znaleźli się w podobnych sytuacjach
formalni autorzy trzech niżej wymienionych książek.
acznijmy do wspomnień matki i córki, Romy
i Susanne Eibuszyc. Matka, urodzona w
Warszawie w roku 1917, napisała wspomnienia sięgające końca II wojny. Powstały już po emigracji do
USA, pewnie w języku polskim i te zapiski odziedziczyła po jej śmierci córka, tłumacząc całość na angielski i wydając pod swoim nazwiskiem w roku 2015.
Własny tekst Susanne (ur. 1951) nie przekracza 10%
całości. Są to krótkie przerywniki odnoszące się do
lat powojennych w Polsce i USA. Wspomnienia matki, pisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej, na
pewno były redagowane przez córkę i przetłumaczone
z kolei do późniejszego o rok wydania polskiego z powrotem na polski przez Annę Marię Nowak. Jej chyba książka zawdzięcza płynny i piękny język, ale nie
znając rękopisu ani tekstu wydania amerykańskiego
trudno ocenić, co i ile zagubiła ta podwójna transformacja z polskiego na angielski i ponownie na polski.
Renomowane wydawnictwo Prószyński i S-ka w
jakimś stopniu zadbało o redakcyjne opracowanie tekstu, obfitującego w rekapitulacje kluczowych wydarzeń historycznych w Polsce międzywojennej, a także
na wygnaniu w ZSRS w czasie wojny. Niezbyt liczne
przypisy (tłumaczki lub redakcji) wyjaśniają rzeczy
dość proste, dotyczące głównie żydowskich świąt i
obyczajów.
Natomiast redakcja nie koryguje błędów:
(s.132), że Piłsudski nie reprezentował Polski w
Wersalu, czynili to Dmowski i Paderewski.
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Aleksander Kwiatkowski
Dojrzewać na polu bawełny : Adolfa Szutkiewicza opowieść o zesłaniu /
Zygmunt Barczyk. Tullinge : Polonica, 1999
Historien om Adam Bromberg / Henryk Grynberg ; översättning: Anders
Bodegård. Stockholm : Bromberg, 2000 264 s.
Memorbuch / Henryk Grynberg. Warszawa : WAB, 2000 356 s.
Pamięć jest naszym domem: Niezwykłe świadectwo dwóch pokoleń
naznaczonych Holocaustem. Suzanna Eibuszyc; tłum. Anna Maria
Nowak. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2016 392 s. /Memory is our Home
: Loss and Remembering: Three Generations in Poland and Russia
1917-1960s / Suzanna Eibuszyc. Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2015
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Jak
znielubiłem
“złodziei”
książek

(s. 151), że po jego śmierci nastąpił konflikt między
dyktaturą wojskowych (pułkowników?) a Mościckim
i Rydzem Śmigłym, oraz że wtedy endecja doszła do
władzy.
(s.175) Nie cała armia niemiecka wjechała 1939 do
Warszawy i nie wszyscy ubrani byli w czarne mundury SS.
(s.181), w r. 1939 ZSRS odzyskał tereny Zachodniej
Białorusi i Zachodniej Ukrainy, ale nie utracił ich
wcześniej na podstawie pokoju w Rydze (1921) ani
traktatu wersalskiego
(s.212) lecz utraciła je Rosja w czasie I wojny światowej, gdy okupowali je Niemcy.
(s.182), na Syberię wysyłano nie tylko ludzi przeciwstawiających się władzy, lecz arbitralnie kogokolw
iek
(s.183), państwo polskie nie skapitulowało przed 17
września, lecz 2 tygodnie później, a właściwie nigdy
(s.207) Bug nie jest dopływem Narwi, lecz Narew
Bugu.
(s.282) nowością jest podany tu fakt szybkiego
zmobilizowania prawie 200.000 byłych więźniów
i wysłania ich na pewną śmierć na froncie, jeszcze
przed powstaniem armii Andersa. Ich uwolnienia nie
spowodowało ultimatum USA i UK, a tylko warunki
paktu Sikorski-Majski.
(s.368) Stalin nie aresztował w 1945 przywódców
przedwojennego rządu, a tylko 16 działaczy podziemia AK i Delegatury Rządu Londyńskiego w Polsce.
Najbardziej jednak obciąża książkę sam fakt wydania wspomnień matki, Romy Eibuszyc pod nazwiskiem jej córki.
ieco innego kalibru były wspomnienia znanego wydawcy Adama Bromberga, emigranta
marcowego odsiadującego wcześniej w Polsce karę
więzienia, później zakładającego wraz z córką Dorotą
wydawnictwo w Szwecji, wyróżniające się edycjami noblistów: Isaaca Bashevisa Singera i Czesława
Miłosza. Henryk Grynberg, pisarz o sporym dorobku,
obok Hanny Krall czołowy kronikarz żydowskich losów czasu Zagłady, podjął się doprowadzić do stanu
używalności wspomnienia zasłużonego edytora, które
w dodatku uznał za stosowne uzupełnić różnymi dokumentami z epoki, dotyczącymi m.in. kontrowersyjnej w międzywojennej Polsce kwestii rytualnego uboju bydła. Te same wspomnienia ukazały się później
po szwedzku w wydawnictwie Bromberga już bez
tych dodatków, choć ich “autorem” pozostał nadal
Grynberg. Nic dodać, nic ująć.
a najbardziej sporne można uznać umieszczenie wśród tych sporów o autorstwo wspomnień Adolfa Szutkiewicza, zasłużonego działacza
Solidarności na Pomorzu Zachodnim, opuszczającego
Polskę w ramach emigracji post-solidarnościowej, tj
przy okazji stanu wojennego, co wówczas ułatwiano
opozycjonistom nie akceptującym jaruzelskiej weryfikacji. Podobnie jak Roma Eibuszyc przeżył on wojnę
na wygnaniu w Azji Środkowej (Kazachstanie). Sam
bohater tych wspomnień przyznał mi w prywatnej
rozmowie, że wyraził pełną zgodę na wydanie ich pod
nazwiskiem opracowującego tekst literacko i do kwestii autorstwa nie wnosił żadnych pretensji. Wiadomo
mi skądinąd, że Zygmunt Barczyk, wydający własne
książki także w Polsce, niejednokrotnie pośredniczył
w wydaniu wspomnień i poezji Jolanty Szutkiewicz w
krajowych wydawnictwach, spełniał więc szlachetną i
bezinteresowną funkcję agenta tej autorki. W dodatku
nazwisko Adolfa Szutkiewicza figuruje w podtytule
książki, podobnie zresztą jak nazwisko Bromberga w
szwedzkim wydaniu książki.
ydaje mi się jednak, że właściwsze było by
wydanie opowieści Szutkiewicza, Bromberga
i Romy Eibuszyc pod ich nazwiskami, choć w opracowaniu redakcyjnym, literackim Z. Barczyka, H.
Grynberga i Susanne E.
PS. Czytam właśnie w starej duńskiej książce o filmie (niemym), że ówczesne wytwórnie filmowe, by
uniemożliwić zawłaszczanie cudzych pomysłów, nie
zezwalały swoim pracownikom na pisanie scenariuszy, w obawie, że skorzystają z rzeczy odrzuconych,
jako zbyt słabe, i przedstawią je jako własne.

Komunikat
meteorologiczny
Meteorologia, podobnie jak ekonomia,
to nie nauka ścisła tylko zaawansowana zgadywanka, lub – jak kto woli
– wróżba. Jeśli nie pragnie się poznać
prognozy z wyprzedzeniem wystarczy
spojrzeć przez okno. Anglicy mają swój
sposób, aby dowiedzieć się jaka jest
pogoda. Wystawiają przez okno rękę z
gazetą. Jeśli gazeta jest mokra – pada,
jeśli pofrunie – wieje.
Panuje przekonanie, że obfite owocowanie jarzębiny wróży srogą zimę. Ubiegłej jesieni drzewa
uginały się pod brzemieniem czerwonych kiści, ale
obecna zima nie jest ostra w porównaniu z dawnymi
mroźnymi i śnieżnymi zimami. Huśtawka temperaturowa sprawiła, że woda na trawnikach i ciągach pieszych zamarzła. Ziemia nie wchłania wody na skutek
wiecznej, a w każdym razie długotrwałej zmarźliny.
Trawniki przemieniły się w podmarznięte mokradła,
a ciągi piesze w ślizgawki. Lodowate porywy wiatru
sprawiają, że dodatnie temperatury odczuwa się jako
bliskie zera.
Czekam na wiosnę jak na wybawienie, ale nie
chce nadejść. A były lata kiedy bazie na wierzbach
rozkwitały już w grudniu. Szwedzka poetka, Karin
Boye, miała rację. Pękanie pączków musi być bolesne. Pewnie dlatego wiosna zwleka. I to nie pierwszy
raz o czym świadczy poniższa rymowanka.
5 kwietnia 2006 r
Morze nadal skute lodem.
Wiatr przeszywa ciało chłodem.
Niby kwiecień, ale zima
mroźnym chwytem wciąż nas trzyma.
Ptak się z zimna w kulę puszy.
Ja czapkę wciągam na uszy.
W pogoni za złotym runem
znalazłam się pod biegunem.
Małżonek za młodu miał problemy z zatokami.
Lekarz radził mu zmienić klimat. Szkoda, że doktor
nie był bardziej specyficzny. Prawdopodobnie miał na
myśli południową Europę a nie koło podbiegunowe.
Nie lubię mrozu. Wręcz się go lękam. Temperaturę
poniżej zera odczuwam jako egzystencjalne zagrożenie. Człowiek wywodzi się z Afryki. Przemieszczając
się w inne rejony najbardziej operatywne plemiona
zajęły tereny o przyjaznym klimacie. Nieudacznicy
powędrowali na północ. Nie muszę sprawdzać temperatury termometrem. Wystarczy spojrzeć na rododendron za oknem. Jeśli zwisają mu liście – jest mróz.
Nie lubię śniegu. Zieleń jest moim kolorem z wyboru. Na szczęście Szwecja obfituje w świerki i sosny
zielone przez okrągły rok. Tuje, cisy, mahonia i rododendrony również cieszą oko zimową zielenią. Moja
niechęć do śniegu nie jest wrodzona. Rozwinęła się
w okresie, kiedy dojeżdżałam samochodem do odległego miejsca pracy. Pierwszy śnieg był zawsze zaskoczeniem dla służb odśnieżających. Nieuniknione
wypadki drogowe i kilometrowe korki na autostradzie. Lęk o własne bezpieczeństwo i nieprzewidywalny czas dojazdu. Przy pustej szosie wystarczało
pół godziny. W godzinach szczytu mogło zająć dwie
godziny. W dni, kiedy przewodniczyłam w porannych
zebraniach, wyjeżdżałam z domu przed świtem aby
nie ryzykować spóźnienia.
dok. na str. 7
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O Filonku
Bezogonku –
spolszczonym
szwedzkim
Pelle…
Raz jeszcze pozwolę sobie podjąć „koci”
temat. Tym razem będzie to parę refleksji o swoistym fenomenie literackim,
jakim jest Filonek Bezogonek – szwedzki kotek od lat zadomowiony zarówno
w polskiej, jak i w ogólnoświatowej
literaturze i kulturze dziecięcej.
Seria książeczek pisarza Gösty Knutssona (19081973) pt. Pelle Svanslös, o bezogoniastym kotku
Pelle, została przetłumaczona na wiele języków.
Pierwszy polski przekład ukazał się w 1961 roku,
pod tytułem Przygody Filonka Bezogonka. Jak widać Pelle Svanslös w polskim przekładzie zmienił
imię, choć zachował w tytule najbardziej charakterystyczną cechę, wyróżniającą go od innych kotów
i sygnalizującą tematykę opowieści – mianowicie
brak ogona, odgryzionego mu w dzieciństwie przez
szczura. Najwidoczniej imię Pelle nie brzmiało zbyt
dobrze w uszach pierwszego tłumacza, Zbigniewa
Łanowskiego, kotu przydał on więc bardziej polskobrzmiące imię Filonek, co z kolei rymowało się znakomicie ze słowem Bezogonek.
Książka ta jest pierwszą z 9-tomowej serii, z tym
samym głównym „bohaterem”, reklamowanym w
polskich wydaniach jako „miły kot bez ogona, mieszkający w szwedzkim mieście Uppsala”. Niemal natychmiast opowieść ta stała się – i to na wiele lat, a
właściwie do dzisiaj – faworytem wielu polskich dzieci. Zarówno młodzi, jak i starzy polubili i nadal chyba
lubią Pellego alias Filonka, tego uroczego, nieco naiwnego kotka, który tak często jest dręczony przez inne złe koty, ale któremu zawsze udaje się wychodzić
bez szwanku z trudnych sytuacji.

“Stracone
złudzenia”
Maciej Klich: Stracone złudzenia. Wspomnienie ze strajku
studenckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach w listopadzie i grudniu 1981 roku”.
IPN, Katowice 2022, s.96 ISBN 978-83-8229-393-7

Wkrótce ukaże się kolejna książka mieszkającego
w Sztokholmie Macieja Klicha. Tym razem to wspomnienie ze strajku studenckiego na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w listopadzie i grudniu 1981 roku. Książka pod tytułem “Stracone złudzenia” ukaże się nakładem katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej.
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Po pierwszym tomiku na polskim rynku pojawiło się kilka następnych książeczek o Filonku i nadal
się one ukazują – w coraz to kolejnych wydaniach.
Ponieważ jest to opowieść, która, choć przypisana
miastu Uppsala w Szwecji, mogłaby się toczyć w
każdym innym miejscu czy czasie – problematyka
istoty, która z powodu jakiejś skazy powierzchowności skazana jest na różne szykany otoczenia, jest niejako uniwersalna – nic nie stoi na przeszkodzie, by
poznawały ją również dzieci spoza Szwecji, zarówno
kilka dziesięcioleci temu, jak i w czasach obecnych.
Jeśli chodzi o stare wydania, to wielu polskich czytelników ma być może jeszcze na półkach pierwszą
publikację Filonka Bezogonka, z oryginalnymi czarno-białymi ilustracjami. Nowsze kolorowe wydania
straciły może nieco na magii, ale tak to już bywa z
klasyką dziecięcą: współczesne edycje dostosowane
są rzecz jasna do aktualnego rynku książki, zarówno
pod względem wyglądu i okładki, jak i – co niemniej
ważne – ilustracji.
Przygody i perypetie Filonka Bezogonka nie są
zbyt komplikowane i powielają głównie ten sam tok
wydarzeń: kotek popada w jakieś tarapaty, z których
próbuje wyjść obronną ręką. Poza nim główną rolę w
tej serii odgrywa wrogo do Filonka nastawiony złośliwy kocur Mons (w oryginale Måns) i jego wierni
acz niezbyt rozgarnięci towarzysze Bill i Bull. Cała ta
trójka, podobnie jak inne koty podlegające Monsowi,
utrudniają bezustannie Filonkowi życie. Na szczęście,
jak wspomniałam, zawsze udaje mu się wydostać cało z kłopotów i zazwyczaj to właśnie zły i przebiegły
Mons zostaje wystrychnięty na dudka. Jednoznaczny
moralny przekaz tej kociej historii nie ulega wątpliwości: dobro prędzej czy później zwycięża nad złem.
Oczywiście życie bez ogona jest pełne wyzwań,
chociażby przez to, że kotek odbiega wyglądem od
innych kotów, które nie przepuszczają okazji, aby
mu dokuczyć. Akcja książek o Filonku płynie wartko
i nigdy nie traci napięcia. Rośnie ono w miarę rozwoju wydarzeń, rodząc u małego czytelnika pytania i
wątpliwości: czy zagubiony Filonek odnajdzie swoje
miejsce i rolę wśród obcych kotów w wielkim mieście? Czy uda mu się z nimi zaprzyjaźnić? Czy uda
mu się również powrócić do swojej ukochanej opiekunki, dziewczynki Birgitty, która go kiedyś, jako
bezdomnego kotka, przygarnęła? Z biegiem zdarzeń
(i kolejnych tomików) ów kotek bez ogona staje się
prawdziwym bohaterem: pomaga innym napotkanym
kotom wydostać się z tarapatów, zaprzyjaźnia się z
kotką Mają Śmietanką, swoją przyszłą kocią żoną (para ta doczeka się z czasem trojaczków!), przechytrza
bandę złośliwych psów, i tak dalej..., wszystko zgodnie ze starym przysłowiem, że ten się śmieje, kto się
śmieje ostatni.
Pelle/Filonek, którym opiekuje się dziewczynka
Birgitta, z ciekawością obserwuje świat i przeżywa go
na swój własny koci sposób, co silnie oddziałuje na
wyobraźnię dzieci i być może pomaga wielu z nich w
tworzeniu własnego wewnętrznego świata. Wszakże
historia ta uczy cennych i pożytecznych społecznych
zachowań – przede wszystkim tego, że nawet jeśli
ktoś jest inny niż wszyscy, może być dobrą istotą,
zasługująca na szacunek. Ta niejako ponadczasowa
książeczka dla dzieci, poruszająca w bardzo przystępny sposób i w języku zrozumiałym nawet dla najmłodszych czytelników ważny problem wykluczenia,
nie jest bynajmniej banalna. Nic dziwnego, że kilka
pokoleń dzieci, nie tylko w Polsce, uwielbia tę książkę i nie bez powodu trafiła ona nie tylko do polskiego,
ale do ogólnoświatowego kanonu klasyki literatury
dziecięcej.
Przygody Filonka Bezogonka są nawet obecnie
lekturą obowiązkową dla dzieci w polskich szkołach
podstawowych: uczniowie pierwszych klas nie tylko
czytają ją w celu ćwiczenia czytania, ale oczekuje się
od nich analizy i odpowiedzi na szczegółowe pytania

dotyczące jej treści i przekazu. Z myślą o najmłodszych opracowano również quizy oparte na różnych
perypetiach Filonka, w których dzieci mają za zadanie uzupełnić luki w tekście lub nadać tytuł jednej z
przygód kota, którą następnie mają sami zilustrować.
Podobnie jak książki, tak również filmowe adaptacje Pellego Svanslös mają swoje wdzięczne
miejsce w polskiej kulturze dziecięcej. W ramach
Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci w
Polsce, pod hasłem „Kino dziecięce wraca na srebrny
ekran”, który odbywał się na żywo i online w okresie
wrzesień-listopad 2021 roku, na pierwszy premierowy pokaz wybrano właśnie Filonka Bezogonka, promowanego jako „szwedzki film animowany na podstawie bestsellerowej książki Gösty Knutssona”.
Jako ciekawostkę podaję, że w tym samym roku, w
którym ukazały się Przygody Filonka Bezogonka, wyszła w polskim przekładzie również inna, też klasyczna już dzisiaj opowieść słynnej szwedzkiej pisarki dla
dzieci, Astrid Lindgren, pt. Fizia Pończoczanka. W
oryginale nosi ona tytuł Pippi Långstrump. Po ponad
trzydziestu latach tytuł ten, w kolejnym z rzędu wydaniu, zmieniono na Pippi Pończoszanka. Fizia ustąpiła jak widać miejsca pierwotnej Pippi, zachowując
jednak spolszczony przydomek „Pończoszanka”.
Podczas gdy wiele obcojęzycznych książek dla dzieci
zmieniało z czasem polski czy inny adekwatny odpowiednik tytułu na oryginalny czy bardziej zbliżony do oryginału, szwedzki Pelle pozostał w polskim
przekładzie i niezliczonych ponownych publikacjach
(jak choćby w edycjach kolejnych tomów tłumaczek
Teresy Chłapowskiej i Haliny Thylwe) niezmiennie
tym samym i swojsko w polskich uszach brzmiącym
Filonkiem Bezogonkiem.
Na zakończenie warto dodać, że kiedy opowieść o
Pelle Svanslös ukazała się w Szwecji po raz pierwszy,
dla nikogo w kręgach kulturowych, szczególnie w środowisku uppsalskim, nie było tajemnicą, że za kocimi bohaterami kryją się osoby, które Gösta Knutsson
dobrze znał i z którymi współpracował przez lata w
szwedzkim radio. Nietrudno więc było współczesnym (zwłaszcza radiowym współpracownikom czy
znajomym i przyjaciołom Knutssona) zorientować
się, kim one są. Polscy czytelnicy nie mieli oczywiście tych ram odniesienia, ale etyczne przesłanie było
jasne od początku i pozostało takim do dziś: Filonek
Bezogonek to nie tylko prostoduszna opowiastka dla
dzieci, ale także moralna opowieść o akceptacji różnic i o potrzebie solidarności i pomocy tym, którzy
jej potrzebują.
Gösta Knutsson pracował m.in. jako autor tekstów
radiowych do 1972 roku. Jego programy, zarówno
dla dorosłych, jak i dla dzieci, charakteryzowały się
przemyślanym i konsekwentnym stosunkiem do wielu aktualnych społecznych spraw. Często poruszał
on kwestie polityczne, jak choćby prześladowania
rasowe i wyraźnie zaznaczał swój sprzeciw wobec
takich tendencji. Książki z serii Pelle Svanslös, z ich
wyjątkowo jasno zaznaczoną hierarchią wartości, były również formą oporu wobec wszelkich rasistowskich tendencji. Można je odczytywać zarówno jako
niewinną i naiwną opowieść o przygodach kota, ale
także jako pamflet na ówczesne czasy i protest m.in.
przeciwko istniejącemu w kraju poparciu dla rosnącej
fali faszyzmu. Jako takie są one nadal bardzo aktualne, zarówno w Szwecji, w Polsce, jak i w innych
krajach. Mogą ponadto wspomagać (i często są w tym
celu używane, nie tylko w Szwecji) np. w pracy szkół
w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
A przede wszystkim: wciąż mogą uczyć zarówno tolerancji, jak i przezorności czy wręcz dystansu
wobec antydemokratycznych i autorytarnych poglądów – niezależnie od tego, gdzie i w jakim języku są
czytane.

We wstępie do książki Maciej Klich pisze:
„Mija czterdzieści lat od opisywanych poniżej wydarzeń. To długi czas – okres jednego pokolenia. A
czas to nieprzerwany ciąg chwil, trwania, dziejów i
wplatanych weń naszych własnych życiorysów, wspomnień i wrażeń, to ważne kryterium naszych autobiografii, które odsyłają nas do przeszłości. Ale czas jest
też nieubłagalny i coraz bardziej zaciera nasze wspomnienia. Trzeba się z nim mierzyć proporcjonalnie
do własnej nietrwałości – dopóki mamy jeszcze siłę,
zdrowie i wolę dokumentowania swoich wspomnień.
Starzejemy się, a świat się zmieniał i dalej zmienia
na naszych oczach. Wszystko, co kiedyś było ważne
i istotne, staje się z czasem tylko historią, statystyką
i suchym tekstem. Banalizujemy fakty i zdarzenia w
tempie ich przemijania. Niedługo staną się tylko historycznymi zdarzeniami, o których będziemy czytać
i które będzie się wspominać przy okazji rocznic czy
odsłaniania kolejnych tablic i pomników.

Nie ma żadnego narodu bez zbiorowej i wspólnej
dla wszystkich pamięci. Pamięć musi być kultywowana, bo jest świadectwem ludzkich doświadczeń, historią narodu, jest podstawą naszej tożsamości. Wincenty
Kadłubek pisał już 800 lat temu: „Identitas mater est
societatis” – tożsamość jest matką społeczeństwa.
Kultura pamięci, owa „Modi Memorandi”, jest zatem
sekwencją instytucjonalizacji pamięci, ale również
naszej zbiorowej odpowiedzialności za nią. Bez tego,
z czasem, nie pozostanie ona nawet w świadomości
naszych najbliższych, dzieci i wnuków, które żyją już
w całkowicie innym świecie, z innymi celami i marzeniami, w którym jest coraz mniej miejsca na tę historyczną pamięć, refleksję, dumę z narodowych czy
nawet rodzinnych tradycji. Dlatego trzeba tę pamięć
utrwalać – upamiętniać te błyski wspomnień, refleksji
i retrospekcji – w historiografii, dla potomnych.
Stąd też ta relacja – mały wycinek mojej... naszej
historii.”

M. Anna Packalén Parkman
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agdalena Środa w “Gazecie
Wyborczej” w nawiązaniu do
“obyczajowego skandalu” w hiperkonserwatywnym Ordo Iuris: Od czasów
rewolucji moralnej, którą zapowiadał
i przeprowadził Kaczyński, hipokryzja
stała się u nas standardem podniesionym do rangi normalnej obyczajowości
i praktyki. Głoszący miłość bliźniego
księża gwałcą dzieci, głoszący chrześcijańskie wartości pobożni publicyści
szczują i kłamią, politycy kradnąc nawołują do uczciwości. Wszyscy rządzący niszczą demokrację krzycząc,
że jej bronią. Właściwie to już nie jest
hipokryzja, tylko nihilizm moralny, bo
nikt prawie tu nie udaje, że jakieś wartości są w grze. Głosi się je, by wygrać
wybory.
ównież Magdalena Środa: Dzisiejsza rocznica spalenia na
stosie Giordano Bruno (to ten który wiedział, że ziemia kręci się wokół
słońca, że szczepionki przeciwko covid
są skuteczne i że w ogólności nauka
ma przewagę nad przesądami i ignorancją) powinna stanowić memento
dla wszystkich tych, którzy bagatelizują ruchy foliarzy, antyszczepionkowców i antycovidowców. Ignorancja i
uprzedzenia kryjące się - z reguły - za
religijną wiarą są naprawdę groźne i
śmiercionośne. Bo nie jest prawdą, że
prawda zawsze zwycięży, mieliśmy wieki ciemności i możemy w nie ponownie
wkroczyć.
Wyborczej przypomniano wywiad ze zmarłym w lutym tego
roku, Danielem Passentem. Tam pada
pytanie: Co w życiu jest właściwie warte starania? Passent: – Myślę, że jednak
najbardziej warte starania jest dobro
drugiego człowieka i miłość do niego.
Najważniejsze jest to, co się robi dla
innych. Bez względu na to, po której
stronie “barykady” Passent kiedyś stawał (albo inaczej: co skłaniało go do
konformizmu - co zresztą tłumaczy we
wspomnianym wywiadzie) był jednym
z najinteligentniejszych dziennikarzy w
Polsce, o znakomitej wiedzy i piórze. I
człowiekiem mądrym i sympatycznym.
To jedna z ostatnich ikon polskiego
dziennikarstwa, która od nas odeszła.
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© Znalezione na Facebooku
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ymiana zdań między Romanem
Giertychem a Grzegorzem
Braunem. Najpierw Giertych napisał (dość górnolotnie) na Twitterze:
Uważam, że decyzje Bidena o wysłaniu
licznych wojsk do Polski to największa
zmiana geopolityczna od 1989 roku.
Byliśmy w NATO, ale nigdy nie było
testu sojuszu. Joe Biden - przyjaciel
Polski (i Tuska) nas nie zostawił w
godzinę próby. Najlepszych przyjaciół
poznaje się w biedzie. Braun skomentował: Już głębiej się nie dało? Giertych
ripostował: Napisałbym spadaj moskiewski agencie, gdybym nie wiedział
żeś waćpan żaden agent tylko idiota
zwyczajny jakich wielu u nas historii było i pracujesz dla ruskich nie za
żadne ruble tylko z głupoty wrodzonej
i nieuleczalnej. Śmiesznie i straszno
jednocześnie...
ndrzej Koraszewski na Facebooku: Ordo Iuris, czyli katolicka moralność bez granic. Pedofilia
księży – kto nie ma pokus? Przemoc
domowa – chroni trwałość rodziny.
Ochrona życia – do momentu chrztu
świętego. Hipokryzja – centralny filar
świętej wiary.
bigniew Hołdys o wracającym
do polityki, po leczeniu depresji, Jarosławie Gowinie: Jeśli Gowin
wraca do polityki, to znaczy, że się do
końca nie wyleczył.
ądra i rozważna odpowiedź
mieszkającego na południu
Szwecji Jacka Jurkowskiego, w
dyskusji na FB na temat imigrantów
w Szwecji, której podstawą była informacja w TVP Info zatytułowana: „Porachunki gangów w Szwecji.
Rekordowa liczba strzelanin i ofiar”.
Jeden z respondentów pisał do Jurkowskiego: Czy to prawda Jacku? A byłeś
bezwarunkowym entuzjastą przyjmowania imigrantów i potępiałeś polskie
krytyczne stanowisko w tej sprawie , jako zapyziałą ksenofobię. U nas w Polsce
nie ma kolorowych gangów strzelających do siebie tymczasem.... Nie wierzysz, zapraszam jak zawsze. Jacek
Jurkowski odpowiada: Uchodźców
trzeba przyjmować, Polska to obok
Finlandii mistrzowie w zamykaniu oczu
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na niedolę ludzi. Wśród Twoich ogórków, pysznych zapewne, znajdziesz jednego czy dwa gorzkie; podobnie rzecz
się ma z uchodźcami, ale przeważająca większość to dobrzy ludzie i robią
wszystko, żeby swoje nowe życie zaczynać na nowo. I dalej: Ci (uchodźcy - w
domyśle) to (także - w domyśle) polskojęzyczne/z polskimi korzeniami osoby.
Te rzesze uchodźców, które przyjęła i
Szwecja i inne kraje Zachodu, to ludzie,
którzy wiali przed kulami,bombami,
gwałtem itd itp. Inna kultura, inna religia itd itp. Jasne, że trudniej z takimi
ludźmi. Nie zmienia to faktu, że tu nie
było wyboru, tak należało zrobić, mimo
konsekwencji tego, że wśród porządnych są gangsterzy i s....syny; to cena
szeroko pojmowanego humanitaryzmu.
Ale to co piszę, mówi cały świat, w tym
etycy w PL, papież, nawet tzw prawica
na świecie. Tu w Szwecji też. Damy radę ze zgniłymi jabłkami, uda się je oddzielić od zdrowych, a historia będzie
oceniać czyny nasze. Nie te sprawy są
ważne, są ważniejsze.
ławomir Sierakowski na FB: Całą
tę sieć wpływów, którą Putin szył
w Europie od dwudziestu lat, spruli
mu Ukraińcy w 3 dni, bo się nie położyli plackiem przed jego wielką armią.
Miał Niemcy przyjazne, nieuzbrojone,
finansujące mu budżet w zamian za
gaz i płacące tylko pół składki NATO.
Teraz ma Niemcy, które odcinają całą
Rosję od SWIFT, wydadzą w tym roku
jeszcze 100 mld. Euro na Bundeswehrę,
tropią majątki oligarchów i ślą bardzo niebezpieczną broń do Ukrainy.
Podobny zwrot dokonuje się w polityce
bardzo wielu państw dziś w Europie i
na Świecie.
Jeszcze ani jednego większego miasta ukraińskiego Putin nie zdobył, a już
stracił 20 bliskich mu państw. Na końcu światło zgaszą mu Chińczycy, którzy
dobrze pamiętają, kto im najwięcej ziemi zabrał, a kto z nimi robi prawdziwe
interesy. Przecież nie Rosji półtoraprocentowa gospodarka na Świecie pryszcz na chińskiej. Do wczoraj pryszczyk na zachodniej. Good luck!
*
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Kiedyś, gdy jeszcze nie dojeżdżałam do odległego miejsca pracy, spędzaliśmy z Małżonkiem Nowy Rok w Zakopanem. Wracaliśmy z sylwestrowej zabawy przez świerkowy zagajnik. Noc była mroźna, ale pogodna. Czapy śniegu ma
świerkowych konarach połyskiwały w świetle księżyca. Zapamiętałam ten widok
dokładniej niż noworoczne serpentyny i konfetti. Wspomnienie powróciło nieoczekiwanie kiedy wiele lat później szłam o zmroku na parking po zakończonej
pracy. Ośnieżone świerki przed budynkiem błyszczały urokliwie w świetle latarni.
Zakopiańskie echo przebrzmiało jednak w mgnieniu oka. Czekała mnie długa i
niebezpieczna jazda samochodem.
Raz jeszcze przeżyłam zimowe zauroczenie, tym razem wczesnym listopadowym śniegiem, co zaowocowało poniższym wierszem.
Białe motyle
Białe motyle, leci ich tyle.
Śnieżnym kobiercem pokryły świat.
Przystań na chwilę w motylim pyle
co poraz pierwszy tej zimy spadł.
Zwróć twarz ku górze, ku szarej chmurze,
co kryje słońce, które tuż tuż.
Gdy się wychyli w tej samej chwili
białych motyli nie będzie już.
Życzę nam wszystkim aby nad Skandynawią zaparkował wyż, temperatura poszła w górę, lody stopniały przygotowując nas do cudu cyklicznego odradzania się
przyrody. Niech nam zakwitną przebiśniegi, krokusy, przylaszczki, żonkile, tulipany i konwalie, a pandemia niech minie, jak nocna mara.
Teresa Urban

UKRAINA ‘22

Oklasków
nie trzeba...
Od początku rosyjskiej agresji minęły już dwa tygodnie. Posuwa się ślamazarnie. Monachium się nie sprawdziło. Strony konfliktu nie podpisały
żadnej umowy, na warunkach Kremla
dla NATO do przyjęcia (choćby po
naukach z Monachium, gdy nie było
NATO). /Tekst pisany 11 marca/
Dziś jednak (pisane w trzecim tygodniu putinowskiego najazdu) powtarza
się, w formie pozornie lepiej usprawiedliwionej, bierność Zachodu. W 1939
(kampania wrześniowa) nie było pomocy dla Polski, mimo sojuszy; w 1944
nie było realnej pomocy dla Powstania
Warszawskiego (choćby poprzez ustanowienie tam brytyjskiej czy brytyjsko-amerykańskiej misji wojskowej dla
przyjęcia “sojuszników” ze Wschodu).
I teraz Ukraińcy mogliby – za poetą Powstania Warszawskiego – wykrzyczeć: Oklasków nie trzeba, żądamy amunicji! NATO trzyma się litery
swego prawa, braku formalnych zobowiązań wobec państw nie będących
członkami tego sojuszu, dziś Ukrainy
– a niebawem może Finlandii czy
Szwecji. Tu nie pomaga doświadczenie
końca lat 1930, gdy stracono honor w
Monachium, a wojna i tak nadeszła.
I pomoc militarna dla Ukrainy, i
sankcje wobec Rosji przyszły za późno
i rozwijają się zbyt wolno. Z ogromnymi utrudnieniami biurokratycznymi, a
to coraz bardziej wydaje się differentia
specifica demokracji, czego domyślał
się już Churchill.
Wstrzemięźliwa reakcja Stanów
Zjednoczonych może też być spowodowana nieustabilizowaną sytuacją na
Dalekim Wschodzie, gdzie Chiny tylko czekają na zaangażowanie USA w
Europie, by móc bezkarnie zagrozić
niepodległości Taiwanu. Istotny jest też
problem gróźb Putina, wskazujących
na to, że może nie zawahać się przed
użyciem broni jądrowej w razie większej aktywności NATO. Przypomina
to niegdysiejszą wypowiedź Mao
Tse-tunga o braku obaw przed wojną atomową, bo dla zwycięstwa w takiej wojnie warto poświęcić życie 300
milionów Chińczyków. Może Putin
zmierza w tym samym kierunku?
Nawet Stalin był w pewnym stopniu
trzeźwiejszym politykiem, bo w końcu
jego wschodnio-europejskie imperium
stanowiło rezultat zwycięstwa w II
wojnie światowej, okupionego blisko
30 milionami ofiar, na frontach i głównie na terenach okupowanych przez
Niemców. I w Jałcie wystawił rachunek pozostałym politykom Wielkiej
Trójki. Pomijając fakt, że sam – w czasie pokoju – realizował zagładę jeszcze
większych ilości obywateli ZSRS z
przyległościami.
Figura Putina bardziej się jednak kojarzy z Hitlerem. Nie tylko
ze względu na niedawną zbieżność
obecnej sytuacji z Monachium. Także
dlatego, że Putin, drugorzędny funkcjonariusz KGB, przeżył rozpad ZSRS
równie silnie co kapral Hitler okopowe
i gazowe męki I wojny i później wersalski werdykt przeciw mocarstwowej
pozycji Niemiec. Obaj dążą później do
odbudowy dawnej wielkości i siły. Z
jakim wynikiem i jakim (całego świata)
kosztem Hitler – wiemy. Z jakim Putin
– pokaże przyszłość. Historia się jeszcze nie skończyła, Panie Fukuyama.
Aleksander Kwiatkowski
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Włóż lekką kurtkę.
Wyjdź na spacer.
Weź szczepionkę.
Chroń siebie i innych.
Szczepienie przeciwko COVID-19
jest nadal ważne.
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