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Górnoślązak ci ja Danse macabre

Mój optymizm i pesymizm walczą ze sobą. Niewiele wskazuje na to, że zaistnieje globalny rozsądek
albo globalna siła, która będzie potrafiła odwrócić
ten rozwój. Ale faktem jest też, że wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za rozwój naszego społeczeństwa.

ARTYKUŁ ZYGMUNTA BARCZYKA s.3

FELIETON ANDRZEJA OLKIEWICZA s.7

Karl XII och Ivan Mazepa efter förlusten vid Poltava 1709. Av Gustaf Cederström
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Nie chodzi o prosty powrót do korzeni. To nie
moja bajka. Czuję słabnącą siłę i mojej śląskości
i mojej polskości, jako że słabnie we mnie
poczucie potrzeby narodowej tożsamości.
Żyję pomiędzy, jestem Bitłińczykiem.

Dzisiaj Polska, Szwecja
i Ukraina to koalicja Serc
i Solidarności. Mam nadzieję,
że nie poniesie klęski pod
nową Połtawą, a Putin nie
dostanie tytułu Wielki.

ARTYKUŁ LUDOMIRA
GARCZYŃSKIEGO
GĄSSOWSKIEGO
STRONA 6

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Miałem czternaście lat gdy umarł mi ojciec,
ale razem byliśmy tylko sześć. W 1939 roku
miałem dwa lata kiedy Tato poszedł na
wojnę. Zobaczyłem go ponownie w 1945, a
zmarł w 1952. Prawdopodobnie stąd wzięła
się moja obsesja związku pomiędzy synem
a ojcem. Mama i Babcia były ze mną zawsze, natomiast ojciec pozostał tajemnicą,
której nie potrafię do dziś odtworzyć.
We wspomnieniach wyłania się mgławica
rozświetlana krótkimi błyskami.
Żyję w czterech epokach: przed wojną, w czasie wojny, w
PRLu, w Szwecji. Ale od miesiąca okazuje się, że w pięciu, bo
znów nadszedł czas wojny i ożyły wspomnienia. Na podwórko
spadła bomba burząca i wymiotła bawiące się tam dzieci z naszej kamienicy do czysta. Ja się uchowałem bo akurat bawiłem
się na klatce schodowej. Potem mieliśmy na podwórku groby z
krzyżami z patyków.
Od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie towarzyszy mi ciągły niepokój, którego nie potrafię opanować i to mnie przeraża.
Zabrzmi być może pretensjonalni, ale tłamsi mnie ciężar bytu.
Jest tak, jakby czas nie istniał i wszystko działo się jednocześnie.
Może czas rzeczywiście został wymyślony tylko po to, żeby
wszystko nie działo się jednocześnie? Co siedzi w głowie tego
koszmarnego przestępcy? Moje epoki chrzęszczą na styku i ja
nie potrafię tego opanować ani zrozumieć. Wydawało mi się, że
przecież była umowa, iż miałem żyć inaczej i w zupełnie innych
czasach? Czy ktoś tu przypadkiem sobie ze mnie nie zadrwił i co
siedzi w głowie tego koszmarnego przestępcy?
Piszę, bo nic innego nie umiem. Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera, mówiło się przed wojną w szkołach
Mamy. Byłem znikąd, bez żadnej wiedzy i przygotowania, ale
chciałem udowodnić, sobie, że jest we mnie niezbędna porcja
szaleństwa. Pisanie rozumiem jako ilustrowanie tego, co nie
wiem, wydzieranie z mroku niewiedzy czegoś, co odczuwam,
chwilami przeczuwam. Wyszarpywanie z siebie jakichś cząstek
tajemnicy, poszerzanie granic wyobraźni, odnajdywanie pól
wrażliwości? Zastanawiam mnie jak się dzieje, że to co piszę
wie więcej o mnie niż ja. Moje książki wiedzą więcej i bardziej
prawdziwie ode mnie samego?
Lubię pisać, piszę łatwo i szybko powodowany przypływem
energii, którą nie wiem jak nazwać, powiedzmy że to wena.
Mozół zaczyna się w chwili gdy próbuję nadać temu ostateczny
kształt. Doświadczam wówczas stanu, jakby mnie niektóre słowa parzyły, ale to pewnie ciągle ta sama energia, bo co innego?
Moja Babka była brunetką i miała wydatny nos. Kiedy niemiecki żołnierz spojrzał na nią i krzyknął: Du bist Jude! Wyszarpnęła
z bluzki krzyżyk i podetkała mu pod oczy. Kręcił głową z niedowierzaniem i coś dalej warczał, ale na szczęście konie poniosły
furmankę, z tyłu napierało inne wozy, woźnica strzelił z bata,
podniósł się pył, a gdy opadł byliśmy daleko. To moje pierwsze wojenne i w ogóle wspomnienie, pierwszy obrazek drugiej
epoki. Nie pamiętam słów, ale mam wdrukowane na całe życie
ów niezrozumiały wrzask a potem kurzawa. Jestem produktem
epoki kształtowanej przez wojenne traumy poprzednich pokoleń,
dla których wojny była jedynym punktem odniesienia.
Budzę się rano i zaraz sprawdzam Zaleszczyki Ukraińców:
Ilu przekroczyło granice Polski? Czy Zełenski żyje? Czy Kijów
braci Kliczków nadal niepokonany? Napakowany obietnicami
i cudami elektroniki miałem nadzieję, właściwie irracjonalnie
wierzyłem, że jeśli nawet będzie jakaś wojna to inna, będą różne ataki ale hybrydowe, cybernetyczne, omijające ludzkie ciała,
wszystko będzie się odbywały w trudnej do wyobrażeni przestrzeni wirtualnej. Tymczasem nic się nie zmieniło, ukraiński i
rosyjski żołnierz wyrzygują przestrzelone płuca identycznie jak
akowcy z „Zośki”. Żadnej hybrydowości tylko okrutna śmierć,
tym bardziej koszmarna, że bez sensu.
Boję się mrocznego geniusza Rosji, ale czołgi Putina wcale
nie muszą przekraczać granic Polski. Wystarczają im agenci
wpływu na mur obecni w kluczowych obszarach zarządzania
Rzeczpospolitą. I to jest jedyny pozytyw jaki mogę dziś z siebie
wyksztusić: Ruscy do Polski nie wejdą.
Andrzej Szmilichowski
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Nieznośny
ciężar bytu
“Państwu już dziękujemy”.
Wydaje mi się, że śnię
W tym roku minie 50 lat odkąd mieszkam w Szwecji. Przyjechałam
do Ystad w wigilię Bożego Narodzenia 1972 roku, do mego wcześniej
poznanego przyjaciela, Szweda. Dramatyczna podróż ze Szwajcarii,
skąd mnie wydalono, bo nie miałam już wizy, trwała trzy doby.
Prom z Sassnitz spóźnił się o 12 godzin, a w
porcie cierpliwie oczekiwał na mnie mój przyszły mąż. Swym starym Saabem wiózł mnie
przez Szwecję 700 km do jego rodziców w
Sörmland. Leżałam pól przytomna na tylnym
siedzeniu.
Gdy zatrzymywaliśmy się by zatankować,
wszędzie widziałam nad sobą ludzi w czerwonych czapeczkach i słyszalam skoczne melodie “Hej, tomtegubbar...” Wydawało mi się,
że śnię i przyjechałam do kraju krasnoludków.
Moja długa podróż skończyła się zapaleniem
gardła. Zaniemówiłam na tydzień.
Po odchowaniu dwójki dzieci, urodzonych
już w Szwecji, szukałam skupiska Polaków
i trafiłam do polskiego ośrodka OPON.
Chciałam być czynna społecznie jako Polka.
Kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny,
reakcja nań wśród Polonii Szwedzkiej była
olbrzymia. Wszyscy jednoczyli się w sprawy
pomocy Krajowi. Zapanowała niezwykła solidarność. Powstał pomysł stworzenia parasolowej organizacji, która zjednoczy różne ugrupowania polonijne i organizacje niepodległościowe. Byłam na wiecach, które doprowadziły
do powstania Kongresu Polaków w Szwecji.
Jego pierwszym prezesem został wybrany Jan
Żuchowski, który jednocześnie był prezesem
polskiej sekcji partii Moderaterna. Zapisałam
się do niej.
Poznałam jego, jak i innych Polaków mających dzieci, w katolickiej szkole św. Eryka w
Enskede. Prowadzona była ona głównie przez
niemieckie siostry zakonne “skolsystrarna de
Notre Dame från München” (w latach 19652005). Dzięki zaangażowaniu jednej z sióstr,
Polce, siostrze Witoldzie, dostaliśmy lokum
dla polskiej szkoły sobotniej. Na naukę religii przyjeżdżał lubiany przez wszystkich, ks.
Paweł Banot. Zostałam członkiem zarządu
szkółki polskiej i prowadziłam przez jakiś czas
lekcje języka polskiego z ośmioletnimi dziewczynkami. Dzięki temu ja i moje dzieci poznałyśmy wiele polskich rodzin. Sieć znajomości
z wieloma pozostała na lata.
Z tych kontaktów powstało później polskie harcerstwo, grupa teatralna oraz Stowarzyszenie Polek. Byłam współzałożycielką tego Stowarzyszenia i działałam w nim przez 30
lat. Od 2012 roku, przez następne 10 lat, pracowałam społecznie w Towarzystwie Przyjaciół
Biblioteki Polskiej w Sztokholmie. Tu spotkałam nowych ludzi związanych z Biblioteką
Polską, jej czytelników, uczestników popularnych kiermaszy książek, wieczorów literackich

i różnych akcji, w których brałam udział.
Teraz, kiedy mija 40 lat mojej pracy społecznej
w środowisku Polonii Sztokholmskiej, nasuwają
mi się różne refleksje i porównania. Na przykład,
jakie były relacje międzyludzkie wśród Polonii
kiedyś i jakie są dzisiaj. Kongres Polaków, który
dawniej łączył, teraz niestety przyczynia się do
pogłębiania podziałów, tak jak to niestety działo i
dzieje się w Polsce od jakiegoś czasu. Brakuje tej
solidarności, która panowała dawniej.
Od chwili napaści Rosji na Ukrainę ludzie w
Polsce się jednoczą, ale u nas w Ośrodku Polskich
Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie
tego nie ma. Zwłaszcza, jeśli ktoś ma inne poglądy polityczne. Wręcz odwrotnie. Zasłużeni, pracujący przez wiele lat społecznie, są teraz wykluczani, a nawet poniżani. Nie docenia się zasług i
kompetencji. A na tym właśnie polega demokracja. Na tolerancji i porozumieniu. O nią wspólnie
walczyliśmy.
Nagle Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej, które opiekowało się Biblioteką, organizowało wieczory literackie, kiermasze książek, nie
zostało przyjęte do Kongresu. Bez żadnego uzasadnienia. Pod koniec stycznia br Kongres przysłał pismo z podziękowaniem za dotychczasową
pracę Zarządu TPBP i zawiadomił, że jej członkowie zostali “zastąpieni” Radą Biblioteki powołaną przez tenże Kongres. Osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu Biblioteki Polskiej
mają odejść (jak przysłowiowy “Murzyn”, który
zrobił swoje), bo na ich miejsce wyznaczono inne,
choć nie miały z Biblioteką nic wspólnego.
Nie było żadnego spotkania zapewniającego
płynność działalności Biblioteki wobec czytelników. Ich dobra nie brano i nie bierze się pod uwagę. Po prostu nie dano nowych kluczy osobom
z Zarządu TPBP! Spotkały się one także z poniżającym zakazem wstępu do OPON i Biblioteki.
Poza tym kluczy jest za mało dla wszystkich, aby
w lokalu mogła się odbywać szersza działalność,
jak dawniej. Do tej pory był to lokal publiczny, do którego każdy miał wstęp. Zwłaszcza do
Biblioteki.
Teraz nie wiadomo komu tam wolno lub nie
wolno wchodzić, przebywać i dlaczego. To jest,
mówiąc delikatnie, absurd. Chodzi o pokazanie
“kto tu rządzi”. Nie ma już wspólnoty dla dobra
publicznego, jest tylko chęć władzy.
Myślę, że znowu mi się śni, że w tym kraju,
gdzie mieszkam 50 lat, zły duch zagraża demokracji w naszej polonijnej społeczności.
Elżbieta Gieysztor

Przeczytałem „Kajś”, książkę
Zbigniewa Rokity, laureata nagrody
Nike 2021. Rzecz o Górnym Śląsku
i Ślązakach. Polecam jej lekturę. Nie
zamierzam kreślić recenzji, chcę
natomiast podzielić się refleksją
do jakiej mnie, Górnoślązaka po
mieczu i kądzieli, autor pobudził.

Trzeba mi było przeniesienia się na Zachód, by po
latach, na spokojnie spojrzeć zarówno na moją polskość, jak i na moja śląskość. Dziś, poznawszy lepiej
historię, i tę dużą i tę rodzinną, potrafię z dumą o sobie
powiedzieć, że jestem Górnoślązakiem, tyle że wychowanym w kulturze polskiej. Nie oznacza to jednak
wyczerpania tematu: kim jestem.
Napisałem opowiadanie, w którym wyostrzam
kwestie przynależenia w sytuacji człowieka żyjącego
“pomiędzy”. Już nie w Polsce ale i nie poza Polską,
w Szwecji, ale nie na sposób szwedzki. Z kulturową
i rodzinną pamięcią śląską lecz już przecież nie na

– Hmmm, czyli, jeśli dobrze rozumiem, nie jesteś
już Polakiem, nie jesteś już nawet Silesian man. Jesteś
dumnym osobnikiem, który wybił się ponad pułap
chmur. Jesteś tylko Ty i próżnia, takoż abstrakcyjna
wieczność…
Chciał być sarkastyczny, nie cenił wyraźnie mojej
deklaracji. Rozmawiamy po angielsku, siłą rzeczy
trzeba mówić prościej a może i przez to dobitniej.
– K, zróbmy właściwy tuning, byśmy się lepiej
rozumieli.
Odczekałem chwilę, dopiłem piwa i odpaliłem:

Górnoślązak ci ja. I kosmita

Przebudzony

W czas Karnawału Solidarności, wraz z moją publicznie okazaną niechęcią do komuny, ożył i mój patriotyzm. Widać potrzebowałem tego jednak. Od razu
wpadłem w sidła idealizacji polskości w jej przedwojennym kostiumie, szytym podług XIX wiecznych
ideałów. Nie było to trudne skoro uważałem, że żyję
w kraju będącym pod sowiecką okupacją.
Przebudzenie świadomości śląskiej to jeszcze inna
historia. Rodzice nie chcieli bym się otwarcie profilował na Ślązaka, nawet tego kształconego, przekonani,
że skaże mnie to na żywot obywatela drugiej kategorii
i to gdzie, u siebie, na Śląsku. W domu nie mówiono śląszczyzną, żeby jej melodia nie przeniknęła do
mojej polszczyzny. Nawet jeśli śląskość jako „zakamuflowana opcja niemiecka”, została wprowadzona
w obieg publiczny znacznie później, przez Jarosława
Kaczyńskiego, to już wcześniej trzeba było się liczyć
z nieufnością” do „piątej kolumny” ze strony „ prawdziwych Polaków”. I to zarówno za komuny, jak i po
1989 roku. Narodowego naprężania się poprzez historyczne traumy, kultu tragicznych bohaterów i ofiar w
przegranych bitwach, Ślązacy nie mogli jednak uznać
za swoje emocje, skoro cztery wieki mieszkali poza
Polską i nigdy nie byli pod zaborami. I nagle, nie ruszając się z miejsca, znaleźli się w Macierzy. Mieli
swoje własne traumy.
Czy Ślązacy zatem to „rozwodnieni Niemcy”? Nie.
Ślązak który w wolnej Polsce chciał być Niemcem
mógł nim zostać jawnie, bezproblemowo. Większość
moich rodaków chciała natomiast by uznano naszą
śląskość i polskość jako „choroby współistniejące”,
reszta przyznawała się i przyznaje nadal tylko do
śląskości ( my som Tukejsi). Nie uznano nas jednak
dotąd jako narodu śląskiego. Ani w kraju, ani na forum międzynarodowym. I jest to skandal, który nadal budzi mój gniew i każe czuć solidarność z moimi
rodakami.

Śląsku. Moją bazą jest Sztokholm, gdzie moja rodzina. Tu żyję od niemal 40 lat. Miasto udomowione, z
bliskimi i ulubionymi smultronställen. Chodzi zatem
o inną wersję bycia w swojej małej ojczyźnie. Więcej
wyjaśnię zapraszając do lektury małego fragmentu
owego opowiadania:
Ślązak w rozmowie z Baskiem.
– Mój ojciec dostał 15 lat odsiadki, jeździliśmy do
niego przez całą Hiszpanię, specjalnie nam Madryt to
tak urządził. Ja dostałem 5 lat za wsparcie finansowe
ETA, odsiedziałem 3 lata…ojciec zmarł w więzieniu
po 10 latach za kratami.
– Wiemy obaj, tak przynajmniej przypuszczam, że
to jest proste i bardzo skomplikowane zarazem. I porównania są nieuprawnione.
– No więc jak, jesteś teraz Szwedem, wyparłeś się
polskości?
Miałem wrażenie, że Hugo drąży kwestię, by się ze
mną posprzeczać.
– To nie tak. Im jestem starszy, tym chętniej wypłukuję z siebie „polskość”, którą dałem sobie wmówić
za młodu. Ruguję patriotę którym byłem walcząc z
„komuną”. Jestem w innym miejscu. Nie stałem się
jednak przez to bardziej szwedzki. Jak już trzeba to
wolę mówić o sobie, że jestem Sztokholmianinem
z Katowic. Miejskość, zwłaszcza wielkomiejskość,
wiele rzeczy ułatwia, nie stawiając patriotyzmu na
ostrzu noża, zwłaszcza teraz kiedy wszyscy jak tu
siedzimy jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, no
nie? –
Hugo nie odpuszczał:
– Chodzi mi o prawdziwą tożsamość, o wartości, o
przekonania…
– Ani ziemia, ani krew, ani tradycja. Ani jakieś baśnie o sklejonej symbolami wspólnocie już mnie nie
biorą – dodałem z irytacją.

– Będę mówił „skrótami”, zakładam, że i tak mnie
zrozumiesz. Moja osobista ojczyzna nazywa się
Pomiędzy. ( po angielsku Between). To moja mała i
duża „ojczyzna - swojszczyzna”. Jestem bowiem pomiędzy tym, co innym daje grunt, przynależenie, mnie
zaś nie daje wystarczającej podstawy. Nie ma w tym
ucieczki, czy chęci izolacji …po prostu, buduję swoje
mosty, mostki, mosteczki…z których składa się moja
dziwna kraina: Between. Oto gościu z krainy Bitłin.
– Bullshit! To tylko zwidy i blaga, chaos w głowie,
głupoty kosmopolitycznego pięknoducha. Nie rozumiesz tego, co jest podstawą! Musimy mieć realne
osadzenie. Nie na moście lecz na solidnym gruncie.
To, co mi sugerujesz, to tylko dekoracje, zwidy w
głowie, po prostu bałamuctwa. Chcesz w nie wierzyć,
chcesz oszukać instynkt, wychowanie…

Kim jestem?
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Ignorant

Przez całą moją młodość ignorowałem sprawy
śląskie. Serce nie zabiło szybciej nawet wtedy, kiedy w latach 70 tych oglądałem popularną w całym
kraju „trylogię śląską” Kazimierza Kutza. Filmy te
raziły mnie zbyt ścisłym zestrojeniem z PRL-wską
„narracją śląską”. Przedstawiona tam śląskość była
jednoznacznie polska i robotnicza. Zostawmy jednak
kino. Mnie, młodego ignoranta, mierziło popularne
w owym czasie widzenie śląskości poprzez pryzmat
przaśnej etniczności w rodzaju: krupnioki i piwo, robota w wunglu, najlepiej w górniczym pióropuszu paradnym na głowie, rolada z modrą kapustą w niedzielę
i goń Karliczku Karolinkę goń, bo ta już w drodze do
Gogolina. Jako młody gniewny(?), nie przejmowałem się swoimi korzeniami, takoż polskie poczucie
narodowe wisiało mi kalafiorem. To był bunt młodego człowieka, dojrzewającego w gomułkowskim
PRL, oćwiczającego swoją dorosłość w gierkowskiej
Polsce. Wszystko co się działo się w moim kraju wydawało mi się obce i niechciane. Wszystko co zagraniczne, znaczy zachodnie, interesowało mnie bardziej
niż polska czy śląska swojszczyzna.
Ślązacy zaraz po wojnie zrozumieli, że formowany
przez komunistów stereotyp polskości nie przyniesie
im nic dobrego. Zżymali się jednak na swój los pokątnie i tylko we własnym gronie. Krańcowo nieufni wobec wszystkich, jak zawsze. Dopiero za Gierka
niektórzy z nich dołączyli do Partii–z–NarodemNarodu–z–Partią, bo wtedy nie było to już, w ich
przekonaniu, prostytucją. Łatwo mi było zatem być
krytycznym wobec wszystkich i wszystkiego, co mnie
otaczało. Balowałem myślowo i uczuciowo w obcych
światach, nierzadko hedonistycznych, tam szukałem
swojszczyzny. Taka nieskomplikowana wewnętrzna
emigracja.

Esej Rokity “Kajś” uświadomił mi ponownie, że na
to by nie rozpuścić narodowej tożsamości w „bezbycie” potrzebna jest dbałość o kulturową pamięć i szacunek dla poniesionej ofiary przodków. Myślę zarazem o lichości własnego cierpienia wobec bolesnych
przejść Górnoślązaków w czasach odleglejszych ale i
tych powojennych, kiedy polscy komuniści zamykali ich w obozach koncentracyjnych. Jakże nieznaczne było ono nawet w wydaniu mojego więzienia w
stanie wojennym. W zrozumieniu tego pomógł mi też
„późny” Kazimierz Kutz swoją wspaniałą powieścią:
„ Piąta strona świata”. Potrząsnął mną, zagnał ponownie do pytania: kim jestem.
Nie chodzi o prosty powrót do korzeni. To nie moja
bajka. Czuję słabnącą siłę i mojej śląskości i mojej
polskości, jako że słabnie we mnie poczucie potrzeby narodowej tożsamości. Żyję pomiędzy, jestem
Bitłińczykiem. Mojej małej i dużej ojczyzny, w których wzrastałem, nie odrzucam, ogarniam je jednak
poprzez pryzmat wkręcenia się w wielkomiejskie
światy Zachodu. Na dobre i na złe. Wiem, że z takim
nastawieniem u „prawdziwych Polaków” mam przechlapane, Ślązakom zaś mogę wydać się dziwokiem.
Będąc mieszkańcem sztokholmskiej metropolii
mogę grać różne role, mogę negocjować moją tożsamość przez 24h każdej doby. I nie jest to w sprzeczności z miłością do rodziny, więzią z bliskimi, empatią
wobec Innego, potrzebą głębszej duchowości. Tyle,
że wszystko to odczuwam po swojemu. Taki „progresywny tradycjonalista” ze mnie. I co istotne, nadal
interesuję się śląskimi i polskimi sprawami bardziej
niż inną zagranicą. Krążę jednak po własnej orbicie, w
mentalnym tranzycie. Taki ze mnie ziemski kosmita.
Acz to nie skrót od: kosmopolita.
Wolę kalejdoskop życia pospólnego w wielkim
mieście niż znane z przeszłości idee życia we wspólnocie, które wyznaczały rozumienie kim się jest. Nie
biorą mnie również nowe idee, lansowane politycznie i medialnie. Nie ma we mnie zadufania nowej
europejskiej lewicy, rozpychającej się łokciami gdzie
się da, z żądaniem prymatu spraw LGBT i pracy dla
klimatu. Tym bardziej nie ma we mnie zawziętości
napędzającej nową europejską prawicę, skąpaną w hipokryzji, budującą więzi w pogardzie dla odmieńców,
niewiarygodną w swym żądaniu powrotu do „prawdziwych wartości”.
Górnoślązak? To oczywiste (etniczności się nie
wybiera). Deklarujący przynależność do narodu śląskiego? Tak. Mentalnie jednak Bitłińczyk, typ żyjący
pomiędzy i krążący po swojej orbicie ale i po swojemu będący kajś, bo baza jest. Sztokholm moim
lotniskowcem.
Zygmunt Barczyk
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Homo naturalis

Mieszkanie poza miastem ma wady i zalety. Daleko jest do
teatrów, koncertów czy muzeów, ale za to blisko do natury.
Kulturę konsumuję od czasu do czasu, ale z naturą chcę mieć
kontakt na co dzień. Podczas spacerów mijam miejsca, które
utrwaliły mi się w pamięci z miłych powodów. Najbardziej
cenię jezioro i las. Przez bliskość jeziora czuję się uprzywilejowana przez los. Pływanie to jedyny sport jaki uprawiam i to
nie ze względu na ruch tylko dla przyjemności. Leśne spacery
to inny rodzaj łączności z naturą.
Przyroda wycisza, koi zmysły i pomaga się zrelaksować. Zapominamy o
trudach dnia codziennego, redukujemy
napięcie i stres wywołany zabieganym
życiem. Widzi się często w lesie osoby w biegu, ze słuchawkami na uszach.
To nie jest kontakt z naturą. Nie słyszą świergotu ptaków, szelestu liści
czy szumu potoku. Nie przyglądają
się mrowisku, nie próbują rozpoznać

zajęczych śladów na śniegu, czy szukać pierwszych zwiastunów wiosny w
pogodny dzień.
Natura relaksuje nas psychicznie, ale
potrafi również zaskoczyć materialnymi darami, kwiatami czy owocami.
Polanki w pobliskim zagajniku bielą
się wiosną zawilcami podobnymi do
miniaturowych gwiazdeczek. Może
spadły nocą z niebiosów, aby spełniać

nasze marzenia. Potem kwitną konwalie. Zbieram bukieciki o upojnym
zapachu, ale nie każdej wiosny. W
niektóre lata nie ma konwalii, a potem
pojawiają się nieoczekiwanie w innych
miejscach. Gałązki jabłoni rozkwitają
biało-różowym kwieciem, ale cieszą
oko dłużej na drzewie niż w wazonie.
Wypatrzyłam kilka miejsc w pobliżu, gdzie właściciele willi wyrzucali
odpady ogrodowe. Są tam również
cebulki żonkili. Robię bukiety z tych
bezpańskich kwiatów, kiedy jeszcze są
w pąkach, aby rozwinęły się dopiero w
domu radując gospodynię. Na terenie
naszego osiedla musiały być kiedyś
wille z ogrodami. Pozostały po nich
krzaki agrestu, trochę zdziczałe, ale
owocujące tak obficie, że wystarczają
nam na całe lato. Są także czereśnie,
i one zdziczałe, ale słodkie. Niestety
komunalni ogrodnicy, z uporem godnym lepszej sprawy, przycinają gałęzie
i niewiele jest owoców w zasięgu ręki. Głównie ptaki mają z nich radość.
Jadamy także małe żółte śliweczki, mirabelki z pobliskich drzew.
O jagodach jest zabawna opowiastka. Synek, wskazując na jagody, pyta
taty: „Co to jest?” „To są czarne jagody” – odpowiada ojciec. „A dlaczego są czerwone?” „Bo są jeszcze
zielone”. Przez kilka lat ostrzegano
nas przed jedzeniem niemytych jagód
ponieważ mogą być zakażone pasożytem z lisiego moczu. Przestrogi potem
ucichły, ale odzwyczaiły mnie one od
jagód. Minione, upalne i suche lato nie
było dla jagód przyjazne, wszystkie
wyschły.
Kiedy nadchodzi jesień zaczyna się
sezon grzybowy. Ostatnią dekadę przed
emeryturą przepracowałam w laboratorium zbudowanym na terenie dawnego
lasu. Na tyłach budynku zostawiono
pasmo drzew i tam zbierałam grzyby,
prawdziwki, kozaki i brzozaki. Nie
miałam konkurencji, bo Szwedzi interesują się tylko kurkami. W ciągu paru
minut potrafiłam nazbierać cały karton, świadoma, że przyjdzie mi czyścić
grzyby do północy. Przy smażeniu mieszałam różne gatunki; brzozaki czernieją już przy krojeniu co daje potrawie
z nich nieapetyczny wygląd. Kiedyś

zbierałam grzyby również w pobliżu
domu, ale pobocza ścieżek gdzie rosły przekopano przy zakładaniu kabli i
przewodów co zniszczyło grzybnię.
Niedawno odkryłam rozległy trawnik, który upodobały sobie maślaki.
Natura minionej jesieni była wyjątkowo szczodra. Maślaki obrodziły w takiej ilości, że dzieliłam się zbiorem z
sąsiadkami. Czyszczenie maślaków jest
czasochłonne; należy ściągnąć z nich
śluzowatą skórkę.
Była taka piosenka, której fragment
cytuję:
„O Rudy Rudy Rudy Rudy Rydz,
mam na Rydza smaczek,
Rudy Rudy Rudy Rydz,
lepszy niż maślaczek,”
Zgadzam się z tym, ale o palmę
pierwszeństwa w dziedzinie smaku
walczą prawdziwek z rydzem chyba na korzyść rydza. Odkryłam, że
pod pobliskim świerkiem pojawiają
się rydze. Niewiele, ale na ogół wystarczają na skromną przystawkę.
Rydzami z patelni raczyliśmy się wielokrotnie w Zakopanem. Restauracja
„Poraj” miała je w jadłospisie przez
okrągły rok. Musieli zamrażać rydze
w całości. „Poraj” mieścił się tradycyjnie na drewnianej werandzie przy
Krupówkach. Pewnego lata okazało
się, że restaurację przeniesiono w inne miejsce. Stoliki stały na trawniku
pod parasolami. Zbierało się na halny.
Porywy wiatru unosiły parasole narażając gości na niebezpieczeństwo. Jestem
tradycjonalistką. „Poraj” powinien zostać na Krupówkach nie tylko z sentymentu, ale i z racjonalnych względów.
Zima nie obfituje w jadalne dary.
Wyrosłam już ze zwyczaju oblizywania
sopli lodowych, jak to robiłam w dzieciństwie. W pogodny, niezbyt mroźny
dzień zrywam czasem gałązki jagodziny i bukiecik wstawiam do wazonu.
Niebawem, w cieple, na gałązkach pojawiają się listki a potem małe jagódki.
To zwiastuny lata utajone w pogrążonej
w zimowym śnie jagodzinie.
Teresa Urban
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Polska - Szwecja - Ukraina
Na początku lipca 1979 roku redaktor
Norbert Żaba dostał z USA list - memoriał. Autorem był jakiś mało znany
amerykański historyk czy publicysta
szwedzkiego pochodzenia. Nie zapamiętałem jego nazwiska, ale to nieważne. Zapamiętałem główne tezy tego
memoriału. Tłumacząc mi je z angielskiego pan Norbert doskonale się bawił.
Później okazało się, że identyczne przesyłki dostali jeszcze panowie: Wiesław
Patek, Michał Lisiński i Tadeusz Norwid – Nowacki.

Pierre-Denis Martin - museum.ru Catherine Palace

Minister Patek, wykorzystując swoje znajomości
w UD (szwedzkie MSZ), dowiedział się, że Autor
w/w memoriału uzyskał od ambasady szwedzkiej w
Waszyngtonie adresy wybitnych (wybitnych – podkreślił pan Patek) – publicystów polskich w Szwecji.
Patek i Lisiński też dobrze się bawili treścią listu.
Reakcji pana Norwida – Nowackiego nie znam.
Tu czas wyjaśnić o co chodziło. Autor memoriału
przypominał, że dnia 8 lipca 1979 mija okrągła (270.)
rocznica klęski pod Połtawą, za którą, to klęskę winił Polaków. Dalej pisał, że wyprawa Karola XII na
Rosję była ostatnią próbą, która mogła odwrócić dzieje świata. Szczególnie w naszym rejonie.
Dalej autor przypominał, że dwa mocarstwa,
Szwecja i Polska (Jagiellońska) były odpowiedzialne
za porządek w rejonie międzymorza od Bałtyku po
Morze Czarne. Przypominał, że Rzesza Niemiecka
rozbita na szereg państw i państewek, szczególnie po złamaniu potęgi państwa krzyżackiego przez
Jagiellonów, niewiele miała do powiedzenia na tym
terytorium. A Ruś, czyli państwo Moskiewskie, nawet po zwycięstwach Aleksandra Newskiego nad
Kawalerami Mieczowymi czy Iwana Groźnego nad
Chanatem Tatarskim w dalszym ciągu było to państwo
regionalne. I dopiero budowa przez Piotra Wielkiego
nowoczesnej Rosji zagroziła Szwecji i Polsce oraz
całemu regionowi. Autor nie mógł pogodzić się z
faktem, że swoją nową stolicę (Sankt Petersburg)
Piotr wybudował na terytorium szwedzkim (dawnej
kolonii szwedzkiej). Podkreślał, że w odróżnieniu od
króla Stanisława Leszczyńskiego, który mienił się być
przyjacielem Karola XII, któremu zawdzięczał koronę, to hetman (ataman) Iwan Mazepa dzielnie wsparł
króla Szwecji, gdyż rozumiał interes swojej ojczyzny.
Rzeczywiście Mazepa na czele pułków ukraińskich
wspomógł wydatnie Karola XII w wyprawie na Rosję.
Autor memoriału prawdopodobnie nie orientował się
w ustroju Rzeczypospolitej, gdzie Król nie decydował samowolnie, jak w Szwecji, o wojnie i pokoju.
W Polsce decydował o tym parlament (sejm i senat).
Natomiast ataman ukraiński decydował samodzielnie
o tym z kim wojnę będzie prowadzić. O ile Kozacy
za nim pójdą.
Iwan Mazepa to ten sam Jan Mazepa dworzanin Jana Kazimierza, ten którego Juliusz Słowacki
uśmiercił w swoim dramacie. A który romans z żoną
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Wojewody przeżył. W dramacie Słowackiego pojmany przez zazdrosnego męża ginie rozerwany końmi.
Iwan (Jan) Mazepa należał do polskiej szlachty (rusko – litewskiej). Naprawdę nazywał się w Polsce Jan
Mazepa Kołodyński, a na Ukrainie Iwan Stepanowycz
Kołodyńskyj i był dobrego herbu Kołodyn. Ukończył
on m.in. kolegium jezuickie w Warszawie. Potem
służył na dworze króla Jana Kazimierza Wazy, który wysłał go w podróż poznawczą do Zachodniej
Europy. Nieżyczliwie wspomina go rywalizujący
z nim na dworze Jana Kazimierza znany kronikarz
Jan Chryzostom Pasek. Mimo to, w odróżnieniu
od innego też rusko – litewskiego i też kształconego przez Jezuitów, szlachcica Bohdana Zenobiusza
Chmielnickiego, jest on w świadomości polskiej
nieobecny.
Dla ludzi ukształtowanych przez Trylogię Sienkiewicza tezy tego Szwedo-Amerykanina były nie do
przyjęcia. Ale po zastanowieniu się, Michał Lisiński
i Wiesław Patek orzekli, że coś w tym jest. Strasznie
żałuję, że nie zachowała mi się kopia tego pisma. Co
się stało z archiwum Norberta Żaby, przekazanego po
jego śmierci do Instytut Polskiego? Nie wiem. Sądzę,
zaś iż w dobrze opracowanym i przekazanym osobiście przez min. Wiesława Patka jego archiwum w
Sztokholmskim Archiwum Miejskim, dokument ten
się znajduje.
Bitwa pod Połtawą rzeczywiście kończyła okres
Dominum Maris Baltici (dominacji w basenie bałtyckim) Szwedów i Polaków. To tak w uproszczeniu. Bo
znacznie więcej krajów i narodów było w tym konflikcie zaangażowanych.
Trzy Wojny Północne w okresie 1569 – 1721 właśnie o to Dominum Maris Baltici angażowały przede
wszystkim Królestwo Polskie (wraz z Wielkim Księstwem Litewskim) i Królestwo Szwedzkie. Ale także
Rosję (Carstwo Moskiewskie), Danię, Brandenburgię,
Lubekę i Saksonię. Sporadycznie w wojny te angażowały się jeszcze Austria, Holandia i Siedmiogród.
W trzech wspomnianych wojnach konfiguracje i
sojusze się zmieniały. Najbardziej znana jest nam
dzięki „Potopowi” Sienkiewicza II Wojna Północna.
Znana jednak bardzo jednostronnie. W wojnie tej,
która rozpoczęła się najazdem szwedzkim na Polskę,
wzięły udział właśnie Austria, Holandia, Dania i
Siedmiogród oraz Rosja (po stronie polskiej).
Warto pamiętać, że to, co my nazywamy Potopem
lub Najazdem Szwedzkim, w rzeczywistości była to
wojna dwóch królów szwedzkich o prawo do tronu
szwedzkiego i polskiego.
Polska emigracja polityczna w Królestwie Szwedzkim ma długą historię i trzeba dodać, że ta emigracja bywała skuteczną. Co nie zawsze miało dobry
skutek. Pierwszym polskim emigrantem politycznym
w Szwecji był uciekinier z Polski podkanclerz koronny Hieronim Radziejowski. Był bardzo skuteczny,
bowiem namówił króla Szwecji Karola X Gustawa na
najazd na Polskę. Wcześniej próbował namówić do
tego samego Królowę Krystynę Wazówną. Ale ta trochę bigoteryjna katoliczka nie chciała wojny z katolicką Polską. Radziejowski (niezupełnie bezpodstawnie) poinformował króla Karola X-siątego Gustawa o
tym, że jego katolicki kuzyn Jan Kazimierz rozbudowuje flotę w celu inwazji na Szwecję i odebrania swoich praw do korony tego kraju. A już przedtem jego

poprzednik Władysław IV rozbudował port wojenny
– wyjściowy na Szwecję nazwany od jego imienia
Władysławowem.
My wiemy, że konkretnego zagrożenia Szwecji nie
było, bowiem na wojnę tego typu nie zgodziłby się
sejm polski. Ale przyzwyczajony do jednowładztwa
Król Szwedzki tego nie rozumiał. To co my nazywamy Potopem Szwedzkim, to tak naprawdę była to
prewencyjna wojna sukcesyjna dwóch Wazów o koronę szwedzką i polską, a gdy wojna ta stała się wojną
religijną pomiędzy katolikami i heretykami –jak dziś
się mówi – wszelkiej maści, to stanowiący, na teatrum
wojny, większość katolicy, wojnę tę wygrali.
Unia dynastyczna polsko-szwedzka nie wyszła
nam na dobre. Wojna osłabiła i zniszczyła Polskę. A
jeszcze do tego zakwestionowała unię polsko-litewską. Bowiem Wielkie Księstwo Litewskie pod wodzą
Księcia Rzeszy Janusza Radziwiłła (kalwina) opowiedziało się w większości po stronie szwedzkiej – czyli
za królem Karolem X Gustawem. Skonfliktowani z
Radziwiłłami katoliccy książęta Sapiehowie opowiedzieli się za Janem Kazimierzem.
Za swojego głównego rywala w rejonie basenu bałtyckiego Szwedzi (i słusznie) uważali Rzeczpospolitą
Obojga Narodów. I nic dziwnego, że robili wiele by
ją osłabić. Mając doskonałe rozeznanie w stosunkach
wewnętrznych naszego państwa popierali, a często inspirowali rewolty i zamieszki na naszym terytorium.
Dotyczyło to tak samo poparcia dla buntu Bohdana
Chmielnickiego na Ukrainie, jak i działań Kostki –
Napierskiego na Podhalu.
W Polsce wolni kmiecie skończyli się za pierwszych Piastów. Potem odebrano im prawa i narzucono
pańszczyznę. Pewne swobody pozostały na góralszczyźnie i na terenach zamieszkałych przez Kozaków.
Tam ludzie czuli się wolni i po próbach ich zniewolenia łatwo było ich zbuntować.
Słynny Aleksander Kostka – Napierski (właściwe nazwisko Szymon Bzowski) jeden ze świętych
świeckich PRL, okazał się być nie tyle charyzmatycznym przywódcą powstania chłopskiego na góral-szczyźnie, co tylko agentem szwedzkim mającym za zadanie osłabienie Polski. Tu warto przypomnieć, że jak w PRL nakręcono gloryfikujący
Kostkę Napierskiego film Podhale w ogniu, to złośliwi Szwedzi z inicjatywy wpływowego tu docenta
Adama Heynowskiego, opublikowali dokumenty demaskujące swojego agenta. Film zdjęto wtedy z ekranu. Aleksander Kostka – Napierski był polskim oficerem, który później w strukturach armii szwedzkiej
walczył w Wojnie Trzydziestoletniej. I jako poddany
Króla Szwedzkiego wykonał swoją misję w Polsce.
Nie ulega wątpliwości, że w Polsce, a konkretnie w
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, były rachunki
krzywd. Profesor Wiktor Sukiennicki miał zwyczaj
tak określać tę Rzeczypospolitą: przynajmniej Obojga
Narodów. Chodziło o to, że była to w rzeczywistości
Rzeczpospolita Trojga Narodów. Polaków, Litwinów
i Rusinów (Białorusinów i Ukraińców).
Jak sama nazwa wskazuje Ukraina, w języku polskim i rosyjskim, sugeruje, że są to tereny położone
przy granicy kraju (krainy). W Polsce mieliśmy pojęcie „dzikich pól”. Położonych gdzieś na kresach
Rzeczypospolitej. Sicz, Naddnieprze i jeszcze parę
innych określeń. Np. Kozaczyzna.
Państwo ukraińskie, jeśli nie liczyć krótkiego
okresu zaraz po pierwszej wojnie światowej i czasu drugiej wojny, powstało dopiero, po rozpadzie
Związku Radzieckiego, w roku 1991. Co nie znaczy,
że Narodu Ukraińskiego czy Wspólnoty Ukraińskiej
nie było. Utrwalony historycznie podział na Ukrainę
Wschodnią i Zachodnią ciągle jeszcze daje znać o
sobie. Nigdy nie było to terytorium jednolite. Ale
Ukraińcy mieli silne poczucie wspólnoty, nie tyle etnicznej czy religijnej, co obyczajowej. To państwo tworzyło się w sposób nietypowy. Trochę tak,
jak później społeczności USA, Kanady czy Australii.
Gdzie przybyszy z całego świata złączył język i styl
życia. A więc dzikie pola, na których osiadali zbiegli
chłopi pańszczyźniani i banici ze stanu szlacheckiego.
Ci ostatni rządzili tym terenem i jego mieszkańcami.
Po drugie Sicz Zaporoska, gdzie też osiadali ludzie
różnej narodowości i religii i wreszcie Ruś Kijowska.
Władymir Putin ma rację, gdy przypomina, że
Ruś Kijowska była kolebką późniejszej Rosji. Bo
rzeczywiście. Piśmiennictwo rosyjskie w języku i
alfabecie starocerkiewnym stąd się wywodzi. Ale
Ruś Kijowska przypadła Moskwie dopiero w roku
1654 po Umowie Perejasławskiej, gdy (na życzenie
Starszyzny Kozackiej) nastąpił podział Ukrainy na

podległą Królestwu Polskiemu i Carstwu (królestwu)
Moskiewskiemu. Na skutek błędnej polityki narodowościowej, po przekazaniu przez Litwinów opieki
nad Ukrainą polskim królewiętom w rodzaju księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, wybuchały rewolty kozackie i szukanie protektorów w Moskwie i w
Sztokholmie. A także na tatarskim Krymie i w Turcji.
Ani Polacy, ani Ukraińcy dobrze na tym nie wychodzili. Następca Cara Aleksego I-szego, tego, który
przyjął w Perejasławiu hołd kozacki, Piotr Wielki
zniósł na wschodniej Ukrainie, przynależnej już wtedy do Cesarstwa Rosyjskiego, swobody religijne. Car
Piotr I-szy Carstwo Moskiewskie awansował w 1721
do rangi Cesarstwa Rosyjskiego i ogłosił się jego
Imperatorem i najwyższym zwierzchnikiem Cerkwi
Prawosławnej i jako ten zwierzchnik utrwalał wiarę
osobiście ścinając głowy tym popom, którzy przystąpili do Unii Brzeskiej.
Tu małe wyjaśnienie. Większość mieszkańców
Ukrainy była wyznania prawosławnego. Starszyzna
ukraińska miała prawa szlacheckie, na równi ze szlachtą polską i rusko-litewską. Sęk w tym, że Zygmunt III
Waza był wybitnym zwolennikiem kontrreformacji i
przeciwnikiem tolerancji religijnej. Za jego rządów
ograniczano prawa obywatelskie szlachty wyznającej
inną religię niż katolicka. Tylko katolicy mogli zajmować w Rzeczpospolitej Obojga Narodów najwyższe stanowiska. Największą grupą niekatolicką wśród
polskiej szlachty byli prawosławni.
Ludzie przywiązani są do tradycji i obrządków
mniej się zastanawiają nad doktryną wiary. I dla tego z inicjatywy Zygmunta III doszło na zjeździe w
Brześciu w roku 1796 do przyjęcia cerkwi ukraińskiej do kościoła rzymsko-katolickiego na prawach
autonomii. Obrządek się nie zmienił, popi stali się
księżmi z zachowaniem prawa do założenia rodziny
(nie obowiązywał ich celibat), a wierni tego kościoła zwani unitami mieli równe prawa z katolikami.
Kościół unicki na polskiej części Ukrainy działał
aż do rozbiorów. Po rozbiorach zachował się w tej
części Ukrainy, która przypadła Austrii. W Rosji za
Katarzyny Wielkiej Ukraińcy (Kozacy) znów mieli
autonomię i dla tej wielkiej monarchini zdobywali nowe terytoria. Na swoich zwrotnych Czajkach (wzorowanych na łodziach Wikingów) zapuszczali się nawet
na terytorium Turcji.
Ale wróćmy do wspomnianego na wstępie listu
i postaci Iwana (Jana) Mazepy. Był on awanturnikiem tak, jak wspominany wyżej Kostka – Napierski
czy największy z polskich awanturników w historii
Aleksander Józef Lisowski herbu Jeż. Przed oddziałami jego Lisowczyków drżało pół Europy w okresie
Wojny Trzydziestoletniej oraz Polsko Rosyjskiej (dymitriady) 1607 – 1611, a także w 1619 w czasie wojny Austriaków z Węgrami o Siedmiogród. Właściwie
należałoby kiedyś poświęcić więcej uwagi polskim
awanturnikom wliczając do nich też Maurycego
Beniowskiego, generała Józefa Bema i admirała
Krzysztofa Arciszewskiego. Ale to już przy innej
okazji.
Iwan Mazepa (jeszcze wówczas Jan Mazepa - Kołodyński) po opisanym na wstępie pobycie na dworze Jana Kazimierza i po powrocie z wojaży zagranicznych, został wysłany w 1663 r. przez króla Jana
Kazimierza na Ukrainę naddnieprzańską w poselstwie
wiozącym buławę hetmańską Pawłowi Teterze i tam
już pozostał na dworze hetmana i otrzymał majątek,
który nazwał od swojego przydomka: Mazepińce.
Następnie pełnił różne funkcje na Ukrainie. Podczas
misji dyplomatycznej do Chanatu i Turcji został pojmany przez Kozaków konkurencyjnego Hetmanatu
Lewobrzeżnego podległego Rosji. Zgodził się na
propozycję Piotra Wielkiego dowodzenia oddziałami
kozackimi w wojnie rosyjsko – tureckiej i w III wojnie północnej na polecenie Piotra miał wspomagać
Augusta III Sasa przeciw Szwedom, ale zmienił front,
porozumiał się ze Stanisławem Leszczyńskim i przeszedł na stronę szwedzką. Tej opcji był już wierny do
końca życia. Po klęsce pod Połtawą schronił się razem
z Karolem XII na terytorium Imperium Osmańskiego
(tureckiego), gdzie zmarł 2 października 1709 roku.
Umowa między Mazepą i Leszczyńskim przewidywała wspólną walkę z Rosją w przymierzu, ze
Szwecją. Co, jak wiemy z polskiej strony, nie było
zrealizowane. Stanisław Leszczyński przez pewien
czas do śmierci Karola XII, razem ze swoim dworem mieszkał w Szwecji, Karol XII mianował go
księciem z upoważnienia (protekcji) – prince par
délégation Księstwa Dwóch Mostów. Rządząc tym
należącym do Królestwa Szwecji terytorium niemieckim Stanisław Leszczyński pomagał Karolowi XII
w różnych działaniach dyplomatycznych, a w czasie

nieobecności Karola prowadzącego dalsze wojny po
za Szwecją Leszczyński go zastępował, jako nieformalny wicekról. I przenosił się do Sztokholmu. Karol
XII nie miał zaufania do swoich ziomków i dlatego
obdarzył władzą Leszczyńskiego. Konkretnie chodziło oto, żeby Leszczyński pilnował, by Riksdag
(parlament szwedzki) uchwalał potrzebne na wojnę
sumy. W związku z tym Leszczyński w Szwecji był
ogólnie znienawidzony. Gdy przyszła do Sztokholmu
wiadomość o śmierci Króla na wojnie, to Leszczyński
ze swoim dworem i rodziną musiał pod osłoną nocy
uciekać za granicę. Niektórzy szwedzcy historycy
uważają, że Karol XII zginął od kuli wystrzelonej z
własnych szeregów. Po Szwedzi mieli już dość wojen
swojego szalonego władcy.
Są dwa nie najmądrzejsze kierunki w historii.
Determinizm – sprowadzający się do twierdzenia,
że wszystko co się zdarzyło zdarzyć się musiało, a
dowodem na to jest to, że się zdarzyło. A drugi gdybizm. Co by było, gdyby było. Gdyby nawet królowi
Stanisławowi Leszczyńskiemu udało się zmobilizować ówczesną Polskę i Litwę, to i tak nie ma żadnej
gwarancji, że Rosja by tej wojny nie wygrała. Jak
zwykle pomógł klimat i wielkie przestrzenie nie zamieszkałe i nie mogące wyżywić najezdczej armii.
Książe Józef Poniatowski zmobilizował w Księstwie
Warszawskim wielką, stutysięczną armię i poszedł
z nią z Napoleonem na Rosję. Ze skutkiem znanym.
Rozumiemy rozgoryczenie wspomnianego na wstępie
tego Szwedo-Amerykana, ale...
A Ukraina? Dzielona między Polskę i Rosję, a potem Rosję i Austrię zachowała poczucie narodowe.
Pod koniec XIX wieku powiał w Europie wiatr nacjonalizmu. W Czechach i na Słowacji oraz na Ukrainie
zaczęto wracać do korzeni. Inteligencja czeska posługiwała się językiem niemieckim, słowacka (niezbyt liczna w tym okresie) niemieckim i węgierskim,
ukraińska rosyjskim i niechętnie polskim. Największy
pisarz ukraiński Mikołaj Gogol pisał wyłącznie po rosyjsku. Ergo języki czeski, słowacki i ukraiński nie
bardzo się rozwinęły. I wtedy pojawili się tzw. budziciele, zaczęto reformować i uwspółcześniać w/w
języki. Narody uwierzyły w siebie. Czasem aż za bardzo. Co spowodowało konflikty narodowościowe po
pierwszej wojnie (walki polsko-ukraińskie o Lwów i
przyległe ziemie; oraz konflikt polsko-czeski o Śląsk
Cieszyński). Druga wojna odgrzała konflikt polsko
-ukraiński z wielką mocą. Ale to już inna historia.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego byłe republiki
radzieckie stworzyły własne państwa. W wypadku
Ukrainy jest to pierwsze zjednoczenie wszystkich
ziem ukraińskich. Stalin zadbał oto, że nie ma tam
dziś konfliktów religijnych, ale kulturowe i językowe
odezwały się na nowo. Czy można pomóc Ukrainie?
Nie wiem.

PS. Powyższy tekst ma długą historię. Zacząłem
go pisać w 1979 roku, zaraz po tym, jak zapoznałem
się z wspomnianym na wstępie listem – memoriałem.
Miałem zamiar zamieścić to w „Kulturze”, z którą
wówczas współpracowałem, ale Redaktor Giedroyć
uznał tekst za nieaktualny. W „Kulturze” obowiązywała wówczas doktryna UBL – to znaczy Ukraina,
Białoruś i Litwa. Na tym odcinku działali Giedroyć i
Mieroszewski. Ich ideafixem było rozwalenie ZSRR
przy pomocy sojuszu w/w państw.
I tak tekst się przeleżał do czasu, gdy Zbigniew
Bidakowski z Leo Kantorem powołali do życia w
Sztokholmie dwujęzyczne pismo „Suecia – Polonia”.
Za namową Kantora dokończyłem pisany w 1979 roku tekst i wysłałem go do redakcji. To był bardzo starannie redagowany kwartalnik. Mój tekst ukazał się
w numerze drugim z 2015 roku. Redakcja przetłumaczyła go na szwedzki (pismo było dwujęzyczne, jak
wspomniałem) zilustrowała i uzupełniła notkami objaśniającymi główne postacie i wydarzenia. W 2015
była to tylko historyczna ciekawostka zatytułowana
„Trójkąt połtawski – Polska, Szwecja, Ukraina”. W
opisywanym 1779 roku była to koalicja zbrojna w/w
trzech państw skierowana przeciw Rosji. I poniosła
klęskę pod Połtawą. Zwycięzcą był Car Piotr I, który z tej racji mianował się Cesarzem (Imperatorem) i
uzyskał tytuł Wielki. Car w naszej nomenklaturze to
tylko król.
Dzisiaj Polska, Szwecja i Ukraina to koalicja Serc
i Solidarności. Mam nadzieję, że nie poniesie klęski
pod nową Połtawą, a Putin nie dostanie tytułu Wielki.
Wtedy w 1779 roku wspomniana koalicja zbrojna była osamotniona – dzisiaj koalicję serc i solidarności z
Ukrainą wspiera cały cywilizowany świat.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Człowiek jest istotą kreatywną, co
daje nam możliwość i wolność do
samodzielnego i twórczego działania.
To stawia przed nami wielkie wymagania – nakłada na nas obowiązek do
moralnych zachowań, jak również
odpowiedzialność za nasze czyny. Są
sytuacje, w których musimy wybierać
między dobrem a złem. Czasami nie
mamy wyboru! Decyzje wymagają
rozsądku i ostrożności. W idealnym
świecie empatia, altruizm i poczucie
odpowiedzialności powinny kierować
naszymi wyborami.

Danse
macabre

A jaka jest rzeczywistość? Zbyt często nadużywamy naszej wolności i poprzez naszą nie zawsze kierowaną przez rozsądek kreatywność, pazerność, nonszalancję niszczymy dobro. Faworyzujemy zło, bo
to daje zysk, może krótkowzroczny, ale zysk. Dobro
innych nie wchodzi w rachubę, albo schodzi na drugi
plan.
Jednym z tych, którzy wcześnie zdali sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za środowisko i naszą
wspólną przyszłość, był profesor Georg Borgström
(1912-1990). Borgström zdobył światową sławę krytykując niesprawiedliwą i nieokiełzaną konsumpcję
krajów bogatych kosztem krajów biednych. Ostrzegał
przed rabunkową eksploatacją zasobów ziemskich
przez bogate kraje. Ostrzegał również przed globalną
katastrofą. Dlatego nazywano go „sumieniem świata”, a przez krytyków i przeciwników uważany był
powszechnie za „proroka apokalipsy”.
Po raz pierwszy wysłuchałem jednego z jego odczytów w 1967 roku. Wywarł on na mnie głębokie wrażenie. Borgström opowiadał i ostrzegał przed groźbą
przełowienia wód północno-zachodniego Atlantyku
– wówczas najbogatszych łowisk świata. Nie minęło wiele lat, a jego proroctwo się spełniło. Katastrofa
ekologiczna okazała się faktem i do dziś ryb tam nie
ma. Problem istnieje nie tylko tam – obecnie 90 procent światowych zasobów rybnych jest przełowiona
lub zagrożona wyginięciem.
Borgström wyprzedził swój czas! Działał, gdy
Zachód opanowany był ideą konsumpcjonizmu,
gdzie celem inwestowania nie była rzeczywista ludzka potrzeba, a stworzenie coraz większego popytu.
Świadomość zagrożenia ekologicznego była wtedy
nikła i do jego refleksji i przestróg wielu odnosiło się
sceptycznie.
Dziś jego obawy się spełniły. Nasza przyszłość jest
zagrożona!
Wyławiamy resztki zasobów rybnych, trwa nadal
tępienie zwierząt i roślin, wyrąbujemy lasy, prowadzimy wojny, które niszczą środowisko i hamują próby
jego ratowania.
Zanieczyściliśmy morza i wody śródlądowe, zanieczyściliśmy powietrze, ba – nawet kosmos jest pełen
złomu, zanieczyściliśmy powierzchnię ziemi, a teraz
jesteśmy na dobrej drodze, aby zanieczyścić również
jej skalne głębie promieniotwórczymi odpadami z
elektrowni atomowych.
Narodowe i prywatne ekonomiczne interesy, skorumpowane układy, oportunizm, nasz egoizm, obojętność i lenistwo są orkiestrą, która gra do tańca, „dance
macabre”, taniec śmierci.
Mój optymizm i pesymizm walczą ze sobą. Niewiele wskazuje na to, że zaistnieje globalny rozsądek
albo globalna siła, która będzie potrafiła odwrócić
ten rozwój. Ale faktem jest też, że wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za rozwój naszego społeczeństwa.
Mamy możliwość, mamy wolność działania i jesteśmy kreatywni. Więc zróbmy w końcu użytek z tej
możliwości!
Andrzej Olkiewicz
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