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„Na Zachodzie
bez zmian”
Chcemy tego czy nie, potrzebujemy siebie
nawzajem. Musimy być razem, musimy
dzielić tą samą przestrzeń bo innej nie
mamy. Musimy współżyć i wspólnie ją
kultywować, w covidowych maskach
czy bez. Tę przestrzeń, zawartość życia
oraz bezradność wobec śmierci, możemy
konfrontować tylko z tym, co znamy,
z obrazami życia.
Sens tego wydaje się jasny i jeden: Życie zawsze kończy się
śmiercią i na umieranie nie da się nigdy wystarczająco przygotować, więc ciesz się życiem póki trwa! Ale się też zastanów, że
przecież śmierć może być również szansą na nowy początek, co
sugeruje, że dom pogrzebowy może być gabinetem, miejscem
rodzinnej terapii i odnowy. Jak by nie było, śmierć osoby bliskiej
daje szansę opowiedzenia swojej historii, a wtedy ból wydaje się
jakby o łut mniejszy.
No dobrze, nasze sprawy są ważne, ale w końcu co tam my,
wojnę mamy! Wojnę rozpętaną przez Rosję z Ukrainą, która nie
skończy się szybko, a może tylko na dwa sposoby - zwycięstwem
albo śmiercią Putina. Na nic innego nie pozwoli mu rozbuchane
ego, albo generałowie. Z ekranów telewizorów zionie bezprzykładne i szaleńcze bo niezrozumiałe okrucieństwo i bestialstwo
rosyjskich żołnierzy.
Jak mamy się przed tym uchronić, jakiego oczyszczenia, jakiej formy zbiorowej reinkarnacji dokonać, jak odzyskać wiarę
w silne ramię sprawiedliwości i moc prawdy? Arystoteles twierdził, że prawda to zgodność rzeczywistości z tym, jaki jej obraz
tworzy się w umyśle. A jak te dwa obrazy się rozjeżdżają, to
powstaje luka złudzeń, znana potocznie kłamstwem pospolitym.
Historia Związku Radzieckiego począwszy od 1917 roku, i
dzisiejszej Rosji, oparta jest na kłamstwie. Kłamstwo jest fundamentem rosyjskiej myśli politycznej. Putin kłamie, bo inaczej nie
potrafi myśleć. Kłamstwa owe wynikają między innymi z niemożności pogodzenia ogromnych możliwości olbrzymiego kraju, ze zniewoleniem społecznym i biedą oraz zawiścią obywateli,
że na-Zachodzie-jest-lepiej. Swoją drogą prawda i kłamstwo, są
w pewnym sensie tym samym, mówią że coś jest prawdziwe.
Wielka znawczyni Putina Krystyna Kurczab-Redlich twierdzi,
że kłamstwa nie tylko sprawiają Putinowi przyjemność, ale stanowią ważny składnik jego osobowości. Kłamstwo w wykonaniu
Putina przestaje być kłamstwem, a staje się aktem łaski dla umysłu, który pragnie aby wyobrażenia odpowiadały rzeczywistości.
My zaś, wydawałoby się, że wolne elektrony w europejsko-polskim piekiełku, ze zdumieniem zauważamy, że kłamstwo w
sąsiedztwie prawdy dobrze się czuje i nie ma poczucia zagrożenia! Co więcej, wcale nie potrzebuje wsparcia i pomocy, żeby
ludzie w nie uwierzyli i powtarzali.
Słyszałem, może czytałem, już nie pamiętam, jak któryś z polskich publicystów z literackim, wręcz poetyckim zacięciem, opisał swoją wizję historii Polski. Zobaczył Ją pod postacią żubra,
jak mocarnie orze kopytem ziemię, a następnie wznosi potężny
zwycięski ryk i rusza z impetem przed siebie. Dokąd? Nikt nie
wie dokąd, ale pędzi, tętni i sapie w szalonej szarży ku.
Andrzej Szmilichowski
NGP 10/2022 (509)

Trzydzieści lat temu, w maju
1992 roku, odbył się w Sztokholmie z inicjatywy wielkiego
mecenasa kultury polskiej w
Szwecji, wybitnego wydawcy
Adama Bromberga, festiwal
sztuk Sławomira Mrożka. Wybitni translatorzy, sfinansowani
przez Pana Adama, przełożyli
na szwedzki większość sztuk
Mrożka. A ówczesny dyrektor
Instytutu Polskiego, Tomasz
Jastrun, zorganizował resztę.
Do Sztokholmu przybył wtedy Mrożek ze swoją francuską
Małżonką, z którym odbyły się
liczne spotkania publiczne
i prywatne. I ja na nich byłem
i wino piłem. Przy okazji odnowiłem znajomość z Mistrzem
zawiązaną w Krakowie w latach
sześćdziesiątych ubiegłego
wieku. Tak się złożyło, że byłem
w Krakowie w czasie pogrzebu
Mrożka. Swoje wrażenia
opisałem i opublikowałem na
bieżąco. Na łamach NGP
i Suecia Polonia. Dziś wracam
do tamtego czasu.
Zmarły w 1992 roku Benny Hill, popularny
komik z telewizji brytyjskiej, podobno nagrał
przed śmiercią odcinek swojego show, w którym, w stylu uprawianej przez siebie burleski,
przedstawił swój pogrzeb. A więc jedzie karawan, z którego wypada trumna. Z trumny wypada Benny Hill, który z trumną pod pachą goni
karawan. Potem dwie na czarno ubrane wdowy
w woalkach kłócą się o miejsce przy katafalku
itp. Żadna z telewizji emitujących poprzednio
programy Hilla tego nie pokazała. I nie ma
pewności czy program ten powstał naprawdę
czy tylko Hill go planował i opowiadał o tym
swoim przyjaciołom. Nie ważne. Przypomniała
mi się ta historyjka, gdy usłyszałem w jednej z
polskich stacji informację mniej więcej takiej
treści: „Pogrzeb Sławomira Mrożka odbędzie
się 17 września w Krakowie. Urna z prochami
wystawiona będzie w Barbakanie, gdzie będzie można ją zwiedzać do godziny 12-stej. Po
czym urna zostanie przewieziona dorożką do
kościoła Piotra i Pawła i umieszczona w krypcie o ile do tego czasu zrobione będzie wyjście
zapasowe”. Brzmiało to groteskowo. Bałem się
wizji Benny Hilla. Ale pogrzeb Mrożka nie był
groteskowy. Był bardzo godny.
Rzeczywiście urnę wystawiono w odświętnie przystrojonym Barbakanie. Gdzie liczni
żegnający Mrożka wpisywali się w Księgę
Pamiątkową. Po czym przeniesiono urnę do
królewskiego, oszklonego karawanu. Karawan
ciągnęły dwa dorodne kare konie w ozdobnej
uprzęży. W zasadzie ponieważ był to rodzaj
karocy koni powinno być cztery. Po bokach
karawanu szli strażnicy. Za karawanem tłum
odprowadzających. Mimo dokuczliwego deszczu nikt nie otworzył parasola. Przyroda płakała. Od Barbakanu do kościoła pod wezwaniem
świętych Piotra i Pawła droga jest krótka. Przez
Bramę Floriańską do Rynku Głównego. Linią
B-C przez ulicę Grodzką do placu Marii –
Magdaleny. Na tym placu przed telebimem pozostała większość odprowadzających, bowiem
do Kościoła zaproszeni byli tylko nieliczni.

Na placu wyrósł las parasoli i parasolek. Deszcz
padał przez cały czas pogrzebu. Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła (ufundowany w 1597
roku przez króla Szwecji i Polski – Zygmunta
III Wazę) charakteryzuje się tym, że na murze
odgradzającym ten kościół od ulicy stoją posągi
dwunastu apostołów. Figury te stały sobie spokojnie przez kilkaset lat aż do czasu, gdy z udziałem Sławomira Mrożka, zbudowano kombinat w
Nowej Hucie. I wtedy w ciągu kilkunastu lat zaczęły kruszeć. Spowodowały to opary z kombinatu spadające na Kraków w postaci tzw. kwaśnych
deszczy. Gdy kombinat zlikwidowano było już za
późno na renowację i zastąpiono oryginały nowo
wyrzeźbionymi posągami. W czasie, gdy kondukt
żałobny sunął swoją trasą Mrożka wspominali w TVP Info: Jerzy Kisielewski (syn Kisiela) i
Tomasz Jastrun ten ostatni opowiadał zabawne
historyjki z czasu pobytu Mrożka w Sztokholmie
w roku 1992, gdy z inicjatywy Adama Bromberga
wystawiono w Sztokholmie jednocześnie parę
sztuk Mrożka. Taki mini festiwal. Jastrun zwrócił
uwagę na to, że „Mrożek był tak niezwykle dowcipnym człowiekiem i zarazem tak smutnym, bo
to jest ten paradoks i nieszczęśliwym, że on by
chciał żeby mówić o tym jego pogrzebie z uśmiechem i ja próbuję pomyśleć, jakby on opisał ten
swój pogrzeb ironicznie”. „Generalnie jest fajnie,
że Polacy tak potrafią jednak czcić pamięć tych
co odchodzą. My nie mamy tak wielu wielkich ludzi. A bardzo, bardzo niewielu dowcipnych z tych
wielkich”. Na zakończenie swego komentarza
Jastrun podzielił się ze słuchaczami taką refleksją:
”Mrożek miał poglądy bardzo liberalne, nawet
obrazoburcze. On, prawie jak każdy, co bardzo
kocha swój kraj bardzo go krytykował. On był
właściwie bardzo ostrym krytykiem Polski, ale
Piłsudski krytykował jeszcze ostrzej. To tak jest,
jak się kocha to się też bardzo cierpi, jeśli pewne
rzeczy są nie tak. Uciekał od Polski, ale zawsze
w niej był”.
Przed nabożeństwem, już w Świątyni szef kancelarii Prezydenta RP min. Jacek Michalski w
imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego
przekazał, wdowie po Sławomirze, pani Susanie
Osorio - Mrożkowej Wielką Wstęgę Wielkiego
Krzyża Orderu Polonia Restituta. Jest to najwyższe polskie odznaczenie cywilne. Wprawdzie
Order Orła Białego jest odznaczeniem równorzędnym, ale tego orderu nie można przyznawać pośmiertnie. Tak się złożyło, że ostatnie pośmiertnie
odznaczenie Wielką Wstęga odbyło się równo 60
lat temu w Londynie, gdy Prezydent RP August
Zaleski złożył Wielką Wstęgę OPR na trumnie
profesora Władysława Gizbert-Studnickiego. Z
okazji przypadającej w tym roku 70-tej rocznicy
śmierci tego wielkiego człowieka przypomnimy jego postać czytelnikom NGP w jednym z
najbliższych numerów pisma. Na trumny „zasłużonych” w PRL-u kładziono Wielkie Wstęgi
orderów Budowniczego Polski Ludowej lub
Sztandaru Pracy. Ale to na marginesie. Sławomir
Mrożek odznaczony był jeszcze w 1997 roku
Komandorią OPR z Gwiazdą przez Prezydenta
Kwaśniewskiego, a w 2003 przez Prezydenta
Francji Chiraca Krzyżem Legii Honorowej.
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Pogrzeb Mrożka

Nabożeństwo żałobne odprawił J. Em. ks.
Stanisław kardynał Dziwisz, który w swojej homilii uzasadnił powód, dla którego urna z prochami
Sławomira Mrożka została umieszczona w Panteonie
Narodowym. Jego Eminencja powiedział m.in.:
„W tym kościele znajduje się trzeci po Wawelu i
Skałce Panteon Narodowy, gdzie spoczywać będą
ludzie wielkich zasług dla naszej ojczyzny. Kapituła
Panteonu Narodowego uznała zmarłego Sławomira
za godnego pochówku w tym miejscu. W ten sposób
pragnie uczcić pamięć wybitnego pisarza, dramaturga, myśliciela i rysownika, który wzbogacił skarbiec
naszej kultury narodowej”. Tak po prawdzie, biorąc
chronologicznie to krypta w kościele św. Piotra i
Pawła była pierwszym miejscem, gdzie jeszcze przed
rozbiorami postanowiono chować najbardziej zasłużonych. Pochowano tam tylko księdza - kaznodzieję
Piotra Skargę. Aż do końca I-szej Rzeczpospolitej nie
uznano nikogo godnym pochówku w tej krypcie. W
roku 1817, w cztery lata po utonięciu w Estrze, zwłoki
księcia Józefa Poniatowskiego przeniesiono z Lipska
do Wolnego Miasta Krakowa, gdzie, z inicjatywy
księcia Adama Czartoryskiego i za zgodą Cesarza
Rosji (i Króla Polski) Aleksandra
Iszego, szczątki doczesne Księcia Józefa spoczęły w Katedrze na Wawelu. Co zapoczątkowało II-gi
Panteon Narodowy. Dla tych Największych. W czasie
zaborów spoczęli tam jeszcze: Tadeusz Kościuszko
i Adam Mickiewicz. W II RP Piłsudski wprowadził
na Wawel Juliusza Słowackiego, a Legioniści samego Marszałka Piłsudskiego. Zresztą przy sprzeciwie
ówczesnego Gospodarza Katedry ks. Arcybiskupa
Sapiehy. W III RP dołączyli tam Państwo Kaczyńscy.
Też były sprzeciwy. W czasie zaborów, tych mniejszych ale też bardzo zasłużonych, chowano w krypcie Kościoła na Skałce. Pierwszym tam pochowanym
był w 1880 roku (zmarły cztery wieki wcześniej) Jan
Długosz. Ostatnim był Czesław Miłosz w 2004 roku.
Też były sprzeciwy. Podobno na Wawelu i Skałce
nie ma już miejsca więc przypomniano sobie o tym
I-szym Panteonie, gdzie obecnie według zapowiedzi
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
będą chowani: „Wybitni Polacy przede wszystkim
ludzie kultury”. A Metropolita Krakowski dodał, „że
bez względu na poglądy polityczne - tak samo wierzący jak i niewierzący”. Tylko przyklasnąć.
Piękną homilię wygłosił ks. prof. Andrzej
Kłoczowski. Omówił on szczegółowo sylwetkę i
twórczość zmarłego. Przytoczył fragmenty twórczości Mrożka i jego korespondencji z profesorem
Janem Błońskim. Porównał Mrożka z Sokratesem.
Zakończył puentą: „Gdy przyszła chwila prawdy;
stanął bardzo mocno bez żadnej maski. Gdy w1968
nastąpiła inwazja na Czechosłowację złożył bardzo
mocne oświadczenie za które Władza Ludowa pozbawiła go obywatelstwa i paszportu... Ktoś co szydził
z Samossiery i szczytnych tradycji. Nauczyliśmy się
od Mrożka wiele. Nauczyliśmy się patrzyć na siebie
z dystansu. Proszę wybaczyć, ale napadła mnie taka
szalona myśl którą się podzielę. Że może właśnie pochowanie Pisarza w Panteonie Narodowym to taka
nasza narodowa zemsta. Tyle nagadałeś nam trudnych i prawdziwych rzeczy o nas, kim jesteśmy. Za to
chowamy Cię w Panteonie Narodowym z czcią. Sam
zgotowałeś sobie ten los”.
Zegnali Go później, posługując się częściowo,
cytatami z Mrożka: Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdan Zdrojewski, który powiedział:
„O zmarłym pisze się był, niby jakże pisać inaczej,
a jednak perfidne to słówko – pisał (Mrożek) posiłkując się Gombrowiczem – ale dziś słowa te wracają
jakby do niego. Pisał: do wszystkich jego – dziś możemy powiedzieć Mrożka – oskarżycieli o cokolwiek
- zwracam się z osobistą prośbą. Nie zmieniajcie o
nim zdania teraz kiedy umarł. Jeżeli teraz zmienicie
zdanie to będzie znaczyło, że poddajecie się. Co się
zmieniło? Tyle tylko ze umarł. A więc czujecie się
bezpieczni. Nigdy już więcej nie urazi waszej miłości
własnej. A więc jeśli nagle w jednej chwili zmienicie
o nim zdanie to znaczy, że witacie jego śmierć, jako
swoje wyzwolenie”.
Następnie zegnali Go: Prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, dyrektor Wydawnictwa
Literackiego pani Vera Michalska - Hoffmann oraz
aktorzy Jerzy Sthur i Olgierd Łukaszewicz.
Z bazującego na twórczości Mrożka dawnego zespołu Salamandry (patrz NGP Nr 16/309) żegnała
Pisarza przybyła z Warszawy Janka Paradowska.
Może na pogrzebie był jeszcze mieszkający w
Krakowie Jacek Baluch – też z Salamandry, w
Polsce znów Niepodległej, pierwszy ambasador w
Czechosłowacji. Wojtek Jesionka założyciel tego kabaretu nie żyje już od lat. Nie wiem natomiast co się
stało z Krzysiem Pietzem genialnym wykonawcą tekstów Mrożka. Rozmarzyłem się, bo ja wydarzenia te
śledziłem z daleka.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Co Ukraińcy
mówią o
Putinie?
Cytuję:
“Żeby zdechł!”
Ze Stanisławem Pantelukiem,
redaktorem naczelnym
„Dziennika Kijowskiego”
rozmawia Leszek Wątróbski.
Co wydarzyło się w Waszym życiu po 24 lutego?
Zaraz po przemówieniu „tow. Putina” i jego zapowiedzi „operacji specjalnej” na Ukrainie zrozumieliśmy, że trzeba z Kijowa wyjeżdżać jak najszybciej.
Pomógł nam w tym syn Andżeliki (mojej żony) i
jeszcze tej samej nocy - o 5.30 rano, wyjechaliśmy
z miasta trasą na Odessę słysząc po drodze pierwsze
odgłosy detonacji. Udało nam się uciec przed makabrycznymi zatorami samochodów, które deptały nam
po piętach. Schronienia użyczyli nam krewni mieszkający za Białą Cerkwią, u których zamiast planowanych kilku dni spędziliśmy prawie 2 miesiące.
Obserwowaliśmy tam przeróżne działania wojenne:
przemieszczanie techniki wojskowej, rakiety i samoloty lecące nad nami. Syreny wyły kilkanaście razy na
dobę. Wieczorem musieliśmy gasić światło, w myśl
zasad bezpieczeństwa. Bardzo to wszystko przeżywaliśmy. Nie byliśmy w Kijowie w najbardziej gorących
momentach. Utrzymywaliśmy kontakt z Kijowem
poprzez mego syna, który tam został. Dzięki niemu
mieliśmy codzienną dokładną informację, co się tam
aktualnie dzieje. Na szczęście nasze mieszkanie, póki
co, nie zostało zniszczone. Takich jak my, którzy wyjechali z Kijowa, było bardzo dużo. Ludzie uciekali,
dokąd mogli. Niektórzy pod Kijów, inni na Ukrainę
zachodnią – np. do Lwowa, który stał się bramą wyjazdową Ukrainy do Polski. Wielu dotarło też do innych krajów Unii Europejskiej, głównie do swoich
rodzin i znajomych.
Dziś Polska ponosi główny ciężar pomocy dla
wojennych uchodźców z Ukrainy...
Tak. Nawet nieco zadziwiła nas wspaniała przychylność Polaków okazywana ukraińskim uchodźcom. Ten ciepły stosunek w przestrzeni ukraińsko-polskiej zapanował od samego początku wojny – mimo ciążących od lat zaszłości historycznych – powiązanych z UPA czy tragedią wołyńską. To pojednanie
naszych narodów stało się jednak ważniejsze od rozliczeń z niedawną przeszłością. Powiedziałbym nawet
konieczne, aby lepiej przeciwstawić się rosyjskiej
inwazji, która – któż to wie – może spotkać także i
Polskę
Jesteście obecnie w Polsce, w Łańcucie. Dlaczego
dopiero teraz?
U rodziny pod Białą Cerkwią marzliśmy nieco, a
ciągłe syreny i przeloty pocisków nie nastrajały nas
optymistycznie. Zdecydowaliśmy się więc na wyjazd
do Polski. Jesteśmy teraz w Łańcucie w domu mojego dobrego przyjaciela. Tu poczułem dopiero prawdziwe zmęczenie wojną. Pewnego dnia podskoczyło
mi ciśnienie i wylądowałem w szpitalu. Wcześniej
w Kijowie wszystko było w najlepszym porządku.
Lekarz, który mnie badał, stwierdził, że mam kłopoty
z pracą serca i trzeba niezwłocznie podłączyć mi rozrusznik. I tak się właśnie stało. Musimy teraz czekać
do połowy maja na lekarską kontrolę. I dopiero wtedy
będziemy mogli wrócić do Kijowa, do naszego domu.
W Łańcucie o nas bardzo dobrze dbają. Mieszkamy,
jak mówiłem, u przyjaciela Janka Soldaty, z którym 40 lat temu, że tak powiem, budowaliśmy
podwaliny dobrych stosunków polsko-ukraińskich obsługując regularne turystyczne rejsy statkami po Dnieprze – od Kijowa do Odessy i vice versa. Polacy poznawali w ten sposób naszą
Ukrainę i do dziś wspominają te czasy bardzo miło.
W Polsce wszędzie przyjmowani jesteśmy z otwartymi rękoma. Jest tylko pewna obawa, że ten wielki
entuzjazm może się z czasem wyczerpać. Problemy

mogą się pojawić w dużych skupiskach – takich jak
Warszawa, Kraków, czy Łódź. Widziałem niedawno
transmisję z Podkarpacia, z miejsca w którym przebywa jednocześnie 60 osób i gdzie jest tylko jeden
prysznic. Podobne sytuacje mogą powoli stwarzać
pewne napięcia. Podobnie dziać się może z małymi
dziećmi, które trzeba leczyć, co doprowadzi do kolejnych napięć w polskiej służbie zdrowia. Stopniowo
jednak uchodźcy wracają do swych gniazd…. I wraca
ich coraz więcej. My też zaczynamy coraz poważniej
myśleć o powrocie do Kijowa...
… i zajęciu się wydawaniem polskiej gazety…
Tak. Nota bene nasz dwutygodnik „Dziennik
Kijowski” to pismo społeczne, ekonomiczne i literackie wydawane w Kijowie od roku 1992. Uważamy
się za spadkobiercę podobnego pisma, o identycznej
nazwie, wydawanego w Kijowie od 1906 do końca I
wojny światowej. Ukazujemy się aktualnie jako pismo
polskiej wspólnoty etnicznej w Ukrainie. Jego współzałożycielami byli: Ministerstwo Kultury Ukrainy i
Związek Polaków na Ukrainie, przy współfinansowaniu przez Fundację „Wolność i Demokracja”. (...)
Ukraina dzielnie walczy – już przez ponad dwa
miesiące…
Mamy wreszcie niezłe uzbrojenie dzięki USA.
Także pomoc Polski jest znacząca w porównaniu np.
do Niemiec. A niestety Polska i Ukraina odwiecznie
znajdują się pomiędzy dwoma biegunami: Niemcami
i Rosją. Trudno jest naprawdę przewidzieć koniec tej
wojny.
Dużo zależy teraz od tego, na jakim etapie zahamuje Putin. Jeżeli jednak zrobi jakąś dłuższą przerwę, to armia ukraińska przejdzie do ofensywy, a
posiadając coraz lepsze uzbrojenie i ducha walki z
najeźdźcą (bo walczą o swój kraj) może wygrać tę
okropną wojnę. Bać się tylko należy możliwości użycia przez tego rosyjskiego dyktatora broni chemicznej lub biologicznej. Nie sądzę natomiast, aby wykorzystał on broń jądrową. Byłoby to brzemienne w
skutkach dla sąsiadującej z nami Rosji. Obserwując
jednak jego działania, wysyłanie na front młodych
i niedoświadczonych żołnierzy, należy się bać tej
istoty. On może się przecież, na czas tego wybuchu,
schować w bunkrze przeciwatomowym. Jego ostatnie
telewizyjne przemówienia są bardzo wyreżyserowane. I nikt nie wie, czy nie jest to jakiś fotomontaż?
Czy może zamiast niego nie pokazują się jakieś jego sobowtóry? Wątpię, aby on ryzykował osobiście.
W Rosji tradycyjnie kłamali i oszukiwali i niewiele
się pod tym względem zmieniło. Putin to kreatura,
która terroryzuje cały świat. Decyzja Jelcyna, że tylko
FSB może uratować przed zupełnym rozpadem Rosję
zupełnie się nie sprawdziła.
Ukraińcy mówią o Putinie – cytuję: żeby on zdechł.
Ale co z tego, kiedy ma on dominujące poparcie u
większości obywateli Rosji. A zatem potęguje się u
nas zdecydowanie nienawiść do wszystkich Rosjan.
Ludzie uważają, że nawet rozmawiać po rosyjsku
(także na Facebooku) jest niezręcznie - przechodzą
totalnie na język ukraiński.
Trzeba tu też pamiętać, iż normalne życie toczy się
w Rosji wyłącznie w dużych miastach – takich jak:
Moskwa czy Petersburg. Tam ludzie żyją na stosunkowo wysokim poziomie. Natomiast w mniejszych
miejscowościach czy w tzw. „Głubinkach” żyło i żyje
się biednie i prymitywnie.
Wielkim też błędem Putina było zaufanie okazywane swoim urzędnikom, którzy nie chcąc narazić
się dyktatorowi i przedstawić mu jakąś negatywną
wiadomość, zazwyczaj koloryzowali rzeczywistość.
Zresztą tak było i tak jest u większości dyktatorów.
W Rosji była też zawsze totalna korupcja. Tak przecież powstały majątki wielu oligarchów. I dziś dowiadujemy się o tajemniczych pożarach w Rosji i o ich
przyczynach, doszukując się chęci ukrycia wielkich
przekrętów.
O czym jeszcze rozmawia się w Ukrainie?
Dużo mówi się o bezczelnej kłamliwości, będącej
elementem rosyjskiej polityki zagranicznej. Dochodzą
jeszcze do tego szantaże znanych polityków. Do ataku
na Ukrainę przygotowywano się latami. Ewidentną tego ilustracją są programy Nord Stream 1 i 2. Putinowi
chodziło o uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu i
o przyszłe szantaże państw Unii Europejskiej.
Opowiadali mi niedawno znajomi ze Lwowa, że
już 10, 15 lat temu dziwni ludzie odwiedzali lwowskie muzea. Ich „wizyty” były wcześniej precyzyjnie
zaplanowane. Rosjanie na szczęście nie przewidzieli jednego, że ich „braterski” stosunek do Ukrainy i
Ukraińców spowoduje otrzeźwienie całego narodu.
Ich wielkie zbrodnie w Buczy czy Mariupolu ukazały
całemu światu prawdziwe oblicze Rosji i jednocześnie pełną kompromitację ich wojska. (...)
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Odszedł
Marian Radetzki

© Wikipedia. Piłsudski - Petlura. Kijów 1920

Eutanazja to nie tylko słowo modne, coraz
modniejsze. To raczej słowo groźne, wobec
ludzi się jej poddających, jak i wobec ludzi z
dobrej woli im pomagającym.

Polska - Ukraina
- Petlura - Wojna
- WYleczenie?
Bolesław Chrobry – 1018 rok.Wjazd do Kijowa - stąd
miecz „Szczerbiec”. Jaka szkoda dzisiaj, że tysiąc lat
temu nie udało się zbliżyć obu narodów, do wzajemnej obrony i rozwoju wszelkich relacji państwowych,
głównie obronnych - wtedy na pewno byłoby mniej
grabieży i przymusowych marszy na Sybir, na 25-letnie zesłanie z konfiskatą majątków. Car sprzedawał
je za 10% wartości. Komu? O tym pisać w Polsce nie
wolno.
Unia Polsko-Litewska - 1618 rok. Została zawarta
głównie w celach obronnych przeciw Prusom
i Rosji. Dzisiaj widać, jaka szkoda, że nie udało się
do niej dołączyć jeszcze ziemi i narodu Ukrainy.
Szymon Petlura – Ataman Ukrainy w 1920 roku.
Marszałek Józef Piłsudski, nasz genialny polityk i
strateg, po rozmowach z Petlurą, dał szansę Ukrainie, wprowadzając Armię Polską, by oswobodzić
NGP 10/2022 (509)

Dwa kraje są dziś eutanazji przyjazne, Holandia i
Szwajcaria. Tam mogą udać się ludzie cierpiący ból
nie do zniesienia w związku z dziś nieuleczalną chorobą. Lub z racji niedomagań niezbyt atrakcyjnej starości (np. Alain Delon). W innych krajach eutanazja
jest karalna. Choć nie zawsze była, np. w hitlerowskich Niemczech, gdzie posłużyła systemowi likwidacji “niepełnowartościowych”.
Ale eutanazja bez pomocy (lekarskiej lub innej) nazywana jest inaczej. Samobójstwo nie podlega konsekwencjom prawnym. Nawet jeśli osoba cierpiąca
skłania do wspólnego odejścia swego towarzysza(-szkę) życia.
Tak postąpił np. wobec swej sporo młodszej żony
znany pisarz węgiersko-niemiecko-brytyjsko-żydowski Arthur Koestler (1905-83), cierpiący na chorobę
Parkinsona i leukemię. Był członkiem towarzystwa
zwolenników eutanazji “Exit”.
Podobnie zadecydował o swym odejściu z tego
świata znany w Szwecji i gdzie indziej ekonomista
Marian Radetzki (1936-2022).
Dramatycznie kształtowały się jego losy niemal
od początku. Życie w okupowanej Warszawie, “po
stronie aryjskiej”, nie było łatwe. Potem przyszło
Powstanie Warszawskie 1944, gdzie Marian stracił
matkę. Wkrótce po zakończeniu wojny pojawiła się
możliwość wyjazdu do Szwecji gdzie mieszkał stryjek, Leon Rappaport. Z tej strony pomocy i opieki
było niewiele, ale Marian, niejako o własnych siłach,
zdał maturę (studentexamen), ukończył studia ekonomiczne, znalazł uznanie i karierę, w wielu momentach
międzynarodową.
Zetknąłem się z jego nazwiskiem po przyjeździe do
Szwecji w roku 1965, na łamach DN, gdzie publikował felietony o tematyce ekonomiczno-finansowej, co
mnie wówczas mało interesowało.
Gdy jakieś 7 lat temu poznałem Mariana osobiście
i miałem okazję przeczytać jego wspomnienia*, uderzyła mnie wówczas pewna zbieżność naszych losów.
Był ode mnie rok młodszy, ale w czasie wojny zetknął
się ze śmiercią nieco bliżej (zgon matki). Obaj przeżyliśmy wojenną rozłąkę z ojcem i siostrą, później
dramat warszawskiego powstania. Po jego upadku
obaj wylądowaliśmy w okolicach Krakowa. Każdy z
nas miał przyrodnią starszą siostrę, która po wojnie
Kijów i oddać go w ręce Ukraińców. Polacy oswobodzili Kijów i Ukrainę, tak z „białych”, jak i „czerwonych”. Niestety, mimo prawdziwych wysiłków,
Petlurze nie udało się wzbudzić ogólnonarodowego
powstania Ukraińców, z ok. 4000 żołnierzy zwiększył ich liczbę do 40000, co było za mało, by podjąć
walkę z czerwonym zaborcą – nawet ze wsparciem
Polski. Po I wojnie świtapwej Szymon Petlura przez
okres 3 lat przebywał w Polsce, następnie udał się
na emigrację do Francji z nadzieją na znalezienie
szerszego poparcia dla sprawy Ukrainy. Niestety,
w Paryżu w 1926 roku został zamordowany! Przez
kogo?
Ukraińcy. 100 lat temu jeszcze nie dojrzeli, by walczyć o swe demokratyczne i wolne państwo.
Ukraina dzisiaj w 2022 roku prowadzi bohaterską
walkę, z większym wsparciem międzynarodowym, ale
widać, że Rosja jest jeszcze bardziej perfidna i bezwzględna w niszczeniu tak Ukrainy jak i Ukraińców.
Wojna na Ukrainie musi się jednak skończyć przegraną Rosji. Pozostaje pytanie jest: jak WYleczyć Rosję,
by podobna wojna już nigdy więcej nie rozpoczęła
się? WY-leczenie w Rosji, by nie było więcej wojen,
czy jest ono możliwe?
W Rosji obywatele muszą dojrzeć do zmiany rządu,
ale w 100% demokratycznych wyborach. Wybory
muszą być przeprowadzane z układaniem list wyborczych po PRAwyborach wewnątrzpartyjnych, według
otrzymanej w nich ilości głosów (a nie kumotersko
= prywatnym układaniem list, jak to ma miejsce
obecnie).
Niestety, o WYleczeniu Rosji, nikt nic nie mówi ani
nie pisze. Dlaczego? Twierdzę: tylko same sankcje
międzynarodowe NIE wystarczą! Kolejną wojnę
może rozpocząć JUTRO nowy dyktator (np. nowy
Rasputin). /.../
Osobiście proponuję (i wierzę), że wprowadzenie
prawdziwej demokracji wyborczej (jaka jest np. w
Szwecji, sprawdzona od wielu lat) na całej ZIEMI,
ma szanse nas Wyleczyć z rządów dyktatorskich. Im
szybciej, tym lepiej. Wtedy nie będzie wojen. Nigdy i
nigdzie.
PS:
Wyleczenie – osiąga się po usunięciu przyczyny
choroby np. bakterii.
Leczenie – polega na zmniejszaniu objawów choroby,
np. temperatury.
Jan Zuchowski dr n med. 2022.04.23

pracowała jako lekarz). Nasza własna emigracja do
Szwecji i odpowiednio naszych sióstr miały miejsce
w odstępie kilku lat a ponadto w odwrotnej kolejności.
Marian przyjechał tu w wieku 9 lat, dzięki czemu
opanował język szwedzki bezbłędnie, gdy ja miałem
w tym porównywalnym momencie 29. Znał więc
szwedzki lepiej ale polski gorzej. Pracując w polskiej
bibliotece podarowałem mu kilka książek z naszych
dubletów, ale dalszego ciągu nie było, głównie przez
nieporozumienie. Wówczas zachorowały nasze żony,
jego małżonka wyzdrowiała, moja niestety opuściła
ten padół. Ale ponowny kontakt już się nie nawiązał.
Odejście małżeństwa Radetzkich należy chyba
wiązać z ogólna atmosferą kryzysu światowej cywilizacji: klimatu, pandemii, zaostrzonych konfliktów
międzynarodowych. Koniec świata? Zatrzymać glob,
my wysiadamy! Istnieje też opinia, że bez kontynuacji
działalności zawodowej, będącej pasmem nieustających sukcesów, życie traci swój urok.
Arthur Koestler, jako jeden z pierwszych, przed
Orwellem, choć później niż Zamiatin, demaskował
prawdziwą naturę sowieckiego totalitaryzmu (1940,
Ciemność w południe). Jeszcze przez prawie dwie
dekady grał rolę Kassandry, ale widząc bezowocność
swych ostrzeżeń, ogłosił, że Kassandra ochrypła i
przerzucił się na popularyzację nauk ścisłych, pisząc
książki i organizując również szereg międzynarodowych spotkań - seminariów w różnych dziedzinach
wiedzy.
Dorobek Mariana Radetzkiego jest ilościowo bodaj
równie obszerny, ale skoncentrowany na jednej lub
paru tematycznie zbliżonych dyscyplinach. Koestler
był wielostronny i bez wysiłku przerzucał się z jednej dziedziny do innej. Był genialnym i błyskotliwym
dyletantem.
Obaj pozostawili wyraźny ślad, ale myśl o spoczęciu na laurach, w dodatku borykając się ze starością i
chorobami, była im jednakowo obca.
Aleksander Kwiatkowski
* Marian Radetzki: Sverige, Sverige! Fosterland? Stockholm 2007,
Dialogos

Rosyjska agentura
w Szwecji
Rafał Gaweł na FB: “TO PRZESIEDLEŃCY” –
Braun szczuje na matki z dziećmi z Ukrainy. Oto nowa narracja Konfederacji – uciekające przed wojną
ukraińskie matki z dziećmi to PRZESIEDLEŃCY! Tak
mówił Grzegorz Braun na spotkaniu z garstką chętnych do słuchania go w Zielonej Górze. Stwierdził
także, że pomaganie ukraińskim dzieciom to... grzech!
Dlaczego? Bo jego zdanie najpierw trzeba nakarmić
polskie dzieci, a te są głodne. To typowa argumentacja
internetowych trolli, którzy będą zawsze niezadowoleni. Pomagasz uchodźcom? Dlaczego nie Polakom?
Pomagasz zwierzętom? A dlaczego nie ludziom? Itd.
itp. (...) Narracja Konfederacji o “przesiedleniu”
wpisuje się w produkt putinowskiej propagandy - teorię spiskową, że Ukraińcy mają wypchnąć z Polski
Polaków, bo na ich miejsce na Krym już przesiedlają... Żydów! Tak, takie głupoty opowiada Moskwa, a
polskie trolle łykają ten kit, jak pelikan rybę.
Nie raz już pisaliśmy, że Braun i spółka mają swoich popleczników również wśród Polonii szwedzkiej.
To głównie współpracujące z Kongresem Polaków w
Szwecji Stowarzyszenie Polskich Patriotów Semper
Fidelis. Na ich facebookowej stronie znajdujemy link
do wypowiedzi Brauna z typowym dla tego środowiska komentarzem: To jest Polska, nie BANDERLAND,
nie POLIN, nie land EUROKOŁCHOZOWY!
Czy te proputinowskie i antysemickie komentarze spotkają się z rekacją zarządu Kongresu Polaków w Szwecji???? (NGP)

Spotkanie
na Samos

Zafrasowany opiekun grupy po rozmowie z właścicielką hotelu wyjaśnił, że pokój ma prywatną łazienkę, ale leży ona w korytarzu. Nie było to dobre
rozwiązanie. Z korytarza każdy mógł wejść i korzystać nie tylko z łazienki, ale i z naszych przyborów
toaletowych. Nie miałam także ochoty na paradowanie po korytarzu za dnia a czasem i nocą w stroju
niedbałym, nie zwykliśmy bowiem brać z sobą szlafroków. Wyrozumiały opiekun zaproponował nam
inne lokum. Właścicielka hoteliku czując, że traci gości przybiegła z tacką pełną lokalnych słodyczy. Nie
chciałam korzystać z tego uprzejmego gestu, ale obawiając się, że odmawiając zrobię jej przykrość poczęstowałam się najmniejszym ciasteczkiem. Nowy hotel
leżał w Pythagorion (miejscu urodzenia Pitagorasa),
przy głównej ulicy, od której dzieliło go wąskie pasemko zieleni. Pokój miał łazienkę ale niestety leżał
na parterze i drzwi zamiast na balkon otwierały się na
ów mini ogródek. Zwykliśmy sypiać przy uchylonym
oknie ryzykując, że jakiś złodziej mógłby nas odwiedzić nocą. Nie wypadało jednak znów grymasić.
Grecja w tamtych czasach miała znikomą przestępczość, ale pewnej nocy obudziły nas podejrzane szmery. W świetle lampki nocnej ujrzałam kotkę
rozciągniętą na podłodze karmiącą cztery kocięta.
Odwiedzała nas później każdej nocy, a kotki uparły
się spać ze mną. Kładły się do snu nogach, ale nad ranem znajdowałam je na poduszce. Perypetie z kotkami opisałam w noweli wchodzącej w zbiór opowiadań
„Ja i inne małpy” więc nie będę się powtarzać.
Pobyt zapowiadał się miło. Śniadanie jedliśmy w
hotelowym ogródku. Mimo iż wydzielone porcje podawano na tacy nawet Małżonek, głodomór, był zadowolony z ich wielkości. Plaża leżała niedaleko i tam
spędzaliśmy dużą cześć dnia. Była piaszczysta, ale
przemieszana z białymi i ceglastymi kamykami. Dla
zabawy zaczęłam układać je w spiralny dwukolorowy
wzór i po paru dniach powstała mozaika o metrowej
średnicy, którą podziwiali inni plażowicze. Wadą
plaży był pas wodorostów na płyciźnie. Starałam się
przepływać nad nimi ponieważ kryły kamienie, a może nawet jeżowce. Dalej woda była taka o jakiej marzy się nad Morzem Śródziemnym.
Lunche zwykliśmy jadać w porcie. Otaczające go
półkolem tawerny stanowiły widownie dla niekończącego się spektaklu przybijających i odpływających łodzi, rybaków porządkujących sieci, kotów i
mew polujących na małe rybki, które wymknęły się
z oczek. Pewnego dnia pojawił się w porcie wielki
statek wycieczkowy pełen amerykańskich turystów.
Dopijając po lunchu resztki lokalnego wina Samina
rozleniwieni słońcem i tę specyficzną, rozprężającą
atmosferą, która panowała w portowych tawernach
obserwowaliśmy grupy Amerykanów wynurzających się z wnętrza statku. Początkowo nieco zdezorientowani oślepiającą bielą na nadbrzeżu rozglądali
się niepewnie aby potem zdecydowanym krokiem
pospieszyć ku miastu i zaginąć wśród uliczek w poszukiwaniu widokówek i upominków dla dzieci, wnuków, przyjaciół czy sąsiadów. Wycieczkowiec miał
stać w pocie tylko parę godzin. Szczerze współczułam
tym turystom. Nie tak powinno się zwiedzać Grecje.
Grecją należy delektować się powoli, po kropelce jak
nektarem.
Nie przypuszczałam wtedy, że dużo później będę
odbywała podobne rejsy wielkimi statkami na daleki
wschód, Karaiby czy wokół południowej Ameryki.
Jest to wygodny sposób dotarcia do miejsc, które są
trudnodostępne, ale świat poznaje się niestety fragmentarycznie i powierzchownie. Nie ma czasu na pełną podziwu kontemplację i zadumę.

© Teresa Urban

Pobyt na wyspie Samos zaczął się od
drobnej komplikacji. To, że umieszczono nas na bezludziu poza miastem i w
znacznej odległości od morza gotowa
byłam zaakceptować, ale nie to, że
mimo pisemnej gwarancji dano nam
pokój bez łazienki.

Objechaliśmy Samos wokół, autobusem i częściowo autostopem, w ciągu jednego dnia z krótkim
odpoczynkiem w Kokkari. Były tam malownicze
zatoczki oddzielone wąską mierzeją zakończoną skośnym, porośniętym zielenią wzgórzem. Plaże, które z
odległości kusiły do kąpieli okazały się kamieniste.
Szarobure, matowe, otoczone przez wodę kamienie
nie były przyjazne, ale przysiedliśmy na tym niewygodnym podłożu przy samym brzegu oddając się medytacji. Regularny rytm morskich fal podziałał hipnotyzująco, a zwilżone kamienie ciemniały, nabierały
życia i skrzyły się wszystkimi odcieniami szarości
zachwycając ukrytym pięknem nieożywionej materii.
Z Samos pozostało nam wspomnienie z niecodziennego spotkania. Już na lotnisku zwróciłam uwagę na
tę samotną, starszą, ale w dalszym ciągu piękną kobietę z popielatymi włosami do ramion i podróżną
maszyną do pisania w ręku. Nie wyglądała na turystkę. Otaczała ją mistyczna aura. Czy była celebrytką?
Może pisarką? Z wyglądu przypominała nieco Marię
Wine, duńską poetkę, żonę sławnego szwedzkiego pisarza Artura Lundqvista.
Po raz drugi ujrzałam ją tydzień później podczas
wycieczki łodzią na sąsiednią wysepkę Samiopoula.
Siedziała samotnie wsparta o burtę łodzi. Szeroka
spódnica do kostek i bransoletki dźwięczące na przegubach nadawały jej hipisowski wygląd. Długie włosy rozwiewał wiatr, a twarz zwrócona ku górze miała
marzący, prawie nieobecny wyraz. Była tak inna od
reszty w szortach i jaskrawych koszulkach, połyskujących olejkiem do opalania. Nagle dał się słyszeć głos
syreny, raz, drugi i trzeci. A zaraz po tym ujrzeliśmy
delfiny. Pojawiły się jak za sprawą czarów. Najpierw

widać było tylko grzbiety, gdy płynęły wzdłuż łodzi,
ale zaraz potem rozpoczęły swój akrobatyczny pokaz,
wyskakując w powietrze i nurkując na przemian.
Wszyscy pasażerowie przemieścili się na jedną burtę. „Nie róbcie tego, bo łódź się przechyla” – wrzasnął
ostrzegawczo ktoś z załogi. Wszyscy wpadli w ekstazę, krzyczeli do siebie, wskazywali sobie nawzajem
owe cudowne stworzenia, wszyscy poza mistyczną
kobietą. Nawet nie odwróciła głowy i pozostała nieporuszona. „Proszę spojrzeć, proszę spojrzeć, delfiny” – krzyczano do niej. „Widywałam już delfiny,
przeżyłam wiele przygód na morzu” – wyjaśniła z
uśmiechem i wskazała bliznę na brodzie. „To mi zrobił rekin”. Kim była ta tajemnicza kobieta, która walczyła z rekinami?
W końcu przybiliśmy do pomostu na Samiopoula.
Dzień był upalny, morze połyskiwało w słońcu a niewielka górzysta wysepka, pełna wiosennej zieleni
kryła plażę z oślepiająco białym piaskiem, chronioną z boków przez skały. Wszystko było tak piękne,
prawie bolesne, oczy napełniały się łzami oczarowane
tym bezgranicznym pięknem. Usiedliśmy na plaży
patrząc w bezkresny lazur morza łagodnie przechodzący w błękitny bezkres nieba. Kobieta leżała już na
piasku i opalała się toppless. Potem powstała, weszła
do wody i popłynęła w otwarte morze długimi spokojnymi ruchami. Najwyraźniej żyła w przyjaźni z
morzem.
W porze lunchu ujrzeliśmy kobietę siedzącą samotnie przy stoliku pod drzewem granatu. Zajęliśmy
sąsiedni stolik. Na deser podano jej jogurt z miodem.
Ja też miałam ochotę na jogurt, ale go zabrakło. Gdy
spytałam jak udało się jej dostać taki deser, odpowiedziała uprzejmie, że należy zamówić go zaraz
po przyjeździe na wyspę. Musiała być już kiedyś na
Samiopoula. Zapamiętałam to sobie na przyszłość.
Dopiero po kilku latach przeglądając gazetę rozpoznałam tę kobietę na zdjęciu. Była to Marianne
Greenwood*. Zaczęłam wtedy czytać jej książki i obejrzałam wystawę fotograficzną w Muzeum
Etnograficznym. Gdy zmarła w 2006 roku pokazano
w telewizji film dokumentarny.
Czas potrafi być okrutny dla pięknych kobiet. Na
filmie była starą kobietą, długie włosy zostały obcięte, rysy i cera straciły miękkość, a blizna na brodzie
stała się bardziej widoczna. Ale od czasu do czasu
można było ujrzeć młodą, piękną twarz ukrytą pod
maską starej kobiety. Mogła żyć w luksusie wśród
celebrytów, ale wybrała inne życie. Próbowała być
żoną i matką, ale bez powodzenia. Jest wiele wspaniałych żon i matek, Marianne była tylko jedna.
Podróżniczka, muza, artystka, posiadła umiejętność
sztuki życia. Swobodna jak wiatr, była raz tu raz tam,
nigdzie nie zapuściła korzeni i, jak to sama wyraziła, potrafiła utrzymać przyjaciół, ale traciła mężów.
Urodziła się wolna i pozostała wolna.
Teresa Urban
* Marianne Greenwood urodzona na północy Szwecji była fotografem
i pisarką. Wyszła za mąż za brytyjskiego milionera i opuszczając go
zabrała z sobą tylko aparat fotograficzny. Przyjaźniła się z Picassem
i szwedzkim trubadurem Evertem Taube, przez długi czas żyła wśród
Indian w Południowej Ameryce. Była autorką książek podróżniczych i
unikalnych zdjęć o charakterze etnograficznym. Zmarła w Antibes w
2006 r.

Stowarzyszenie “Sztokholmski Salon Poezji” zaprasza na

XXXV Edycję Salonu
Będzie to monodram “ŻYCIORYS” w wykonaniu znanego aktora teatralnego i
filmowego Wojciecha Wysockiego. Przeniósł on na scenę wiersze Zbigniewa Herberta.

Reżyseria: Wojciech Wysocki, Muzyka: J.S. Bach, koncerty brandenburskie
Poniedziałek, 30 maja 2022, godz. 19
Teater Tre, Roselundsgatan 12, Sztokholm
Uwaga! Wstęp wolny, ale obowiązkowa jest rezerwacja miejsc!
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 23 do 27 maja w godzinach 17-19
Tel: 08-739 38 39 lub 073-505 11 27
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
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