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Google prawdę ci powie?!
W jakich czasach żyjemy…
Aż dziw, że mogliśmy obyć się
kiedyś bez komórki, komputera
czy Internetu.
Niedawno prysnęła mi na drewniany blat stołu
rozgrzana oliwa i nawet po wytarciu jej zostały na
powierzchni tłuste plamy. Co robić? Kiedyś zadzwoniłabym do Babci, niezawodnej, jeśli chodziło o praktyczne rady związane z prowadzeniem domu i nie tylko. Dziś rzucam się na Google’a i pod odpowiednim
hasłem znajduję mnóstwo porad – mniej lub bardziej
skutecznych, ale to w końcu mój wybór, z których
skorzystam albo nie. Inna sytuacja: znudziły mi się
własne wypieki czy potrawy, więc znowu wchodzę na
Google’a – przepisów na dosłownie wszystko, czego
zapragnę, jest do wyboru i koloru, tylko zakasać rękawy i szaleć!
Podobnie jest ze wszystkim innym: rad, ofert, pouczeń, przestróg, propozycji jest multum, na wszystkie tematy. Choroby? Ha! To prawdziwe informacyjne Eldorado, zwłaszcza dla hipochondryków
– ileż to najprzeróżniejszych objawów można u siebie rozpoznać (czy sobie przypisać…)! Nie mówiąc
już o samodzielnym postawieniu diagnozy, która, w
konfrontacji ze służbą zdrowia z prawdziwego zdarzenia, niejednemu lekarzowi zjeży włos na głowie.
Przyjaciele-medycy nie raz częstowali mnie anegdotami tego typu, kiedy to pacjent podważał wszystkie
sugestie czy diagnozy i upierał się przy swoim – bo
przerył cały Internet i było, że…
Prawda, że wszystkie te media społecznościowe
dokształcają nas, w to nie wątpię, ale też w pewnym
sensie ogłupiają. Kiedyś słowo pisane było niemal
święte, rzadko kiedy podważano opublikowany tekst.
Teraz informacje czerpiemy z Wikipedii, Facebooka,
Twittera, Youtuba, Tik Toka, Instagramu, forów dyskusyjnych czy innych stron i aplikacji internetowych
– nie sposób wymienić tu wszystkich tych źródeł i
portali, umożliwiających udostępnianie informacji,
zdjęć, nagrań wideo, itp. O większość z nich nawet
nie prosiliśmy, ale wyskakują nam niejako same z
siebie (prym wiodą tu reklamy…), więc chcąc nie
chcąc klikamy i stajemy się biernymi (albo i aktywnymi) uczestnikami tej interakcji. Wszystko to wpływa na nasz ogląd świata. Ostatnio bardzo aktualne
słowo czy pojęcie fejk sprawia, że zaczynamy mieć
coraz więcej wątpliwości, komu i w co wierzyć, co
jest prawdą czy faktem, a co tymże fejkiem właśnie.
Zalewa nas ponadto fala opinii i sugestii przeróżnych
influencerów, których profile społecznościowe mają
nierzadko miliony followersów (kolejne modne pojęcia…). Nie bagatelizujmy ich roli, jako że świadomie
czy podświadomie ulegamy ich wpływom, podobnie
jak niejednokrotnie dajemy się wciągnąć w rozmowy
prowadzone via tzw. podcasty. Wszystkie one, dzięki
swojemu zasięgowi, skutecznie mogą na nas – odbiorców – oddziaływać.
Nie wszystko to jest z przysłowiowego piekła rodem – wiele z tych portali spełnia z pewnością pożyteczną społeczną rolę, poprzez często przyjazne
czy śmieszne treści, dzięki którym ludzie mogą się
odprężyć, podumać nad czymś czy po prostu zdrowo

się pośmiać. Modne są ostatnio profile zwierzęce,
których właściciele, tzw. pet-influencerzy, dzielą się
z odbiorcami różnymi zabawnymi sytuacjami czy
zdjęciami swojego psa, kota czy innego domowego
zwierzaka. Przyznam, że sama założyłam takie konto
swojemu psiakowi i z przyjemnością oglądam różne filmiki tego typu. Poza tym któż nie chce się pochwalić swoimi pociechami, nie tylko zwierzęcymi:
portale roją się od zdjęć dzieci w najprzeróżniejszych
kontekstach. W końcu jesteśmy tylko ludźmi i miło
jest przecież podzielić się z innymi użytkownikami
Facebooka czy Instagramu fotkami z udanego przyjęcia, koncertu, urlopu czy innych ważnych zdarzeń.
Można oczywiście zastanawiać się nad granicą wstawiania prywatnych zdjęć – wydaje się ona z każdym
dniem stawać się coraz bardziej płynna, ale to już inna
kwestia. Dla mnie samej Facebook jest niezastąpiony,
jeśli chodzi o kontakty z dalszą rodziną i przyjaciółmi,
rozsianymi po całym świecie. Dzięki temu możemy
uczestniczyć – nawet jeśli tylko na odległość – w ważnych momentach życiowych.
Media społecznościowe stwarzają ponadto możliwość zdobycia szerokiego grona odbiorców bez konieczności przynależności do jakiegoś określonego
profesjonalnego środowiska, sami odbiorcy zaś mogą
zrzeszać się w różne grupy, zyskując tym samym poczucie pewnej tożsamości społecznej – na dobre i na
złe. Bowiem nie wszystko złoto, co się świeci: Internet
daje nieskończone możliwości rozsiewania również
nienawistnych poglądów, hejtów i różnego rodzaju
szkodliwej i niebezpiecznej propagandy. Nie chcę tutaj wnikać w te najciemniejsze aspekty owej internetowej przestrzeni społecznościowej, zastanawia mnie
tylko jedno: co się stało z dawnymi autorytetami i
gdzie się podział (czy kiedy zaczął zanikać) szacunek
dla doniosłego wieku i związanej z tym wiedzy, jakim
dawniej otaczano ludzi starszych, wykształconych
czy po prostu doświadczonych życiowo i przekazujących swoją wiedzę młodszym? Odnoszę wrażenie,
że starsi zostają niejako odstawieni na boczny tor, a
już szczególnie ci, którzy nie oswoili się do końca z
komputerową techniką i nie nadążają za rozwojem cybernetycznego świata. Bo powiedzmy sobie szczerze:
niejeden przedszkolak lepiej sobie daje z tym radę niż
jego rodzice, nie mówiąc już o dziadkach!
Niezbyt miło jest być branym za dinozaura, zagubionego w internetowym serwisie. Małżonek wrócił
parę lat temu sfrustrowany z punktu usługowego,

JANUSZ KOREK: Logika Prawych i Sprawiedliwych
Najazd Ukrainy i zbrodnie tam popełniane udowodniły, że Rosjanie i Putin są zdolni do wszystkiego.
Skoro tak, to Putin musiał maczać palce w smoleńskim zamachu… Ba, to on sam za nim stał. Mamy tym
samym niezbity dowód, że wypadek polskiego samolotu w Smoleńsku był rosyjską zbrodnią! To najnowsze
rewelacje Kaczyńskiego i Macierewicza w starej bajce o zamachu na rządowy samolot.
Inna sprawa. Przyjmujemy uchodźców z Ukrainy na skalę niespotykaną. Staliśmy się w ten sposób (jak
uważamy) potęgą moralną, sumieniem Europy i całego świata. Ba, Europa mówi teraz po polsku, jak twierdzi
premier. Powinniśmy więc być poza wszelkimi podejrzeniami. Zamach na trzecią władzę, nie liczący się ani
z konstytucją ani z demokratycznymi procedurami, nie mógł być wobec tego bezprawny i – tym bardziej –
niemoralny… Czemu zatem, na Boga, nie pozwalają nam na ostateczną likwidację trzeciej władzy i nie dają
kasy z Unii? Wszak im solidarność/moralność nasza (wasza?) większa, tym powinniśmy mieć większe prawo
do woluntaryzmu, wolną rękę w monopolizowaniu mediów i dalszym zawłaszczaniu państwa i gospodarki…
Czy Polakom słuchającym takich wywodów nie zatrze się różnica między propagandowym patosem a
elementarnymi zasadami przyzwoitości? Czy logika rządzących Koszałków Opałków nie stłumi potrzeby
empirycznej prawdy u rządzonych? Nie mówiąc już o tym, że cyniczne wykorzystanie cierpień ukraińskiego
narodu dotkniętego wojną dla osobistych czy partyjnych celów jest ohydne.
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gdzie usiłował zrozumieć, dlaczego potrzebne są mu
pewne aplikacje i jak one działają w nowo zakupionym telefonie komórkowym. Młody i miły skądinąd
sprzedawca tłumaczył mu co prawda wnikliwie, co,
jak i gdzie, używając jednak pojęć z pola znaczeniowego informatyka bardziej niż z płaszczyzny pojęciowej kogoś, komu ten techniczny świat jest całkowicie obcy. Młodzieniec stracił w końcu cierpliwość i
odprawił Małżonka z radą: „Jak nie będzie działać,
to wnuki na pewno ci pomogą!”. Małżonek mniej się
przejął tym, że wyszedł na technicznego analfabetę niż
tym, że odesłano go nie do dzieci, ale – o zgrozo! – do
wnuków, których w dodatku wtedy jeszcze nawet nie
posiadał. Cóż, pamiętam, że kiedy miałam 20 lat, już
30-latek wydawał mi się stary, a wszyscy powyżej 40
stali niemal nad grobem. Przywilejem młodości jest
przekonanie, że sami nigdy się nie zestarzejemy…
Wracając do autorytetów, kiedyś przecież bezspornych jako kopalnie wiedzy: ich role przejmuje dziś w
coraz większym stopniu chociażby Wikipedia. No i
„googlujemy” – na wszystkie tematy. Sama łapię się
na tym, że zamiast sięgnąć po któryś z tomów encyklopedii, wchodzę na Google’a – bo i szybciej, łatwiej
i – przynajmniej tak sobie wmawiamy – aktualniej.
Tak, zmieniły się parametry przekazywania wiedzy.
Pamiętam, jak na studiach (mam tu głównie na myśli moje własne, a więc humanistyczne) wykładowcy
wbijali nam do głowy „powrót do źródeł” – jako punkt
wyjścia do dalszych rozważań, analizy czy wniosków.
I jak wydawałam ostatnie grosze na zakup książek,
które nadal są dla mnie cenne, ale które pewnie przeżyją mnie akurat na tyle, aby wylądować na wysypisku… Jako długoletni wykładowca akademicki
śledzę też metamorfozę kategorii nauczyciel-student.
Do dziś pamiętam, jak na wykładach notowaliśmy
skwapliwie każde słowo płynące z naukowej ambony. Dzisiaj nastąpiło klasyczne odwrócenie ról: wykładowca już dawno zszedł z naukowego piedestału
i obecnie kreuje raczej platformę do tego, co student
ma poznać, sugerując w najlepszym razie kierunek
czy sposób potraktowania omawianego zagadnienia,
świadomy jednocześnie tego, że największym autorytetem jest być może nie tyle on sam, co… chociażby Wikipedia czy Google. Upraszczam to zjawisko
oczywiście, ale niezupełnie do końca… Dzisiejsi studenci mają bowiem do dyspozycji wiele możliwości
(w dużej mierze właśnie dzięki Internetowi) zdobycia wiedzy, co ma niewątpliwe zalety, rozwijając ich
umiejętność samodzielnego działania i myślenia, choć
nie brakuje też takich, którzy wybierają najłatwiejszą
linię oporu, ściągając z internetowych portali, co tylko
i kiedy się da.
Najwidoczniej każda epoka ma swoje sposoby podejścia czy przechytrzenia nauczyciela. Kiedy w czasach licealnych męczyliśmy się w ramach lekcji łaciny nad tłumaczeniami nieskończenie długich listów
Cycerona, któryś z kolegów odkrył istnienie „bryków”, broszurek z wiernymi tłumaczeniami tych tekstów. Cóż to była za radość i ulga – ściągaliśmy z nich
bez skrupułów do chwili, kiedy nasz łacinnik się w
tym połapał. W jednym z tych brykowych przekładów
brakowało bowiem kilku zdań z oryginału i wszystko się wydało. Dziś w miejsce bryków mamy choćby
Google Translate – mogłabym zapełnić tu wiele stron
przytaczaniem dziwolągów, jakie serwowali mi czasem poniektórzy studenci, tłumacząc zadane teksty z
języka polskiego na szwedzki lub odwrotnie, kiedy to
wrzucali je bezkrytycznie na ten właśnie translacyjny portal. Najwidoczniej nawet do ściągania potrzeba
pewnej dozy inteligencji i wiedzy.
Jak widać Internet towarzyszy nam obecnie na każdym kroku, czy nam się to podoba czy nie. Niesie to z
sobą niewątpliwie wiele ułatwiających życie korzyści
i wygód – aż trudno sobie wyobrazić cały okres pandemii bez możliwości internetowej komunikacji, zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i zawodowych.
Internet też jest niesłychanie pomocny jeśli chodzi
o przyswajanie wiedzy (np. przy nauce języków obcych), choć nie bez powodu określany jest on również
jako współczesna puszka Pandory... Jednak zżymać
się na coś, co zawładnęło całym światem i – w coraz
większym stopniu – ogółem świadomości społecznej,
to tak, jakby kłaść się na torach, aby powstrzymać
nadjeżdżający pociąg. Zatem „If you can’t beat them,
join them”, czyli jak nie możesz zwalczyć, to się przyłącz i… „googluj” dalej!
M. Anna Packalén Parkman

Kwadratura
koła
Czy Michał Siermiński jest komunistą?
socjalistą? socjaldemokratą? (niepotrzebne skreślić). Te określenia są
niestety równie nieaktualne i nieprawomocne co podział między prawicę
i lewicę, z centrum w środku, a także
dychotomia takich pojęć jak rewolucja
i kontrrewolucja.

W każdym razie jego książka, będąca wersją pracy
doktorskiej, opublikowana została w oficynie wydawniczej będącej jak się zdaje sklonowaniem reżimowej
niegdyś Książki i Wiedzy. Te wątpliwości nie mogą
oczywiście odebrać książce walorów świetnej analizy relacji między lewicową inteligencką opozycją w
PRL a 10-milionowym ruchem społecznym jakim
przez 16 miesięcy była “Solidarność”, a także zobrazowania jak świadomość jej bazy – klasy robotniczej
– wzrastała poczynając od 1956 roku.
W tej narracji zachodzą jednak istotne przesunięcia – w przestrzeni i czasie – w odniesieniu do okresu
1964-81. Już obszerny wstęp cofa nas do poprzedniego przełomu wieków, gdy rosyjscy socjaldemokraci
dzielili się na bolszewików i mieńszewików, a Lenin
formułował pojęcie zawodowych rewolucjonistów,
którzy jako partia mają kierować masowym ruchem
robotniczym, mimo że proletariat w Rosji nie imponował wówczas masowością.
Podobnie w obszernym posłowiu Zbigniewa
Marcina Kowalewskiego, który analizuje marksistowskie pojęcia sił wytwórczych, stosunków produkcji, wartości dodatkowej i wyzysku, plasując je na
mapie Rosji od pierwszych lat po rewolucji (będącej
tak naprawdę zamachem stanu, czyli kontrrewolucją),
kiedy Lenin zmagał się z Opozycją Robotniczą, i dalej poprzez wszystkie etapy konsolidowania i rozwoju
reżimu stalinowskiego. Wszystko to dla poparcia tezy
Michała Surmińskiego o własnej świadomości klasy
robotniczej w realnym socjaliźmie, do której to tezy
odsyła jednak Kowalewski dopiero w ostatnim zdaniu
posłowia.
Momentami Surmiński cofa się do pierwszych
buntów robotniczych po śmierci Stalina, wydarzeń
poznańskich i polskiego Października, ale trzon jego
narracji stanowi analiza ideologii lewicowej opozycji

spod znaku Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, poczynając od “Listu otwartego do partii” Kuronia i
Modzelewskiego (wyraźnie jeszcze zależnego od
frazeologii i być może też teorii marksizmu), choć
mógłby też nawiązać do roku 1956, gdy zajeżdżali oni kobyłę historii np. w drodze na Żerań dla nawiązania kontaktu z sekr. POP w FSO Lechosławem
Goździkiem.
Później było już tylko stopniowe odchodzenie od
marksizmu. Ale ambicja wnoszenia świadomości w
ruchy masowe pozostała. W międzyczasie nastał też
– w książce – moment odkłamania legendy o braku
wspólnych celów inteligencji i proletariatu, legendy mówiącej, że w 1968 roku robotnicy nie poparli
studentów (autor przytacza liczne przykłady temu
zaprzeczające). A zarazem podtrzymuje drugą część
owej legendy, że inteligencja nie włączyła się w grudniu 1970, w czasie masakry na Wybrzeżu i później
przy wywalczeniu gierkowskiej “odwilży” po układach pod hasłem “pomożemy”.
Nikt nie ma natomiast wątpliwości, że po wypadkach w Radomiu i Ursusie 1976 powstał KOR, jako jedna z wielu, choć może (także w opinii autora)
najważniejsza, organizacja opozycyjna. Jej właśnie
poświęca autor najwięcej uwagi, ba, niemal całą uwagę, na marginesach pozostawiając ROPCIO, KPN e
tutti quanti, włącznie za zmartwychwstałym w PiS-ie
Macierewiczem.
I tu – przy zachowaniu pełnej rewerencji dla poglądów Kuronia i Michnika, nie ukrywając zarazem
ich zmiany i ewolucji – autor prowadzi do wniosku,
że porzucając marksizm przyjęli oni stopniowo ideologię patriotyczną, by, za Piłsudskim, przejechać się
czerwonym tramwajem do przystanku Niepodległość.
Podczas 16 miesięcy legalnej działalności “S” nie
brakowało różnych potknięć wywołanych różnicą
zdań między grupą Wałęsy i jego doradców (głównie wywodzących się z kręgu zbliżonej do Kościoła
lewicy laickiej), a radykalnymi dołami, czy również
środowiskiem KOR-u. Różnice te dotyczyły strategii
i taktyki postępowania z władzą, np. przy kryzysie
bydgoskim czy w sprawie niektórych uchwał na I
Zjeździe Solidarności. Te dwa przykłady przekroczenia reguł związkowej demokracji nie stanowią jednak
jednoznacznego argumentu o rozdźwiękach między
mózgiem a rękami samoograniczającej się rewolucji.
Poważniejszy problem stanowiły chyba przykłady
ewoluowania części członków i działaczy “S” w kierunku nacjonalizmu i ksenofobii, czego najbardziej
znany przykład dostarczył szef “S” w Szczecinie,
Marian Jurczyk.
Nie można wykluczyć, że dało to asumpt do zaskakujących meandrów ex-KOR-owców, głównie
Michnika, polegających na nieantagonizowaniu ex-komuchów, przemalowanych w SLD, oświadczeń o
honorze czy uczciwości niedawnych “klawiszy”, jak
Kiszczak czy Jaruzelski.
W podtekście można dopatrzeć się tu stawiania zapór przed rosnącą w siłę prawicą, liczącą na poparcie
“prawdziwych Polaków”.
Książka zachowuje cezurę wprowadzenia stanu
wojennego, ale Surmiński używa już nazwy “prawdziwki” w odniesieniu do tych objawów nacjonalizmu. Jeśli jednak ceni on polityczny rozsądek
polskiej klasy robotniczej, to pewnie nie budzi dziś
jego zachwytu fakt, że społeczeństwo w swej masie
raczej przypomina miliony jednostek kierujących się
własnym, indywidualnym interesem i z satysfakcją
przyjmujących wyborcze łapówki w postaci 500-złotowych dodatków na dziecko.
Aleksander Kwiatkowski
Michał Siermiński: Pęknieta “Solidarność”.
Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964-1981.
Warszawa 2020 IW Książka i Prasa s. 480.

Chcesz się ogłosić?
Zadzwoń
073 98 53 615

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Człowiek
człowiekowi
Długo byłem przekonany, że na II Wojnie Światowej zakończyła się historia
wojującego świata. Ludzie zobaczyli
obozy śmierci i przerazili się. Gdy
oprzytomnieli doszło do zasadniczych
zmian kulturowych, obyczajowych,
seksualnych. Nastąpiło złagodzenie,
pojawili się nowy mężczyzna i nowa kobieta, nadeszła epoka, w której człowiek
nauczył się porozumiewać i przestał być
istotą, której celem jest zwalczanie a jak
trzeba to zabijanie innych.
Cóż tu dodać, prócz gorzkiego: I have a dream?
Czuję głębokie rozczarowanie światem, ale przypuszczalnie nie ma inne drogi – Dorośleje się poprzez
rozczarowania! A ponieważ nie masz ochotę się do
tego przyznać twierdzisz, że to kompromisy wieku
dojrzałego! Każdy człowiek i każde pokolenie ma
swoje rozczarowania. Młody wierzy w utopie, ale kiedy dorośnie mówi: Dziś wiem, że utopie mają się dobrze tylko na papierze, w życiu szybko umierają i tym
sposobem świat traci szanse na coś lepszego, niż ma!
Mamy w życiu różne trudności a gdy je przezwyciężamy, powstaje uczucie że oto zdobyliśmy doświadczenie, zaczynamy sobie radzić i jest w miarę
dobrze. Tylko czy mamy inne wyjście? Musimy sobie
radzić, bowiem przeżywanie w nieskończoność pokoleniowych i osobistych rozczarowań, nie prowadzi
do niczego prócz pogłębiającej się apatii. Człowiek
wstydzi się upadku i poniżenia we własnych, a szczególnie innych oczach. Boi się krachu swojego sposobu myślenia, więc ignoruje sygnały ostrzegawcze i
niedoskonałości swojej logiki i moralności. Tak nierzadko zawala się jakiś ważny fragment życia i mijają
długie lata, zanim uda się posklejać to, co pozostało i
warte wskrzeszenia.
Czy ten lepszy świat, świat utopijnych snów i życzeniowych imaginacji mógłby się udać? Tego nie wiemy, wiemy natomiast, że ten co jest się nam nie udał.
Zło nabiera rozpędu i gna przez ukraińskie dzikie pola
niosąc pożogę, mord, cierpienie. Ukraina bohatersko
się broni i udaje się jej utrzymać coś niezwykłego, zachować nadzieję, że pomimo niewysłowionych cierpień, ziarno prawdy ciągle istnieje i przetrwa.
Polacy wybudowali Ukraińcom pomost i choć sami nie najbogatsi, dzielą się. A Bóg? Bóg nie ma tu
nic do rzeczy! Jak zwykle i zgodnie z tradycją milczy.
Polacy otwarli ramiona braciom i siostrom z sąsiedztwa, ziarno nadziei zostało zachowane i wszystko
przed nami!
Boleję nad losem Ukraińców i potępiam Rosjan. W
sytuacji in extremis z ludzi wychodzą najlepsze i najgorsze strony. Wojna obnaża człowieka i poddaje go
bolesnej próbie, bowiem straszliwie upraszcza świat.
Nie ma innego wyjścia jak się z tym pogodzić.
Można ubolewać, że wielu tak zwanych „ludzi
kultury” potępia Rosjan en gross, wszystkich bez
wyjątku czyniąc współodpowiedzialnymi za mordy na ludności cywilnej. Ale rozumiem Ukraińców,
którzy zamiast „Dzień dobry” czy „Dobrej nocy”,
pozdrawiają się zwrotem „Jebać Ruskich!”. Oni mają prawo do takich uproszczeń, nie zastanawiają się,
czy atakuje ich dobry Rosjanin czy zły, Czeczeniec
czy osiemnastolatek, którego podstępnie wysłano na
front. Ukrainiec strzela, żeby samemu nie zginąć. Ja
mogę sobie pozwolić na nieusuwanie z regału książek
Bułhakowa, Babla, Tołstoja, Gorkiego, oni nie mogą
i nie chcą.
Polskie społeczeństwo udowodniło, że gdy przychodzi czas próby, jest po stronie dobra. Gdy państwo
wykazuje nieudolności lub wycofuje się z działania,
ludzie organizują się do pomocy i samodzielnie porządkują chaos. W jakimś badaniu przeczytałem, że
dwie trzecie Polaków zadeklarowało, że coś zrobiło
dla uchodźców. Dwie trzecie, blisko trzynaście milionów obywateli, wliczając niemowlęta i starców.
Potęga!
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© z archiwum rodzinnego

Szczęście
rodzinne,
ciąg dalszy
Wśród naszych bliskich mieliśmy
krewnych będących uosobieniem
rodzinnego szczęścia. Pokrewieństwo
było podwójne, zarówno po mieczu
jak i po kądzieli. Seniorem rodziny był
wuj zwany wujkiem Jankiem, zamożny
i hojny szwagier babci. Przed wojną
zarządzał jedną z kopalń węglowych
na Śląsku, a po wojnie był chyba jedynym, który zachował to stanowisko. To
on sponsorował naukę mojej mamy,
ponieważ dziadkom nie powodziło się
najlepiej, zarówno czesne w gimnazjum
z internatem jak i późniejsze studia
na uniwersytecie w Poznaniu. Dzięki
niemu mama zaznała w młodości nieco
luksusu.

Małżeństwo z siostrą babci, piękną Marychną, było
udane i szczęśliwe. Urodziła im się córka, Alinka, a
później jeszcze syn. Alinka wyrosła na kobietę wielkiej urody. W rodzinnym albumie zachowało się jej
zdjęcie z okresu młodości. Wsparta o niski stolik, z
ciemnymi lokami spływającymi na ramiona i w jasnej
sukni przypominającej grecką tunikę wygląda jak
gwiazda filmowa.
Wydawało się, że los jest dla nich wyjątkowo łaskawy. Stanowili niezwykle kochającą się, pogodną i
szczęśliwą rodzinę. A może potrafili znosić jego przeciwności z pogodą ducha i uśmiechem. Bo lata wojny,
podobnie jak w przypadku wielu Polaków, nie były
dla nich lekkie. Historia tej rodziny zasługiwałaby na
własną kronikę; ja, z konieczności, muszę się ograniczyć do garstki znanych mi faktów.
W czasie wojny wujek Janek, będący wtedy w podeszłym wieku, spędził pewien czas w niemieckim
obozie pracy na Śląsku, który wtedy anektowano do
Rzeszy. Ślązak, imieniem Konrad, pełnił tam funkcję
blokowego. Zdarzyło się, że pewnego ranka na apelu zabrakło jednej osoby, za co Konrad został przez
Niemców surowo ukarany. Rozgoryczony postanowił odnaleźć niesubordynowanego więźnia i dać mu
odpowiednią reprymendę. Ale kiedy zidentyfikował
go w osobie pogodnego staruszka o łagodnych, błękitnych oczach, cały gniew zniknął. Zaczęli rozmawiać i ta rozmowa zapoczątkowała przyjaźń na resztę życia. Siwy staruszek był owym wujkiem mamy,
przedwojennym miljonerem. Opowiedział młodemu
blokowemu o swej córce Alince, mając widocznie w
tym cel. Po wojnie mężczyźni powrócili do domów.
Wujek miljoner obdarzony był specyficznym poczuciem humoru. Zanim pokazał się rodzinie przebrał się
w przedpokoju w damskie ciuszki, aby wszystkich nie
tylko zaskoczyć, ale i rozśmieszyć.
Kiedy po wojnie Konrad odwiedził wujka natychmiast zakochał się w pięknej Alince. Musiała mu być
wzajemna bo wkrótce wzięli ślub. Konrad ubóstwiał
żonę. Niezwykle sympatyczny i wesoły, mówiący
zabawnie brzmiącą śląską gwarą potrafił być duszą
towarzystwa. Grali namiętnie w brydża i Alinka zwykła mawiać, że nie straszna jej starość. Będzie całymi
dniami grać w karty.
Najpierw urodziła się im córeczka, a w parę lat później syn. Dziewczynka, Ewunia, była nieco młodsza
ode mnie. Dzieci okazały się niezwykle udane, urodziwe, zdolne i wysportowane. Oboje grali w tenisa,
Ewunia była podobno jedną z lepszych rakiet w swoim regionie. Nie interesowałam się nigdy sportem, ale
podziwiałam urodę Ewuni, jej samodzielność, przedsiębiorczość i intelekt. Była równie urodziwa jak jej
matka, ale niezupełnie do niej podobna. Zazdrościłam
Ewuni gęstych falujących włosów koloru miodu,
ciemnej oprawy oczu o głębokiej błękitnej barwie,
brzoskwiniowej cery i pełnych, naturalnie różowych
warg, które nie wymagały szminki. Zadziwiała mnie

jej gospodarność, gdy opowiadała, że będąc studentką i mieszkając czasowo w akademiku, postanowiła z
koleżankami upiec placek, ale brakowało im wałka.
Pełna inwencji Ewunia wpadła na pomysł by zamiast
wałka użyć butelki.
Ale najbardziej fascynowała mnie jej inteligencja.
Będąc na studiach z dużym wysiłkiem opanowałam
złożone biochemiczne reakcje cyklu energetycznego
Krebsa. Młodsza ode mnie Ewunia chodziła wtedy do
gimnazjum, gdzie Krebs był w programie, z łatwością recytowała wszystkie etapy i nazwy związków
chemicznych całego cyklu. Jako kierunek studiów
wybrała fizykę jądrową, ukończyła je z wynikiem
celującym i pozostała na uczelni jako pracownik naukowy. Tam poznała młodego człowieka z tą sama
specjalizacją, zakochali się i pobrali. Oboje odnosili
sukcesy zawodowe i wkrótce osiągnęli zaszczytne tytuły profesorów.
Niestety, los postanowił ich doświadczyć. Ewunia
urodziła córeczkę ze zniekształconą rączką. Nie widziałam naocznie tego kalectwa, ale podobno przy
jednej dłoni brakowało paluszka. Była to pierwsza
tragedia w tej dotychczas niezwykle szczęśliwej rodzinie. Zniekształcenie próbowano tłumaczyć promieniowaniem, na które narażeni byli rodzice w
swym zawodzie. Nie odważyli się na drugie dziecko.
Ale kiedy najbliższa przyjaciółka zginęła tragicznie
osieracając córeczkę, Ewunia z mężem zaadoptowali
dziewczynkę, aby ich córka miała rodzeństwo. Na tym
jednak nie koniec. Kaleka córeczka wyrosła na piękną
kobietę. Podziwiałam ją na zdjęciu zrobionym podczas nominacji rodziców na profesorów. Nominację
wręczał ówczesny prezydent Lech Wałęsa. Być może
znudziła go powaga ceremonii i dla odprężenia pozwolił sfotografować się z urodziwą dziewczyną.
Mimo swej, w gruncie rzeczy, drobnej ułomności,
znalazła mężczyznę, który ją pokochał. Pobrali się i
wtedy przyszedł następny cios. Pierwsze dziecko z
tego małżeństwa, dziewczynka, urodziło się z zespołem Downa. Rodzice i dziadkowie niepokoją się o jej
los, ponieważ dotknięci tym syndromem żyją krócej.
Drugie dziecko, chłopiec, jest, dzięki Bogu, zdrowy.
Konrad już nie żyje, ostatnie lata spędził na wózku
inwalidzkim. Alinka postarzała się mentalnie i fizycznie, straciła cudowną pogodę ducha, popadła w depresje, zapomniała o brydżu i kontakt z nią był coraz
trudniejszy aż do samego końca.
Ewunia dzielnie znosi swój los. Karierę naukową
godzi z obowiązkami rodzinnymi. Ma już 5-cioro
wnuków, trójka z nich to dzieci adoptowanej córeczki. Od niedawna przeszła na emeryturę, ale nadal jest
aktywna zawodowo i wygłasza popularno-naukowe
pogadanki. Czy jest szczęśliwa? Nie wiem. Dokonała
w życiu tak wiele, że prawdopodobnie czuje się
spełniona.
Teresa Urban

Bibliotekarz w Okopach św. Trójcy.
Czyli awantury o Bibliotekę Polską
w Sztokholmie ciąg dalszy
Agresja wrogów na szańce
Biblioteki Polskiej trwa. Na
obrzeżach, jak w Ługańsku
i Donbasie, powstają marionetkowe gabinety rządowe, rady
i komisje. Obrońcom brak już
broni i amunicji, bo przekazano
je szwedzkiej policji, by mogła
ostrymi nabojami bronić się
salwami z broni palnej przed
miotającymi kamienie islamistami i zwykłymi przestępcami,
wliczającymi w swoje zastępy
także kobiety i dzieci.

Nam strzelać nie kazano
Wstąpiłem na drabinę
By sięgnąć do najwyższej półki
I co się okazało?
Tysiąc armat grzmiało?
Nie.
Jeden z wysokich oficerów spośród oblegających
(płeć dowolna) pozwolił sobie na nieformalne wypożyczenie książki, kwitując to luźną kartką papieru, co
dezorganizuje normalną pracę biblioteki.
Po stronie obrońców, starania o humanitarne ewakuacyjne korytarze dla ludności cywilnej (kobiety,
dzieci i starcy) często palą na panewce. Utrudnia to
zarówno zwroty wypożyczonych książek jak i wypożyczanie innych, czyli powrót na linię frontu uzbrojonych czytelników w wieku poborowym.
W tej wojnie dość popularna stała się też wymiana
obelg. Obrońcy, osaczeni na wyspie Kastellholmen,
obrzucili niecenzurowalnymi zwrotami załogę wrażego krążownika, zbliżającego się na wzburzonych falach Mälaren z propozycja kapitulacji. Oblegający nie

pozostają w tyle używając wobec obrońców różnych
epitetów jak lewacy, faszyści, banderowcy, cykliści i
Żydzi, a nawet posądzając o kolaborację z hitlerowcami i współdziałanie we własnej zagładzie (min.
Siergiej Ławrow, dr Ewa Kurek).
Ostatnio przed naszymi okopami pojawił się parlamentariusz z białą flagą. Wezwał nas do poddania
się i został na niego wydany wyrok śmierci. Niestety,
uciekł i zmylił pogoń. Podobno ukrywa się w Västerås.
Jak długo jeszcze przyjdzie nam bronić tej Reduty
Ordona? Czy mamy się zgodzić na zamknięcie źródła
kultury jakie stanowi zbiór 11.000 tomów, nikomu nie
wypożyczanych, i wielu jeszcze tysięcy egzemplarzy
nikomu nie sprzedawanych na kiermaszach książki
używanej?
Wypożyczanie książek na niewielkich skrawkach
wielkiego Sztokholmu, z których armia obrońców
wyparła napastnika, nie może zastąpić działalności centrali, odciętej brakiem kluczy zarówno od
Czytelników jak i nielicznych bibliotekarzy.
Bibliotekarz zmobilizowany
(nazwisko i adres znane redakcji)
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Poznać i zrozumieć Szwecję
Pod koniec poprzedniego roku ukazał
się w Sztokholmie nowy bedeker po
Szwecji pióra znanego dziennikarza,
wydawcy i redaktora Tadeusza
Nowakowskiego – Szwecja na weekend
(2021: Polonica Förlag). Lektura tej
książki skłoniła mnie do zastanowienia
się, jaki jest obraz tego kraju zawarty w
przewodnikach turystycznych powstałych pod piórem polskich pisarzy
od lat mieszkających w Szwecji.
Łatwo zauważyć, choćby studiując blogi i strony internetowe, że w ostatnich dziesięcioleciach nie
brakuje zarówno tradycyjnych jak i wirtualnych przewodników turystycznych po Szwecji. Niezaspakajany
przez dziesięciolecia z przyczyn politycznych, a także
ekonomicznych głód podróży spowodował, że Polacy
obecnie chętnie wyjeżdżają, aby zwiedzić nieznany
im dotąd świat. Ich drogi nierzadko zmierzają w stronę Skandynawii. Zainteresowanie polskich turystów
Szwecją nie umknęło także uwadze polskich pisarzy
żyjących od dziesięcioleci w kraju Strindberga i znających ten kraj “od środka”.
Kilkanaście lat temu ukazała się w Sztokholmie
książka poetki i pisarki Teresy Järnström-Kurowskiej
Moje spotkania ze Skanią (Polonica Förlag, 2008), w
której autorka oprowadza czytelnika po południowym
regionie Szwecji – Skanii. Katarzyna Tubylewicz jest
autorką dwóch książek o “Wenecji Północy”: jedna
z nich to Sztokholm (2013), której jest współautorką
oraz druga Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą (2019).
Ostatnio też Tadeusz Nowakowski wydał przewodnik
turystyczny Szwecja na weekend (2021). Wszystkie te
pozycje łączy fakt, że ich autorzy są polskiego pochodzenia, że ich książki napisane są po polsku i że oni
sami znają swój kraj obecnego zamieszkania bardzo
dobrze. Wspólna jest im jeszcze jedna cecha, jaka daje o sobie znać w różnym nasileniu: sposób widzenia
szwedzkiej rzeczywistości zarówno oczami przybysza z Polski jak i mieszkańca Szwecji.
Teresa Järnström-Kurowska mieszka od dawna na południu Szwecji w miasteczku Klippan.
Poszczególne rozdziały swojego przewodnika Moje
spotkania ze Skanią nazywa opowiadaniami, i trzeba
przyznać, że w znacznej mierze ma w tym rację. Sama
pisze o sobie tak:
Nie mam ambicji poszukiwacza, sprawozdawcy,
dziennikarza czy historyka. Wędruję po Skanii na luzie, jak to się, w pewnych środowiskach, mówi. Często
przypadek naprowadza mnie na jakieś miejsce, gdzie
odkrywam piękno, ciekawe pochodzenie, albo coś nowego i momentalnie rodzi się we mnie chęć podzielenia się wrażeniami. Wtedy piszę i mam nadzieję, że
kiedyś dopadnę kogoś, kto przeczyta mój tekst i powędruje moimi śladami.
Pisarka opowiada o miastach, miasteczkach i
wsiach regionu Skanii, przytacza historię poszczególnych krajobrazów, ciekawych obiektów urbanistycznych, zabytków kultury, nawet cmentarzy i fabryk.
Chętnie sięga do legend i anegdot, ale też trochę miejsca poświęca opisom przyrody. Często stara się nawiązać bezpośredni kontakt ze zwiedzającym, pisząc:
“Jeśli turysta ma więcej czasu..., może zwiedzić...”.
Przed każdym rozdziałem podaje mapkę i dokładne
lokalizacje odwiedzanych miejsc, aby turysta bez trudu mógł trafić do proponowanych atrakcji turystycznych. Wskazuje na różne elementy rozpoznawcze
krajobrazu, niezwykłe formacje terenu, oznakowania
dróg, tras i szlaków wędrownych. Szczególne miejsce
zajmuje w przewodniku opowieść o najmniejszym,
samozwańczym państewku Szwecji – Ladonia – położonym u stóp góry Kullaberg i stworzonym przez znanego artystę, plastyka i budowniczego Larsa Vilksa.
Dowiadujemy się z książki Kurowskiej sporo o
miastach i miasteczkach Skanii – o Helsingborgu,
Klippan, Eslöv, Lundzie itd., ale niewiele znajdujemy informacji na temat ich mieszkańców. Są oni
albo całkiem nieobecni, albo gdzieś ledwo widoczni
w dalszym planie treści. Dlatego po zapoznaniu się
z przewodnikiem nie wiemy prawie nic o mentalności mieszkańców Skanii, w centrum uwagi autorki
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znajduje się zewnętrzny, krajobrazowy obraz regionu,
widziany i bliżej opisywany z perspektywy przeszłości i teraźniejszości.
Czasem pisarka zatrzymuje się przez chwilę nad
polskimi śladami odciśniętymi na szwedzkiej ziemi:
przypomina o cmentarzu w Pålsjö, gdzie pochowani
są piloci alianccy, a wśród nich także Polacy, którzy
w czasie lotów z Wielkiej Brytanii w celu zbombardowania niemieckich miast zestrzeleni zostali nad polami lub brzegami Skanii. Są też tam groby Żydów,
byłych więźniów obozów koncentracyjnych, którzy
zmarli po przybyciu do Szwecji w ramach akcji tzw.
“białych autobusów”. Autorka często opowiada o
polsko-szwedzkich relacjach historycznych i to właśnie w tym kontekście odzywają się jej uczucia patriotyczne. Czytelnik łatwo zauważy, że sama pisarka
przybiera w przewodniku rolę turystki i że jej sercu,
chociaż od dawna jest mieszkanką Szwecji, najbliższa
jest jej dawna ojczyzna.
Książka Kurowskiej ma przede wszystkim charakter pragmatycznego przewodnika turystycznego. Po
przeczytaniu Moich spotkań ze Skanią i po zwiedzeniu za radą pisarki proponowanych miejsc i zabytków
turysta z pewnością będzie mógł stwierdzić, że dokładnie zwiedził Skanię i że książka była dla niego
bogatą w informacje, interesującą lekturą. Przyczynia
się ku temu, oczywiście, narracja pisarki: interesująca, przystępna i bezpretensjo-nalna.
Kolejny pragmatyczny przewodnik turystyczny
po Szwecji to ostatnio wydana książka Szwecja na
weekend autorstwa Tadeusza Nowakowskiego. Sam
tytuł książki zdradza, że jest to bedeker, w którym
czytelnik znajdzie propozycje, jak w interesujący
sposób spędzić weekend i w ten sposób lepiej poznać
Szwecję, zwłaszcza okolice dosyć bliskie miejscu zamieszkania. Nowakowski, doceniając wagę i rolę podróży w życiu człowieka, pisze:

Szwecja na weekend to subiektywny bedeker po
Szwecji opisujący miejsca znane i mniej znane.
Wszystkie jednak warte zobaczenia (...) Bardzo często
nie muszą być te podróże dalekie. Książka ma zachęcić do odkrywania Szwecji (...).
Znamienny jest czas wydania przewodnika – rok
2021, okres pandemii covid-19, kiedy w wyniku licznych obostrzeń i restrykcji sanitarnych społeczeństwo
szwedzkie, podobnie jak i mieszkańcy innych krajów,
miało ograniczone możliwości podróżowania. Całe
rodziny pozostawały w weekendy i w okresie długich
wakacji u siebie w domach, odstępując od dalekich
wycieczek i popularnych wyjazdów do słonecznych
i ciepłych krajów Południa. Sytuacja ta sprawiła, że
trzeba było organizować sobie czas wypoczynku na
miejscu. I tak z potrzeby społecznej i z osobistych
doświadczeń autora – z jego własnych podróży po
Szwecji – zrodziła się książka Nowakowskiego.
Zawiera ona oprócz tekstów wcześniej publikowanych w Nowej Gazecie Polskiej także nowe propozycje ciekawych wycieczek do niezbyt odległych miejsc
południowej i środkowej Szwecji.
Przewodnik składa się z dość krótkich rozdziałów, w których autor poświęca swoją uwagę kilku
regionom Szwecji (Närke, Södermanland, Dalarna,
Västkusten...), poszczególnym miastom (Ystad,
Falun, Kalmar, Helsingborg, Mariefred, Uppsala,
Sztokholm i jego okolice...), ciekawym budowlom,
czy też wydarzeniom historycznym. I w tym przewodniku zaznacza się wyraźnie motyw polskich śladów
w Szwecji: autor opowiada o Katarzynie Jagiellonce
– żonie króla szwedzkiego Jana III Wazy, o Mikołaju
Koperniku i Uppsali, o polskich marynarzach internowanych w Mariefred w czasie II wojny światowej,
o mieście Gränna w polskich barwach, czy też o znanym antykwariuszu Henryku Bukowskim. Najwięcej
miejsca w proponowanych wędrówkach po Szwecji
zajmuje Sztokholm, jego przedmieścia i dalsze okolice. Czasem pojawiają się tu i tam uwagi o różnicach
między polską a szwedzką kulturą, jak np. w rozdziale
Sztokholm. Czerwona Szwecja: symbole komunizmu
usuwane z przestrzeni miejskich w Polsce nabywane są przez szwedzkich przedsiębiorców do parków
i miejsc rozrywki, aby stać się tam swoistą atrakcją
turystyczną.
Podobnie jak Kurowska, także Nowakowski wplata
do książki legendy i anegdoty, ale na treść jego publikacji składają się przede wszystkim informacje
oparte na twardych faktach. Niewiele miejsca zajmuje
tutaj Norrlandia, pojawiająca się chyba jedynie raz w
opowieści o mieście Sundsvall. Fakt ten jest warty
odnotowania, bowiem we wcześniejszych, zwłaszcza polskich przewodnikach po Szwecji Laponia
zajmowała z powodu swej egzotyki istotne miejsce.
Jest to jednak, zważywszy na cel książki, całkiem
uzasadnione. Norrlandia to region kraju na tyle odległy, że dojazd tam pociągiem lub samochodem z
Malmö, Sztokholmu, Göteborga, czy nawet z Uppsali
zabiera sporo czasu. Tymczasem założeniem autora
jest przedstawienie czytelnikowi propozycji na wyjazdy niedalekie, cele podróży ciekawe, ale i łatwo
osiągalne.
Nowakowski rozpoczyna opowieść o Szwecji w
stylu osobistym, wspominając swój przyjazd do miasta Helsingborg: “To było pierwsze szwedzkie miasto
jakie zobaczyłem” – pisze. Potem najczęściej sięga do
formy my i solidaryzując się tym samym z czytelnikiem towarzyszy mu w jego wycieczkach. Autor zachowuje w książce klasyczny charakter przewodnika
turystycznego. Przekazuje sporo informacji na temat
odwiedzanych miejsc, ale dodaje także wiele porad
praktycznych, jakże istotnych dla podróżnika i wędrowcy. Dowiadujemy się, jaką drogę wybrać, by dotrzeć do proponowanego celu podróży, gdzie można
wypić smaczną kawę, zjeść dobry obiad, czy też skąd
rozciągają się ciekawe widoki na okolicę. Czytelnik
odnosi wrażenie, że autor zna z autopsji opisywane
miejsca i że jego wypowiedzi bazują na autentycznych obserwacjach i doświadczeniach. Świadczą o
tym także liczne fotografie, wykonane w większości
przez samego Nowakowskiego. Ważną zaletą książki jest sposób prowadzenia narracji: przystępny, ale
i informacyjnie bogaty, zdradzający dziennikarską
ciekawość autora.
Książka Szwecja na weekend adresowana jest do
Polaków mieszkających w Szwecji, ale może być
też wykorzystywana przez potencjalnych turystów z

Polski, a liczba ich, na co wskazują szwedzkie statystyki, jest rok rocznie wysoka. Dlatego dla autora
uzasadnionym jest wyjaśnianie przybyszom zza morza wybranych i zarazem typowych “elementów”
szwedzkich krajobrazów, np. skupisk drewnianych,
czerwonych domostw, które łatwo rzucają się w oczy
turystom. Domy te – często ukazywane ze szwedzką flagą na tle jasnego, niebieskiego nieba – stały się
symbolem Szwecji – tej dawnej i wiejskiej, ale i często tej obecnej, mile witającej turystów. Uważny czytelnik i podróżnik znajdzie w książce różnego rodzaju
refleksje o charakterze kulturowym, jak na przykład o
czerwonym kolorze farby faluröd, czy o kiełbasie falukorv, o której piosenkę śpiewają szwedzkie dzieci.
Poznajemy zatem w przewodniku nie tylko zewnętrzny ogląd kraju widziany okiem turysty, ale również w
pewnym stopniu historię i kulturę Szwecji.
Inny charakter mają “przewodniki turystyczne” po
Sztokholmie i jego okolicach Katarzyny Tubylewicz,
kulturolożki, pisarki, byłej dyrektorki Instytutu
Polskiego w Sztokholmie. Jej wydana w Polsce książka Sztokholm (2013: Pascal), której jest współautorką, ukazuje niepowtarzalne piękno tysiąca wysepek
sztokholmskiego archipelagu z niezapomnianymi
szlakami podróży, jakie autorzy proponują podróżnikom, żeglarzom, wędrowcom. Obszerne opracowanie
Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą przedstawia natomiast oryginalny i ciekawy obraz stolicy Szwecji. Jest
to osobista opowieść pisarki o jej ukochanym mieście,
o jego wyglądzie, historii i współczesności, ale jest
to równocześnie studium mentalności Szwedów, ich
tożsamości i ich inności, ich kultury i stylu życia.
Dlatego w przewodniku Sztokholm. Miasto które tętni
ciszą często pojawia się określenie sztokholmczycy,
bo również o nich, a może i przede wszystkim o nich
opowiada autorka.
Wiele miejsca poświęca Tubylewicz rodowitym
mieszkańcom stolicy, ale pisze też o napotkanych tam
przybyszach z Europy i z innych części świata. Mówi
o różnicach kulturowych i klasowych, o zamożności i
wysokim statusie socjalnym centralnych dzielnic oraz
o ubóstwie przedmieść, gdzie słyszy się na ulicach
wiele różnych języków świata. Pisze też o przeszłości Sztokholmu, np. o wywołującym do dzisiaj żywą
dyskusję unowocześnieniu śródmiejskiej dzielnicy
Klara. Pisarka poleca dotąd nieznane turystom trasy wędrowne po centrum i przedmieściach stolicy i
proponuje rzadko uczęszczane szlaki turystyczne, o
których nie wspominano nawet we wcześniejszych
przewodnikach turystycznych.
Tubylewicz pozwala czytelnikowi spojrzeć na
Sztokholm z góry i oglądnąć go także z dołu, z podziemi metra zwanego tunnelbaną. Można też w tej
książce znaleźć trochę wiadomości o polskich śladach w Szwecji, zwłaszcza o polonikach zdobytych
przez armię szwedzką, a dziś przechowywanych np.
w Muzeum Armii w Sztokholmie, czy w pałacu Carla
Gustafa Wrangla w Skokloster, oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od stolicy.
Książka Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą jest, o
czym autorka pisze we wstępie, jej bardzo osobistym
obrazem “Wenecji Północy”:
To nie jest kolejny przewodnik, po który sięga się,
planując wycieczkę a potem odkłada na półkę. Nie
znajdziesz w nim informacji o wszystkich najważniejszych zabytkach i muzeach, za to dostaniesz opisy miejsc, ludzi, zdarzeń, o których nie przeczytasz
w innej książce o Sztokholmie. To opowieść o duszy
miasta, o jego mieszkańcach i problemach, które są w
rzeczywistości uniwersalne dla wielu krajów i miast.
To także historia odrobinę prywatna związana z moim
życiem w Szwecji (...).
Katarzyna Tubylewicz konsekwentnie nie podąża
śladami wcześniejszych przewodników turystycznych, nie proponuje skonwencjonalizowanych już w
literaturze turystycznej opisów miasta, ale stwarza
oryginalny obraz Sztokholmu i sztokholmczyków.
Stara się poza tym uwierzytelnić swoje wypowiedzi,
wprowadzając kilkakrotnie do książki zapisy rozmów
(nie sztywnych wywiadów), jakie przeprowadziła
z różnymi ludźmi. Poszerzają one horyzont oglądu
miasta, jego historii i współczesności, przybliżają obraz samych Szwedów oraz ożywiają narrację,
przypieczętowując równocześnie prawdziwość sądów
autorki. Jest to jedyna w swoim rodzaju opowieść o
Sztokholmie – o duszy tego miasta i o jego mieszkańcach: osobista, sugestywna, interesująca i zarazem
oryginalna.
Ten krótki przegląd bedekerów po Szwecji – wydanych w ostatnich dziesięcioleciach – pozwala na wyciągnięcie wniosku, że przybierają one różne formy i

różnorodne sposoby prezentacji materiału informacyjnego. Często łączą w sobie cechy piśmiennictwa faktograficznego i pragmatycznego, ale też – w zależności od zainteresowań i preferencji autorów – elementy
prozy reportażowej, fragmenty rozmów i wywiadów,
legendy, anegdoty, opowiadania itd. Są wśród nich i
takie, które ukazują nie tylko zewnętrzny obraz kraju,
ale przede wszystkim samych mieszkańców Szwecji i
regulujące ich życiem społecznym normy kulturowe.
Książki te zwykle sytuują się na obrzeżach literatury i
zalicza się je do piśmiennictwa użytkowego, którego
odbiorcą jest żądny przygód turysta.
Autorzy-migranci zaprezentowanych tutaj przewodników turystycznych deklarowali, że ukazują
w nich swój własny obraz Szwecji i jej mieszkańców, opis dla nich samych rzeczywisty i prawdziwy. Chociaż te książki znacznie różnią się od siebie,
uogólniając można stwierdzić, że widać w nich dwie
strategie pisarskie: jedną, stawiającą w centrum uwagi fakty natury geograficznej i historycznej: opisy
krajobrazów, zabytków, obiektów sztuki, wydarzeń
z przeszłości itd. oraz drugą, której celem jest także
ukazanie mieszkańców Szwecji, ich mentalności i
tożsamości, ich systemu wartości i stylu życia i, co
istotne, kodu kulturowego, jaki istnieje w szwedzkim
społeczeństwie. Pierwszej strategii nadałabym nazwę poznać Szwecję, drugiej zaś poznać i zrozumieć
Szwecję i Szwedów. Książka Kurowskiej i w dużej
mierze także bedeker Nowakowskiego reprezentują
przede wszystkim cechy “klasycznego przewodnika”,
którego zadaniem jest przybliżenie turyście Szwecji
jako kraju, zaś publikacje Katarzyny Tubylewicz łączą w sobie pewne właściwości tradycyjnych przewodników z podejściem kulturowym: przy opisie
Sztokholmu wykorzystuje autorka klucz kulturowy,
dzięki czemu czytelnik może lepiej poznać i zrozumieć sztokholmczyków oraz ich stołeczne miasto.
Łatwo zauważyć, że autorzy-migranci omawianych
tutaj książek koncentrują się na południowej i środkowej Szwecji wraz z miastem Sztokholmem. Chętnie
też sięgają do motywów polskich, zarówno odnośnie
przeszłości jak i teraźniejszości. Czy zatem popularna kiedyś wśród turystów Norrlandia nie znajduje się
już dzisiaj w polu zainteresowań polskich pisarzy-migrantów tworzących w Szwecji? Pomimo wielu zmian
w sposobie życia Samów, Norrlandia nadal pozostaje
egzotyczną krainą i zajmuje swoje osobne miejsce nie
w omawianych tutaj bedekerach, ale w powieściach,
których autorami są autorzy-migranci. Nie tak dawno
ukazała się na przykład saga rodzinna Anny Winner
Piętno. Ślad renifera (2012), której fabuła rozgrywa
się na przestrzeni ponad stu lat. Pisarka opowiada w
niej losy kilkunastu kobiet lapońskich naznaczonych
klątwą szamana i łączy te opowieści z sugestywnymi opisami dzikiej, północnej przyrody oraz z wciąż
postępującą asymilacją i adaptacją kulturową mieszkańców Północy do szwedzkiego sposobu życia. Z tej
ciekawej sagi rodzinnej wiele można się dowiedzieć o
tradycjach i obyczajach Samów, o ich życiu nomadnym i hodowli reniferów oraz o wciąż żywej wierze w
praktyki szamańskie.
Inny pisarz migracyjny – Zygmunt Barczyk – ukazuje w swojej prozie zarówno odmienność krajobrazową jak i kulturową północnej Skandynawii. W powieści podróżniczej Inna jasność. Opowieści z podróży na najdalszą Północ (2008) prowadzi on czytelnika
ze Sztokholmu aż na północno-zachodnie wybrzeże
Norwegii – na Lofoty, gdzie przyroda urzeka odmiennością, życie biegnie własnym rytmem, a ludzie zdają
się być inni i zachowują się inaczej niż ci z południa
Szwecji.
Już choćby tylko te dwa przykłady świadczą o tym,
że Laponia wraz ze swoimi mieszkańcami, urzekającym krajobrazem oraz sferą mityczną i obyczajową
nadal pozostaje w kręgu zainteresowań polskich autorów mieszkających w Szwecji. Turysta, wybierający
się w podróż do odległych regionów Skandynawii,
może zatem znaleźć interesującą lekturę, jaka w
znacznym stopniu pokaże mu, jak wygląda prawdziwa, daleka Północ. Autorzy-migranci znają bowiem
z autopsji realny i mityczny świat Norrlandii i w sposób sugestywny potrafią go przybliżyć każdemu, kto
pragnie przeżyć nie tylko białe noce i zjawisko zorzy
polarnej.
Ewa Teodorowicz Hellman
Zaprezentowane tutaj przewodniki turystyczne:
Teresa Järnström-Kurowska, Moje spotkania ze Skanią, Polonica Förlag,
2008.
Tadeusz Nowakowski, Szwecja na weekend, Sztokholm 2021: Polonica
Förlag.
Katarzyna Tubylewicz (i inni), Sztokholm, Warszawa: Pascal 2013.
Katarzyna Tubylewicz, Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą, Warszawa
2019: Wielka Litera.

Klucze do OPON?
Co dalej z Kongresem?
Co z kościołem?

W NGP (numer 9/2022) pani Elżbieta Gieysztor
wspomina moją osobę, jako założyciela Koła Moderatów polskich oraz Kongresu Polaków w Szwecji.
U Moderatów nauczyłem się podstawowych zasad
demokracji, w tym respektowania prawyborów
wewnątrzpartyjnych - co było wzorem do stworzenia Kongresu. To, co ostatnio czytam w NGP, „o
kluczach do Biblioteki” napawa mnie głębokim
smutkiem. Skoro jednak nie mogę wysłuchać dwóch
strony – to nie mam prawa bezstronnie - ocenić
sytuacji. Tylko dlatego pragnę dodać moją wizję =
propozycję, dla wszystkich Polaków w Szwecji.
Proponuję kupić Kościół Św. Jana w Sztokholmie, a
w dniu poświęcenia go na Kościół Polski - nadać mu
imię: „Polski Kościół Św. Jana-Pawła II”.
Szwedzi chcieli go „sprzedać” za symboliczną jedną
koronę w 1979 roku. (Grecy potrafili kupić!) Niestety,
nie potrafiliśmy się wtedy zmobilizować, a mógł nasz
Papież ten Kościół nam poświęcić podczas swego
pobytu w Szwecji – uroczysta Msza Święta odbyła
się w Globen.
W naszym Polskim Kościele – będziemy mogli
gromadzić polskie pamiątki, np. ja ofiaruję: kopię
obrazu (1:1 na płótnie wykonaną farbami olejnymi
z dokładnością do 0,01mm) wywiezionego z Polski
podczas „potopu” - a znajduje się on w Tyresö.
(Uwaga: w lewym dolnym rogu są inicjały Papieża
„J-P II”, jakie otrzymałem 3 V 1979 roku podczas
powitania Papieża Polaka przez 5000 Polaków z
całego Świata! Także kopię obrazu Jana Matejki pt.
„Chrzest Polski”- jakość jak wyżej, powiesić obok
chrzcielnicy. Kopię obrazu „Matki Bożej Kozielskiej” - jakości jak wyżej. Kopię obrazu „Matki
Bożej Katyńskiej” - jakości jak wyżej – obok kościoła
jest Kamień.
Nasz wspólny Polski Kościół będzie inspiracją dla
wielu Polaków na przyszłość, dla naszych wnuków i
następnych pokoleń. Dodatkowo proponuję, by raz
w miesiącu w niedzielę po ostatnim nabożeństwie,
organizować “wykłady na tematy zdrowotne” .
Gratis. Udokumentowane wykłady medyczne – na
pewno podniosą poziom zdrowia Rodaków, ucząc
argumentacji opartej na dowodach i prawdzie oraz
szacunku dla drugiego człowieka – podniosą poziom
dyskusji, czego obecnie tak bardzo brak, np. w TV w
Polsce. Na pewno będą też inspiracją dla młodzieży
do studiowania... medycyny, a może i stomatologii?
Pani Elżbieto – starajmy się rozwijać to CO twórcze i
CO łączy, a NIE dzieli Polaków.
Jan Zuchowski - 2022.05.03

Autor listu był pierwszym prezesem Kongresu Polaków w Szwecji w latach
1982-1984
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