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Owidiusz
i my
Zmiana kraju jest przeżyciem
przełomowym w życiu człowieka.
Wszystko jest nagle nowe, inne
i nieznane. Nie jesteśmy na to
przygotowani. Może przed wyjazdem
z kraju mówiliśmy beztrosko „co kraj
to obyczaj”, mając na myśli,
że dostosowanie się do zwyczajów
i obyczajów nowego kraju jest
oczywiste. Niestety, rzeczywistość
jest bardziej skomplikowana!
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Polska
muzyka
współczesna
– czy ją
słychać?...
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Jak zauważył przed laty francuski kompozytor Camille Saint-Saëns, nie ma chyba
nic trudniejszego niż pisanie o muzyce! To prawda, zwłaszcza gdy dotyczy to tak
rozległego tematu, jakim jest muzyka polska. Polska jako kraj muzyki może nie
wydawać się tak znana w świecie, jak na to zasługuje. Być może też nie wszyscy są
świadomi tego, że Polska dała nazwę kilku tańcom ludowym, które rozpowszechniły się w całej Europie, i że Fryderyk Chopin, sławny na całym świecie, był
Polakiem, a nie Francuzem, w dodatku mocno zakorzenionym w polskiej tradycji
i muzyce ludowej.

W Szwecji z zainteresowaniem śledzono na przełomie lat 80-tych i 90-tych polską walkę o wolność i
demokrację. Zmiany polityczne, jakie zaszły po 1989
r. w krajach byłego bloku wschodniego, zmieniły w
znacznym stopniu sposób postrzegania Polski, zarówno w Szwecji, jak i na świecie. Po upadku żelaznej
kurtyny Polska zyskała nową pozycję na arenie międzynarodowej: jako nowy i wolny politycznie kraj, z
czasem równoprawny członek Unii Europejskiej, o
dużym potencjale wiedzy i siły roboczej, ale także –
co ważne w tym kontekście – jako kraj o bogatym i
kwitnącym życiu kulturalnym, w którym muzyka ma
i zawsze miała swoje stałe i niepodważalne miejsce.
Polską muzykę klasyczną w dużej mierze ukształtowała tradycja romantyczna, reprezentowana głównie
przez Fryderyka Chopina. Ale – jak w każdej epoce
i kraju – rozwój kultury związany jest niewątpliwie z
ważnymi wydarzeniami w historii Polski. Bez przesady można powiedzieć, że życie literackie i kulturalne
w Polsce w dużym stopniu odzwierciedlało warunki
społeczne i polityczne w kraju. Ponad wiek niewoli
politycznej, kiedy Polska przestała istnieć jako niepodległe państwo, dwie wojny światowe i wiele lat
rządów komunistycznych, odcisnęły też piętno na
kulturze muzycznej. Szczególnie II wojna światowa
była niezwykle tragicznym okresem w historii Polski.
Wszelkie działania artystyczne i twórcze zostały oficjalnie przerwane czy wręcz zabronione. Ci, którzy
pozostali w kraju, nadal starali się działać potajemnie:

kultura i wszelka działalność artystyczna były ważną
bronią w walce z okupantem.
Po II wojnie światowej polscy pisarze i inni artyści,
pod silną presją polityczną, zostali zmuszeni do tworzenia dzieł sławiących nowy system. Kompozytorzy,
którzy nie chcieli podporządkować się komunistycznym wytycznym, trzymali się muzyki ludowej lub
tzw. „muzyki absolutnej”, która odnosiła się tylko do
muzyki instrumentalnej, bez śladu ideologicznej czy
innej ekspresji emocjonalnej. W ten sposób powstały
wartościowe dzieła, które nie były związane z ideami i
hasłami politycznymi (m.in. Witolda Lutosławskiego
czy Grażyny Bacewicz).
Sytuacja w Polsce zmieniła się radykalnie po
śmierci Stalina w 1953 roku, co ostatecznie doprowadziło do tzw. odwilży politycznej. Polscy muzycy
szybko odnaleźli się w nowej, chwilowo „rozmrożonej” rzeczywistości artystycznej. W szybkim tempie
powstało kilka dzieł, które łączyły zarówno polskie,
jak i najpopularniejsze europejskie pomysły. Były to
między innymi prace Tadeusza Bairda (1928-1981)
i Kazimierza Serockiego (1922-1981). W 1956 roku ci dwaj kompozytorzy założyli coroczny i wciąż
bardzo ważny w historii muzyki powojennej festiwal
muzyczny pod nazwą „Warszawska Jesień”, wtedy
największy w Polsce festiwal muzyki współczesnej
na poziomie międzynarodowym. Festiwal istnieje do
dziś – warto tu przypomnieć, że we wrześniu 2017
„Warszawska Jesień” obchodziła swoje 60-lecie, kiedy to nawiązano do historycznej roli festiwalu jako
miejsca spotkań i wymiany idei artystycznych; spełniał on też ważną rolę „wentylu” odnośnie dogmatów
socrealizmu, będąc ponadto swoistą wizytówką polskiej twórczości muzycznej na Zachodzie, jak również działalności artystycznej innych krajów Europy
Wschodniej. Z kolei polska publiczność miała okazję
chłonąć nowe trendy muzyczne z Zachodu.
W efekcie w polskim życiu muzycznym szybko
pojawiły się rewolucyjne idee związane z tzw. sonoryzmem estetycznym, czyli techniką tworzenia
muzyki opartej wyłącznie na barwie i kolorze dźwięku. Pionierem sonoryzmu był Krzysztof Penderecki
(1933-2020), który wyznaczył nowy bieg dla muzyki współczesnej w Europie. Awangardowe utwory
Pendereckiego były często odbierane przez współczesnych jako szokujące: kompozytor bezwzględnie
eksploatował wszystkie możliwe dźwięki, z pogranicza sztuki i życia – krzyki, jęki, stuki, odgłosy pił
łańcuchowych, itp. Penderecki tworzył także muzykę
o silnych związkach z wczesną muzyką kościelną,
połączoną z radykalnym muzycznym nowatorstwem.
W wielu swoich kompozycjach artysta oddaje hołd

ofiarom wojny, jak np. w utworze Tren – Ofiarom
Hiroszimy czy w Dies irae, znanym jako Oratorium
Oświęcimskie, a także w Polskim Requiem; nie wahał
się też występować przeciwko komunistycznej presji
oraz na rzecz ruchu związkowego Solidarność.
W przeciwieństwie do Pendereckiego, Witold
Lutosławski (1913-1994) skupił się na dopracowaniu
formy i dźwięku. Jego muzyka ma kilka warstw i wymiarów, które razem tworzą bogatą i pełną niuansów
konstelację dźwięków, niepozbawioną jednak silnej
wewnętrznej dramaturgii. Jego Muzyka żałobna przyniosła mu międzynarodową sławę; dzięki swoim oryginalnym eksperymentom stał się innowatorem w muzyce polskiej i europejskiej. Henryk Mikołaj Górecki
(1933-2010) z kolei, najbardziej znany ze swojej trzeciej symfonii, pt. Symfonia pieśni żałosnych i utworu
chóralnego Miserere, również stał się czołową postacią nowej polskiej szkoły kompozytorskiej. Podobnie
jak Pendereckiego i Lutosławskiego, Góreckiego
zainspirowały ważne wydarzenia z historii Polski, w
tym tragizm i okrucieństwa II wojny światowej.
Nie można tu też nie wspomnieć polskiej kompozytorki o międzynarodowej renomie, Grażyny
Bacewicz (1909-1969), która choć znajdowała się
(niezasłużenie) nieco w cieniu swoich kolegów, nie
pozostawała w tyle za nimi w rozwoju muzycznym.
Grażyna Bacewicz, skądinąd zdolna skrzypaczka,
grała początkowo w Orkiestrze Polskiego Radia, ale
po II wojnie światowej zaangażowała się w kompozycję i działalność pedagogiczną. Podczas gdy większość kompozytorów ma na koncie jeden czy dwa
koncerty skrzypcowe, Grażyna Bacewicz skomponowała ich całe siedem, nie licząc szeregu symfonii
i innych koncertów solowych. W ostatnich latach
jej twórczość cieszy się coraz większym zainteresowaniem: w 2011 r. jej muzyka została wykonana w
Sztokholmskiej Sali Koncertowej, a zaledwie dwa lata temu Szwedzkie Radio przypomniało jej I Koncert
wiolonczelowy– aby wspomnieć niektóre z tych muzycznych wydarzeń.
Penderecki, Lutosławski, Górecki i Bacewicz to filary współczesnej muzyki polskiej starszej generacji
twórców, którzy zdobyli największą międzynarodową
sławę, nie tylko w Szwecji. Polska po raz pierwszy
wzięła udział w Festiwalu Morza Bałtyckiego w 2008
r., a kompozytorem i dyrygentem polskiego zespołu
Sinfonia Varsovia był Krzysztof Penderecki. Śmierć
Pendereckiego w marcu 2020 roku podjęły niemal
wszystkie ważniejsze media w Szwecji, pisząc min.:
„Polski kompozytor i dyrygent Krzysztof Penderecki
zmarł w ten weekend w wieku 86 lat. Jego dokonania
muzyczne upamiętniamy specjalnym programem, w
którym znajdzie się między innymi Polskie Requiem
z lat 80.”
Jak widać utwory seniorów polskiej muzyki współczesnej docierają do publiczności daleko poza granicami kraju. Ale nie brak oczywiście w młodym pokoleniu wielu utalentowanych kompozytorów. Muzyka
odgrywa dużą i ważną rolę we współczesnej Polsce,
zarówno opery, jak i sale koncertowe są zawsze wypełnione po brzegi, wiele miast ma też swój własny
profil życia muzycznego – zarówno muzyki poważnej, jak i rozrywkowej. Ta ostatnia często oferuje
również ekscytujące elementy eksperymentalne, nie
oddalając się od tradycji ludowych. Polskie zespoły
jazzowe i rockowe oraz międzynarodowe festiwale
piosenki i jazzu prezentują wysoki poziom i są być
może nawet lepiej znane w Szwecji (i w innych krajach) niż bardziej awangardowy i dla wielu trudny w
odbiorze poważniejszy gatunek muzyki współczesnej. Na wyróżnienie zasługują również kompozytorzy muzyki filmowej, w tym przede wszystkim jej
niekwestionowany „nestor” – Wojciech Kilar (19322013) – kompozytor o międzynarodowej sławie, który
oprócz znaczących dzieł klasycznych jest również ceniony za muzykę m.in. do filmu Pan Tadeusz.
Obraz polskiej muzyki ostatnich lat jest tak różnorodny i wielowymiarowy, że nieuczciwe byłoby
próbowanie znalezienia wspólnego mianownika. Ale
oczywiście dotyczy to także wszystkich innych rodzajów muzyki współczesnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że stopniowo następuje pokoleniowa zmiana.
Co więcej, dzisiejsi muzycy i/lub kompozytorzy są
w zupełnie innej sytuacji, jeśli chodzi o występy na
scenie międzynarodowej, niż ich starsi poprzednicy.
Młodzi twórcy poszukują własnych dróg i z pewnością zmienią i wzbogacą polski obraz muzyczny o nowe wymiary, a także – miejmy nadzieję – wydobędą
z niego polskie brzmienia i sprawią, że będą one słyszalne – w jeszcze większym stopniu niż dotychczas
– na wielkiej arenie światowej. Na szczęście muzyka
przemawia swoim własnym, uniwersalnym językiem
i – jak podkreślał Berthold Auerbach – jest ponadto
jedynym językiem, którego nie trzeba tłumaczyć.
M. Anna Packalén Parkman
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„Po prostu kochać, kochać
i uwielbiać, wyrażać siebie za
pomocą obrazów”. Takie jest
credo artystki malarki Alexandry Krasuskiej, której wernisaż
pod nazwą „Drömsfångare”
(„Łapacz marzeń”) odbył się w
Galerii Stowarzyszenia Kultury
LYKTAN mieszczącej się
w Centrum Skogås.

W zaproszeniu na wystawę artystka napisała:
„Maluję ludzkie marzenia, wśród nich jest miejsce na
Sztokholm, archipelag, na przyrodę, trochę humoru i
pokazanie małego szczęśliwego człowieka o wielkim
sercu”.
Znałam malarstwo Alexandry, ale wyłącznie z internetu. Spotkanie z jej obrazami „na żywo”, to dla
mnie nowe, fascynujące doznanie. Bardzo to kolorowa i piękna wystawa. Alexandra (sygnująca obrazy pseudonimem KROLENKA) zaprezentowała 42
obrazy wykonane mieszaną techniką olej-akryl oraz
akwarele. Ponadto przygotowała album z szerokim
wachlarzem jej obrazów otrzymywanych techniką
Gicle’e Fine (znanej również jako „druk artystyczny”), która jakością dorównuje oryginałowi.
Nie można „ekspresowo” oglądać Obrazów Alexandry Krasuskiej – popatrzeć przez chwilę na jeden
i zaraz przejść do następnego. Trzeba jej malarstwo
„smakować”, odzwierciedla ono bowiem duszę artystki. Ukazuje w nich to co, dla niej jest ważne, to
co sprawia jej radość i to co kocha. Jak sama mówi:
„Każdy obraz był efektem przemyśleń i ma w sobie
przesłanie. Ludzie mówili, że moje obrazy dają im radość, ciepło. Widziałam, że patrząc na nie zaczynali
się uśmiechać”. Jej obrazy mienią się kolorami, są
pełne symboliki.
Częstym motywem są postaci ludzi, którzy zdają
się być tak blisko siebie, a są tak daleko. Nie są to
jednak smutne tematy. Jest w nich nadzieja, miłość,

Owidiusz i my
Jak długo ludzkość istnieje
przenosiliśmy się ciągle w nowe
miejsca. Czasami nie tak daleko,
czasami dalej, a czasami bardzo
daleko. Podczas naszych wędrówek
napotykaliśmy nowe krajobrazy,
klimaty, ludzi o innym wyglądzie,
innym języku i innych zwyczajach.
Zmiana środowiska czy kultury są wyzwaniem,
które często przeżywamy bardzo silnie. Nie gra roli
jaki kraj opuściliśmy i do którego kraju przyjechaliśmy. Nasze reakcje, na nowe i inne, są zawsze mniej
więcej takie same. To samo dotyczyło ludzi, którzy
emigrowali we wcześniejszych historycznych epokach – doświadczenia są zawsze te same.
Owidiusz, jeden z największych rzymskich poetów,
żył dwa tysiące lat temu. Owidiusz naraził się cesarzowi Augustowi i za karę został zesłany do odległej
rzymskiej prowincji nad Morzem Czarnym. Tam,
wśród obcych ludzi niemówiących łaciną i mających
inne zwyczaje, czuje się wyobcowany. W dodatku
klimat był tam inny, inne krajobrazy i miasto, które
mu się nie podobało. Był sam, nie miał przyjaciół i
nie miał z kim wymieniać myśli. Wrócić do ojczyzny
nie mógł!
Wpadł w depresję i okrutnie narzekał na swój los.
Jednak, po pewnym czasie, udało mu się wyjść z marazmu i zrozumiał, że aby przeżyć i żyć normalnie
musi zaakceptować swoją sytuację życiową, że nie
może się izolować, że musi nauczyć się miejscowego
języka i zacząć współżyć z ludźmi.
Stopniowo zaczyna patrzeć bardziej trzeźwo na
świat i zauważa, że ludzie właściwie nie są tak różni od niego, że ich zwyczaje nie są wcale niecywilizowane – one są po prostu tylko inne. Widzi też, że
otoczenie nie jest nieprzyjazne i że właściwie powinien czuć wdzięczność wobec miejscowych, którzy
okazali mu – wygnańcowi – życzliwość. Po pewnym
czasie otrzymuje obywatelstwo miasta i angażuje się
w lokalne sprawy, między innymi bierze udział jako
żołnierz w obronie miasta.
Mieszkałem i pracowałem w kilku różnych krajach
i spotykałem ludzi ze wszystkich zakątków świata i z
różnych warstw społecznych. Moje osobiste przeżycia z tego okresu mówią mi, że Owidiusz, który żył
2000 tysiące lat przed nami i my współcześni emigranci, doświadczamy tego samego i przechodzimy
przez te same procesy, niezależnie od tego, czy byliśmy zmuszeni do opuszczenia ojczyzny jak Owidiusz,
czy z własnej woli z niej wyjechaliśmy.
Zmiana kraju jest przeżyciem przełomowym w życiu człowieka. Wszystko jest nagle nowe, inne i nieznane. Nie jesteśmy na to przygotowani. Może przed

wyjazdem z kraju mówiliśmy beztrosko „co kraj to
obyczaj”, mając na myśli, że dostosowanie się do
zwyczajów i obyczajów nowego kraju jest oczywiste.
Niestety, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana!
Mało komu jest łatwo dostosować do nowych warunków, niektórym bardzo trudno, a są i tacy, którzy nigdy nie pozbędą się imigracyjnych frustracji.
Ta ekstremalna sytuacja stawia przed nami szczególne wymagania. W przypadku, kiedy powrót jest
niemożliwy, albo gdy czujemy, że już prawdopodobnie nie wrócimy do ojczyzny na stałe, musimy – aby
żyć normalnie, nie pogrążać się w ciągłej frustracji i
tęsknocie za czymś, które już nigdy nie wróci – musimy podobnie jak Owidiusz, zaakceptować naszą
życiową sytuację. Życie jest krótkie. Żyjmy zatem w
rzeczywistości – tu i teraz.
Dlatego przede wszystkim musimy nauczyć się
języka, który jest kluczem do kontaktów z rodzimą
ludnością. Jak najszybciej przestać się wydziwiać
zwyczajom i sposobie myślenia tubylców. Ciągłe
porównywanie krajów, gdzie jeden jest lepszy, a
drugi gorszy też nie sprzyja samopoczuciu – lepiej
zaakceptować, że one są po prostu – różne. A jeżeli
chcemy wejść, jak Owidiusz, w nowe społeczeństwo,
to nie możemy izolować się we własnych kręgach
narodowych, językowych czy religijnych – musimy
wyjść społeczeństwu naprzeciw. I to jest tylko naszą
odpowiedzialnością.
To wszystko nie jest łatwe i nie przychodzi samo
przez się, ale wymaga wysiłku – intelektualnego i
uczuciowego. Wysiłek ten opłaca się! W zamian możemy otrzymać szersze horyzonty myślowe, może to
nam też dać możliwość pozbycia się uprzedzeń i przesądów, odkrycia, że świat jest niejednorodny, że są
różne kultury, światopoglądy, religie i że nic nie jest
ani lepsze ani gorsze. I że w końcu zrozumiemy, iż
nasz kraj ojczysty i nasza kultura jest częścią tej różnorodności, a więc ani lepsza ani gorsza od innych. To
może uwolnić nas od ograniczonego, zaściankowego
myślenia. A to już jest ogromny zysk!
Bo chyba jest tak, że im więcej wiemy, jak inni myślą i jak żyją, to dostrzegamy, że różnice nie są aż tak
duże, abyśmy nie mogli je pojąć i wiele z nich zaakceptować czy wręcz zaadoptować. Bo uprzedzenia i
przesądy są niczym więcej, jak tylko właśnie uprzedzeniami i przesądami.
Cesarz nie złagodził wyroku i nigdy nie pozwolił
Owidiuszowi powrócić do Rzymu. Owidiusz cierpiał,
tęsknił za żoną i Rzymem. Owidiusz mógł poddać się
i pogrążyć się w cierpieniu i nostalgii. Mógł żyć dalej
w przekonaniu, że otoczenie jest obce i nieprzyjazne.
Owidiusz jednak wybrał inną drogę. Rozumiejąc, że
prawdopodobieństwo powrotu do ojczyzny jest znikome, zaczął żyć w rzeczywistości i teraźniejszości.
W sercu pozostał Rzymianinem, ale wybrał życie w
społeczeństwie kraju, w którym wypadło mu żyć.
Andrzej Olkiewicz
www.imigrant.nu

wiara w lepszy świat i spotkanie. Jak na przykład na
obrazie zatytułowanym „Wstęga Möbiusa” (niemieckiego matematyka, który zdefiniował wstęgę mogącą
przybierać różne formy). Artystka mówi o obrazie
tak: Niekończąca się droga. Niemożliwe spotkania
stają się możliwe.
Mnie ta wstęga skojarzyła się z greckim symbolem
nieskończoności, który nie ma ani początku, ani końca. Takie właśnie jest wielkie i nieskończone uczucie
tych dwojga. Są oddaleni od siebie, mają jednak szansę spotkania, bo znają sposób, by się dostać na obszar
będący – z pozoru – po drugiej stronie wstęgi.
Urzekł mnie obraz zatytułowany „Tańcz ze mną”.
Na symbolicznym zegarze, tańczy para. Ptak długim
dziobem przesuwa wskazówki, a dźwięki ulatują z jego ogona – kwiatu. Tak można by krótko „streścić”
to, co ja widziałam na obrazie, ale jak wiemy obrazy Alexandry pełne są przesłań. Od artystki uzyskałam wyjaśnienie, że inspiracją była ballada Leonarda
Cohena, którą w polskim przekładzie śpiewał Maciej
Zembaty (cytuję fragment): Tańcz mnie po miłości
kres / Odtańcz mnie do ślubu aż / Tańcz mnie, tańcz
mnie, tańcz / Tańcz mnie bardzo delikatnie, długo, jak
się da. Nagle zobaczyłam ten obraz inaczej – to zatańczenie, tę prośbę– błaganie o miłość i ten nieubłaganie
mijający czas.
Alexandra – jak sama mówi – maluje całe cykle
tematyczne. Ten taniec spotkać można w innych realiach, na przykład para tańcząca na płycie winylowej
o tym samym tytule.
Podobne jest z jej fascynacją książkami. Motyw
ten powtarza się na wielu obrazach. Śnij swoje marzenia. Wypowiedz życzenie – w książkach wszystko
może się zdarzyć. Nie ma złej pogody na marzenia.
„Przeminęło z wiatrem” – pierwsza książka, którą
czytałam (całą noc) od pierwszej strony do końca –
mówi Alexandra.

© Juha Vilppunen

„Maluję ludzkie
marzenia”. Wernisaż
Alexandra Krasuskiej
„Korolenka”

Wiele miejsca w jej twórczości zajmują przetworzone przez artystkę szwedzkie pejzaże i przyroda. Same tytuły obrazów mówią wiele: Archipelag
Białych Nocy, Archipelag w Nocy, Wczesny spacer
nad morzem, Późny spacer nad morzem, Gorąca letnia noc, Mój czas ucieka z wiatrem, Czas na kolację,
Stokrotki i maki wśród skał, Sztokholm – żeby wymienić kilka z jej bogatej twórczości,
Pandemia i zamknięcie w domach, dała asumpt do
namalowania cyklu „Włoskie balkony”. Artystkę zafascynowały zdjęcia z Włoch, gdzie ludzie wychodzili na balkony i, mimo panującej zarazy, potrafili się
wspólnie bawić.
Obrazy Alexandry cechuje dojrzałość, wnikliwość
obserwacji i podejmowanie ciekawych wątków psychologicznych. Forma, kolor i wizualizacja są dla niej
bardzo ważne, ale artystka przede wszystkim chce
pobudzić widza do myślenia, do odpowiedzi na to,
jakie przesłanie chce mu przekazać. Malując wizję
postrzeganego przez siebie świata wzbudza zachwyt
delikatnością, prawie „akwarelowym” potraktowaniem malowanych scen.
Po obejrzeniu tej wystawy mam uczucie niedosytu.
Nie raz jeszcze pójdę do Galerii Lyktan, by właśnie w
ciszy „posmakować” obrazy Alexandry.
Anna Wiśniewska - Winner
NGP 13/2022 (512)

T. P. Ogniwo zaprasza na następne spotkanie klubowe pt.
Będzie czytanie
Piątek 23 września o godz. 18:30
”Henryk Bukowski. Imię żyje nadal”
Fascynujące historie opowiadać będą:
Milena Haykowska i Michał Bron Jr
Klub T.P. Ogniwo, Sysslomansgat. 8 T Fridhemsplan Tel. 08-653 20 52
NGP 13/2022 (512)
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Jak nie uczyłem się czytać
Dużo czytam. Pracowałem w swoim życiu w kilku bibliotekach, za
wynagrodzeniem lub społecznie,
wliczając w to swoją własną. Choć
nie mam formalnego wykształcenia
bibliotekarskiego, katalogowałem
książki, systemem kartkowym lub
w różnych systemach cyfrowych.
Korzystałem z wielu bibliotek, wypożyczając książki, które czytałem.
Czasem na miejscu w bibliotece.
Ale nie pamiętam bym kiedykolwiek
uczył się czytać.
Nigdy nie chodziłem do przedszkola. Późną jesienią 1941, dzień przed ukończeniem 6-ciu lat, rozpocząłem naukę w I klasie szkoly powszechnej (później
zwanej podstawową). Bo okazało się, że hitlerowski
okupant na jakiś czas zezwolił w GG na naukę podludzi na tym niskim poziomie. Po powrocie ze szkoły
wziąłem z półki jakąś obecną w domu książkę i przeczytałem 5 czy 10 stron (później całość). Nie była
to Lokomotywa, ani Ptasie radio, nic z obrazkami,
komiksów wtedy nie znałem. Była to książka przygodowa, rozgrywająca się w Afryce, “W pogoni za

żyrafami”. Autor: Thomas Mayne Reid. Typowa lektura dla nastolatków.
A przecież nie mogłem nauczyć się czytać w szkole
w ciągu jednego dnia. Musiało to nastąpić wcześniej,
np. przy pomocy mojej starszej siostry. Ale nie pamiętałem, że tak było, siostry już teraz nie mogę zapytać, a zaniedbałem, by to zrobić wcześniej.
Z czytaniem później były różne problemy.
Wydawało mi się, że czytam bardzo szybko, szczególnie gdy w wieku kilkunastu lat, podchodząc do
Trylogii (nie była to obowiązkowa lektura szkolna),
dorwałem się kiedyś do II tomu “Potopu” (poprzednie tomy Potopu i trylogii czytałem wcześniej) i po
dwóch godzinach byłem gotów. 300 stronic w dwie
godziny? To przecież niemożliwe, bo nigdy nie posiadłem umiejętności fotografowania oczyma całej strony i po sekundzie przechodzenia do następnej. Czyli
musiałem po prostu prześlizgiwać się nad psychologią
czy opisami przyrody i tylko zaliczać dialogi i szybką
akcję.
Chyba byłem kimś, dziś określanym jako “czytelnik ekranowy, (który) dąży do szybkich rozwiązań
fabularnych, poruszających jego emocje i ciekawość.
Dlatego pomija to, co nie jest filmowe. Dla niego liczą
się zdarzenia, a nie ich tło czy skomplikowane motywacje. Poza tym wykazuje skłonności do motywacji
uproszczonych, bo jego dążenie do końcowych informacji jest pełne niepokoju, jak przy oglądaniu filmu”
(A. Książek-Szczepanikowa: Ekranowy czytelnik,
Szczecin 1996, cyt. za Anna Slósarz: Film w literaturze XX wieku, Kraków 2021,116). A przecież moja
kariera kinomana był wtedy jeszcze w powijakach!

W tych pierwszych latach natrafiałem często na
specjalnie dla młodzieży opracowane, skrócone wydania klasyki. Choć nie były to bryki. Np. “Nędznicy”
to była 200-stronicowa książczyna i dopiero wiele
lat później przeczytałem pełne wydanie w czterech
tomach. Czeka mnie jeszcze podobne uzupełnienie
Przygód Guliwera, Dzwonnika z Notre-Dame i chyba
także Don Kichota.
Ale niech żywi nie tracą nadziei, tylko czy polska
biblioteka w Sztoholmie nadal będzie czekała na moje
zamówienia w tej sprawie?
Podobnie było z językami obcymi. Np. rok przed
rozpoczęciem nauki rosyjskiego w 6 klasie, spostrzegłem na stole w domu gazetę zadrukowaną czymś co
później nauczyłem się nazywać cyrylicą. Pewnie położyła ją tam moja ciocia lub kuzynka, które niedawno wróciły po wojnie z Rosji. Spostrzegłem tam rysunek z niezrozumiałym podpisem, przedstawiający
trzy stosy czaszek. Na wszystkich były różne napisy,
które przy odrobinie wysiłku i wyobraźni odczytałem
(część liter byla identyczna z polskimi): Oświęcim,
Majdanek i Treblinka. W ten sposób szybko opanowałem cyrylicę jeszcze przed jej nauką w szkole.
Na tym można by te lingwistyczne wynurzenia
przerwać czy zakończyć, bo wszystkie późniejsze lata
obfitowały w lektury drukowane alfabetem łacińskim,
jeśli pominąć liczne książki w cyrylicy, głównie po
rosyjsku, z rzadka po ukraińsku czy białorusku. Nie
odważam się czytać po bułgarsku czy serbsku, bo ta
lektura natrafiłaby na nieprzezwyciężalne przeszkody
leksykalne. Jeszcze większe trudności sprawia język
grecki, który w dodatku mógłbym czytać tylko dużymi literami (przypominającymi cyrylicę).
Niestety nadal nie umiem czytać po arabsku, chińsku, hebrajsku i japońsku.
Aleksander Kwiatkowski

Teoria względności
Niewiele pisałam o pandemii
mimo iż trzyma nas w kleszczach już trzeci rok. Gdyby
Einstein żył w w okresie pandemii uwzględniłby ją formułując teorię względności.
Covid to choroba o różnym
przebiegu: żniwo śmiertelnych ofiar w początkowym
okresie pandemii, stan wymagający pobytu w szpitalu i
w końcu, po licznych szczepieniach, względnie łagodny
przebieg. Wybrańcy przechodzą Covid bezobjawowo. Czy
to dobrze, czy źle? To jest
względne. Delikwent czuje
się zdrowy, ale nie wiedząc,
że jest nosicielem wirusa,
nieświadomie zaraża innych.
Chorując na Covid traci się często zmysł smaku i powonienia. Czy
to dobrze, czy źle? I to jest względne.
Konsumując sfermentowanego śledzia,
szwedzki przysmak, znany pod nazwą
surströming, i nie czując jego obrzydliwego zapachu, to wyraźna zaleta.
W wielu innych życiowych sytuacjach
konfrontujemy się z nieprzyjemnymi
woniami czy smakiem. Wtedy byłoby
lepiej nie posiadać owych zmysłów.
Pandemia została oficjalnie odwołana, ale wirus pozostał. Powstają nowe
warianty, mniej groźne, ale bardziej
zaraźliwe. Co jest lepsze, czy zjadliwa odmiana przed którą łatwiej się
obronić przy pomocy maseczki, czy

łagodniejszy rodzaj, ale przez swą zaraźliwość trudniejszy do uniknięcia? I
tu teoria względności ma zastosowanie.
Ozdrowieńcy, po przebytej infekcji
sądzą, że są bezpieczni. Niestety, panuje przekonanie udokumentowane wieloma przypadkami, że na Covid można
chorować kilkakrotnie. Przebyta infekcja uodparnia podobno skuteczniej niż
szczepionki, ale widocznie nie wystarczająco efektywnie.
Najbardziej względną względność
zostawiłam na koniec, a dotyczy ona
testów na Covid. W aptece można nabyć, przystępny w cenie, zestaw testowy. Wymaz z nosa na pałeczce z wacikiem zanurza się w odrobinie załączonego płynu, po czym płyn wlewa się do
otworka w indykatorze. I wtedy w jego
okienku pojawia się wynik: dwie kreski
oznaczają, że test pozytywny czyli infekcję Covidem, a jedna kreska, że się
jest zdrowym. Jest to paradoks względności: pozytywny wynik to negatywna
wiadomość i odwrotnie: negatywny
test jest pozytywną informacją.
Wszystkie epidemie jakie zagrażały
ludzkości w XX wieku: dżuma, hiszpanka czy ptasia grypa, trwały nie dłużej niż 3 lata. Jest więc nadzieja, że i
Covid wygaśnie pod koniec tego roku.
Nie ma jednak w tym względzie absolutnej pewności.
Na zakończenie przytoczę nie związany z pandemią przykład obyczajowej
względności. W Bułgarii zasady komunikacji niewerbalnej są odmienne
niż w innych miejscach na świecie.
Potakiwanie głową oznacza tam „nie”
natomiast kiwanie oznacza „tak”.
Teresa Urban

Stowarzyszenie Polek w Szwecji
serdecznie zaprasza na spotkanie
z pisarką Anna
Wiśniewska - Winner
autorką serii książek: “Jak ziarnka piasku”.

Promotorem spotkania będzie
prof. Ewą Teodorowicz Hellman.
Spotkanie odbędzie się
w czwartek 22 września br. o godz. 18.00
w lokalu OPON
Östermalmsgatan 75. T-bana Stadion.
Bufet czynny od 17:30

Kursy Języka Szwedzkiego
dla początkujących
Towarzystwo Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie organizuje nowy
kurs Języka Szwedzkiego dla początkujących, spotkanie informacyjne
dotyczące kursu odbędzie się w środę 14.09 o godz. 18:30 w lokalu
klubu Sysslomansg. 8, T-Fridhemsplan. Informacja tel. 08-653 20 52
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Jesienna dawka. Jesienne liście.
Jesienne spacery.
Pamiętaj, aby zaszczepić się przeciw covid-19.

