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Jak im poszło?

Rodacy skupieni w Klubach Gazety
Polskiej w Sztokholmie, dzielą się
z zawrotną szybkością, a raczej –
należało by napisać – pączkują.
Ponoć, jak głosi plotka, skłóceni
między sobą, podzielili się na trzy
organizacje. To chyba jedyny dowód
na to, że polskie życie emigracyjne
nie zamiera.
PLOTKI PRAWDZIWE
I ZMYŚLONE s.3
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W nowym szwedzkim parlamencie nie będzie ani jednej osoby z polskimi korzeniami.
Ale czynnymi lokalnymi politykami (bądź osobami z szansą, by nimi zostać) zostało niemal
30 osób polskiego pochodzenia. Najwięcej z nich reprezentuje Partię Moderatów (12)
i Szwedzkich Demokratów (10). STRONA 2

Zdarzyło mi się kiedyś przekroczyć
finansowe prawo. Prałam pieniądze!
Karta płatnicza Visa przez pomyłkę
dostała się do pralki. Karta przeżyła
pranie w 60 stopniach i nadal działa
bez zarzutu. Metoda prania okazała
się bezpieczna, ale nie rentowna.
TERESA URBAN:
MONEY MAKES THE WORLD
ROUND s.5

Rozmowa od dawien dawna stosowana jest w twórczości literackiej
i przyjmuje tam różne formy: od
rozmowy swobodnej i prywatnej po
mniej lub bardziej formalne wywiady,
dysputy, dyskusje, polemiki... Strategię
rozmowy chętnie stosuje w swoich
opowiadaniach Anna Winner.
EWA TEODOROWICZ HELLMAN:
WOKÓŁ ROZMOWY.
O PROZIE ANNY WINNER s.6
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Jak im poszło?
ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Istniejemy
po swojemu
Zwyczajny człowiek zwyczajnych
czasów zazwyczaj ma zwyczajne
poglądy, a co znamienne, im starszy
tym zwyczajowo trudniej przychodzą
mu zmiany. Bardzo rzadko, jeszcze się
z tym nie zetknąłem, spotyka się kogoś,
kto przepuszcza „coś” przez swój umysł,
ale nie ocenia.
Nie jestem w tej kwestii wyjątkiem i poglądy posiadam, ale na szczęście łatwo mi przychodzi porzucanie
jednych na korzyść innych. Piszę „na szczęście” nie
bez kozery, bo czymże innym jest długotrwała stałość
poglądów, jak nie kamieniem u nogi? Moim zdaniem
stałe i uparte trzymanie się jednych (Ja uważam, że...
I od tego nigdy nie odstapię!), jest łagodną odmianą
lenistwa umysłowego, żeby nie powiedzieć rodzajem
ociężałości.
Człowiek (w liczbie mnogiej my, ludzkość) swoim
istnieniem bierze udział w realizacji jakiegoś planu
powstałego poza sferą fizyczną, w przestrzeni innej
koncepcji istnienia, a nie znając twórcy dzieła ani idei
mu przyświecającej, porusza się po omacku. To między innymi jest powodem, iż spory i coraz większy
procent ludzi deklaruje niewiarę w istnienie „boskich
sił” i nazywają to sceptycyzmem. Trudno powiedzieć
dlaczego sceptycyzm kojarzy się wielu z rozsądkiem,
bo to akurat nieprawda - sceptycyzm nie buduje, rozsądek, owszem, tak.
Izaak Newton, autor trzech zasad dynamiki, zwierzał się u schyłku życia, że gdyby wiedział, że przez
całe życie będzie musiał na naukowych zebraniach
bronić się przed atakami czcigodnych kolegów, nie
ogłosiłby ich publicznie. Galileo Galileusz, gdy zbudował teleskop zauważył, że Jowisz ma siedem satelitów a nie cztery, jak uważali astronomowie. Zaprosił
ich więc i poprosił, aby byli uprzejmi zajrzeć w okular
teleskopu. Wszyscy mu odmówili motywując, że ponieważ oficjalna nauka twierdzi, iż Jowisz ma cztery
satelity, nie mają czasu na przewidzenia Galileusza!
Mądrość oraz tęsknotę do niej, a także wysiłek jaki
człowiek podejmuje w drodze ku „stanom wyższym
dobra”, znajduje również odbicie w języku. Na przykład słowo, które w wielu językach świata brzmi bardzo podobnie – „kultura”, zawiera interesujący niuans w postaci nośnika „ur” – światło: Kult-ur-a. Kult
światła? Inny przykład, wzięty z języka angielskiego,
„live” i „evil”. Zło odwrotnością życia?
Dzisiejszy świat różni się pod wieloma względami od czasów Galileusza i Newtona, ale nie można
odwrócić się plecami od (rzeczywistego, nie sakralnego) porządku świata, nie tracąc wiarygodności.
Emmanuel Kant, nasz „rodak” z Królewca, sformułował trzy pytania: „Czy istnieje Bóg”, „Czy posiadamy
wolną wolę?”, „Czy istnieje życie po śmierci?”. Na
żadne z nich nie mamy do dnia dzisiejszego zadawalającej odpowiedzi, którą zaakceptowaliby wszyscy.
Cóż moglibyśmy więcej powiedzieć niż to, że człowiek gromadzi przez całe swoje życie czas, z wiekiem
ma go coraz więcej i wtedy zauważa, że to co kiepskiej jakości, najczęściej jest prowokacyjnie głośne i
jaskrawe. A to co dobre, oferuje mu się z dyskretną
nieśmiałością. I w końcu nie wiem: Kocham życie w
sobie, czy siebie w życiu?
NGP 16/2022 (515)

W chwili składania gazety do druku
wciąż jeszcze nie było jasne, jak
będzie wyglądał przyszły rząd w
Szwecji. Ale już wiadomo, że nie
będzie to trwało tak długo, jak po
wyborach w 2018 roku. Wiadomo
jednak, że w nowym parlamencie,
który już zaczął działać w nowym
składzie, nie będzie ani jednej osoby
z polskimi korzeniami.
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze jedyną
szansę ma reprezentujący Szwedzkich Demokratów
(Sd) Mściwoj Świgoń, który startując z pierwszego
miejsca na kartach wyborczych w Solnej, jest na liście
“rezerwowych” parlamentarzystów, gdyby któryś z
jego kolegów partyjnych zrezygnował z mandatu.
Pozostali kandydaci do parlamentu polskiego pochodzenia – łącznie znaleźliśmy na listach wyborczych 12 osób – byli na dalszych miejscach na kartach
wyborczych i w wyborach “personalnych” uzyskali
słabe wyniki. Zdecydowanie najlepszy Dominika
Peczyńska (L) jako osoba najbardziej znana i rozpoznawalna, uzyskując kilkaset głosów (w Sztokholmie
ponad 400). Piotra Gabrysia (M) startującego z listy w Vännersborg zakreśliło 53 wyborców, Annę
Lipińską (Kd) z Gustavsberg – 50 wyborców. Pozostali otrzymali po parę głosów, np: Małgorzata Andersson (Kd) – 5, Jacek Jurkowski (Mp) – 4, Jens
Jackowski (Mp) – 4, Halina Gustavsson Myszka (L)
– 1. (Te dane są tylko przybliżone, gdyż trudno podliczyć wszystkie głosy, gdy kandydującyumieszczeni
byli na kilku listach wyborczych w całej Szwecji).

Jak mnie
zmuszono do
zrzeczenia się
polskiego
obywatelstwa
To nie miało miejsca w roku 1968.
I nikt mnie nie zmuszał, sam się
zmusiłem. Dlaczego?
W roku 1971, sześć i pół roku po przybyciu do
Szwecji, przyznano mi szwedzkie obywatelstwo.
Urzędnik tej dobrej nowiny powiedział: – Odtąd, ze
szwedzkim paszportem, możesz jeździć do wszystkich krajów świata, tam cię chroni państwo szwedzkie. Z wyjątkiem Polski, której obywatelstwo nadal
posiadasz.
Cóż miałem robić? Chciałem jeździć do Polski, a z
podwójnym obywatelstwem mogłem być narażony na
ryzyko, przed którym nie chroniła mnie potęga państwa szwedzkiego. Wystąpiłem w konsulacie PRL o
zwolnienie. Trwało to kolejnych 6 lat, dostałem dwie
odmowy i dopiero za trzecim razem odpowiedź była pozytywna i ogarniała także rodzinę (żonę i syna),
którą w międzyczasie założyłem. A oni, z racji późniejszych od moich czynności: przybycia do Szwecji
i urodzenia, wystąpili wraz ze mną dopiero za trzecim
podejściem. I wtedy polskie władze gremialnie z nas

Nieco lepiej poszło “polskim” kandydatom w
wyborach do władz komunalnych. Dobry wynik, i
miejsce we władzach komunalnych, uzyskała Marta
Obmińska (M) w Uppsali, także wspomniany już
Mściwoj Świgoń (Sd) w Solnej. Także Patrik Krupa
(M, Olofström), Magdalena Busk (M, Vansbro),
Margareta Grabowska (S, Älvdalen), Stefan Wojnicki Hogberg (M, Lomma), Adrian Kasperczyk
(L, Lund), Linda Obiedziński (M, Malmö), Wioletta Kopańska Larsson (Sd, Svalöv), Emanuel
Książkiewicz Pettersson (S, Botkyrka), Kristoffer
Szubzda (Sd, Botkyrka), Monika Brodzińska (Sd,
Sollentuna), Stanisław Lewalski (M, Upplands
Bro), Anna Weronika Lipińska (Kd, Värmdö),
Anita Blinkowska Elonen (Sd, Värmdö) i Alicja
Kapica (M, Sundsvall). Na listach rezerwowych
(ersättare) znajdujemy: Małgorzatę Andersson
(Kd, Karlskrona), Katarzynę Krupę i Krystynę
Antkiewicz (obie M, Olofström), Zofię Marię Svensson (M, Bjuv), Bożenę Motylińską (Sd, Bromölla),
Jolantę Kowalkowską (M, Danderyd), Rogera
Urbańskiego (Sd, Huddinge), Daniela Dudka (C,
Stockholm), Rafała Wiśniewskiego (M, Eskilstuna),
Barbarę Ciołek (Sd, Enköping), Tomasza Zbigniewa Barona (Sd, Sundsvall).
We władzach regionalnych znalazła się Anna Maria Dzikowska Zasadowska (M, Västernorrland),
a “ersättare” będą: Agnes Agnieszka Polak Ljung
(M, Halland) i Irena Tyszko Tähkävuori (V,
Södermanaland).
To by oznaczało, że czynnymi lokalnymi politykami (bądź osobami z szansą by nimi zostać) zostało
niemal 30 osób polskiego pochodzenia. Najwięcej z
nich reprezentuje Partię Moderatów (12) i Szwedzkich
Demokratów (10).
Lista nazwisk, być może, nie jest pełna, w chwili
pisania artykułu, nie wszystkie protokoły z komisji
wyborczych były dostępne, bądź gotowe.
(ngp)
zrezygnowały, jako nieuleczalnych antykomunistów.
Wcześniej padały propozycje: A może by pan wystąpił o paszport konsularny? Na co odpowiadałem, że
nie będę robił z tata wariata, bo tata (państwo szwedzkie) mi zaufał, a teraz ja – jak niektórzy, zdaniem
Gomułki – tworzyłbym w Szwecji jakąś V-tą kolumnę
i grzeszył nielojalnością wobec mej nowej ojczyzny.
Zatem zrzekłem się starej, by dla zaspokojenia
przepisów nowej, a także dla własnej wygody, móc
tę starą regularnie odwiedzać, z przyzwyczajenia i
nostalgii.
Zanim jednak to się stało, w roku 1978, po 14 latach rozłąki, przeżyliśmy wszyscy nerwową przygodę. Wracając latem 1977 z urlopu w Bułgarii, gdzie
nieostrożnie narażałem się sowieckim turystom (co
opisałem w innym tekście), nasz samolot dostąpił
przymusowego lądowania w Berlinie. Liczyłem na
Tempelhof, ale, niestety, było to inne lotnisko, w
Berlinie Wschodnim. Zaraz po wylądowaniu jakiś
NRD-owski urzędnik zebrał wszystkie paszporty i już
spodziewałem się najgorszego: sprawdzą kto i co i
nas wycofają z dalszej podróży. Te obawy okazały się
płonne. Już w domu, otwierając nagromadzoną pocztę
natychmiast natrafiłem na list zawierający zwolnienie
nas trojga z polskiego obywatelstwa.
Aleksander Kwiatkowski

Chcesz się ogłosić?
Zadzwoń
/wyślij smsa
073 98 53 615
lub napisz do nas:
polonica@polonica.se
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imię Ojca i Syna... Spotkanie w Ośrodku
Polskich Organizacji Niepodległościowych w
Sztokholmie, zorganizowane przez Stowarzyszenie
Patriotów Polskich Semper Fidelis (pod szyldem
Kongresu Polaków w Szwecji) na temat rotmistrza
Pileckiego rozpoczęto modlitwą. Albo coś przegapiłem i w międzyczasie Pilecki został błogosławionym,
albo ten dewocki, kościółkowy duch przeniknął do
lokalu, który kiedyś miał służyć wszystkim, bez
względu na wiarę lub niewiarę. Jeszcze bardziej
kuriozalne było to, że gdy przyszło do zadawania
pytań prelegentce, “wylewna w słowach” – mówiąca
na jednym odechu pani dr Anna Mandrela, usłyszawszy pytanie dla niej “niewygodne”, zaproponowała,
by wyłączyć kamerę, która nagrywała całe spotkanie. Wówczas na pytanie odpowie. Czyli po prostu
zaproponowała “cenzurę prewencyjną”. Tak mi się
to skojarzyło, zwłaszcza że niegdyś jednym z filarów
Stowarzyszenia Patriotów był ktoś, kto pracował w
cenzurze.... Amen.

P

lusem jest to, że prawica mnoży się przez dzielenie, co przynosi jej ujemny efekt. Taka, nieco
skomplikowana myśl, przychodzi do głowy, gdy
słyszymy, że “polscy, prawdziwi patrioci”, skupieni
w Klubach Gazety Polskiej w Sztokholmie, dzielą się
z zawrotną szybkością, a raczej – należało by napisać
– pączkują. Ponoć, jak głosi plotka, skłóceni między
sobą, podzielili się na trzy organizacje. To chyba
jedyny dowód na to, że polskie życie emigracyjne nie
zamiera.

M

aciej Stuhr na Facebooku o Macierewiczu,
który uhonorowany został przez prezydenta
Dudę: Mechanizm jest chyba dość prosty. Im więcej
dowodów na draństwo, tym większa i tym szybciej
musi przyjść nagroda, żeby to jakoś zrównoważyć.
Żeby to wszystko się nie rozleciało. Ale obawiam się,
że Order Orła Białego to jednak w tym przypadku za
mało. Tu by się przydała beatyfikacja.

r Przemysław Witkowski z Collegium Civitas w
wywiadzie zatytułowanym: “Poglądy Olszańskiego pasują putinowskiej Rosji”: — Nie sądzę,
żeby Wojciech Olszański miał szansę zostać przyszłym polskim dyktatorem (śmiech). Polska jest zbyt
dostatnim i spokojnym krajem. Dużo groźniejsi dla
demokracji są w Polsce politycy w typie Jarosława
Kaczyńskiego. Ci, udając polityków cywilizowanej
prawicy, są w stanie krok po kroku instalować w
Polsce autorytarne, religijne i ultrakonserwatywne
państwo na wzór tych, jakie w Portugalii i Hiszpanii swego czasu zainstalowali António de Oliveira
Salazar czy Francisco Franco. W ostatecznym rozrachunku oni są dużo bardziej dla współczesnej Polski
niebezpieczni niż nacjonalistyczni rewolucjoniści. A
tym bardziej niż jacyś przebierańcy-komedianci w
wieku przedemerytalnym.
Prowadzący rozmowę pyta: Dlaczego Polonia się w
to angażuje? — To prosty mechanizm, typowy dla
różnych nacji. Osoby, które długo przebywają za granicą, wpadają w rodzaj sentymentu, takiej nostalgii
za Ojczyzną. Wszystko, co polskie, co podkreśla polskość, wydaje im się niesamowicie “ich”, atrakcyjne,
wartościowe, a Olszański aż “kipi” od tej polskości,
pokazuje, gdzie tylko może, wielkie polskie flagi, w co
drugim wypowiadanym przez niego zdaniu pojawia
się nawiązanie do Polski, Polaków, polskości. To
typowo nacjonalistyczne zgrupowanie.
I jak tu się dziwić tym modłom w OPONie i mnożącym się Klubom Gazety Polskiej....?

B

yły premier, szef SLD, Leszek Miller o Kaczyńskim: Prezes wygląda marnie i według mnie nie
powinien ani jeździć, ani chodzić, ani stać. Powinien
siedzieć.

M

ieszkający w Sztokholmie Sławomir Woźniak
(obecnie zaangażowany w pomoc dla Ukrainy
– patrzymy z podziwem!) na Facebooku w komentarzu do artykułu “45-latka nie może znaleźć pracy
przez swój wygląd. Nie chcą jej nawet do sprzątania toalet”. Jestem osobą starającą się wypierać
uprzedzenia, ale nieraz mam poważne problemy z
wytatuowanymi istotami! Sam nigdy na taki pomysł
oszpecenia się nie wpadłem, tym bardziej, że nigdy
nie widziałem oklejonego Lamborghini!

W

kraju nad Wisłą atmosferę rozgrzał proces, jaki
Jarosław Kaczyński wytoczył znanemu Youtuberowi Janowi Pińskiemu o znieważenie. Chodzi
o stwierdzenie, że Kaczyński jest gejem. Podczas
pierwszej rozprawy przed sądem, Piński oświadczył,
że widział zrobione pod prysznicem nagie zdjęcie
Jarosława Kaczyńskiego z oficerem WSI (Wojskowych Służby Informacyjnych – tych, za które kiedyś
odpowiadał Macierenko). Prezes prezesów poczuł
się urażony, tylko teraz nie wiadomo za co. Czy że
ktoś mu przypisuje orientację, której nie ma; czy
może na zdjęciu źle wyszedł; czy może nagusieński
prezes tam był, ale z kimś innym. Mój nieżyjący już
znajomy (który miał dobre kontakty w – nazwijmy
to eufemistycznie – aparacie władzy) twierdził z całą
stanowczością, że przypisywana prezesowi orientacja jest zgodna z prawdą, ale na bliską mu osobę
wskazywał zupełnie kogoś innego. Nazwisko znane,
dzisiaj to jeden z wiceministrów w rządzie Morawieckiego. Proces, który na razie został przerwany,
pokazuje jak zaściankowym krajem jest Polska, że
tyle wrzawy budzi, rzeczywiste czy też wymyślone,
zdjęcie nagiego polityka. (Wiem, że nie o to chodzi).

M

anuela Gretkowska na FB:
Polska bez wody ale z wódą
Polska bez prądu ale z chorą energią
Polska bez wiary ale z Kościołem
Polska bez kasy ale z miliardami
Polska bez przyszłości ale z perspektywami
Polska bez prawa ale sprawiedliwa
Polska bez euro ale z drukarzem Glapą
Polska bez głowy ale to to z urządzoną dupą

M

ieszkająca w Sztokholmie Krystyna Motog
na Facebooku: Mieliśmy różnych lokatorów
w kamienicy, muzułmanów, hindusów, ateistów, ale
odkąd pojawiło się „kurwa, Jezus Maria” i masa
dymu z papierosów, krzyku i alkoholu, to reszta
ma już pewność - wpadliśmy jak śliwki w kompot.
Polacy!

D

obry tytuł wywiadu w „Gazecie Wyborczej”
z mieszkającą w Sztokholmie Sabiną Baral,
której książka „Zapiski z wygnania” przerobiona na
sztukę, grana jest w Teatrze Polonia w Warszawie:
„Ludzie, którzy nienawidzą, znajdą sobie nowych
Żydów”.

W

tygodniku “Nie” Jerzego Urbana, dosadna
ocena sytuacji gospodarczej w Polsce:

K

ilka tygodni temu w Sztokholmie z roboczą wizytą przebywał wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk i, jak informował
później na stronie Facebooka, rozmawiał także z
Ambasador RP Joanną Hofman oraz dyrektorem
Instytutu Polskiego w Sztokholmie, Pawłem Ruszkiewiczem o wsparciu dalszej działalności tegoż
Instytutu. Czytamy: Polska obecność poza granicami kraju to nie tylko wyzwania polityczne polskich
ambasad, ale także cele w zakresie prowadzenia
dyplomacji publicznej i kulturalnej. Za promocję
polskiej kultury poza granicami kraju odpowiada
25 Instytutów Polskich w całym świecie. Przywiązujemy dużą wagę do dzielenia się polską kulturą ze
społecznością międzynarodową, dlatego podjęliśmy
decyzję o inwestycji dla poprawienia warunków
funkcjonowania Instytutu Polskiego w Sztokholmie,
tak aby był bardziej dostępny dla gości, a jego działalność jeszcze bardziej widzialna. W tej sprawie
rozmawiałem dziś z Ambasador RP w Królestwie
Szwecji, p. Joanną Hofman oraz z Dyrektorem IP w
Sztokholmie, p. Pawłem Ruszkiewiczem. Wspólnie
nakreśliliśmy plan działań na najbliższe miesiące.
Można by przyklasnąć, gdyby nie to, że absurdalne decyzje kiedyś, gdy pozbawiono Instytutu
jego siedziby na Villagatan 2 i przeniesienie go na
Mosebacken w Sztokholmie – co po paru latach
zakończyło się kolejną wyprowadzką w „biurowy
niebyt” w budynku ambasady – nie doprowadziły
do sytuacji w jakiej IP znajduje się dzisiaj (i to bez
względu na takie, czy inne polityczne skrzywienie). Wszystko to pokazuje, że polityka kulturalna
MSZ odbija się do ściany do ściany, a wszystkie
wcześniejsze zapewnienia, że „zmiany są potrzebne, by nadążyć za przemianami w formie promocji
kultury i właściwym marketingiem” po prostu się
nie sprawdziły. Tylko nikt do tego nie chce się
przyznać. Pisaliśmy o tym na łamach NGP wielokrotnie. Sęk (bez złośliwości) w tym, że dobrze
funkcjonującą kiedyś siedzibę Instytutu zamieniono
w rezydencję ambasadora, a Instytut koczuje dzisiaj
na przylepkę. Chichotem historii byłby fakt, gdyby
rozmowy wiceministra Sęka i jego deklaracje o trosce, z jaką patrzy na IP w Sztokholmie, odbyły się
w saloniku dzisiejszej rezydencji pani Ambasador...

N

ie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać... Na
stronie Facebookowej Kongresu Polaków w
Szwecji ktoś włożył link do programu telewizji
internetowej wRealu24, gdzie dwaj rozmówcy –
prowadzący program Brunon Różycki oraz gość
Radosław Patlewicz mówią o... skandalu w Szwecji.
„Skandal w Szwecji! Polscy badacze „kontrowersyjni” dla Polonii?!” – nosi tytuł programu. Chodzi
o to, że obaj panowie, historycy – jeden zajmuje się
Piłsudskim, a drugi stosunkami polsko-żydowskimi, zostali zaproszeni we wrześniu przez „polskich
patriotów” z Semper Fidelis na spotkanie w Sztokholmie w OPON, ale w ostatniej chwili spotkanie
odwołano, bo Kongres Polaków w Szwecji przestraszył się i nie udostępnił SPP lokalu. Różycki mówi
więc o cenzurze, a Patlewicz barwnie opisuje, jakie
według niego były prawdziwe przyczyny odwołania
spotkania. Twierdzi, że na pewno chodziło o to, że
Różycki miał krytycznie mówić o Piłsudskim, a
przecież nawet na zdjęciach na Facebooku prezentujących lokal OPON widać, że na ścianie jest
wielkie popiersie Marszałka. Dodajmy, że Patlewicz
jest autorem takich książek jak „Mędrcy Syjonu”
i „Mord rytualny w Rzeszowie. Śledztwo historyczne”. Autor przedstawia się na Twitterze jako
„Katolik, monarchista, tradycjonalista, antykomunista, antyfaszysta. W skrócie: polski patriota”. Ja
bym dodał „idiota”, bo jeśli jego książki mają taki
sam poziom wiedzy, jak jego wiedza o Kongresie i
OPONie, to marna rekomendacja. Swoją drogą, Różycki oskarżając Kongres o cenzurę i „poprawność
polityczną” bije na głowę Patlewicza. Ironicznie
można dopisać: Jaka cenzura, panowie??!! Toż
Kongres sam na swojej stronie FB upublicznia
materiały, które go „demaskują”...
NGP 16/2022 (515)
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Money
makes
the world
go round
ABBA w piosence o tym
tytule utrafiła w sedno
sprawy. Pieniądze są motorem świata, a wynaleźli
je podobno Fenicjanie.
Ktoś stwierdził z rozczarowaniem: „szkoda, że
tak mało”.
Producenci stale próbują i na ogół
skutecznie wycisnąć jak najwięcej
pieniędzy od konsumenta. Oto kilka
skromnych przykładów. Gąbki scotch
coraz mniejsze i gorszej jakości. Ale
cena jest niezmienna. W początkowym
okresie pandemii alkohol do dezynfekcji rąk był wyczerpany w aptekach.
Zamawiając przez Internet żądano 200
kr za malutką buteleczkę, czyli drożej
niż przeliczając na litr przedniej whisky. Kupując ostatnio miód zauważyłam, że słoik ma wprawdzie ten kształt
co zawsze, ale jest mniejszy. Jeśli sklep
ma promocję na pewien produkt nigdy nie wiadomo, czy jego cena była
uprzednio wyższa. To stara sztuczka.
Nie tylko producenci mają monopol na wyciąganie od nas pieniędzy.
Państwo jest jeszcze lepsze w tej dziedzinie. Podatki mamy najwyższe w

Europie, a może i na świecie. A teraz,
w ostatniej chwili, dostaliśmy wiadomość, że opłata za przynależność do
wspólnoty mieszkaniowej będzie obciążona podatkiem Moms. Jeszcze jeden sposób na okradanie obywateli.
Troska o środowisko jest pełna hipokryzji. Termometry rtęciowe, jako
potencjalne ryzyko, zostały wycofane, natomiast nowe energooszczędne
żarówki zawierają rtęć. Kto na tym
zarabia? Na pewno wytwórcy produktów zastępczych, a nie ich użytkownik.
Termometrom do mierzenia temperatury w uchu nie można ufać. Kiedyś
zmierzono ją Małżonkowi i różnica
temperatur między uszami wynosiła
dwa stopnie. Poza tym wymagają one
baterii, a nigdy nie wiadomo, czy jest
sprawna, jako że termometr używa się
rzadko. O żarówkach pisałam w oddzielnym felietonie, więc nie będę się
powtarzać.
O plastikowych torebkach pisałam
również, ale to temat rzeka i zakłamanie dużej klasy. Plastiku nie udało się
usunąć, otacza nas nadal w przedmiotach codziennego użytku, na przykład
w damskich torebkach, zabawkach (lego!), butelkach, czy wykładzinach. Od
kiedy plastik uznano za nieprzyjazny
dla środowiska sklepy nie oferują torebek plastikowych, które kiedyś dawały
za darmo. Lepiej przerzucić ich koszt
na klienta. Nie ma w tym jednak większej logiki. Papierowe torby też obecnie są odpłatne. W pobliskim sklepie,
gdzie zazwyczaj robimy zakupy, z dnia
na dzień zmieniają się zwyczaje. Raz,
jak kiedyś, mamy do dyspozycji rolki z
torebkami, innym razem są one wyklęte i zastąpione papierowymi torebkami z celofanowym okienkiem na całej
długości. Nadają się one do suchych
i niezbyt ciężkich produktów. Kiedy
próbowałam ich przy kupnie kartofli i
nieopatrznie chwyciłam za celofan, torebka pękła, a kartofle rozsypały się po
całym sklepie. Próba użycia ich do czereśni również zakończyła się fiaskiem.
I w tym wypadku klient jest zmuszony
zaopatrywać się w torebki własnym

kosztem. Mam ich całą kolekcję. Te
największe z uchwytami służą do odpadów kuchennych. Ale są cienkie,
dziurawią je łodyżki zwiędłych kwiatów i często pękają przy wyjmowaniu z
drucianego stelaża. Usuwanie odpadów
z podłogi nie należy do moich ulubionych zajęć. Mniejsze torebki z uchwytami to klasyk, trudno wyliczyć wszystkie ich możliwości. Jeszcze mniejsze,
bez uchwytów też są uniwersalne. Jest
jeszcze jedna rolka, nabyta przez pomyłkę z jedną wielometrową torebką.
Do czego może służyć, nie wiadomo.
Może należy uciąć żądaną długość i zawiązać na supeł z jednego końca?
Gotówka to przestarzały środek
płatniczy. Niektóre sklepy lub kasy
sklepowe nie przyjmują gotówki. Jej
rolę przejęła karta kredytowa, bank na
Internecie i swish. Młoda, ale na pewno
już pełnoletnia kasjerka oświadczyła,
przeliczając podejrzliwie monety, że
nigdy w życiu nie płaciła gotówką, zawsze kartą. Kartą można płacić w różny sposób. Kiedyś należało ją wsunąć
do specjalnego czytnika i wcisnąć kod.
Obecnie wystarczy przesunąć kartę nad
okienkiem czytnika, a kod potrzebny jest tylko przy wyższych kwotach.
Niestety karta przestała być bezpiecznym środkiem płatniczym. Wzrasta
ilość oszustw. Metody są dla niewtajemniczonych zagadką. Ale ci, których
konta bankowe nagle zostały opróżnione będą o tym długo pamiętać.
Zdarzyło mi się kiedyś przekroczyć
finansowe prawo. Prałam pieniądze!
Karta płatnicza, Visa przez pomyłkę
dostała się do pralki. Karta przeżyła
pranie w 60 stopniach i nadal działa
bez zarzutu. Metoda prania okazała się
bezpieczna, ale nie rentowna.
Wspominam z nostalgią czasy wczesnej młodości kiedy wsiadało się do
tramwaju, czy autobusu, podawało
konduktorowi monetę i dostawało bilet w zamian. Jakie to było proste. Po
przyjeździe do Szwecji korzystałam
od razu z biletu miesięcznego, a indywidualne jazdy odbywałam własnym
autem. Wtedy jeszcze parkowanie w

mieście nie było problemem. Obecnie
opłaty za jazdę środkami komunikacji
zbiorowej są horrendalnie wysokie.
Dojazd z naszej podmiejskiej dzielnicy do Sztokholmu kosztuje więcej
niż lot tanimi liniami ze Sztokholmu
do Warszawy. Przez pewien czas były
do kupienia papierowe taśmy z pewną
ilością ulgowych kuponów, które kasowało się przy wejściu. Dawały one
możliwość sprawdzenia ile jazd nam
pozostało. Potem zastąpiono je odpłatną kartą, którą można było załadować
pewną sumą i doładowywać w miarę
potrzeby. Potem zastąpiła ją inna karta,
której nawet nie zdążyłam wypróbować, jako że unikałam jazd w czasie
pandemii. A teraz doszły mnie słuchy,
że do kolektywnej jazdy nieodzowny
jest telefon komórkowy. Jak sobie dadzą radę ci, co nie posiadają komórki?
Są kraje, gdzie emeryci mają prawo do
bezpłatnego korzystania z komunikacji zbiorowej. Oby Szwecja poszła ich
śladem.
Na wywożeniu odpadów też można zarobić. Zakład od oczyszczania
pobiera dodatkową opłatę za ilość
kroków od domowego pojemnika do
wozu-śmieciarki. Jeśli chce się tego
uniknąć można zaabonować pojemnik na kółkach, który co poniedziałek
należy stawiać w wyznaczonym do
tego miejscu. Jako emerytka uważam,
że zasłużyłam na wygodne życie, a
przynajmniej na równie wygodne co
przed emeryturą i płacę za dodatkowe
kroki. Postanowiłam jednak przechytrzyć krwiopijców. Ponieważ nasza
ilość śmieci jest niewielka, zamówiliśmy wywóz co drugi tydzień, co jest
znacznie tańsze. Kto na tym jest finansowo górą, do końca nie wiadomo.
Ostatnio padła propozycja, aby zlikwidować ogólnodostępne pojemniki
na gazety. Każdy może zamówić sobie odpłatne zabieranie gazet z domu.
Jest wiele sposobów, aby konsumenta
uderzyć po kieszeni. Wyrwigrosze nie
próżnują.
Teresa Urban

PAŹDZIERNIKOWY SALON POEZJI
Stowarzyszenie Sztokholmski Salon Poezji zaprasza na
XXXVI Edycję Salonu.

Gościem wieczoru będzie znany i bardzo lubiany aktor, Grzegorz Damięcki,
który wystąpi w swoim autorskim programie zatytułowanym ”Śpiew konika
polnego”. W programie teksty m. in. T. Różewicza, P. Nerudy, M. Grechuty,
B. Okudżawy, S. Balińskiego, W. Młynarskiego i innych.
Poniedziałek 17 października 2022, godz. 19.00
Teater Tre, Roselundsgatan 12, Sztokholm.
UWAGA – Wstęp wolny, ale obowiązkowa jest rezerwacja miejsc!
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 10 do 13 października
w godzinach 17-19. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Tel: 08-739 38 39; 073-505 11 27

PRACA

OGŁOSZENIE

Autoryzowane biuro księgowe w Sztokholmie
poszukuje osób z doświadczeniem.
Zgłoszenia prosimy kierować na naszego maila dołączając numer telefonu.
agata.drewnik@alime.se
Agata Drewnik
Redovisningskonsult
Alime Consulting AB
Brännkyrkagatan 72
SE-118 23 Stockholm
Mobil: +46 (0) 73 642 99 86
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Wokół
rozmowy.
O krótkich
formach
prozy Anny
Winner
Rozmowa od dawien dawna stosowana
jest w twórczości literackiej i przyjmuje
tam różne formy: od rozmowy swobodnej i prywatnej po mniej lub bardziej
formalne wywiady, dysputy, dyskusje,
polemiki... Do dialogu sięgają przede
wszystkim dramaturdzy, ale rozmowa
odgrywa również istotną rolę w utworach epickich, gdzie nie tylko ożywia
fabułę, ale wnosi do tekstu lekkość
stylu i pozwala bliżej scharakteryzować
bohaterów. Strategię rozmowy chętnie
stosuje w swoich opowiadaniach polska
pisarka migracyjna – Anna Winner,
łącząc wypowiedzi swoich bohaterów
z szerszymi partiami narracyjnymi.
Anna Winner, prawdziwe nazwisko Anna Wiśniewska, jest pisarką mieszkającą w Szwecji od ponad 40
lat. Ostatnio ukazał się w Wydawnictwie Polonica
kolejny tom jej serii książkowej Jak ziarnka piasku.
Jest to już piętnasta książka pisarki, która debiutowała późno, dopiero po przejściu na emeryturę. Jej
debiutem literackim była powieść Czarno-białe życie
(2011). (...)
***
W bogatej twórczości prozatorskiej Anny Winner
można wyróżnić kilka nurtów: znajdujemy tam utwory o tematyce historycznej i społeczno-kulturowej,
sagi rodzinne, powieści biograficzne, psychologiczne
i wspomnieniowe oraz krótkie formy prozy, sytuujące się gdzieś na granicy między swobodną rozmową,
opowiadaniem, wywiadem, reportażem. Bazują one
na rozmowach pisarki z jej informatorami. Prywatny i
subiektywny charakter rozmowy oraz jej beletryzacja
sprawiają, że teksty pisarki stają się utworami literackimi – krótkimi formami prozy, które określa się
potocznie mianem opowiadań. Najbardziej wyróżnia
je technika pisania: częste stosowanie dialogu, ukazywanie historii życia autentycznych ludzi, sięganie do
prawdziwych wydarzeń, faktów i realiów współczesnych. Rozmowy spełniają w książkach Winner kilka
funkcji: stwarzają możliwość bezpośredniego kontaktu autorki z jej bohaterami, są elementem łączącym w
całość poszczególne zdarzenia, są źródłem wiadomości na temat wydarzeń istotnych dla dalszego rozwoju
toku rozmowy, przyczyniają się poza tym do bliższej
charakterystyki postaci.
Anna Winner we wszystkich swoich utworach interesuje się skomplikowanymi relacjami między ludźmi
i niezwykłymi losami swoich postaci. Ukazuje różne
drogi ich życia, stosunek do innych i do siebie samych, trudności, z jakimi walczą i jakie udaje się im
pokonać, by zachować własną godność i tożsamość.
Celem pisarki jest – jak sądzę – napisanie utworu
ciekawego, przyciągającego uwagę czytelnika interesującą tematyką natury socjalnej, kulturowej, politycznej, psychologicznej, moralnej lub religijnej oraz
ukazanie zmagań bohaterów z problemami, z jakimi
boryka się człowiek współczesny.
Rozmowa jest najczęściej występującą formą stosowaną niemal w całej twórczości prozatorskiej Winner.
Pisarka włącza poza tym w treść swoich książek
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fragmenty pamiętników (np. pamiętnik matki i ojca
pisarki), wspomnienia, listy i dzienniki (np. dzienniczek Emmy - Marzeny, wywiezionej do Niemiec
w czasie II wojny światowej), fotografie, różnego
rodzaju dane faktograficzne. Są to materiały o wartości dokumentów, jakie autorka sama odkryła lub
jakie dostała, i które wplotła potem w fabułę swoich
opowieści. Uczyniła to, oczywiście, za zgodą swoich
rozmówców.
Co istotne, Winner jest w znacznym stopniu osobą
współwystępującą w swoich utworach: to ona kieruje rozmową, dopytuje o szczegóły, jest dociekliwa,
ale zarazem przyjazna, serdeczna i wyrozumiała, co
wzbudza zaufanie rozmówców, a jej samej pozwala
otwierać ludzkie serca i skłaniać rozmawiających do
dalszych wspomnień, wynurzeń i zwierzeń. Autorka
nie kwestionuje wypowiedzi swoich bohaterów,
gdyż wysoko ceni tzw. prawdę indywiduum, czyli
prawdy jednostkowe, jakie mają w jej oczach dużą
wartość. To one odkrywają przed czytelnikiem, ale
również i przed nią samą różne prawdy o życiu i świecie, które przybierać mogą niekiedy także charakter
uniwersalny.
***
Po raz pierwszy do strategii rozmowy sięgnęła
Anna Winner w książce Nieprzewidziane skutki złamania nogi, czyli Stockholm´s Taxi Drivers, wydanej
w Polsce w roku 2014. Jest to zbiór szesnastu wywiadów z kierowcami sztokholmskich taksówek, którzy z
powodu złamania nogi przez autorkę dowozili pisarkę
do pracy w sztokholmskim Landstinget. Książka długo przeleżała się w szufladzie, w sumie ponad dziewięć lat, a to wielka szkoda. Gdyby była napisana po
szwedzku i wydana w Szwecji, z pewnością stałaby
się zauważonym i być może nawet dyskutowanym
wydarzeniem literackim lat 90-tych. Wynikałoby to
między innymi stąd, że wtedy jeszcze nie było wielu
książek traktujących o problemach migrantów, którzy sami opowiadaliby o swoim życiu w szwedzkim
społeczeństwie.
Taksówkarze są przedstawicielami różnych kultur
i użytkownikami różnych języków. Rozmowy z nimi odbywają się w nowo nabytej szwedczyznie, nie
zawsze poprawnej gramatyczne i zwykle słabo zróżnicowanej pod względem słownictwa i stylu. Pisarka
zainteresowana ich losami nagrywa z nimi swoje rozmowy, jednak pisze ostatecznie książkę po polsku.
Dowiaduje się, że jej bohaterowie przybyli do Szwecji
z różnych części świata i że pochodzą z różnych klas
i środowisk społecznych. Przyjechali z Iranu, Iraku,
Izraela, Kosowa, Tunezji, Pakistanu, Ukrainy, Cypru
itd. W książce pojawiają się też Polacy, jacy opuścili kraj z powodów rodzinnych, ekonomicznych, politycznych i innych. Niektórzy, mimo ukończonych
studiów wyższych we własnym kraju, podejmują
ciężką pracę fizyczną w celu utrzymania siebie i swojej rodziny lub – jeśli mają więcej szczęścia – jeżdżą
taksówką.
Sztokholmscy taksówkarze, którzy przybyli do
Szwecji spoza Europy, zwykle są wyznawcami islamu. Dla wielu z nich życie w zsekularyzowanym
szwedzkim społeczeństwie jest trudne i wywołuje
wiele konfliktów społecznych, kulturowych i wyznaniowych. Wszyscy opowiadają o powodach emigracji
i o wyborze miejsca migracji, o problemach związanych z adaptacją w szwedzkim środowisku językowym i kulturowym, o swoim stosunku do własnego
kraju i do nowego miejsca zamieszkania, w którym
obowiązuje inny niż w ich dawnej ojczyźnie kod kulturowy, inne obyczaje i inne relacje między ludźmi.
System szwedzkich wartości jest dla rozmówców
pisarki niezrozumiały i stąd, z wielu powodów, dla
nich nieakceptowalny. Ważny w każdym społeczeństwie niepisany kod norm kulturowych jest dla nich
niemożliwy do odczytania, niemówiąc już o zastosowaniu go w życiu codziennym, w pracy i w kontaktach międzyludzkich. Opowieści kierowców są
swoistą formą konfrontacji ich rodzimych obyczajów
ze szwedzką kulturą. W rozmowach tych szczególnie
dochodzi do głosu problem odmiennego od europejskiego sposobu traktowania kobiety i jej roli córki,
siostry, matki i żony.
Warto podkreślić, że w książce pojawiają się czasem wypowiedzi natury bardziej ogólnej, na przykład
o sytuacji geopolitycznej w świecie, dlatego z uwagi na ich aktualność warto przynajmniej jedną z nich
tutaj przytoczyć. Oto co mówi Ukrainiec o polskich
korzeniach – Michajło ze Lwowa – na wiele lat przed
inwazją Rosji na Ukrainę:
„Chciałem ci opowiedzieć o Ukraińcach i ich dążeniach do wolności, ale bałem się, że mnie nie zrozumiesz. Bo widzisz, jeszcze nasi rodzice mieli pochowaną broń, żeby walczyć o niepodległą Ukrainę
z Ruskimi lub z Polakami, ale my urodzeni po wojnie,
powinniśmy dojść do porozumienia. Wyrzucić żale i
zjednoczyć się przeciw tyranowi.

– To znaczy komu?
– No przecież mówię, przeciw Ruskim! Nasze
kraje, mające wspólną historię, powinny walczyć
ramię w ramię. My do was ciążymy. Czujemy się
Europejczykami. Nie sądzisz?
– Wiesz, ja nie bardzo jestem zainteresowana polityką... – zaczęłam niepewnie, ale on mnie nie słuchał,
bo to był tylko taki grzecznościowy zwrot szwedzki, na
który nie oczekuje się odpowiedzi.
– Czy pamiętasz, co działo się na Lwowskim Majdanie w 2004 roku? Wtedy byliście z nami. Wasi
prezydenci pomagali. Razem z naszą pomarańczową
opozycją śpiewali nasz rewolucyjny hymn Razom
nas bahato, nas ne podołaty (Jest nas wielu, nas nie
pokonacie).
– Tak pamiętam, ale ciebie już tam nie było...
– Niestety, nie wyjechałbym, gdybym wiedział, że
wygramy. Byłem już w Szwecji i z innej perspektywy
na to patrzyłem. Widziałem “czerwony” Kijów, sprzyjający Moskwie i wyraźnie zobaczyłem granicę, która
wcześniej czy później musi doprowadzić do rozłamu.
Popatrz choćby na Krym. Niby jest nasz, a to wielka baza Ruskich. Wcześniej czy później wyciągną po
niego łapę. I kto się na to zgodził, by ich wojska tam
stacjonowały? Nasz ukraiński prezydent – bo z niego
taki Ukrainiec, jak ze mnie Szwed. Toż on po ukraińsku mówi jak ja po szwedzku! – roześmiał się szczerze
ze swego dowcipu.
– Cała Ukraina jest taka: część za Rosją, część za
samodzielnością i partnerstwem z Zachodem”.
Na plan pierwszy poruszanych w książce Anny
Winner kwestii wysuwa się temat wielokulturowości,
widzianej jako problem niezwykle złożony. Każdy z
rozmówców mówi jedynie o sobie, o własnym losie i
o osobistych problemach, ale wszystkie te wypowiedzi razem wziąwszy stanowią szczególnego rodzaju
obraz szwedzkiej mozaiki kulturowej stołecznego
miasta Sztokholmu w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. Dzięki lekturze czytelnik poznaje
nie tylko indywidualne losy migrantów, jacy wybrali
Szwecję jako miejsce azylu, ale również problemy, z
jakimi parało się społeczeństwo szwedzkie tamtych
lat.
Zaczyna też lepiej rozumieć, jak różnice kulturowe
potrafią zrodzić wiele konfliktów, wpływać na kondycję psychiczną przybyszów, zakłócać ich poczucie
tożsamości, utrudniać adaptację w nowym miejscu
zamieszkania. Z rozmów z kierowcami wyłania się
poza tym nowy obraz Szwecji widziany z zewnątrz,
gdyż oglądany z dalekiej perspektywy i innymi niż
szwedzkie oczyma. Dialogi z taksówkarzami w dużej
mierze potwierdzają fakty, za które krytykowani są
migranci: praca na czarno, wykorzystywanie opiekuńczej roli państwa, niezrozumienie szwedzkiego kodu
kulturowego, języka, obyczajowości itd.
Zbiór wywiadów Nieprzewidziane skutki złamania
nogi, czyli Stockholm´s Taxi Drivers (2014) jest interesującym dokumentem czasów, kiedy Skandynawia
stała się celem migracji osób z geograficznie i kulturowo odległych krajów. Utwór można zaliczyć do
prozy dokumentalnej, do wywiadów reportażowych
o tematyce społeczno-obyczajowej widzianej z perspektywy taksówkarzy sztokholmskich.
Poświęciłam tej pozycji sporo uwagi, gdyż jest to
pierwszy utwór, w którym Anna Winner zastosowała
rozmowę jako główną strategię w konstruowaniu treści swoich późniejszych utworów prozatorskich.
***
Do formy rozmowy z ludźmi, których pisarka sama napotkała na swojej drodze życia, powróciła Anna
Winner w książkach z serii Jak ziarnka piasku i tak
pisała o swojej metodzie twórczej:
Wszyscy bohaterowie opowiadali mi o swoich sukcesach, a nawet klęskach ze świadomością tego, że
może kiedyś opiszę ich życie. Dostałam ich zgodę na
to, że na motywach ich wspomnień i opowieści zbuduję literacko opracowane opowiadania. s. 8 (ZP)
Pisarka wyjaśniła również wybór postaci i tytułu
całej serii:
(...) gdy idzie się plażą, nie zapamiętuje się wszystkich ziarenek piasku. W pamięci pozostają znalezione muszelki, okruchy bursztynu, szkiełko oszlifowane
przez fale morskie, również niektóre ślady głęboko
odciśnięte w piasku...
Moi bohaterowie byli tak barwnymi postaciami, że
jak kolorowe, oszlifowane szkiełka, pozostawili niezatarty ślad. (...) chciałam przywołać pamięć o nich
i jeszcze raz pobyć z nimi – zwłaszcza z tymi, którzy
odeszli na zawsze....
Seria Jak ziarnka piasku składa się z kilku tomów
i zawiera dłuższe i krótsze opowiadania – wyznania.
Główną tkanką językową tych książek jest dialog,
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czyli strategia podobna do Stockholm´s Taxi Drivers,
ale już wzbogacona opisami, refleksjami, różnego
rodzaju komentarzami autorki, cytatami wypowiedzi osób spoza kręgu rozmowy itd. Nie są to zatem
wywiady sensu stricto, ale swobodnie prowadzone
rozmowy o charakterze prywatnym z osobami, które
pisarka zna lub z którymi się przyjaźni. Tak „wzbogacone” rozmowy stają się ostatecznie rozmowami-opowiadaniami, w których narracja odgrywa coraz
większą rolę. Jest to być może kolejny krok Winner w
kierunku szerzej zakrojonych utworów epickich.
Do dzisiaj ukazały się trzy tomy w serii Jak ziarnka piasku (pierwszy nie miał numeru). W książkach
tych znajdujemy opowieści interesujące i poruszające
zarazem. Z wielu historii jednostkowego życia ludzi starszych i młodszych, kobiet i mężczyzn, osób
pochodzących z różnych krajów i klas społecznych
powstał interesujący cykl książek. Te opowiadania-rozmowy, a może raczej rozmowy-wynurzenia i
wyznania ukazują ludzi naszych czasów szukających
swojego miejsca w zamęcie współczesnego świata.
Gdyby te utwory nie były oparte na losach autentycznych ludzi, trudno by było uwierzyć w ich prawdziwość, przekraczają one bowiem często nasze nawet
najśmielsze wyobrażenia o życiu.
Opowiadania z tomów Jak ziarnka piasku ukazują
problemy współczesnego człowieka: decyzje o dobrowolnych lub wymuszonych emigracjach i migracjach,
rozterki matki-surogatki, która ma oddać swoje nowo narodzone, “zamówione” dziecko, poszukiwania
prawdziwej wiary wśród religii wyznawców buddyzmu i islamu. Jest tam też w kilku opowiadaniach z
różnych perspektyw ukazany motyw miłości – tej
pięknej i ubogacającej człowieka, ale i tej niszczącej,
połączonej z przemocą i cierpieniem. Pojawia się w
tych książkach również temat różnie rozumianego
szczęścia oraz próby ukojenia rozczarowań i bólu
ucieczką do wódki i narkotyków. Jest tam też mowa o
kryzysach tożsamościowych i problemach psychicznych, o dzieciach zrodzonych z pomocą metody in
vitro, o młodych ludziach zmieniających swą płeć i
o poniesionych z tego powodu konsekwencjach, których nikt nie mógł przewidzieć.
W licznych opowiadaniach-rozmowach z tomów
Jak ziarnka piasku porusza pisarka ważne i aktualne
problemy egzystencjalne, z jakimi borykają się ludzie
naszych czasów. Bohaterowie Winner wciąż i usilnie
starają się znaleźć odpowiedź na pytania: Kim ja właściwie jestem?, Dokąd zmierzam?, Jakim chcę być
człowiekiem?, Czego oczekuję od najbliższych mi
osób i co chcę dać ze siebie innym?
Niektóre rozmowy Winner z jej bohaterami w serii
książkowej Jak ziarnka piasku są sfabularyzowane,
ale wszystkie zakotwiczone są mocno w rzeczywistości, w losach jakiejś autentycznej postaci, w czasach
i realiach współczesnych. Widać to wyraźnie w tomie drugim, w którym oprócz podania prawdziwych
imion i nazwisk swoich rozmówców autorka umieszcza również ich zdjęcia. Do indywidualnych historii
losów ludzkich wkrada się faktografia, co wzmacnia
dokumentalny charakter tej prozy.
Każdy tekst z serii stanowi osobną całość pod
względem strukturalnym i treściowym, ale w centrum każdego toczy się dialog między pisarką a jej
rozmówcą. Wyjątkiem jest tom drugi: wśród rozmów
z interesującymi ludźmi znajduje się tam “opowiadanie” o samej pisarce. To spojrzenie w głąb siebie jest
swego rodzaju wyznaniem, w którym autorka zdradza
czytelnikowi, jak z dawnej Anny Wiśniewskiej zrodziła się nowa i inna Anna – pisarka Anna Winner.
We wszystkich opowiadaniach z serii Jak ziarnka
piasku losy ludzkie przedstawione są z perspektywy
jednostkowej i subiektywnej zarazem, ale wspólnie
odsłaniają przed czytelnikiem niezwykle szeroki i
skomplikowany obraz życia ludzi w przedziale czasowym między II wojną światową a latami nam współczesnymi. W tym sensie książki te mogą być uważane
za literacko udokumentowaną pamięć pokoleniową:
pamięć generacji powojennej oraz jej młodszego pokolenia – generacji córek i synów.
Te opowiadania reportażowe i opowiadania-wyznania Anny Winner czyta się z prawdziwym zaciekawieniem, gdyż są to historie prosto z życia wyjęte,
napisane w sposób interesujący, żywy, przystępny i
sugestywny zarazem, o fabule, której wydarzenia
nierzadko potrafią wprowadzić czytelnika nie tylko
w zdumienie, ale też skłonią go do zadumy i refleksji: Jakim ziarenkiem piasku jestem w zamęcie tego
świata?
Ewa Teodorowicz Hellman

Czas przyszły
niedokonany
Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z siebie – tu i teraz, aby mógł
mieć ochotę rozwodzić się nad swoją
przyszłością, nie zastanawia się nad
„zdobywaniem mądrości z wiekiem”.
Zbierałem latami, zafascynowany mędrcami starożytności, cytaty wielkich Greków: Platona, Plutarcha,
Herodota, Seneki, Demokryta. Zawierały najczęściej
przesłanie moralne, ale i polityczne, oraz szeregowały pouczenia. Na przykład: Ta władza naprawdę jest
silna, której posłuszni ludzie są weseli (Liwiusz). Lub:
Za późno na oszczędzanie, gdy widać dno. Wszystko,
co doszło do szczytu, jest bliskie końca (Seneka).
Albo: Im mniej godni swoich wysokich stanowisk są
ci, którzy je piastują, tym pewniej się czują i tym mocniej nadymają głupotą i bezczelnością (Demokryt z
Abdery).
Władza nie znosi – bo nie potrafi sobie z nią poradzić – prawdy. Powie ktoś – przypadek. Przypadek
w ogóle nie istnieje, co wyjaśnił Anatol France:
Przypadek to pseudonim Boga, który nie chce się pod
czymś osobiście podpisać. W chwilach dramatycznych
przeżyć zawsze jakieś prawdy przestają być ważne.
To nie truizm, wiedza o życiu rodzi się z obserwacji i
w pewnym momencie, zależnie od okoliczności, staje
doświadczeniem, ale prawdą już niekoniecznie.
Spoglądając wstecz nie zauważam, abym był
specjalnie zachwycony czy dumny faktem swoich
urodzin. Zacznę od tego, co sam, bez pomocy bliskich, pamiętam. Prowadzano mnie na spacery po
Powiślu i nad Wisłę, potem na Tamkę do przedszkola. Pamiętam doskonale bryczkę wuja Tadeusza, bo
pozwalał potrzymać lejce. Pamiętam kozią bródkę
dziadka Jana, ponieważ towarzyszył mi i po swojej śmierci. Sporo pamiętam z Powstania, marsz do
Pruszkowa, spotkanie z Tatą w Murnau, miesiące
spędzone we Włoszech, utratę oka. Pamiętam szkołę
w Wielkiej Brytanii, mieszkaliśmy w Brandon, czterdzieści mil od Londynu. Pamiętam powrót do Polski i
obóz przesiedleńczy w Gdańsku.
Moje urodzenie nie wypadło najzręczniej. Mam na
myśli czas. Działo się zdecydowanie za dużo naraz,
jak dla małego chłopca. Dzieciństwa nie wspominam
najlepiej, nie mam się do czego odwoływać, to, co
było najważniejsze, runęło. Teraz, po latach tak już
odległych, że nieomal świetlnych, ów krąg jakby się
odwrócił. Przeszłość nabrała patyny i stała miłą fikcją, aleją ciepłych cieni. Łańcuch wspomnień godzi
się z przemijaniem, ale i utwierdza w przekonaniu, że
takie powroty są daremne i bywają nieprawdziwe.
Słowo „wojna” można różnie rozumieć. Przyjeżdżający do Szwecji bojownicy „Solidarności”
oraz ci, co się pod nich podczepiali, aby wyjechać z
cuchnącego peerelu, mówili o „wojnie jaruzelskiej”.

Znajomy lekarz, znana w Sztokholmie postać, szczególnie wśród dam poprawiających urodę, znalazł się
w Szwecji ponieważ w 1969 roku zapytał koleżankę z roku, Żydówkę, czy mogłaby mu wyświadczyć
przysługę i wyjść za niego za mąż jeszcze przed wyjazdem? Na tym patencie opuścił socjalizm, gdyż kierownik tego młyna, Władysław Gomułka, oszalał albo
zgłupiał i zapragnął pozbyć się z Polski Żydów, co do
jednego. Tak ów lekarz, notabene w rzeczywistości
Rosjanin, znalazł się w Sztokholmie.
Spacer. W oddali, jak gwiazdki na niebie, świetlne punkciki mostu Traneberg. Pod nogami śliska trawa. Wracam do domu i piszę: Jesień, późny wieczór,
skrzypią szuflady pełne epików, w kredensach ćwierkają poeci, pod mostem Traneberg trzepoczą skrzydełkami zapomniani przez muzy eseiści.
Czy można rozszyfrowywać zjawisko, posługując
się tylko szczegółową obserwacją? Mam wątpliwości. Jesteśmy „tu” i otaczają nas szczegóły – jednym
to wystarcza, innym nie, jeśli brak wtóru. Zapewnie
urodziłem się nie do samotności, inaczej by mi nie
doskwierała. Fotel, jabłko, film. Na ekranie restauracja, blondynka, brunet, tango. Namiętne sunięcie po
parkiecie, cocktail z parasolką, za oknem tył skrzydlatego auta. Elegancja Made in Hollywood, jak ją
sobie wyobrażali utalentowani emigranci z Łodzi,
Warszawy, Krakowa, Wałbrzycha.
Święty Mikołaj nie zawiódł, dostałem w prezencie
czarny bezrękawnik. Cieniutki jak mgiełka, akurat taki, jaki chciałem. W grubych swetrach wyglądam jak
szaflik. Od chwili zmiany diety czuję zadziwiającą
lekkość, samopoczucie, które nazywam „higieniczne”. Zrezygnowałem z windy i biegam po schodach.
Czy można mi wierzyć? Nie bardzo, mieszkam na
parterze.
Czy cierpienie dzieje się za przyczyną uczuć?
Jakżeby inaczej? Nikt nie wymyślił, ani nigdy nie wymyśli, subtelniejszego stanu niż uczucia, ale sprawa
się wikła, kiedy do gry wchodzi miłość, szczególnie
ta jedyna i zawiedziona. Miłość, drogie byty obu płci,
służy w charakterze materiału porównawczego i niewiele poza tym. Za oknem szarówka, w głowie szare
myśli.
Oko pomiędzy rozpostartymi skrzydłami i Pallas
Atena z sową na ramieniu. Atena promieniująca pięknością, ale czy sowie można zaufać? Z mądrością
sów ostrożnie, mogą udawać, mogą grać swoją grę.
Wniosek? Żadna mądrość nie daje gwarancji uczciwości. Człowiek, jeśli nie wiąże go idea, łatwo się gubi. Nawet najbardziej przejmujące kontakty, duchowe czy zmysłowe – bez różnicy, jeżeli trwają długo
i niezmiennie rozpływają się w mgłach znudzenia.
Haftować życie uczuciami – oto jak trzeba grać swój
spektakl. Reszta fraszka, zwisa mi obojętnym kalafiorem, jak Cezar podniesie kciuk!
Przyjęcie jakiejś postawy automatycznie pociąga za
sobą zawarte w niej skutki. Jeżeli to prawda, wszystko
zależy ode mnie. Umowę, w odniesieniu do wszystkiego, do świata, zawiera się ze sobą samym i to prowokuje do myślenia, ponieważ to zwyczaje dopingują
człowieka od wieków: samoprzymus, autoperswazja,
wiara, praca, higiena. W szlachetniejszym, intelektualnym wydaniu: gimnastyka umysłu, dbanie o godność, przejście przez życie bez wstydu.
Teza: Nic nie zależy ode mnie? Błąd, wszystko zależy ode mnie! Mam w rękach swój oraz wspólny los,
ponoszę odpowiedzialność za swoje i innych życie, za
swój i inne kraje, za Europę, za planetę. Robię swoje,
ale pilnuję, żeby się nikomu do niczego nie wtrącać. To
powoduje częstokroć reakcje, których nie rozumiem,
bo ja drażnię niektórych ludzi. Kiedyś usłyszałem
pytanie: Czy Pan wierzy w Boga? Odpowiedziałem
wymijająco, bo pytanie obcesowe i nie na miejscu –
wiara jest obszarem na wskroś osobistym.
Zadziwiające doprawdy, że nie zauważamy swojego status quo. Zapewne nieuważnie patrzymy, bo
przecież gołym okiem widać, że życie, ergo świadome istnienie, jest rodzajem kary nałożonej na duszę.
Coś kiedyś grubo przeskrobała i teraz odpokutowuje
w ciele!
Więc, kto rządzi światem? Nie wiem, ale wygląda
na to, że raczej nie dobry Bóg. Tu klatka stop – lepiej nie zaglądać za lustro. Umówmy się, że światem
rządzą okoliczności. Ach, ten świat, ten mały, ciasny,
zasrany, cudowny świat, bardziej śmieszna, jak poważna wieża Babel!
Andrzej Szmilichowski
Fragment nowej książki “Czas przyszły niedokonany”,
która niedługo ukaże się w Wydawnictwie Polonica.
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Wszyscy mogą
przysłużyć się do
cybernetycznego
bezpieczeństwa
Szwecji.
Ty też.
Codziennie w Szwecji dochodzi do tysięcy prób
przestępstw cybernetycznych, przez pocztę
elektroniczną i przez zapory sieciowe. Kliknięcie
w błędnie napisany link może dać przestępcom
dostęp do Twoich haseł, tożsamości i danych,
które później mogą być używane na wiele
niepożądanych sposobów.
Dzięki temu, że wspólnie bierzemy odpowiedzial
ność za nasze bezpieczeństwo w sieci, utrudniamy
przeprowadzanie cyberataków hakerom i sieciom
przestępczym, obcym mocarstwom i innym, którzy
chcą zaszkodzić Tobie, Twoim sąsiadom, Twojej
firmie czy Szwecji.
Dlatego Twój wkład jest tak ważny. I wcale nie musi
być trudny czy skomplikowany. Może to być coś tak
prostego, jak zmiana hasła na bezpieczniejsze albo
zrobienie kopii zapasowej Twojego twardego dysku.
Mały krok dla Ciebie może być dużym wkładem
w cybernetyczne bezpieczeństwo Szwecji.
Więcej na temat ataków hackerskich,
wyłudzania informacji i bezpiecznych
haseł na tanksakert.sakerhetskollen.se.

