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Janka
Nie ka¿dy potrafi dzieliæ siê
tym, co posiada z drugim,
który jest w potrzebie.
Jolanta Szutkiewicz o
Jance Smejkalovej 7

Ciep³o na
Pó³nocy?
Ka¿dy z Polaków tu mieszkaj¹cych ma swoje zdanie, a
przynajmniej jakiœ w³asny
Szwecji stereotyp. Podobnie
Katarzyna Molêda w swojej
ksi¹¿ce „Szwedzi. Ciep³o
na Pó³nocy”.
Recenzja Piotra
Cegielskiego 6

Imperatyw
kategoryczny
brzmi: pomagaæ
ludziom
NGP rozmawia z prof. Ryszardem Szulkinem 2

Hipokryzja
Stena Line
“Nie pluæ na pod³ogê”, “Nie deptaæ
trawników”, “Strzelnica - wstêp
wzbroniony! Wejœcie grozi œmierci¹
lub kalectwem”... Aborcja? Zakazaæ.
Nocne ha³asy? Wprowadziæ ciszê
nocn¹. Islamski radykalizm?
Zamkn¹æ granice dla muzu³manów.
Pijañstwo? Pozamykaæ sklepy
monopolowe. Dok¹d doprowadzi nas
filozofia rozwi¹zywania problemów
przez zakazy, nakazy i groŸby? Ale
takiego pytania nie postawi³ sobie
szwedzki armator promowy Stena
Line, który wymaga od polskich
pasa¿erów podpisywania oœwiadczeñ, ¿e na pok³adach jednostek
p³ywaj¹cych z Gdyni do Karlskrony
bêd¹ zachowywaæ siê “w³aœciwie”.
Jak zwykle w takich przypadkach mamy do czynienia z daleko posuniêt¹ hipokryzj¹. Armator sprzedaj¹c tanie bilety, by zachêciæ podró¿nych, liczy na to,
¿e podczas rejsu uda mu siê sprzedaæ du¿o alkoholu,
na którym firma najlepiej zarabia. Im wiêcej – tym lepiej. By jednak uspokoiæ w³asne sumienie domaga siê
od pasa¿erów, by podpisali oœwiadczenie, ¿e efekt tego
picia bêdzie jak najmniej zauwa¿alny. W dodatku takie
oœwiadczenia maj¹ podpisywaæ... tylko Polacy.
Pijañstwo i warcholstwo wœród niektórych polskich pasa¿erów nie jest niczym nowym. Ale jeœli ktoœ
uwa¿a, ¿e Polacy s¹ mistrzami w tym “sporcie”, ten
nie tylko bardzo siê myli, ale po prostu dyskryminuje
Polaków. I o to w³aœnie oskar¿ona zosta³a Stena Line.
Rzeczniczka polskiego oddzia³u Stena Line Agnieszka
Zambrzycka t³umaczy³a, ¿e wczeœniej na promach dochodzi³o do zak³ócania ciszy nocnej, a oœwiadczenia
maj¹ u³atwiæ utrzymanie porz¹dku.
– Trudno nam komentowaæ tego typu pomys³y
armatorów – mówi³ Pawe³ Brzezicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i ¯eglugi
Œródl¹dowej. – Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê, ¿e to
nie pasa¿erowie odpowiadaj¹ za bezpieczeñstwo w³asne i ³adunków na statku, tylko armator. W naszej opinii
takie dzia³ania nie bêd¹ skuteczne, a przerzucanie odpowiedzialnoœci na pasa¿erów jest b³êdne i prawdopodobnie niezgodne z przepisami.

Po to na promach p³ywaj¹ pracownicy ochrony,
by reagowaæ w przypadkach, gdy któryœ z pasa¿erów
zachowuje siê w sposób niew³aœciwy. Je¿eli wiêc komuœ
wydaje siê, ¿e podpisanie jakiegoœ oœwiadczenia jest
sposobem na to, by daæ wyraz swoim przekonaniom
moralnym – ten grubo siê myli. Bo nie bêdzie niczym
odkrywczym stwierdzenie, ¿e skutecznoœæ takich dzia³añ jest nik³a i nie reguluj¹ one zachowania obywateli, a
jedynie – w tym przypadku – rodz¹ podejrzenia o niesprawiedliwe traktowanie polskich pasa¿erów.
Te dyskryminacyjne praktyki Stena Line wywo³a³y wiele krytyki. S³usznie. Nie dlatego, ¿e Polacy s¹
anio³ami, ale dlatego, ¿e wcale nie s¹ gorsi od innych
pasa¿erów. Oburzeni Polacy twierdz¹, ¿e to raczej Szwedzi mogliby siê uczyæ od Polaków kultury picia. “Skandynawowie maj¹ drogi alkohol w swoich krajach, wiêc
niektórzy z nich na promach go nadu¿ywaj¹, bo jest
tañszy” – mówi prezes ko³obrzeskiej P¯B Piotr Redmerski. Z kolei inni Szwedzi uwa¿aj¹, ¿e najczêstsze
problemy maj¹ z fiñskimi pasa¿erami na swoich promach wycieczkowych p³ywaj¹cych do Mariehamn i
Helsinek. Ale ani Viking Line, ani Birka jakoœ nie wpadli
na pomys³ by zmusiæ ich do podpisywania takich
oœwiadczeñ... (ngp)
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RYSZARD SZULKIN. Profesor, socjolog. Urodzi³ siê
26 sierpnia 1950 r. w Sztokholmie. Syn Lucjana
i El¿biety z domu Medres. Jego ojciec by³ pracownikiem ambasady polskiej w Sztokholmie. Do Polski
wróci³ wraz z rodzicami w 1953 roku. Szko³ê œredni¹
ukoñczy³ w Warszawie, 1968 - matura. Do Szwecji
wróci³ w 1969 roku. Studia wy¿sze w Sztokholmie:
matematyka, komputery oraz socjologia. 1978 - tytu³
fil. kand.; 1989 - doktorat z socjologii, 1994 - habilitacja, 2002 – tytu³ profesorski. Pracuje jako naukowiec
i wyk³adowca na wydziale socjologii Uniwersytetu
Sztokholmskiego. Liczne publikacje naukowe w
jêzyku szwedzkim i angielskim. Artyku³y w pismach
fachowych Administrative Science Quarterly, Acta
Sociologica, Research in Mobility and Stratification,
Europaen Sociologica Review, Scandinavian Political
Studies. Wspó³pracownik KOR w latach 1976-1980
i Solidarnoœci w latach 1980-1989. Nale¿a³ do grupy
ludzi organizuj¹cych pomoc polityczn¹ oraz finansow¹ dla polskiej opozycji demokratycznej. Zajmowa³
siê organizowaniem przemytu materia³ów dla pism
i wydawnictw podziemnych polskiej opozycji. Za tê
dzia³alnoœæ otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi od
Prezydenta RP (2002). Mieszka w Sztokholmie.
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NGP rozmawia z prof. Ryszardem Szulkinem
Czy te niedawne wydarzenia z zatrzymaniem
Polaków w Nynäshamn, mog¹ w jakiœ sposób
wp³yn¹æ na opiniê o Polakach we Szwecji?
— To trudno oceniæ. Pisa³y o tym szwedzkie massmedia, ale by³o to doœæ tonowane, nie robiono z tego
wielkiej afery, ¿e chodzi o Polaków. Raczej uwa¿am,
¿e nie powinno to wp³ywaæ na tutejsz¹ opinie o Polakach. Z paru wzglêdów: po pierwsze w Szwecji
mieszka od 80 do 100 tysiêcy Polaków. To znaczna
liczba. Oni pracuj¹ na budowach, w szpitalach, na
uczelniach, kszta³c¹ siê, rodz¹ tutaj dzieci, staj¹ siê
czêœci¹ tego spo³eczeñstwa. Wiêc to, co wyczynia
kilkunastoosobowa grupa ludzi, powinno mieæ marginalne znaczenie. Rozmawiamy w momencie, gdy te
osoby s¹ tylko oskar¿one, a nie skazane. Oskar¿one
s¹ o próbê zorganizowania ataku na oœrodek dla
uchodŸców. Wczeœniej mieliœmy do czynienia z demonstracj¹ na Norrmalmstorg zorganizowanej przez
szwedzkie skrajnie prawicowe orgnizacje, gdzie pojawi³y siê polskie flagi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ca³a
demonstracja by³a haniebna, ale by³a zorganizowana
przez szwedzkich neofaszystów. Uczestnictwo w
niej Polaków by³o marginalne.
A czy wydarzenia w Polsce, które maj¹ swoje
odbicie w krytycznych artyku³ach ukazuj¹cych
siê w szwedzkich mediach, mog¹ zmieniæ opiniê
o Polakach?
— W tym przypadku tê negatywn¹ opiniê o aktualnej Polsce wyrabia rz¹d polski. W momencie kiedy
nastêpuje atak na konstytucyjne instytucje, kiedy
uchwala siê ró¿ne ustawy, które burz¹ dotychczasowy porz¹dek, to wówczas mamy do czynienia z krytyk¹. Ale to nie jest krytyka Polaków, ale krytyka
dzia³añ tego rz¹du.
Ten olbrzymi nap³yw uchodŸców, problemy z tym
zwi¹zane, zmieni³y nastawienie Szwedów do

imigrantów. Zw³aszcza je¿eli weŸmiemy pod
uwagê równie¿ informacje o wydarzeniach w
Kolonii, czy te¿ o tych - wyciszonych przez
policjê szwedzk¹ - atakach na kobiety w
Kungsträdgarden w Sztokholmie? Czy to mo¿e
wp³yn¹æ na politykê imigracyjn¹?
— Wp³yw na politykê imigracyjn¹ ma przede wszystkim iloœæ uchodŸców. Z przykroœci¹ muszê powiedzieæ, ¿e premier Szwecji w jednym tygodniu mówi³,
¿e w jego Europie nie chce budowania murów, a kilka
tygodni póŸniej te mury sam budowa³. Wychodzi na
to, ¿e kiedy wszyscy oburzali siê na premiera Wêgier, Orbana, za budowanie muru, to stopniowo zeœlizgnêli siê na pozycje zbli¿one do Orbana. Co jest
w zasadzie europejskim skandalem. Katastrofa
uchodŸcza, jak¹ prze¿ywamy, jest problemem, którym powinna zajmowaæ siê Europa solidarnie. Demokratyczna Europa to 500 milionów ludzi, uchodŸców
jest parê milionów. Wiêc to nie jest problem nie do
rozwi¹zania dla bogatej Europy. Ale rozwi¹zywaæ go
mo¿na tylko solidarnie. A mamy do czynienia czêsto
z sytaucj¹ absurdaln¹. Gdy Europa z jednej strony
prosi Turcjê, by otworzy³a granice dla uchodŸców z
Syrii – stamt¹d przed bombardowaniami rosyjskimi
ucieka masa ludzi, to z drugiej strony wzywa Turcjê
by nie wypuszcza³a dalej tych ludzi do Grecji. Niespójnoœæ i niehumanitarnoœæ tej polityki jest skandaliczna. Uczestnictwo w takiej polityce rz¹du polskiego te¿ jest skandaliczne.
Czy jednak nie jest to zbyt idealistyczne
podejœcie do problemu? Przecie¿ dzia³ania
polityków wszêdzie konfrontowane s¹ z
populistycznymi opiniami i ocenami. A z
pewnoœci¹ informacje o tym, ¿e zachowanie
uchodŸców, czy te¿ imigrantów, wobec
europejskich kobiet burzy porz¹dek spo³eczny,
musi mieæ jakiœ oddŸwiêk w polityce...

— Sytuacja jest taka, ¿e kraje Europy Zachodniej s¹
bardzo wyemacypowane. Równoœæ p³ci jest jedn¹ z
zasadniczych zalet tych krajów. Kiedy przyje¿d¿aj¹
masowo ludzie z Bliskiego Wschodu, to oczywiœcie
jest ryzyko, ¿e ci ludzie nie s¹ przystosowani do
wartoœci i obyczajów jakie tutaj obowi¹zuj¹. Ale nale¿y tutaj dodaæ pewn¹ uwagê: nie mo¿na traktowaæ
kultury spo³eczeñstw jako coœ stabilnego. Te kultury
mog¹ siê zmieniaæ. Oczywiste jest, ¿e na przyk³ad
szwedzkie kobiety s¹ bardziej wyemancypowane ni¿
kobiety w Jordanii. Wiêc wa¿ne jest byœmy zdawali
sobie sprawê z tego, dlaczego przyjmujemy uchodŸców? A nie przyjmujemy ich za to jakie maj¹ pogl¹dy, tylko za to od czego uciekaj¹. A uciekaj¹ od
rzeczy strasznych. Od przeœladowañ, czasami od
tortur, od wojny, od g³odu. I w³aœnie dlatego ich
przyjmujemy. A nie dlatego, ¿e oczekujemy, ¿e od
jutra bêdê reprezentowali ten sam œwiatopogl¹d co
my.
Populiœcie powiedz¹ na to: zagra¿a nam
islamizacja Europy.
— Na razie nic takiego nam nie grozi. Oczywiœcie, ¿e
masowa imigracja powoduje problemy: na rynku pracy, segregacja i inne. Ale imperatyw kategoryczny
brzmi: pomagaæ ludziom, którzy uciekaj¹ od barbarzyñstwa. Podejrzenie, ¿e oni chc¹ islamizacji Europy, jest dla mnie dziwne, bo oni bardzo czêsto uciekaj¹ przed islamizacj¹. Na przyk³ad w Szwecji jest
olbrzymia liczba imigrantów z Iranu, a to kraj muzu³mañski. Ludzie, którzy stamt¹d przyjechali, uciekali
przed islamem.
Przyznasz jednak, ¿e tego rodzaju pogl¹dom
coraz ciê¿ej siê przebiæ do spo³eczeñstwa. Tym
bardziej, ¿e te idee solidarnoœci miêdzyludzkiej
sta³y siê jakby niemodne.
— To rzeczywiœcie przykre zjawisko, ale Europa
nam brunatnieje. Taka jest prawda. Co jest przyczyn¹? Pewnie w jakimœ stopniu nieumiejêtnoœæ radzenia
sobie z istotnymi problemami spo³ecznymi. Oczywiste jest, ¿e ludzie, którzy g³osuj¹ na Szwedzkich Demokratów, czy we Francji na pani¹ Le Pen, s¹ to ludzie, którzy czêsto znajduj¹ siê w trudnych sytuacjach spo³ecznych, którzy mo¿e nie za³apali siê na
“nowoczesnoœci”. Ale tak naprawdê, to trudno powiedzieæ. Jest jakiœ ma³o sympatyczny trend polegaj¹cy na tym, ¿e skrajna prawica roœnie w si³ê w wielu
krajach europejskich – i to w krajach, w których emigrantów jest du¿o, jak i takich jak Finlandia, gdzie
jest ich ma³o. Albo takich krajach jak Polska, gdzie
imigrantów z Bliskiego Wschodu w ogóle nie ma.
Kto za tê sytuacjê ponosi winê? Politycy? W
Polsce Koœció³?
— Zapewne Koœció³ w Polsce móg³by bardziej propagowaæ te wartoœci chrzeœcijañskie. A czy politycy?
W Szwecji politycy, poza jedn¹ parti¹, zachowuj¹ siê
dosyæ pozytywnie. Oczywiœcie... do któregoœ momentu. Podejrzewam, ¿e scena polityczna w Szwecji
za dwa-trzy lata bêdzie wygl¹da³a zupe³nie inaczej.
Ale to ju¿ tylko spekulacja.
Czy decyduj¹ca dla tych zmian bêdzie polityka
imigracyjna?
— Na to wygl¹da. To dzisiaj absolutnie najwa¿niejsza sprawa. Patrzê na to pesymistycznie. Obecny
rz¹d zaczyna siê broniæ przed masow¹ imigracj¹. Jeœli
nie bêdzie funkcjonowaæ integracja imigrantów na
rynku pracy, a jednoczeœnie (na przyk³ad) w dalszym ci¹gu bêdzie ich przybywaæ 100 tysiêcy rocznie – to bêdzie to rodzi³o ksenofobiê spo³eczeñstwa.
Wtedy albo bêdzie ros³a w si³ê skrajna prawica, albo
czêœæ partii mieszczañskich odbierze im poparcie...
przechodz¹c na podobne pozycje.
W dyskusjach miêdzy Polakami w Szwecji
przebija siê bardzo czêsto niechêæ do imigrantów.
Argumenty o solidarnoœci, czy humaniŸmie sta³y
siê ma³o przekonuj¹ce...
— Zawsze mo¿na siê zapytaæ tych ludzi: sk¹d oni
siê tutaj wziêli? Dlaczego uwa¿acie, ¿e wy jesteœcie
w tym kraju potrzebni, a Syryjczycy nie? Najlepsze
argumenty w takich dyskusjach s¹ te, w które sami
wierzymy. A wierzymy w to, ¿e podstawowym powodem, dla którego przyjmuje siê uchodŸców politycznych, uchodŸców od wojen, jest jakiœ imperatyw
moralny. ¯e skoro jest wojna, skoro ludzie uciekaj¹
od tej wojny, to nale¿y im pomóc. Argument taki do
Polaka, do jego rozumu i jego emocji powinien trafiaæ,
zwa¿ywszy, ¿e Polacy uciekali od ró¿nych okupacji,
uciekali w czasie drugiej wojny œwiatowej. I naturalne
by by³o, ¿eby nadal uwa¿ali, ¿e skoro ich przyjmowano wtedy, to teraz nale¿y przyjmowaæ innych,
którzy tej pomocy potrzebuj¹. Argument o humanitarnym podejœciu do drugiego cz³owieka, który ucieka od nieszczêœcia, jest argumentem najwa¿niejszym.

Cz³owiek
honoru?
W pijanym widzie, lub jeœli ktoœ woli,
w przyp³ywie dobrego humoru, Adam
Michnik nazwa³ Genera³a Kiszczaka
„cz³owiekiem honoru”. Do dzisiejszego
dnia wielu ludzi to Michnikowi wypomina.
A sprawa nie jest tak jednoznaczna.
Wiêziony w Stanie Wojennym Michnik napisa³
obel¿ywy list do genera³a Czes³awa Kiszczaka. Tu warto podkreœliæ, ¿e Michnik nie by³ osadzony w oœrodku
internowania, a w wiêzieniu, gdzie czeka³ na proces
KOR i KPN. To by³ chytry zabieg wymyœlony w Moskwie. Prawda i Izwiestia wymienia³y jednym tchem
obie te bardzo siê od siebie ró¿ni¹ce organizacje. Komitet
Obrony Robotników by³ pokojow¹ organizacj¹ biernego
oporu, w granicach prawa, co bardzo utrudnia³o ówczesnym w³adzom zwalczanie go bez tracenia twarzy po
formalnym podpisaniu Konwencji Helsiñskiej. Konfederacja Polski Niepodleg³ej – odwrotnie nie uznawa³a
porz¹dku prawnego PRL i g³osi³a has³a radykalne. St¹d
nawet by³y podejrzenia, ¿e KPN by³o stworzone po
to, by polska opozycja demokratyczna straci³a poparcie kó³ liberalnych w Wolnym Œwiecie.
Gdy treœæ wspomnianego listu Michnika dotar³a
na Zachód. Moja znajoma, swego czasu bardzo aktywna
dzia³aczka na emigracji w Szwecji, pani Zofia Pogonowska mówi³a, ¿e jeœli kiedykolwiek spotka Michnika, to
go uca³uje. Dziœ raczej by go udusi³a. Bo wszystko siê
zmienia, a sprawa nie jest taka prosta.
W 1983 roku wypada³a równa 40. rocznica powstania w Getcie Warszawskim. Z tej okazji rok wczeœniej, w kwietniu 1982, przyby³a do Warszawy z USA
delegacja Œwiatowego Kongresu ¯ydów. Delegaci odmówili udzia³u w oficjalnych rozmowach, jeœli nie bêdzie z nimi profesora W³adys³awa Bartoszewskiego.
Ten ostatni aktualnie internowany by³ w Bia³o³êce. Na
polecenie Kiszczaka zosta³ zwolniony. W nied³ugi czas
póŸniej, na zaproszenie szwedzkiego PEN Klubu,
przyby³ do Sztokholmu. Na spotkaniu w Towarzystwie
Przyjació³ „Kultury” (paryskiej) przybli¿y³ nam szczegó³y swojego zwolnienia. W Bia³o³êce wyl¹dowa³ helikopter. Profesorowi nie powiedziano, gdzie i po co bêdzie lecia³. Wyl¹dowano w Warszawie. Samochodem
dowieziono Bartoszewskiego na ulicê Rakowieck¹. W
bramie znanego gmachu wita³ go gen. Kiszczak – mówi¹c,
¿e to dla niego zaszczyt. Potem szli d³ugo przez mroczne korytarze. „Panie Generale – powiedzia³ w pewnym
momencie Bartoszewski – te œciany ci¹gle pachn¹³
krwi¹”. „Ale to nie ja, nie za moich czasów. Ja by³em
wtedy w wojsku” – ¿achn¹³ siê Genera³. W³adys³aw Bartoszewski po wizycie w Sztokholmie uda³ siê w podró¿
po Europie. W pewnym momencie skoñczy³ mu siê
paszport. W Berlinie zwróci³ siê o przed³u¿enie paszportu. Gdy to uzyska³ wys³a³ list do Genera³a tej treœci:
„Berlin 21.06.83. Szanowny Panie Ministrze!
Czujê siê w obowi¹zku podziêkowania Panu za pozytywn¹ decyzjê w sprawie przed³u¿enia i rozszerzenia
paszportów mojego i mojej ¿ony. Decyzja ta zosta³a natychmiast przekazana nam i wykonana przez Polsk¹
Misjê w Berlinie. £¹czê wyrazy powa¿ania. W³adys³aw
Bartoszewski”
Po niedawnym przeszukaniu wilii Kiszczaków
zabrano te¿ korespondencjê, czêœciowo prywatn¹. I
niemal natychmiast Instytut Pamiêci Narodowej poda³
informacje o ho³downiczych listach polskich intelektualistów do genera³a Kiszczaka. Miêdzy innymi chodzi³o
o profesora Bartoszewskiego.
Pracownicy IPN przeoczyli fakt, ¿e wiêkszoœæ
tych listów og³osi³ ju¿ w 1991 roku sam niedyskretny
adresat w ksi¹¿ce „Genera³ Kiszczak mówi ... prawie
wszystko”. S¹ to niewinne sk¹din¹d listy: Agnieszki Osieckiej, Wiktora Woroszylskiego, Aleksandra Ma³achowskiego i innych. W tej samej ksi¹¿ce reprodukowano kilkadziesi¹t zdjêæ (w tym du¿o kolorowych) z
Magdalenki. S¹ to w wiêkszoœci zdjêcia kordialne, a
nawet intymne.
„Cz³owiek Honoru” – tak nie postêpuje.

Ale to nie wszystko. Stefana Kisielewskiego stan
wojenny w 1981 roku zaskoczy³ w Australii. Tak mi
napisa³ z Melbourne. Ja mu odpisa³em, ¿e tam móg³ go
najwy¿ej zaskoczyæ kangur, bo Stan Wojenny by³ do
przewidzenia. Kisielewski wróci³ do Europy. Poby³
trochê w Pary¿u, w Monachium, w Kopenhadze i u
nas w Sztokholmie, poczym via Pary¿ wróci³ do Warszawy.
Po jakimœ czasie wyjecha³ znów na Zachód i odwiedzi³ nas w Szwecji. Mówi³, ¿e nie bardzo rozumie
Kiszczaka. Opowiada³ nam o rozmowie z genera³em
Józefem Kuropiesk¹. Kuropieska mieszka³ po s¹siedzku
z Kisielewskim. A spotykali siê doœæ czêsto. Józef Kuropieska by³ przedwojennym (sanacyjnym) oficerem
o pogl¹dach lewicowych. Komuniœci jednak mu nie dowierzali. Z jednej strony by³ bardzo przydatny, jako
szef Polskiej Misji Wojskowej w Londynie maj¹cej za
zadanie repatrjacjê ¿o³nierzy Polskich Si³ Zbrojnych z
Zachodu do Polski – co uda³o siê w du¿ej mierze (wróci³o
ponad 100 tysiêcy) – z drugiej strony jednak to by³ oficer sanacyjny, wiêc dodano mu zaufanego cz³owieka z
Armii Ludowej. Wówczas porucznika Czes³awa Kiszczaka.
I tu pointa. Awansuj¹cy Kiszczak zachowa³ wielki szacunek do swojego pryncypa³a z misji londyñskiej.
Wiêc, Kuropieska w czasie Stanu Wojennego postanowi³ wp³yn¹æ na Kiszczaka. Wed³ug relacji Stefana
Kisielewskiego, gen. Kuropieska powiedzia³ mu tak:
„Co ten Czesiek wyprawia. Pojadê na Rakowieck¹ i go
opieprzê” (z tym, ¿e Genera³ u¿y³ innego, mocniejszego
s³owa). Jak powiedzia³, tak zrobi³. I mo¿e to jest prawdziwa geneza „Okr¹g³ego Sto³u”?
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski
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W dziedzinie prawa rodzinnego oferuję
klientom pomoc i doradztwo między
innymi w sprawach dotyczących opieki nad
dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci i
kontaktów z dziećmi, prawa do
zatrzymania mieszkania, alimentów,
ustalenia ojcostwa i wykonalności orzeczeń
sądowych. Klientom mojej Firmy
Adwokackiej pomagam w składaniu
wniosków o ochronę prawną lub pomoc
prawną. W sprawach karnych podejmuję
się zleceń jako obrońca z urzędu,
pełnomocnik strony poszkodowanej i
specjalny przedstawiciel dzieci.
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PRAWO KARNE

PRAWO RODZINNE

Adwokat
Monika Zytomierska Nisell

Telefon: 08 21 44 40
Telefon komórkowy: 0707 812 126
Mail: info@advokatnisell.se
www.advokatnisell.se

ARTYKU£ SPONSOROWANY

EuroDeli
Zakoñczy³a siê przebudowa polskich delikatesów w
Hagsätra na po³udniu Sztokholmu. Dotychczasowy
sklep z restauracj¹, zamieni³ siê w... restauracjê z polskim sklepem. “Tak, dzisiaj zdecydowanie to bardziej
restauracja ni¿ sklep” – mówi¹ Anna i Wojciech P³uciennikowie, w³aœciciele EuroDeli. – “Mamy dzisiaj
mniejszy asortyment, ale nastawiamy siê na sprzeda¿
najlepszych produktów z Polski: najlepszej jakoœci
wêdliny, najlepsze przetwory polskie, te z “górnej pó³ki”. W dodatku stawiamy na produkty ekologiczne.
Mamy specjalny dzia³ przetworów ekologicznych wytwarzanych przez niewielk¹ firmê w Polsce, tak¹ spó³dzielniê domow¹, która jest tak¿e dostawc¹ do znanego w Polsce “Kredensu Krakowskiego”, tylko pod
inn¹ mark¹. Chodzi o to, by mo¿na by³o u nas kupiæ
coœ naprawdê dobrego: i do zjedzenia samemu i na
podarunek dla kogoœ innego. Czêsto przygotowujemy
specjalne kosze z polskimi produktami, które nasi
klienci kupuj¹ ma prezenty.
Dzisiaj sklep w Hagsätrze to prawdziwe delikatesy.
I o to chodzi³o. I – tak jak dzisiaj jest w modzie – po³¹czone z dobr¹ restauracj¹. Bo podstawow¹ dzia³alnoœci¹ EuroDeli bêdzie teraz restauracja - po czêœci o
charakterze polskim. “Nie da siê robiæ ca³kowicie polskiej kuchni – t³umaczy Wojtek. – To siê nie uda, gdy
siê chce zrobiæ w miarê szybkie i tanie jedzenie. Wiêc
nasza kuchnia ma charakter raczej miêdzynarodowy,
ale modyfikowana na smak polski. Czasami do kotleta
mielonego podajemy zasma¿an¹ kapustê, lub pieczeñ
wieprzowa z czerwon¹ kapust¹ albo z polsk¹ kapust¹
kiszon¹. Nastawiamy siê na dania lunchowe i zreszt¹,
w³aœnie o to nam chodzi.”
Bo EuroDeli to na razie tylko restauracja lunchowa,
tyle tylko, ¿e tutejsza kuchnia ma charakter domowy,
co zreszt¹ bardzo ceni¹ sobie odwiedzaj¹cy. A jest
ich coraz wiêcej. Po przebudowie niemal podwoi³a

© NGP

po przebudowie

siê iloœæ miejsc przy stolikach (dzisiaj 32), wnêtrze zyska³o nowoczesny i przyjemny wygl¹d, a i cena lunchu – jak na sztokholmskie warunki – nadal jest stosunkowo niska: 89 koron (³¹cznie z piciem, z kaw¹ i
czymœ s³odkim na deser).
“Zdajemy sobie sprawê, ¿e miejsce po³o¿enia naszego EuroDeli, w jakimœ stopniu nas ogranicza – mówi
Ania. – To nie centrum miasta, gdzie wieczorami toczy siê ¿ycie. Dlatego te¿ nastawiliœmy siê na lunche. W
soboty mamy wielu polskich goœci, którzy chwal¹ sobie, przede wszystkim nasz¹ kuchniê. Chodzi nam o to,
by jedzenie by³o proste, smaczne i w miarê tanie. Nieraz bowiem s³yszeliœmy narzekania, ¿e ktoœ by³ w
mieœcie i musia³ zap³aciæ za porcjê polskiego bigosu i schabowego 180 koron...
Wojtek i Ania maj¹ plany na przysz³oœæ. Restauracja i sklep maj¹ byæ czynne d³u¿ej, a przy wieczornym
jedzeniu bêdzie mo¿liwoœæ napicia siê wina lub polskiego piwa. “I nie tylko bêdzie to na przyk³ad ¯ywiec,
ale du¿y wybór najlepszych i czêsto mniej znanych piw dla prawdziwych smakoszy – mówi Wojtek. – Bo
wszystko jest mo¿liwe, nawet za umiarkowan¹ cenê.”
Na razie EuroDeli zaprasza do swojego delikatesowego sklepu i na smaczny lunch w dawnych godzinach
otwarcia: w dni powszednie sklep czynny od 10 do 18, w soboty od 10 do 15. Zapraszamy!

Hagsätra Torg 32 (T-Hagsätra)
Telefon: 08-99 38 22

Serdecznie zapraszamy na Stockholm Fashion Day
12 kwietnia 2016 roku od godziny 13 do 18
targi polskich producentów i projektantów
- odzie¿y, bi¿uterii i torebek
Godzina 18:00 Pokaz Mody
Teater Kaskad, Blackebergsplan 3, 168 48 Bromma
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Katarzyna Molêda o Szwecji

ILE NAPRAWDÊ
TEGO CIEP£A?
Ciep³o tu czy zimno, sztywno czy na
luzie, ¿yczliwie czy bezdusznie? Mamy
egalitarnoœæ czy skostnia³e, ukryte
hierarchie? Dominuje harmonijna
wspó³praca albo raczej wyœcig
szczurów, panuje wzajemne zaufanie,
a mo¿e to jednak tylko hipokryzja?
Jak naprawdê jest w tej Szwecji?
Ka¿dy z Polaków tu mieszkaj¹cych
ma swoje zdanie, a przynajmniej
jakiœ w³asny Szwecji stereotyp.
Podobnie Katarzyna Molêda w swojej
ksi¹¿ce „Szwedzi. Ciep³o na Pó³nocy”.
Odpowied¿ mamy ju¿ w tytule. Jest
ciep³o!
Autorka stara siê oczywiœcie swoj¹ opniê o
Szwecji oraz Szwedach szeroko i bogato w fakty uzasadniæ. Czuje siê do tego upowa¿niona z tytu³u czteroletniej pracy w Konsulacie RP w Sztokholmie oraz kilkuletnich studiów na wydziale socjologii tutejszego
Uniwersytetu (wczeœniej, w Polsce, ukoñczy³a skandynawistykê). A poniewa¿ ma za sob¹ tak¿e krótki okres
kariery dziennikarskiej, robi to nie w formie rozprawy
naukowej, tylko ... no w³aœnie jakiej? Literatury faktu?
Reporta¿u? Cyklu artyku³ów? ¯aden z tych terminów
nie bêdzie dobry, tekst Molêdy to jakby kawalkada
splataj¹cych siê i wynikaj¹cych kolejno z siebie w¹tków, podzielona wprawdzie na rozdzia³y, ale tak naprawdê opowiedziana na jednym oddechu. Z warsztatowego punktu widzenia mo¿e nie jest to wybitne osi¹gniêcie, ale powiedzmy od razu: ksi¹¿kê czyta siê dobrze,
autorka sprawnie w³ada jêzykiem, nie nudzi, bywa
dowcipna, ma sympatyczny dystans do samej siebie.
Wróæmy jednak do owych fundamentalnych
pytañ o Szwecjê i Szwedów. No có¿, doœwiadczeni ob-

serwatorzy szwedzkiej rzeczywistoœci powiedzieliby:
odpowiedŸ na nie zale¿y od punktu widzenia. I siedzenia. Inaczej widzi Szwecjê oraz jej mieszkañców m³oda
mieszkanka Sztokholmu, przebojowa, po dwóch fakultetach, która spotyka na swej drodze na ogó³ podobnych
jak ona ludzi sukcesu (skrzy¿owanie japiszonów z hipsterami), a inaczej na przyk³ad psycholog kliniczny,
dla którego przeciêtny mieszkaniec Szwecji to chodz¹cy
nieszczêœnik, nieudacznik lub ofiara represyjnego systemu i wszechobecnego mobbingu. Nieprzypadkowo
odwo³ujê siê tu do owego przyk³adowego psychologa.
Ksi¹¿ka Molêdy to niemal dok³adny negatyw (czy raczej: pozytyw) g³oœnej pod koniec lat 80. publikacji
Jacka Kubitskiego „Szwecja od œrodka”. U niego Szwecja to by³ w³aœnie – w pewnym oczywiœcie skrócie –
jeden wielki negatyw, odhumanizowany kraj potworów
w ludzkiej skórze, tu zaœ mamy niemal raj na ziemi.
Jest powszechny dobrobyt, poczucie bezpieczeñstwa,
równoœæ obywateli, wszechstronna opiekuñczoœæ pañstwa, wspó³praca i spo³eczne zaufanie, troska o œrodowisko. Raj ten zasiedlony jest wprawdzie nie przez same anio³y, ale przez ludzi zasadniczo fajnych oraz zadowolonych z ¿ycia. Oczywiœcie Molêda widzi ró¿ne
ich wady, s³aboœci i œmiesznoœci, lecz generalnie po
lekturze jej ksi¹¿ki bardzo chcia³oby siê w tej Szwecji
zamieszkaæ. Tak bêd¹ ten kraj odbieraæ czytelnicy w
Polsce, ale co maj¹ powiedzieæ ci, którzy ju¿ tu ¿yj¹ i
to znacznie d³u¿ej ni¿ autorka i maj¹ jakieœ w³asne doœwiadczenia oraz przemyœlenia?
Bynajmniej nie chcê jej odmawiaæ kompetencji.
Molêda jako socjolog i konsul, która zawodowo kontaktowa³a siê z dziesi¹tkami szwedzkich instytucji, od
Skatteverket po wiêzienia o ró¿nych rygorach, du¿o o
Szwecji wie, ma sporo doœwiadczeñ. Choæ, jakby nie
do koñca zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jako dyplomata
by³a osob¹ uprzywilejowan¹, wszêdzie traktowan¹ lepiej ni¿ zwyk³y Svensson. Nawet jeœli prywatnie mia³a
ró¿ne trudnoœci wynikaj¹ce z braku ostatnich czterech
cyfr w „personnumerze”. Czêsto te¿ rozmawia z ludŸmi, ze Szwedami i z cudzoziemcami mieszkaj¹cymi w
Szwecji. Rozumie doskonale, i¿ istnieje tak¿e inny œwiat,
inne œrodowiska, inne problemy. Podkreœla jednak wyraŸnie: od opisywania szwedzkich patologii to jest Ma-

ciej Zaremba, ja chcê o czym innym. O mojej Szwecji.
Czasem – niestety – ma siê wra¿enie, jakby przepisywa³a fragmenty tekstu z jakichœ materia³ów promocyjnych sprzed 20-30 lat. Tak w ka¿dym razie jest w
przypadku, gdy pisze o szwedzkiej s³u¿bie zdrowia
oraz o stosunkach w tutejszych zak³adach pracy. Mo¿na
by powiedzieæ, ¿e ma szczêœcie, i¿ nigdy powa¿nie nie
zachorowa³a, albo nie wyl¹dowa³a na „akiucie” w Szpitalu Karoliñskim, ani nie pracowa³a w firmie przechodz¹cej w³aœnie fazê „efektywizacji”, czyli takiej, w której
lada moment zwolni siê 200 pracowników. Czy wtedy
nie wycofa³aby siê z opinii o powszechnych harmonijnych stosunkach na linii kierownictwo - podw³adni,
kolektywnym wypracowywaniu decyzji, pozytywnym bodŸcowaniu i podobnych podrêcznikowych walorach firmowej codziennoœci? Myœlê, i¿ wyrobi³aby
sobie radykalnie inne zdanie, gdyby choæ rok przepracowa³a w normalnej szwedzkiej instytucji lub przedsiêbiorstwie. Zorientowa³aby siê szybko, ¿e te ³adne teorie
s¹ g³ównie na pokaz.
Jest w ksi¹¿ce trochê faktograficznych potkniêæ
i b³êdów, na przyk³ad niezwykle wa¿na we wspó³czesnej historii Szwecji miejscowoœæ nie nazywa siê Saltsjöbad lecz Saltsjöbaden, okreœlenie Partii Lewicy jako
progresywnej wydaje siê nieco karko³omne, op³ata rogatkowa w Sztokholmie - trängselskatt nie jest pobierana „dzieñ w dzieñ”, bo nie ma jej w weekendy (i w
lipcu). Podobnie trudno rozpoznaæ ksiê¿niczkê Madeleine w opisie: „blond anio³ Magdalena”, ale nie czepiajmy siê. Molêda zada³a sobie sporo trudu, ¿eby opisaæ i pokazaæ (na licznych fotografiach, choæ akurat nie
w³asnego autorstwa) autentycznych ludzi i ich rzeczywiste sprawy. Szkoda tylko, ¿e jakiœ niefrasobliwy redaktor graficzny popsu³ totalnie lekturê rozbudowanych i wa¿nych dla treœci ksi¹¿ki podpisów pod tymi
licznymi zdjêciami, u¿ywaj¹c chyba czcionki szeœciopunktowej i to w dodatku w kolorze jasnopopielatym.
Bez lupy nie da siê przeczytaæ! To ju¿ jakaœ plaga, sam
mam identyczne doœwiadczenia z wydawnictwami, które powierzaj¹ opracowanie graficzne ludziom, którzy
najwyraŸniej nie przeczytali w ¿yciu ani jednej ksi¹¿ki
i nie rozumiej¹ takiego pojêcia jak komfort czytania.
Maluj¹c swój nader pozytywny obraz Szwecji
Molêda widzi jednak, ¿e kraj ten siê zmienia, i¿ staje w
obliczu nieznanych dot¹d wyzwañ, jak choæby niekontrolowany nap³yw imigrantów (choæ kiedy powstawa³a
jej ksi¹¿ka, by³ jeszcze jakoœ kontrolowany...) czy lawinowy wzrost populacji ludzi starych. Ciekaw jestem
jak¹ pracê o Szwecji napisze za dziesiêæ lat. Z zainteresowaniem j¹ przeczytam. Wprawdzie i sobie, i autorce
¿yczê, ¿eby mog³a byæ w tonie równie optymistyczna
jak „Ciep³o na Pó³nocy”, przypuszczam jednak, i¿ owego ciep³a sporo do tego czasu wyparuje. I wtedy Katarzyna Molêda ju¿ to dok³adnie zauwa¿y.
Piotr Cegielski
Katarzyna Molêda: Szwedzi. Ciep³o na Pó³nocy.
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015,
stron 352
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Ludzie o z³otym sercu

Janka
JOLANTA SZUTKIEWICZ

Z ma³¿eñstwem Smejkalów zapozna³ mnie mój m¹¿. Chwilê po wzajemnej prezentacji mówi do mnie o nich
tak: „Oni oboje to wspaniali ludzie...
Dziel¹ siê z innymi, którzy s¹ w potrzebie, tym co maj¹... S¹ oddani dla spraw
rodaków w kraju. Bohumir Smejkal jest
w³aœciwie Czechem, ale Polskê to kocha
jak w³asn¹ Ojczyznê”.
Jankê Smejkalov¹ spotyka³am
czêsto przelotnie to tu, to tam. Na polskich imprezach, to w ró¿nych miejscach szwedzkiego ¿ycia kulturalnego:
teatr, kino, opera, wystawy, muzea. Spotykaj¹c siê wymienia³yœmy uprzejme,
zdawkowe s³owa. Przygl¹da³am siê Jance
z pewn¹ ciekawoœci¹, ale te¿ i z pewn¹
doz¹ dystansu. Stawia³am sobie pytania:
– Kim ona jest? Dlaczego mieszka tu, a
nie w Kraju? Jak tu siê znalaz³a? Bo przecie¿ ka¿dy ma swoj¹ w³asn¹ historiê ¿ycia, zw³aszcza my, obcokrajowcy, mamy
niezwyk³e historie!
S³ysza³am zawsze o niej du¿o dobrego. Mówiono te¿: – Janka to kobieta
do tañca i do ró¿añca!
13 wrzesieñ 2014 rok.
Odwiedzi³am Jankê Smejkalov¹ w
jej domu. Chcia³am przeprowadziæ z ni¹
wywiad do tej w³aœnie etiudy. Dom z ogrodem, jak ka¿dy tutaj, zadbany, podobnie wewn¹trz – czysto, schludnie i przytulnie. Wszystko tu ma swoje miejsce,
pe³ni swoj¹ funkcjê, nie ma tu œladu zbytku, jakiegokolwiek przepychu. £ad i porz¹dek stwarzaj¹ poczucie bezpieczeñstwa. ¯aden z mebli, ¿aden z przedmiotów nie krzyczy: Popatrz na mnie - to
ja! Jaki piêkny i oryginalny jestem!
Mieszkanie Janki nie ró¿ni siê niczym
od typowych szwedzkich, czy nawet
polskich wnêtrz. Pozornie jednak! Pozornie! Jest bowiem tutaj jakiœ szczególny klimat. Klimat... muzeum! Œwiadczy
o tym nie tylko panuj¹ca tu cisza i totalny spokój. Nie tylko!
Muzeum Smejkalów... Eksponaty nie znajduj¹ siê jednak tu na pierwszym planie. Wcale ich nie widaæ. Janka
co chwila wybiega z kuchni, gdzie ja siedzê przy stole z moim laptopem i za
ka¿dym razem przynosi coœ innego. Pokazuje mi to, opowiada o tym, o tamtym,
a ja nie mogê przeprowadziæ z ni¹ zaplanowanego wywiadu. Pami¹tki, które
mi pokazuje, nagle nabieraj¹ ¿ycia.
Mieszkanie – jesteœmy tylko dwie: ona i
ja – nagle jakby wype³nia siê ludŸmi, robi siê tu wrêcz t³oczno! Opowiadane wydarzenia s¹ bardzo intensywne w swoim
przebiegu, i jest ich wiele. Nie mogê sobie
z tym poradziæ. Nie potrafiê pracowaæ
wed³ug mojego schematu. Tu nie ma miejsca na schemat.
Pami¹tki. Mnóstwo pami¹tek!
Pojawiaj¹ siê na kuchennym stole jedne
po drugich: ksi¹¿ki, w których autorzy
pisz¹ o Janinie Smejkalovej i o jej mê¿u,
Bohumirze Smejkalu, dyplomy i podziêkowania dla nich obojga lub tylko dla
niej samej za otrzymane dary, podziêkowania od konkretnych osób, od szkó³...
Zdjêcia z ró¿nych oficjalnych uroczystoœci, w których oni oboje bior¹, lub
póŸniej ona sama, bierze udzia³. Oboje
lub ona sama na honorowym miejscu.
Wyró¿nienia zawsze z wa¿nego powodu
– to ufundowanie nagrody, to ufundowanie obserwatorium astronomicznego dla
szko³y...
Dom Janki jeszcze z innego wz-

glêdu przypomina mi muzeum. Pokój
Bohumira! Gabinet jej zmar³ego przed
kilku laty mê¿a jest nietkniêty. Przedmioty zastyg³y w swojej formie, w swojej
funkcji i w ich ostatnim ruchu.
– Wszystko tu jest tak, jak Bohumir to zostawi³ – d³ug¹, g³êbok¹ ciszê
znowu przerywa g³os Janki. Widzê gest
jej rêki, gest wskazuj¹cy na wpó³ otwarte
drzwi do pokoju. Nie œmiem przekroczyæ progu. Nie mogê! Nie mogê, mimo
¿e Janka teraz jeszcze szerzej otwiera te
drzwi. (...)
Janka ma tysi¹ce myœli. Te myœli
to wspomnienia. To wci¹¿ nowe pomys³y na pomoc dla innych... dla potrzebuj¹cych. W ostatnich latach najbardziej j¹
interesuje m³odzie¿, zdobywaj¹ca wiedzê, tak jak ona kiedyœ w Polsce, gdy
uczêszcza³a do gimnazjum w Ostrowi
Mazowieckiej.
Janina, z domu Szyszkowska, jako m³oda kobieta tu, w obcym dla niej
kraju, w latach piêædziesi¹tych, musia³a
poznaæ nowy jêzyk i jeszcze zdecydowa³a siê na kontynuacjê nauki w Polskim
Gimnazjum w Sztokholmie (niestety, ostatnim!). Potem posz³a na studia w Królewskiej Wy¿szej Szkole Technicznej jako jedna z naprawdê nielicznej grupy
dziewcz¹t.
4 grudzieñ 2015 rok.
Siedzê znowu w kuchni Janki, a
na stole przede mn¹ zdjêcia, ksi¹¿ki, wycinki z gazet i dokumenty. Ze stosu tych
pami¹tek zsuwa siê jakiœ list, jakby chcia³,
abym go przeczyta³a, wiêc go biorê do
r¹k.
– To podziêkowanie – mówi Smejkalova. – List z 2015 roku. To efekt dzia³ania Fundacji, któr¹ za³o¿yliœmy z Bohumirem.
Pisze Olga Kosewska, absolwentka Licem w Ostrowi Mazowieckiej:
Szanowna Pani!
Chcia³abym serdecznie podziêkowaæ za nagrodê, któr¹ otrzyma³am. Jest
mi bardzo mi³o, ¿e do³¹czy³am do grona
nagrodzonych absolwentów Liceum.
Jest to dla mnie wspania³e wyró¿nienie oraz docenienie wieloletniej pracy.
Dziêki tej nagrodzie bêdê mog³a spe³niaæ
swoje marzenia i kontynuowaæ dalsz¹
edukacjê. Pomo¿e mi to zdecydowanie w
rozpoczêciu nauki na uczelni wy¿szej. Bêdê mog³a równie¿ wzi¹æ udzia³ w kursie
b¹dŸ wyjeŸdzie, który pozwoli mi na dalsze zdobywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowañ. (...) W doros³ym ¿yciu bêdê
godnie reprezentowaæ szko³ê i Pani Fundacjê i tak jak inni laureaci nigdy jej nie
zawiodê. Jestem wdziêczna za inicjatywê
za³o¿enia tego funduszu, któr¹ podjê³a
pani wraz z mê¿em i która pozwala wielu
m³odym ludziom na lepszy rozwój.
Z ca³ego serca jeszcze raz DZIÊKUJÊ.
Z powa¿aniem
Olga Kosewska
20.05.2015
Teraz przede mn¹ le¿y piêknie
wydana ksi¹¿ka, poœwiêcona Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cemu w Ostrowi Mazowieckiej pt. Trwa³y œlad po
nas pod redakcj¹ Adama Cz. Dobroñskiego i Tadeusza Zoniewskiego (2014).
W ksi¹¿ce tej bia³¹ kartk¹ papieru zaznaczone jest miejsce, gdzie na stronie 89
czytam:

Od 1999 r. najbardziej znacz¹c¹
by³a Nagroda im. Janiny i Bohumira
Smejkalów. Nagroda ta honoruje najlepszego maturzystê. (Informacji tej towarzyszy zdjêcie obojga fundatorów).

– A to kto na tym zdjêciu? – pytam Jankê, widz¹c bardzo piêkn¹ dziewczynê na wycinku z lokalnej prasy. Ona
tylko siê uœmiecha.
– To przecie¿ Janka! – mówiê g³oœno sama do siebie. Janina z domu Szyszkowska, czytam. Janka tu¿ po maturze
w Polskim Gimnazjum w Sztokholmie.
Rok 1954 (ostatni rok tego gimnazjum).
I kolejna, pojedyncza, kolorowa
fotografia. Rozpoznajê na niej ludzi i
miejsce: Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
podczas wizyty w Szwecji. Mszy Œwiêta w Globen w Sztokholmie. Ja równie¿
wraz mê¿em i synami uczestniczy³am
w tej niecodziennej ceremonii. Nas jednak
nie ma na tym zdjêciu. Jesteœmy w górnej
czêœci sali. Jest natomiast Janka Smejkalova w bia³o-czerwonej kreacji razem
z mê¿em Bohumirem. Oboje uczestnicz¹
w Procesji Darów, wrêczaj¹c Papie¿owi
w imieniu Polaków ze Szwecji obraz
Matki Boskiej.
– A to z kolei zdjêcie jest z okresu
tu¿ po przemianach w roku 1989 w
Polsce. Widzê na nim ambasador RP w
Szwecji, Barbarê Tuge-Ereciñsk¹, obok
niej stoi konsul Janusz Domagalski i wy
dwoje, ty i Bohumir – mówiê do Janki.
– Tak, zgadza siê. Fotograf uchwyci³ moment, gdy otrzymajê Z³oty Krzy¿
Zas³ugi nadany przez ówczesnego prezydenta Lecha Wa³êsê. Wrêcza mi ten
Krzy¿ pani ambasador w asyœcie konsula
w Ambasadzie RP w Szwecji.
Stos pami¹tek jest spory. Janka
pokazuje mi jeszcze jedn¹. Jej œwiadectwo ze szko³y podstawowej z roku
1942. Szósta klasa? Œwiadectwo z czasów okupacji niemieckiej w Polsce. Jest
w jêzyku niemieckim i polskim. Pod nim
jest kolejne œwiadectwo, te¿ z tego okresu. – Nie mieliœmy wtedy ani geografii,
ani historii – uskar¿a siê Janka i dodaje:
– Wiadomo dlaczego. To proste...
Janina i Bohumir pracowali zawodowo w Szwecji oko³o piêædziesiêciu lat.

Ona po Królewskiej Wy¿szej Szkole
Technicznej by³a pracownikiem m.in. Instytutu Meteorologii Uniwersytetu
Sztokholmskiego oraz w AB Atomenergi
w Sztokholmie i w Studsvik. On natomiast pracowa³ jako kontroler reaktorów
atomowych w ca³ej Szwecji w Vattenfall.
Byli ma³¿eñstwem bezdzietnym. Bohumir zmar³ w roku 2005. Oboje kochali
dobr¹ kulturê, sztukê i podró¿e. Dziêki
œwietnym pensjom wiele podró¿owali,
podobnie jak spory odsetek Szwedów.
Zwiedzili kawa³ œwiata! Ale nie zapomnieli te¿ o innych...
To, co dot¹d powiedzia³am na temat altruizmu Janki Smejkalovej, nie oznacza, ¿e ona zatraca w tym wszystkim
sam¹ siebie. Nie! Janka mimo swoich
osiemdziesiêciu piêciu lat, na co wcale
nie wygl¹da, jest wyj¹tkowo ¿ywotna.
Ubiera siê m³odzie¿owo, mam na myœli
styl sportowy. Chodzi na codzienne spacery, uprawia jogê, ogl¹da interesuj¹ce
filmy i dzienniki, czyta ksi¹¿ki i czasopisma. Chodzi na koncerty, zebrania, do
koœcio³a i Bóg wie jeszcze gdzie?! I
dobrze! Ona jest po prostu uppdaterad
– jak powiedzia³by ktoœ ze Szwedów,
czyli jest na bie¿¹co ze wszystkim!
26 styczeñ 2016 rok.
Znowu, jak kilka miesiêcy temu,
siedzê u Janki w kuchni przy stole, próbujê po³¹czyæ notatki z poprzedniego
razu w jedn¹ ca³oœæ. Wczeœniej, jakiœ rok
temu, a mo¿e po³ora roku temu, nagra³am
nasz¹ rozmowê na dyktafon, ale by³o mi
bardzo trudno pracowaæ na tym materiale. Zawiera³ za du¿o ró¿nych informacji.
Janka znowu co chwila znika gdzieœ tam,
w którymœ z pokoi i znowu siê pojawia
z kolejn¹ pami¹tk¹, z kolejnym nowym
dokumentem w rêku, aby o nich opowiedzieæ. Bezskutecznie usi³ujê zapisaæ odpowiedzi Janki na moje – jak to ona sama
okreœla – “do g³êbi dr¹¿¹ce jej duszê”
pytania.
– Nikt mnie tak dot¹d nie wypytywa³ jak ty.
Widzê jednak, ¿e jest mimo wszystko wyraŸnie z tego zadowolona.
– Pytania stawiane mi dotychczas,
by³y doœæ powierzchowne, bardziej dotycz¹ce mojego trybu ¿ycia albo tego,
co dobrego uczyni³am ostatnio, ale nie
dlaczego, sk¹d siê u mnie wziê³o to zainteresowanie potrzebami drugiego cz³owieka. Dopiero teraz widzê, ¿e te sprawy, które do tej pory wydawa³y mi siê
oczywiste, maj¹ g³êbsze pod³o¿e i swoimi korzeniami siêgaj¹ do przesz³oœci,
nawet w dzieciñstwo...
Nie ka¿dy potrafi dzieliæ siê tym,
co posiada z drugim, który jest w potrzebie... I nie ka¿dy – jeœli w ogóle to robi –
potrafi dzieliæ m¹drze swoje dobra z innymi, czyli z tymi, którzy naprawdê
potrzebuj¹ tej pomocy.
dok. na str. 8
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Janka

Co o Jance Smejkalovej mówi¹ inni?
Adolf Szutkiewicz
by³y dzia³acz Solidarnoœci, internowany
w Polsce, emigracyjny dzia³acz,
Sztokholm.

Andrzej Szmilichowski
pisarz emigracyjny, Sztokholm
Ka¿da emigracja ma swój – bardziej lub mniej
hermetyczny – œwiat, ma ludzi œwietnych, ma te¿
mêty. Dziœ nie ma emigracji, dziœ jest inny adres zamieszkania, inny sposób bycia i ¿ycia. Europa wróci³a, z grubsza bior¹c, do czasów Œredniowiecza, gdy
¿ak z Krakowa wiesza³ buty na kiju i szed³ do Padwy pobieraæ nauki, i nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e
przekracza ró¿ne granice.
Z Jank¹ Smejkalov¹ by³o trochê podobnie. Nie
wiedzia³a, ¿e jest ju¿ w Szwecji, gdy ukryt¹ z towarzyszami „podró¿y” w zwa³ach wêgla, odkopali zdumieni szwedzcy celnicy.
¯ycie na emigracji uwypukla wiele wad, ale na
szczêœcie zalety te¿. Oboje Smejkalowie – dziœ ju¿
tylko Janka, m¹¿ Mirek, Czech z krwi, Polak z serca,
Austriak z obywatelstwa, wspania³y facet, ju¿ nie
¿yje – nale¿eli ewidentnie do tych z zaletami. Wielkimi zaletami. Para uroczych ludzi „ob³o¿nie chorych”
na spo³ecznictwo.
Dynamem napêdzaj¹cym ich dzia³alnoœæ, jak
to maj¹ w zwyczaju kobiety, by³a ona, Janka. Nie bêdê wymienia³ dokonañ, uczyni¹ to zapewne na ³amach ksi¹¿ki inni. Przypomnê tylko, jak i przez kogo
dzia³alnoœæ Janki Smejkal zosta³a doceniona: Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi z r¹k Prezydenta Rz¹du Polskiego na
BbczyŸnie Ryszarda Kaczorowskiego, Z³oty Krzy¿
Zas³ugi od Prezydenta Wa³êsy, Krzy¿ Kawalerski
Orderu Zas³ug Rzeczpospolitej Polskiej z r¹k Prezydenta Kwaœniewskiego, Z³oty Medal Zas³ugi od króla
Szwecji Karola XVI Gustawa.
Sami, Janka i Mirek, ufundowali w Ostrowi,
miejscu urodzenia Janki, w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, „Nagrodê Imienia Smejkalów”, przyznawan¹
rokrocznie najlepszemu absolwentowi liceum.
Nie bez kozery przywo³ujê tu, byæ mo¿e nie
kompletn¹ listê wyró¿nieñ, jakich Janka w swym bogatym w wydarzenia ¿yciu dost¹pi³a. Ludzie o wielkich sercach winni byæ nagradzani szczególnie i przypominani czêsto. S¹ sol¹ ¿ycia, kwintesencj¹ dobra
ludzkich spo³eczeñstw.
W osobie Janki Smejkal emigracyjny los uwypukli³ dobitnie zaletê obecn¹ w ka¿dym, w co wierzê,
cz³owieku: Duszy nastawionej na jedn¹ czêstotliwoœæ – nieustann¹ chêæ niesienia pomocy bliŸnim.
Janka, w moich oczach, reprezentuje, i mówiê to absolutnie szczerze, wzór spo³ecznika w wymiarze –
utrzymuj¹c proporcje wynikaj¹ce z warunków, w jakich dzia³aj¹ – fenomenalnego spo³ecznika Jurka Owsiaka.
Janina Smejkal, pozwolê sobie na to porównanie, jest jak kaktus. Zdumiewaj¹ca roœlina, kumuluj¹ca w trudnych pustynnych warunkach energiê. W
Jance do dzisiaj, choæ czas nieub³agalnie zrywa kartki
z kalendarza, drzemi¹ niewyczerpane zasoby energii
mi³oœci bliŸniego.
Ewa Bielska
Kongres Polaków w Szwecji.
Janina Smejkalova od lat 80. d³ugoletnia cz³onkini Stowarzyszenia Polek w Szwecji, wyró¿niaj¹ca
siê przez wszystkie te lata siln¹ i wyrazist¹ osobowoœci¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê si³a woli, jasnoœæ celów
dzia³ania, rzetelnoœæ oraz humor i energia, którymi
emanuje w swoim otoczeniu.
O dobroczynnoœci p. Janki kr¹¿¹ legendy i
Stowarzyszenie Polek te¿ jej doœwiadczy³o. Wszystkie nasze charytatywne dzia³ania s¹ przez Ni¹ hojnie
wspierane. W czasie loterii œwi¹tecznych wiele osób
z niejak¹ zazdroœci¹ podziwia Jej „szczêœcie” w wygrywaniu fantów. Szczêœcie mo¿e tak, ale te¿ du¿a
iloœæ kupionych losów wspiera to „szczêœcie”.
Mimo, ¿e p. Janka w latach najintensywniejszej swojej aktywnoœci oddana by³a razem z mê¿em
cennemu dzia³aniu w Polskim Komitecie Pomocy, to
cz³onkostwo w Stowarzyszeniu Polek te¿ traktowa³a
zawsze bardzo powa¿nie, odpowiedzialnie i wiernie.
Dziêki Jej za to!
8
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Bogus³awa Zaniewicz-Dybeck
prezes Towarzystwa Przyjació³ Fundacji
Jana Paw³a II w Sztokholmie.
Pani Janina Smejkalova jest bardzo czynn¹
cz³onkini¹ Towarzystwa Przyjació³ Fundacji Jana Paw³a II w Sztokholmie, dzia³aj¹cego w ramach Fundacji Jana Paw³a II w Rzymie. Fundacja ta zosta³a powo³ana przez samego, dziœ ju¿ œwiêtego Jana Paw³a
II, 16 paŸdziernika 1981 roku. Jest to organizacja
koœcielna z siedzib¹ w Watykanie, która promuje inicjatywy edukacyjne, naukowe, kulturalne, religijne,
charytatywne zwi¹zane z pontyfikatem Papie¿a Jana
Paw³a II.
Anga¿uj¹c siê w pracê na rzecz Towarzystwa
Przyjació³ FJPII pani Janina przyczynia siê do
kszta³cenia zdolnej m³odzie¿y z Europy ŒrodkowoWschodniej, podejmuj¹cej studia na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie (KUL) oraz na Uniwersytecie
Papieskim Jana Paw³a II w Krakowie. Bo w³aœnie
dziêki wsparciu dobroczyñców z ca³ego œwiata, Fundacja mo¿e realizowaæ swoje statutowe cele.
Pani Janina jest bardzo aktywn¹ osob¹, obdarzon¹ niesamowit¹ energi¹, pogod¹ i radoœci¹ ¿ycia.
Chêtnie w³¹cza siê w ró¿ne inicjatywy. Jest obecna
na wszystkich organizowanych przez nasze Towarzystwo spotkaniach (tak¿e tych okolicznoœciowych). Chêtnie s³u¿y pomoc¹ i wsparciem.
Wielokrotnie odwiedza³a Rzym. W 2008 roku
uczestniczy³a w miêdzynarodowej pielgrzymce do
Lourdes zorganizowanej przez Ko³o Przyjació³ Fundacji Jana Paw³a II w Pary¿u przy wspó³udziale Sekretariatu Fundacji w Rzymie. Okazj¹ do tego by³o
150-lecie objawieñ w Lourdes oraz trzecia rocznica
odejœcia Jana Paw³a II do Domu Ojca.
Papie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³: “Radosnego
dawcê mi³uje Bóg”. Tak¹ osob¹, takim dawc¹ jest
w³aœnie Janina Smejkalova, za co sk³adamy jej serdeczne Bóg zap³aæ.

Wiele lat temu, chyba na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, s³ysza³em tu od rodaków, ¿e Smejkalowie na okr¹g³o pomagaj¹ ludziom potrzebuj¹cym
w Polsce. Wysy³aj¹ niemal wszystko, co tam jest potrzebne. Ja zajmowa³em siê wtedy dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ na rzecz polskich dzieci w Kazachstanie.
Zwróci³em siê do Bohumira z proœb¹ o pomoc dla
tych dzieci. Powiedzia³ mi, ¿ebym wpad³ do nich
któregoœ dnia, to o tym porozmawiamy. Odwiedzi³em Smejkalów, bêd¹c akurat w pobli¿u ich osiedla.
Przyjêli mnie nie w mieszkaniu, lecz w ich gara¿u!
Oboje w³aœnie byli mocno zajêci wysy³k¹ rzeczy do
Polski. Nie mieli czasu na nic, bo samochód po odbiór darów mia³ przyjechaæ jeszcze tego samego dnia,
a ju¿ by³ prawie wieczór.
Muszê przyznaæ, ¿e by³em zdumiony tym, co
zobaczy³em... Gara¿ Smejkalów wygl¹da³ jak jakaœ
firma przesy³kowa. Pe³no kartonów na posadzce!
Nie tylko nie by³o gdzie usi¹œæ, ale i gdzie stan¹æ! Te,
ju¿ zapakowane, sta³y jedne na drugich, siêga³y niemal pod sufit. Pozosta³e by³y w trakcie przygotowywania do zamkniêcia. Janka i Bohumir byli tak zajêci
tym pakowaniem rzeczy, ¿e wcale nie mieli czasu na
rozmowê. Razem zabezpieczali te wielkie paczki metalow¹ taœm¹ przy pomocy specjalnego aparatu.
Sz³o im to niezwykle sprawnie.
Bohumir zawsze wspiera³ swoj¹ ¿onê w jej akcjach charytatywnych na rzecz jej rodaków w Polsce.
Wspiera³? Nie! On – po prostu – wspó³uczestniczy³
w tym wszystkim. To by³ wspania³y cz³owiek. Oni
oboje to wspaniali ludzie... Nie ka¿dy potrafi byæ altruist¹.
Ewa i Roman Szpakowie
lekarze, Sztokholm
Janinê i Mirka Smejkalów poznaliœmy pod koniec lat 90. ubieg³ego stulecia. Naszych mê¿ów zjednoczy³y miêdzy innymi zmagania komputerowe. Po
odejœciu Mirka kontakt z Janin¹ siê utrzyma³ i pog³êbi³. Janina zawsze chêtna do pomocy, dba te¿ zawsze
o to, aby telefon nie ucich³ i osobisty kontakt nie
usta³. My sobie to bardzo cenimy w czasie, kiedy rodzina zmaga siê z chorob¹. Odczuwamy to jako mi³e
wsparcie. Wiemy, ¿e Janina by³a i jest wra¿liwa na
dolê drugiego cz³owieka, o czym œwiadczy jej d³ugoletnia praca i zaanga¿owanie spo³eczne przede wszystkim z myœl¹ o Polsce, o swoim rodzinnym mieœcie i
o szkole, któr¹ nadzwyczajnie przez wiele lat wspomaga. Mi³o nam jest mieæ Janinê Smejkalov¹ w gronie naszych przyjació³.
opracowanie: Jolanta Szutkiewicz

Og³oœ siê w
Nowej Gazecie Polskiej.
Zrób to co zrobili inni.
cennik og³oszeñ:
www.polonica.se
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Nie pretendujê do tytu³u
smakosza, ale z biegiem
lat rozwinê³am w sobie
upodobania i awersje
do pewnych smaków.
Jeœli ktoœ zapyta, co
mi najbardziej smakuje,
odpowiem ¿e avokado
z krewetkami a ulubionym
wypiekiem jest sernik.

© Wikipedia

Zarówno avokado jak i krewetki
nie by³y znane w okresie mojej m³odoœci
w socjalistycznej ojczyŸnie. Kombinacjê
odkry³am dopiero po przyjeŸdzie do
Szwecji. Krewetki z konserwy, zagraniczny upominek dla ojca od przyjaciela
powracaj¹cego z delegacji, mia³am wprawdzie okazjê spróbowaæ wczeœniej i
ju¿ wtedy mi smakowa³y.
Pocz¹tki bywaj¹ jednak trudne.
Mieszkaliœmy wówczas w wynajêtym
pokoju u m³odego, szwedzkiego ma³¿eñstwa i sympatyczna para zaprosi³a nas
pewnego wieczoru na kolacjê. Zapytali,
czy jadamy krewetki i pamiêtaj¹c moj¹
pierwsz¹ i jedyn¹ próbê, zapewni³am ¿e
tak. Ale nie spodziewa³am siê, ¿e zostan¹
podane nieobrane. Kiedy ujrza³am miskê
wype³nion¹ krewetkami w pancerzykach, z d³ugimi czu³kami, z czarnymi kulkami wy³upiastych oczu i kompletem
nó¿ek na wielocz³onowym tu³owiu,
wstrz¹sn¹³ mn¹ dreszcz obrzydzenia.
Nie potrafi³am siê przemóc, aby coœ tak
odra¿aj¹cego wzi¹æ do rêki. Poprosi³am
Ma³¿onka aby mi kilka obra³, t³umacz¹c,
¿e nie opanowa³am jeszcze w pe³ni tej
sztuki. Dopiero po dwóch kieliszkach
wina uda³o mi siê czêœciowo pokonaæ
wstrêt. Teraz obieram krewetki bez oporu, ale nadal unikam przygl¹dania siê
szczegó³om ich anatomii.
O serniku mog³abym napisaæ od-

dzielne opowiadanie. Jada³am go od dzieciñstwa. Mama piek³a sernik kilka razy
do roku z okazji œwi¹t i uroczystoœci rodzinnych. Wszyscy znajomi zgodnie
twierdzili, ¿e sernik mamy to delicje. Nigdy nie przysz³o mi do g³owy poprosiæ
o przepis. Nie interesowa³y mnie sprawy
kulinarne. By³am chêtniej konsumentk¹
ni¿ producentk¹ i tak¹ pozosta³am. Mama nie zachêca³a mnie do pomocy, mawia³a, ¿e mam siê uczyæ, a nie krêciæ po
kuchni i przeszkadzaæ. Mój wk³ad ogranicza³ siê do wylizania z miski resztek
kremu do tortu. Rezultat by³ taki, ¿e zaczynaj¹c samodzielne ¿ycie w Szwecji
potrafi³am tylko ugotowaæ kartofle, zrobiæ jajecznicê i omlet oraz zaparzyæ mocn¹ herbatê, której by³am amatork¹. Gotuj¹c po raz pierwszy makaron nie mia³am pojêcia, czy nale¿y go zalaæ zimn¹,
czy gor¹c¹ wod¹.
Z biegiem czasu zmuszona by³am
zg³êbiæ tajniki kucharzenia, ale robi³am
to nie z zami³owania, a z koniecznoœci.
Kontynuowa³am jednak rodzinn¹ tradycjê i piek³am sernik. Wypracowa³am w³asny przepis i – nie szczyc¹c siê – uda³o
mi siê w tej dziedzinie dorównaæ mamie.
W ka¿dym razie moi znajomi bardzo go
sobie chwal¹. Pewnego razu przy wiêkszym spotkaniu towarzyskim postanowi³am podaæ kupny sernik. Próbowa³am
go wczeœniej i wyda³ mi siê smaczny.
Rozczarowani goœcie byli odmiennego
zdania. ¯aden kupny sernik nie dorównywa³ domowemu. Zapyta³am wiêc, czy
przyszli aby zobaczyæ siê ze mn¹ czy
tylko na sernik? Poniewa¿ nie dosta³am
jednoznacznej odpowiedzi, od tego czasu
zapraszam zawsze na sernik w³asnego
wyrobu. Przez d³ugi czas b³êdnie s¹dzi³am, ¿e sernik to polski wynalazek. Znany jest jednak w ca³ej centralnej Europie,
a nawet w USA. Niemieckie käsekuchen
i amerykañski cheesecake nie ustêpuj¹
smakowo polskim sernikom. Wariant sernika bez pieczenia, zestalony ¿elatyn¹ i
czesto dekorowany galaretk¹ z owocami,
te¿ jest nie do pogardzenia.
Wychowana na polskich smakach,
brakowa³o mi ich pocz¹tkowo w Szwecji, a te lokalne nie zawsze mi odpowia-

10

NGP 7/2016 (369)

da³y. Uwa¿a³am, ¿e polskie wêdliny s¹
najlepsze na œwiecie, a w Szwecji do jedzenia nadawa³a siê wtedy tylko szynka.
Nie potrafi³am zaakceptowaæ dos³adzanego chleba, a s³odkie œledzie nie da³y siê
porównaæ z polskim œledzikem w oliwie.
Dopiero kiedy Szwecja wst¹pi³a do
wspólnoty europejskiej sytuacja zmieni³a siê radykalnie na lepsze. Pojawi³a siê
delikatna szynka parmeñska, wiele gatunków salami i twaro¿ek, podstawa polskiego œniadania, a sklepy zaczê³y same
wypiekaæ nies³odkie pieczywo. Poprawi³o to nam w du¿ym stopniu jakoœæ
¿ycia.
Ale odmiennoœæ smaków rekompensowa³y pocz¹tkowo soki owocowe,
produkty mleczarskie o wysokiej jakoœci
– ró¿nosmakowe jogurty by³y wtedy w
Polsce jeszcze nieznane – oraz obfitoœæ
owoców i jarzyn, dostêpnych praktycznie przez ca³y rok. Natychmiast pojawia³o siê jednak nostalgiczne wspomnienie wiosennych nowalijek, pierwszych
rzodkiewek, pomidorów i ogórków o niezapomnianym aromacie i sezonowych
owoców, mo¿e nie tak dorodnych jak te
w Szwecji, ale nieporównywalnie bogatszych w smaku. W szwedzkich sklepach
nie zauwa¿a³o siê pór roku.
Krytyczny stosunek do szwedzkich potraw mo¿e ilustrowaæ anegdota,
któr¹ Ma³¿onek opowiada do znudzenia.
Zaraz po przyjeŸdzie do Szwecji zapytano go, co mu tu najbardziej smakuje.
Ma³¿onek zamyœli³ siê i stwierdzi³, ¿e
maj¹ smaczn¹ wodê w kranie. Urazi³ tym
pewnie dumê narodow¹ pytaj¹cego, ale
nie by³o to bynajmniej zamiarem. W owych czasach, w du¿ych aglomeracjach
miejskich, takich jak Warszawa, woda z
kranu mia³a obrzydliwy smak i zapach
chemikalii i mimo silnej dezynfekcji chlorem nie nadawa³a siê do picia bez zagotowania.
Liczne podró¿e zagraniczne by³y
okazj¹ do poznania nowych intryguj¹cych smaków. Bardzo przypad³a nam
do gustu kuchnia œródziemnomorska, ale
nie ta wykwintna i wyrafinowana, tylko
ta prosta, regionalna. Wiele urlopów spêdziliœmy w Grecji i sam widok sa³atki z
serem feta i oliwkami budzi liryczne urlopowe wspomnienia. A czy mo¿e byæ coœ
lepszego ni¿ tsatssiki ze œwie¿ym chlebem na zaspokojenie pierwszego g³odu
w oczekiwaniu na ciep³e danie, którym
czêsto bywa³y frytowane calamares maj¹ce tylko jednego godnego konkurenta,
frytowane krewetki-scampi? Mi³oœæ do
Grecji koñczy siê u mnie na ouzo. Nie
znoszê zapachu i smaku any¿ku. Jest
tam zwyczaj, ¿e przy p³aceniu rachunku
w³aœciciel restauracji zaprasza czasem na
kieliszek lokalnego trunku. Kiedyœ poczêstowano nas pokaŸn¹ szklaneczk¹
ouzo. Nie wypada³o poprosiæ o wymianê, odmówienie wypicia by³o by aftrontem dla w³aœciciela, a najedzony i opity
Ma³¿onek nie mia³ ochoty na wypicie
podwójnej porcji Co by³o robiæ? Wyla³am dyskretnie zawartoœæ do stoj¹cej
obok doniczki z nadziej¹, ¿e roœlina nie
zwiêdnie w czasie naszej obecnoœci.
Greckie wino Retsina o smaku ¿ywicy
te¿ pocz¹tkowo nie przypad³o mi do
gustu. Wprawdzie nauczy³am siê je piæ,
ale nie nale¿y do mych faworytów.
Nigdy nie polubi³am kuchni meksykañskiej i indyjskiej. Nie lubiê kukurydzianych tortillii, a nieapetyczna br¹zowa papka z roztartej fasoli, zdobi¹ca
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O smakach
z niesmakiem

ka¿de meksykañskie danie dawa³a nieprzyjemne skojarzenia i budzi³a md³oœci.
Pocz¹tkowe zaciekawienie kuchni¹ indyjsk¹ szybko minê³o. Wszystkie
dania, zarówno miêsne jak i jarskie,
smakuj¹ podobnie, utopione w czerwonym przyprawionym curry sosem. Natomiast delektujê siê azjatyck¹ kuchni¹
Tajlandii, Wietnamu i Chin nie mówi¹c
ju¿ o smakowitych japoñskich sushi,
które mog³abym umieœciæ na zaszczytnym drugim miejscu mej listy ulubionych
potraw, po avokado z krewetkami. Sushi ciesz¹ nie tylko podniebienie, ale i
oko. Ka¿da kompozycja to ma³e arcydzie³o kulinarnego kunsztu. Wizualny
aspekt potrawy decyduje czêsto o moich
preferencjach. Dlatego nie lubiê buraczków; farbuj¹ na czerwono wszystko co
znajdzie siê w ich pobli¿u.
Ciekawe jak pewne wydarzenia
mog¹ wp³yn¹æ na kszta³towanie, czy
wrêcz zmianê, upodobañ smakowych.
Bêd¹c mikrobiologiem mia³am kontakt z
chorobotwórczymi bakteriami i kiedyœ
zarazi³am siê czerwonk¹. Spekulacje na
ten temat opisa³am w odzielnym opowiadaniu w zbiorku „Ja i inne ma³py”.
By³a to powa¿na infekcja jelitowa i spêdzi³am wtedy dwa tygodnie w szpitalu.
Ostatnim posi³kiem przed dramatyczn¹
manifestacj¹ zatrucia, by³ kurczak w galarecie. Mimo, i¿ nie by³o ¿adnego zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy galaret¹
a infekcj¹, od tego czasu nie jadam potraw
w galarecie. Mniej powa¿n¹, ale nieprzyjemn¹, infekcjê prze¿y³am po zjedzeniu
ogromnej porcji tatara, widocznie w¹tpliwej œwie¿oœci. Kiedyœ uwielbia³am
tatara, ale od tego czasu zupe³nie przesta³
mnie kusiæ. Widocznie organizm zapamiêtuj¹c takie przypadki, wyrabia sobie
mechanizm maj¹cy chroniæ od podobnych wypadków na przysz³oœæ.
W Ponta Delgada na Azorach
spotka³o nas nieoczekiwanie rozczarowanie kulinarne. Portugalskie Azory
przypomnia³y nam pobyt w Algarve,
gdzie ka¿dy hotelowy obiad by³ prawdziw¹ uczt¹. Posi³ek rozpoczna³a smakowita przystawka i zupa, po tym nastêpowa³y dania rybne i miêsne, ka¿de z odpowiednimi dodatkami, a na zakoñczenie
deser i koszyk sezonowych owoców. Nie
marzy³am bynajmniej o podobnych orgiach kulinarnych na Azorach, by³am
jednak przekonana, ¿e nas nie rozczaruj¹.
I rzeczywiœcie, pierwsze hotelowe œniadanie by³o kontynuacj¹ tradycji z Algarve. Nie podawano go w formie bufetu,
tylko jako wydzielone porcje. Ale jakie
porcje! Trzy ogromne pó³miski wype³nione po brzegi szynk¹, serem i sa³atk¹
z pomidorów i ogórka, koszyk ze œwie¿ym pieczywem i pêkaty dzban kawy
na podgrzewanej podstawce, a do tego
jajka w dowolnej postaci. Ma³¿onkowi
zawsze dopisuje apetyt, ale za ka¿dym
razem bywam zaskoczona jego mo¿liwoœciami w tej dziedzinie. Kiedy byliœmy gotowi, na pó³miskach nie zosta³o
ani skrawka. Gdy kelnerka ujrza³a to
spustoszenie, jej twarz posmutnia³a, a
w oczach stanê³y ³zy. Zrobi³o mi siê nieprzyjemnie. Mo¿e zawartoœæ pó³misków by³a przeznaczona i dla innych goœci? Mo¿e skrytykuje nasze nieelegan-

ckie ob¿arstwo? Niepotrzebnie siê obawia³am. Kelnerka ³ami¹cym siê g³osem
spyta³a, dlaczego nie poprosiliœmy o dok³adkê. Musimy byæ nadal g³odni, jeœli
zjedliœmy wszystko do ostatniej kruszynki. Po tej nauczce, przy nastêpnych
œniadaniach, nie opró¿nialiœmy ju¿ pó³misków do koñca.
Resztê posi³ków zwykliœmy jadaæ poza hotelem. Pewnego dnia wybór
pad³ na restauracjê, któr¹ mijalismy codziennnie, ale jeszcze nie zd¹¿yliœmy
wypróbowaæ. Jadalnia okaza³a siê niewielka ale schludna, odmalowana na bia³o,
sto³y przykryte œnie¿nobia³ymi obrusami. Pora by³a wczesna i goœci jak na razie
niewielu. Po przestudiowaniu jad³ospisu, niestety wy³¹cznie po portugalsku,
zdecydowaliœmy siê na danie z krewetkami. Niebawem pojawi³ siê kelner nios¹c pokaŸny saganek z pokrywk¹. Po
jej uchyleniu ujrzeliœmy warstwê artystycznie u³o¿onych krewetek. Nie mieliœmy pojêcia co siê pod nimi kryje. Przywo³any kelner zamiesza³ zawartoœæ d³ug¹
³y¿k¹ i zamiast krewetek ujrzêliœmy nieapetyczn¹ br¹zow¹ papkê, jak siê okaza³o, z rozgotowanego chleba. Kelner
wyjaœni³, ¿e jest to regionalne danie, w
którym skrzêtne gospodynie zu¿ywaj¹
po namoczeniu czerstwy chleb. Dawno
nie widzia³am równie odpychaj¹cej potrawy. Co by³o robiæ? Z trudem wydobywaliœmy krewetki otrz¹saj¹c je z resztek chlebowej papki i tym razem odeszliœmy g³odni od sto³u. A mijaj¹c ponownie restauracjê przechodziliœmy na
drug¹ stronê ulicy, aby nie budziæ nieprzyjemnych wspomnieñ.
Czasem w miarê up³ywu czasu
zmieniamy preferencje smakowe, pozornie bez powodu. Bêd¹c na Sycylii w
Taorminie mieszkaliœmy w Grand Hotelu, który lata œwietnoœci mia³ ju¿ poza
sob¹. Starano siê jednak nadal utrzymaæ
z³udzenie staroœwieckiej elegancji. Pewnego wieczoru na kolacjê podano ciep³¹
przystawkê, która wzbudzi³a u mnie
mieszane uczucia. By³ to makaron z pokruszonym bia³ym serem. Nie wygl¹da³
apetycznie, wiêc zostawi³am go nietkniêty w oczekiwaniu na danie miêsne.
Potrawa wyda³a mi siê jednak znajoma.
Nic dziwnego, w dzieciñstwie mama
czêsto raczy³a nas takim makaronem w
bezmiêsne pi¹tki. Podawa³a go na s³odko
posypany cynamonem. By³o to wówczas moje ulubione danie. Obecnie akceptujê s³odycze wy³¹cznie przy deserze. Nie przepadam za borówkami do
miêsa i nie akceptuje nowomodnego
zwyczaju podawania marmolady do pikantnych deserowych serów.
Ostatnio czytuje siê w mediach,
¿e panaceum na g³ód, który rzekomo grozi œwiatu, s¹ potrawy z owadów. Przedsmak takich kulinarnych rozkoszy mieliœmy okazje poznaæ w Pekinie. Podczas
przechadzki po mieœcie trafiliœmy na ulicê wzd³u¿ której sta³ d³ugi szereg straganów-kuchenek oferuj¹cych rozmaite
dania. Zainteresowa³y nas stoiska z
dziwnymi szasz³ykami, które przy bli¿szych oglêdzinach wzbudzi³y w nas
dreszcz obrzydzenia. Na drewniane
szpikulce nadziano przeró¿ne owady,
g¹sienice, pêdraki, chrz¹szce i termity.
Odpychaj¹cego czarnego robaka, o
wdziêcznej nazwie wija, przeszytego
szpikulcem wzd³u¿ ca³ej swej d³ugoœci,
zdobi³a pokaŸna iloœæ odnó¿y niczym
gigantyczn¹ stonogê. Specjaln¹ grupê
stanowi³y koniki polne a mo¿e cykady
czy szarañcze, dostêpne w trzech kolorach do wyboru, brunatnym, zielonkawym i ¿ó³tym. Wszystkie te wielocz³onowe paskudztwa, podobnie jak i krewetki, s¹ typem stawonogów. Mo¿e wiêc
nale¿y tylko przezwyciê¿yæ pocz¹tkowy wstrêt, aby potem móc rozkoszowaæ
siê smakiem. Szasz³yków nie eksponowano przecie¿ wy³¹cznie na pokaz, musia³y mieæ amatorów.
De gustibus non est disputandum.
Teresa Urban

Bo Widerberg.
Niepokoj¹cy
reformizm
CZÊŒÆ 2
Dochodzimy do nieco nieoczekiwanego przypuszczenia,
¿e proletariusze Bo Widerberga w³aœciwie nigdy nimi nie
byli. Nie chodzi tu o powierzchowne zarzuty tych krytyków, którzy – zaskoczeni sielankowoœci¹ na przyk³ad
ADALEN 31 – nie wtajemniczeni w istotne si³y napêdowe
rozwoju szwedzkiego spo³eczeñstwa, popadaj¹ w ³atwiznê ironii wobec Szwedów “nie
posiadaj¹cych naszych
bolesnych doœwiadczeñ”.
Chodzi natomiast o to, ¿e Widerberg, szukaj¹c Ÿróde³ mentalnoœci dzisiejszych Svenssonów (Kowalskich), ujawnia, i¿ proletariat wielkomiejski Szwecji
(czy tylko Szwecji?) zdawa³ siê cierpieæ
na kompleks “gorszego pochodzenia”.
Czy ta koszula i garnitur nie s¹ naturalnym atrybutem klas posiadaj¹cych? Trudno jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e ambicj¹ ludzi z Malmö i Adalen by³a nie
tylko zmiana warunków ¿ycia, tworz¹cych dzielnice nêdzy, w których dzieci
nie mog³y liczyæ na natychmiastow¹
pomoc lekarsk¹, a rodziców nie by³o staæ
na jeszcze jedno dziecko, ile raczej chêæ
dorównania warstwom lepiej sytuowanym, upodobnienia siê do nich.
Ojciec Andersa w “Dzielnicy
Kruków” jest rodzajem lumpenproletariusza pragn¹cego za wszelk¹ cenê przeskoczyæ do innej klasy spo³ecznej. By³
kiedyœ komiwoja¿erem, ale jego klêska
le¿y wyraŸniej na powierzchni, ni¿ dramat Millerowskiego Willy Lomana ze
“Smierci komiwoja¿era”. Topi swe
zmartwienia w alkoholu, uwa¿aj¹c siê
za wynalazcê batyskafu o pancernej
szybie, efektu dwudziestu lat pijañstwa,
W tym¿e batyskafie widzi tak¿e miejsce
dla swego syna. Po latach zawiedzionych nadziei jest apatyczny, schowany
za mask¹ rzekomej elegancji i godnoœci,
podatny na agitacjê grup skrajnie prawicowych, nawo³uj¹cych do przywrócenia
“prawa i porz¹dku”. Dlatego g³os z³o¿ony przez matkê Andersa na socjaldemokracjê jest dla Widerberga najwa¿niejszym, œwiadomym aktem politycznym,
umo¿liwiaj¹cym – w perspektywie –
rozprawienie siê z najbardziej krzycz¹cymi objawami niesprawiedliwoœci spo³ecznej, stopniowe wprowadzenie najpotrzebniejszych œwiadczeñ spo³ecznych, wzrost poziomu ¿ycia. Widerberg
– jak Harald Andersson z Adalen – zdaje
siê akceptowaæ drogê, na jak¹ Szwecja
wkroczy³a w latach 1930. – reformizm
jaka g³ówn¹ metodê i motor przemian.
Czy akceptuje on równie¿ rezultat?
Alienacje nowej
klasy œredniej
Filmy Widerberga umiejscowione
we wspó³czesnoœci zdaj¹ siê wychodziæ
naprzeciw postulatom g³oszonym przez
niego samego w czasie jego dzia³alnoœci
krytycznej. S¹ to wycinkowe analizy socjologiczne ró¿nych œrodowisk. Ju¿ w

“Wózku dzieciêcym” ukazano codziennoœæ ludzi pozbawionych szerszych horyzontów. Awansem jest dla nich przeprowadzka ze starej, przeznaczonej do
rozbiórki dzielnicy – z któr¹ jednak ³¹czy³a ich jakaœ wiêŸ tradycji – do nowoczesnych wysokoœciowców, gdzie podstawowym meblem bêdzie odt¹d telewizor. Panuje tu mentalnoœæ nuworyszów
na ma³¹ skalê. Za ich samozadowoleniem
i chwiejn¹ obojêtnoœci¹ kryje siê niewiele
z owej solidarnoœci, jaka cechowa³a ich
przodków z Dzielnicy Kruków, w tym¿e
Malmö.
30 lat rzadów socjaldemokratów
zlikwidowa³o dzielnice proletariackiej
nêdzy, zast¹pi³o je spo³eczeñstwem dobrobytu. Widerberg, akceptuj¹c te podstawowe objawy postêpu, nie kryje zarazem swego rozczarowania rozwojem
spo³ecznym, w którym zdaje siê rosn¹æ
alienacja jednostki, trac¹cej mo¿liwoœæ
spo³ecznej i psychologicznej identyfikacji z jak¹œ grup¹ spo³eczn¹, celem, ide¹.
“Kiedy dawne skale wartoœci uleg³y likwidacji – mówi prelegent Björn w “Mi³oœæ 65” – kiedy dawne tabu przesta³y
obowi¹zywaæ, gdy rosn¹cy dobrobyt
przynosi swobodê wyboru, swoboda ta
mo¿e uczyniæ nasze ¿ycie trudniejszym”.

Przemoc reklamy
Zdaniem Widerberga, jednostka w
nowym spo³eczeñstwie – przy ogromnym wzroœcie indywidualnej si³y nabywczej wobec produkowanej masy towarowej – jest bezlitoœnie manipulowana przez naros³y na organiŸmie spo³eczeñstwa aparat reklamy. Podstawowa
zas³uga jego filmów o wspó³czesnoœci
le¿y w odnotowaniu w szwedzkim spo³eczeñstwie w ogóle, a tak¿e w mentalnoœci jednostki, tych zmian, które wywo³ane s¹ traktowaniem cz³owieka jako
ewentualnego nabywcy, jego talentów,
zdolnoœci i zainteresowañ jako towaru,
zaœ jego czasu wolnego jako bezwarunkowego udzia³u w cywilizacji kszta³towanej œrodkami masowego przekazu.
Ten kompleks zagadnieñ sygnalizuje Widerberg ju¿ w “Dzielnicy Kruków”. Zdumienie Andersa budzi opowieœæ ojca o reklamowaniu jakiegoœ towaru, nigdy nie wymienionego; reklama
sta³a siê tu wartoœci¹ sam¹ w sobie,
produkt reklamowany – ma³o istotny.
Podobny motyw podejmuje jedyny film Widerberga oparty na w³asnym

pierwowzorze literackim – komedia satyryczna “Brawo, Rolandzie”. Roland
Jung móglby byæ kontynuacj¹ losów Andersa, debiutuj¹cego pisarza. Ale w æwieræ
wieku póŸniej na cz³owieka usi³uj¹cego
utrzymaæ siê przy pomocy pióra czyhaja inne ni¿ kiedyœ pu³apki. Bunt Rolanda,
rzucaj¹cego œwietn¹ karierê w bran¿y reklamowej, wywo³any jest m.in. faktem,
¿e jego ojciec musia³ pracowaæ tydzieñ,
by zarobiæ sumê, któr¹ on otrzyma³ za
u³o¿enie krótkiego sloganu w ci¹gu 20
minut.
Ostatni film Widerberga “Fimpen” (Ogryzek/Niedopa³ek, jest to przezwisko ma³ego bohatera) – to komedia
satyryczna o pi³ce no¿nej. Siedmioletni
Johan, odkryty przypadkowo na podwórku przez znanego pi³karza, jest tak
utalentowany, ¿e wkrótce awansuje do
reprezentacji kraju, rozgrywaj¹cej w³aœnie trudne mecze eliminacyjne do mistrzostw œwiata. G³ówny efekt komediowy tego filmu – wykraczaj¹cego daleko
poza formu³ê tzw. filmu familijnego, na
który straszni mieszczanie wybieraj¹ siê
wraz z dzieæmi – polega na potraktowaniu z ca³¹ powag¹ za³o¿enia ca³kiem absurdalnego: siedmiolatek w pi³karskiej reprezentacji Szwecji! Zrêcznoœæ techniczna w zainscenizowaniu sytuacji podbramkowych mog³aby tu byæ tylko dowodem prawdziwego zami³owania re¿ysera do gry w pi³kê no¿n¹, anga¿uje
on jednak doœæ spory arsena³ œrodków
umacniaj¹cych ow¹ iluzjê absurdu: w
filmie “gra” autentyczna reprezentacja
pi³karzy, wywiady z Johanem przeprowadzaj¹ autentyczni sprawozdawcy telewizyjni, rodzina obserwuje transmisje
jego sukcesów na stadionach Wiednia i
Moskwy. Istotnym tematem filmu jest
zwyrodnienie sportu w dziedzinê podlegajac¹ – jak ka¿da inna – prawom
obiegu towarów. Popularnoœæ gwiazd
pi³ki no¿nej jest œrodkiem reklamowym,
a atmosfera handlu i przetargu wp³ywa
na jednostkê niemal od ko³yski. Prawom
sportu zawodowego zaczyna tu podlegaæ
pierwszoklasista, który jeszcze nie umie
podpisywac autografów!
Ambicj¹ Widerberga by³o – jak
sam twierdzi³ – budzenie ludzi z wygodnego snu, wytwarzanie zdrowego fermentu, poddanie rz¹dów socjaldemokratów, którzy przekszta³cili siê w zbiurokratyzowany establishment, sta³ej,
krytycznej kontroli. Byæ mo¿e, ukazuj¹c
nostalgiczne obrazy z przesz³oœci, pragnie on pokazaæ wspó³czesnemu widzowi
pewn¹ iloœæ dawnych wzorców moralnych, z którymi nadal warto siê identyfikowaæ. Explicite potwierdza on natomiast aktualnoœæ takich filmów jak “Joe
Hill” czy przede wszystkim “Adalen
31” dla sytuacji w USA czy – odpowiednio – w krajach Trzeciego Swiata, gdzie
si³a protestu jest o wiele dynamiczniejsza
ni¿ w uœpionej dobrobytem Szwecji.
Aleksander Kwiatkowski
cdn
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Partia golfa
Czwartego lutego 2016 roku,
zmar³ w wieku 85 lat
amerykañski astronauta
doktor Edgar Mitchell.
W 1971 roku by³ szóstym
cz³owiekiem w historii
ludzkoœci, który postawi³
stopê na innym ni¿ planeta
Ziemia ciele kosmicznym.
Edgar Mitchell spêdzi³ na Ksiê¿ycu, razem z Alanem Shepardem, dowódc¹ statku kosmicznego Apollo 14,
dziewiêæ godzin i siedemnaœcie minut,
co jest do dziœ niepobitym rekordem.
Ta chwila pozostawi³a na mnie
niezatarte wra¿enie, prawie euforiê. Dotkniêcie, nieomal go³¹ rêk¹, kosmicznych
przestrzeni – powiedzia³ póŸniej w jednym z wywiadów.
Ta ze wszech miar znamienna
podró¿, odmieni³a Edgara Mitchella. Opowiada³ póŸniej wielokrotnie w
wywia-dach prasowych i telewizyjnych,
pisa³ w swoim diariuszu, który prowadzi³
od lat szkolnych, ¿e gdy opuœci³ Ziemiê
i przygl¹da³ siê planecie z kosmosu, dozna³ mistycznych prze¿yæ.
W lipcu 2008 roku, w wywiadzie
radiowym, mówi³: By³em na tyle wyró¿niony, aby wiedzieæ o fakcie, i¿ jesteœmy
odwiedzani przez goœci, zaœ zjawisko
UFO jest prawd¹. By³o jednak dobrze
maskowane przez rz¹dy od ostatnich 60
lat, choæ powoli informacje o nim przeciekaj¹.
WypowiedŸ tê NASA skomentowa³a nastêpuj¹cymi s³owami: NASA nie
zajmuje siê UFO. Nie jest te¿ zwi¹zane z
jakimkolwiek spiskiem odnosz¹cym siê
do istot pozaziemskich na tej czy innej
planecie. Doktor Mitchell to wielki Amerykanin, jednak nie zgadzamy siê z nim
w tej kwestii.
Resztê ¿ycia Mitchell poœwiêci³
parapsychologii i ezoterycznym eksperymentom. Wielokrotnie zabiera³ g³os oœwiadczaj¹c, i¿ wie, ¿e mia³y i maj¹ miejsce odwiedziny na Ziemi jednej lub
wiêcej cywilizacji kosmicznych, i ¿e
bardzo by pragn¹³, aby amerykañska
administracja wreszcie zabra³y na ten
temat powa¿nie g³os.
Nie wszyscy amerykañscy astronauci mieli duchow¹ refleksje zwi¹zane
z podró¿ami w kosmos. Na przyk³ad
szef ekspedycji Apollo 14 Alan Shepard,
bardzo sobie ceni³ i wielokrotnie w wywiadach chwali³ siê, i¿ by³ pierwszym
cz³owiekiem w historii ludzkoœci, który
gra³ w golfa na ksiê¿ycu!
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Zmianê osobowoœci Edgara Mitchella mo¿na oceniaæ bardzo ró¿nie, ale
nie mo¿na przejœæ do porz¹dku dziennego nad tym, ¿e podró¿ w komiczn¹ przestrzeñ mo¿e byæ prze¿yciem wyj¹tkowym i poruszyæ warstwy wra¿liwoœci
ludzkiej duszy, o których istnieniu nie
zdawa³ sobie wczeœniej sprawy. Mo¿e
trzeba zobaczyæ na w³asne oczy ziemski
glob, przepiêkn¹ zielononiebiesk¹ kulê
spowit¹ nimbem atmosfery szybuj¹c¹
w kosmicznej przestrzeni, aby uzmys³owiæ sobie, co oznacza urodziæ siê i prze¿yæ ¿ycie na powierzchni tej wyj¹tkowej dla cz³owieka, choæ niewielkiej planety uk³adu s³onecznego, cz¹stki galaktyki o nazwie Droga Mleczna?
Najbardziej ekskluzywny na ziemi „Klub Astronautów”, ludzi, którzy
chodzili po Ksiê¿ycu, liczy dwanaœcie
osób. Siedmiu nadal ¿yje, ale najm³odszemu stuknê³a ju¿ osiemdziesi¹tka.
Czas robi swoje, niebawem odejd¹ ostatni pionierzy, którzy opuœcili Itakê w
poszukiwaniu z³otego runa.
No mo¿e niezupe³nie ostatni.
Miêdzynarodowa stacja kosmiczna ISS,
to piêkny symbol rosyjsko-amerykañsko-japoñsko-europejskiej wspó³pracy
w przestrzeni kosmicznej. Ale znajduje
siê „tylko” czterysta kilometrów od Ziemi, mniej wiêcej tysiêczn¹ czêœæ dystansu do Ksiê¿yca. Astronauci? Bez ¿artów!
Swoj¹ drog¹ dziwne to wszystko
i godne zastanowienia. Nag³e i nigdy porz¹dnie niewyjaœnione przerwanie najciekawszego i jednoczeœnie najbardziej
odwa¿nego projektu, jaki narodzi³ siê na
tej planecie.
Ludzkoœæ dokona³a niebywa³ego
wyczynu. Pokona³a dotychczas nieprzekraczaln¹ granice przyci¹gania ziemskiego, zaimponowa³a technologi¹ i wytrzyma³oœci¹ psychiczn¹ astronautów.
Opuœciliœmy Ziemiê i odbyli parê zakoñczonych sukcesem lotów na najbli¿sz¹
nam planetê, Ksiê¿yc, aby nagle i bez
podania ¿adnej powa¿nej przyczyny,
ca³kowicie wykreœliæ ów program. Ostatni raz cz³owiek wyl¹dowa³ na Ksiê¿ycu w grudniu 1972 roku, czterdzieœci
cztery lata temu!
Fotografujemy Plutona, wysy³amy roboty na Marsa, zasilane s³oneczn¹
energi¹ sondy œledz¹ meteory, odkrywamy nowe galaktyki, ale Ksiê¿yc zostawiamy w spokoju? Jak to wyt³umaczyæ? Mo¿e „ktoœ ¿yczliwie doradzi³”,
abyœmy przestali siê Ksiê¿ycem zajmowaæ? W przestrzeni kosmicznej wokó³
Ziemi, i dalej, robimy masê ruchu, ale z
odwiedzinami najbli¿szego kosmicznego
s¹siada skoñczyliœmy definitywnie, albo

na nieokreœlony czas, co na jedno wychodzi. Zdumiewaj¹ce, zastanawiaj¹ce,
dziwne...
Kosmos nie sta³ nigdy w popkulturze wy¿ej, ni¿ dziœ. Nawet wtedy, gdy
w 1969 roku l¹dowa³y na ksiê¿ycu pierwsze sondy, co ogl¹daliœmy z zapartym
tchem na ekranach telewizyjnych, gdy
„Wanderers”, animowany film Erika
Wernquista o systemie s³onecznym je¿y³ w³osy na g³owie, kiedy producenci i
re¿yser kolejnego filmu z serii „Star
Wars” Colin Trevorrow wyst¹pili do
NASA z proœb¹ by móc filmowaæ na
pok³adzie ISS i uzyskali pozwolenie, i
dalej, i wiêcej. Science fiction sta³o siê
mainstreamem!
W swojej ksi¹¿ce „In the Shadow
of the Moon” Edgar Mitchell pisa³ tak:
Z pespektywy Ksiê¿yca patrz¹c, œwiatowa
polityka jest tak uboga! A¿ chcia³oby siê
z³apaæ któregoœ z polityków za skórê na
karku, cisn¹æ æwieræ miliona kilometrów,
i zawo³aæ: Rozgl¹dnij siê pêtaku!
Nigdy siê ju¿ nie dowiemy, czy
zmiany osobowoœciowe Edgara Mitchella zosta³y spowodowane faktem podró¿y w kosmos, jego duchowymi predylekcjami, czy osobistym egzystencjalnym
doœwiadczeniem.
Jakaœ czêœæ mnie bardzo pragnie,
aby „siê wreszcie spe³ni³o”. Wierzê, ¿e
wœród szaleñstw ludzkiej psychiki istnieje przestrzeñ czystej poezji, ¿e cz³owiek zdolny jest przenikn¹æ wymiary,
pokonaæ odleg³oœci, odczytaæ myœli,
urzeczywistniæ wyobraŸniê. Wydaje siê,
¿e nadszed³ czas, ¿e wystarczy ju¿ tylko
szeroko otworzyæ oczy, ¿eby wyjrzeæ
poza trzy wymiary i czas.
Cz³owiek pos³uguje siê chêtnie
improwizacj¹, ma bogaty i pe³en niuansów jêzyk, nadzwyczaj ¿ywy umys³,
wspania³e perspektywy rozwoju w postaci wykorzystywanego w mikroskopijnym tylko procencie mózgu, ale hamuje
go jego w³asna akademicka nauka, poruszaj¹ca siê – z w³asnego wyboru, w
zamkniêtym, jakby zaklêtym krêgu li
tylko materialnego doœwiadczenia.
Przywi¹zuje siê wielk¹ wagê do
autentyzmu, jednej i niepodzielnej rzeczywistoœci, statycznoœci i stabilnoœci,
w ogóle techniki, a jednoczeœnie wysoko
ocenia grê pozorów, zmiennoœæ, trans-

formacjê. To siê nie mo¿e udaæ na d³u¿sz¹
(historycznie) metê. Niestety odesz³o w
przesz³oœæ, i to zdaje siê nieodwracalnie,
klasyczne humanistyczne greko-³aciñskie wykszta³cenie, po którym in¿ynier,
lekarz, biznesmen, mieli pojêcie i potrafili
dyskutowaæ o poezji, muzyce, malarstwie, historii, teatrze.
Parê miesiêcy temu astrofizyka
awansowa³a na pierwsze strony newsów.
Otó¿ astrofizycy przeprowadzili z powodzeniem naukowy dowód, ¿e miliard
lat œwietlnych temu z kawa³kiem, za
przyczyn¹ swoistego kataklizmu – zderzenia dwóch czarnych dziur – powsta³a
fala grawitacyjna. Ta, w moim przekonaniu nie tylko o globalnym znaczeniu informacja, przemknê³a przez œwiatowe
media... i zgas³a.
Mo¿liwe, ¿e siê mylê, wyci¹gam
b³êdne i zbyt daleko id¹ce wnioski. Jeœli
tak, proszê mnie poprawiæ, wyprowadziæ z b³êdu, bo mam do zaproponowania pewien ci¹g myœlowy: Powstanie fali
grawitacyjnej zosta³o spowodowane
zderzeniem dwóch czarnych dziur, tak?
Czyli dosz³o do mega eksplozja, któr¹
przyjêliœmy nazywaæ Big Bangiem, tak?
Do tego miejsca wszystko jest
mniej wiêcej w porz¹dku. Big Bang za³atwia sprawê pra pocz¹tku. Tylko, co
pocz¹æ z tymi czarnymi dziurami? Je¿eli
logika nie jest lokalnym wymys³em homo
sapiens, a pojêciem uniwersalnym i
wszech kosmicznym, to czarne dziury
musia³y siê sk¹dœ wzi¹æ, musia³y istnieæ
przedtem, tak?
A zatem ci¹g wydarzeñ przedstawia³by siê nastêpuj¹co: By³y dwie czarne
dziury, które siê nie zna³y, w ogóle nie
wiedzia³y o swoim istnieniu. Wêdrowa³y
spokojnie po swoich rzeczywistoœciach
a¿ – przypadkowo! – wpad³y na siebie.
Zderzy³y siê… i narodzi³a siê przestrzeñ, masa, wymiar, grawitacja, czas,
s³owem kosmos, a w nim planeta Ziemia.
To oznacza³o by, ¿e naszym
Stwórc¹, Panem Bogiem, Pra Ojcem i Pra
Matk¹, s¹ dwie dziury (nawet trudno je
nazwaæ kosmicznymi, wszak kosmos
powsta³ dopiero po ich zderzeniu)?
Przepraszam, czy jest na sali lekarz?
Andrzej Szmilichowski

Nagroda dla Larsa Gustafssona
Fundacja im. Zbigniewa Herberta og³osi³a laureata Miêdzynarodowej Nagrody
Literackiej im. Zbigniewa Herberta 2016. Uhonorowano ni¹ Larsa Gustafssona,
szwedzkiego poetê, prozaika, eseistê i filozofa. Jest on absolwentem filozofii i wieloletnim jej wyk³adowc¹, twórc¹ zaanga¿owanym spo³ecznie, blogerem i obroñc¹
przyrody, autorem kilkudziesiêciu tomów poezji, prozy i esejów, jednym z najbardziej
znanych na œwiecie poetów. Spoœród dorobku Gustafssona w jêzyku polskim ukaza³y
siê jak dot¹d trzy powieœci oraz wybór wierszy „Dziwne drobne przedmioty”.
„Zbigniew Herbert by³ moim przyjacielem i poet¹, którego podziwia³em, czujê
siê wiêc wzruszony i zaszczycony, otrzymuj¹c nagrodê jego imienia. Myœlê, ¿e w ten
sposób dawne wiêzi miêdzy literatur¹ polsk¹ i szwedzk¹ zostan¹ przypomniane i
odnowione” – stwierdzi³ Gustafsson, komentuj¹c przyznanie mu wyró¿nienia.
Lars Gustafsson (ur. 17 maja 1936) w swojej twórczoœci podejmuje problematykê stosunku cz³owieka do œrodowiska przyrodniczego i poszukiwania wartoœci humanistycznych we wspó³czesnym œwiecie. Autor m.in. powieœci We³na,
dramatu Nocna uroczystoœæ z 1970 roku, zbioru poezji Varma rum och kalla z 1972
roku. W 1981 przeszed³ na judaizm. Mimo ¿e tworzy od lat 50. XX w., to uznanie
miêdzynarodowe zyska³ dopiero w latach 80. XX w., otrzymuj¹c takie nagrody
jak Prix International Charles Veillon des Essais (1983), Heinrich Steffens
Preis (1986), Una Vita per la Litteratura (1989).

Kolory
Wielkanocy

Co? Gdzie? Kiedy?

Kolor Wielkanocy, ¿ó³ty, nawi¹zuje do znaczenia jaj i
kurcz¹t podczas tych¿e œwi¹t. Jak œwiat d³ugi i szeroki,
niezale¿nie od wyzwania, chrzeœcijanie zjadaj¹ wtedy
miliony jaj. ¯adnych innych œwi¹t nie cechuje taka
jednomyœlnoœæ kulinarna.
A wziê³a siê ona st¹d, ¿e przez szeœæ tygodni Wielkiego Postu ludzie wierz¹cy
musieli zrezygnowaæ ze spo¿ywania jaj, które domowe ptactwo zaczyna³o w³aœnie
w du¿ych iloœciach znosiæ. Z nadejœciem Wielkanocy by³o ich tyle, ¿e œwi¹teczne
menu wydawa³o siê oczywiste. ¯eby wielkanocne potrawy uczyniæ bardziej odœwiêtnymi, w ca³ej Europie przyj¹³ siê zwyczaj malowania pisanek, sztuka, znana zw³aszcza w po³udniowej Szwecji (na pó³nocy, gdy Wielkanoc wypada³a wczeœniej, jaja
mog³o brakowaæ i zamiast jaj wielkanocnych by³y jaja zielonoœwi¹tkowe!). Wierni
tradycji w dalszym ci¹gu barwi¹ jaja, gotuj¹c je w ³upinach cebuli, k³osach zbó¿ i
brzozowych liœciach, po których zostaje na skorupce charakterystyczny wzór.
Potrawy wielkanocne maj¹ swoje religijne uwarunkowania. Popularnoœæ najró¿niejszych dañ z ³ososia w Wielki Pi¹tek odsy³a do czasów sprzed reformacji, kiedy Szwedzi poœcili, ograniczaj¹c siê do jedzenia ryb. Tyle ¿e wówczas nie by³o nawet mowy o takich przysmakach, jak œwie¿y b¹dŸ wêdzony ³osoœ. Umartwiano siê
spo¿ywaniem solonych ³ososiowych grzbietów lub sztokfiszy, rezygnuj¹c byæ mo¿e
z wszelkich p³ynów.
O ile rybna dieta w Wielki Pi¹tek ma ju¿ d³ug¹ tradycjê, o tyle zwyczaj jedzenia w któryœ z wielkanocnych dni pieczeni jagniêcej („jagniê paschalne”) pamiêta
nowe czasy. Pochodzi oczywiœcie z biblijnej opowieœci o pierwszej Wielkanocy
¯ydów w Egipcie. W Europie po³udniowej jest niemal powszechny. Nic zreszt¹
dziwnego. Owce koc¹ siê tam oko³o Nowego Roku, w Szwecji natomiast tak póŸno,
¿e dopiero wspó³czesna technika mro¿enia umo¿liwi³a Szwedom jedzenie pieczeni
jagniêcych w okresie Wielkanocy.
Pewien pradawny, przera¿aj¹cy aspekt œwi¹t wielkanocnych, przyj¹³ obecnie
postaæ dzieciêcej zabawy. Dziewczynki, przywdziawszy chusty i d³ugie spódnice,
chodz¹ od drzwi do drzwi po proœbie z kocio³kiem do kawy, który maj¹ nadziejê zape³niæ drobnymi pieniêdzmi i s³odyczami. Mówi siê o nich „wielkanocne baby” albo
„wielkanocne wiedŸmy”, co przywo³uje na pamiêæ stare szwedzkie wierzenia ludowe,
wedle których w Wielkanoc wszystkie czarownice lecia³y na czarci¹ górê, zwan¹
Blakulla. Jeszcze w wieku XVIII zadenuncjowane kobiety, podejrzane o konszachty
z diab³em, mog³y zostaæ skazane na karê œmierci.
W Szwecji, zw³aszcza w zachodniej jej czêœci, po dziœ dzieñ zachowa³y siê
tak¿e inne relikty niegdysiejszej wiary w czarownice. Wielkanocne ciemnoœci rozpraszaj¹ du¿e ogniska i przeszywaj¹ wybuchy petard. Petardy i ogieñ to stare wypróbowane sposoby odstraszania czarownic, trzymania ich na odleg³oœæ.
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REKLAMA

Panie Redaktorze,
Amerykañski psycholog prof. Philip Zimbardo, Stanford University, autor
ksiazki „Psychologia i zycie” PWN, mial 12 marca 2016, wyk³ad we Wroc³awiu
na temat z³a i w³adzy totalitarnej, zorganizowany z inicjatywy Instytutu Pamiêci
Narodowej.
Prof. Zimbardo mówi³ we Wroc³awiu: Wszystkie dyktatury rodzi³y siê od
ma³ych kroków. I poda³ schemat: skok na media, kontrola s¹downictwa, potem...
jest ograniczenie wolnoœci s³owa, póŸniej kontrola mediów, nastêpnie kontrola
s¹downictwa, póŸniej politycy zastêpuj¹ wybieralnych przedstawicieli, nastêpnie
wiêzieni s¹ krytycy re¿imu, kolejny krok to odwo³ywanie wyborów, póŸniej w³adza
wojskowa b¹dŸ religijna i w ostatecznoœci ca³kowita dominacja polityczna” –
mówi³.
To coœ jak na naszym sztokholmskim podwórku:
– cenzura dla Andersa Bodegarda, który nie móg³ mówiæ o poezji Adama
Zagajewskiego w Stowarzyszeniu Polek w Szwecji
– krytyka i wykluczenie Nowej Gazety Polskiej z Oœrodka Polskich Organizacji Niepodleg³oœciowych,
– próba zdominowania Towarzystwa Przyjació³ Bibloteki Polskiej w Sztokholmie przez cz³onków politycznych klubów (Gazety Polskiej i Semper Fidelis)
podczas wyborów nowego zarz¹du, w celu przejêcia w³adzy nad Bibliotek¹
– pokazy samowoli prezes Rady UchodŸstwa Polskiego w Szwecji w stylu
“ja wam poka¿ê, kto tu rz¹dzi” wobec demokratycznie wybranego zarz¹du TPBP,
poprzez zdzieranie og³oszeñ o dy¿urach w Bibliotece i zastêpowanie swoimi bez
porozumienia z zarz¹dem Biblioteki.
Co nas jeszcze czeka w tej psychologicznej wojnie?
Imiê i nazwisko znane redakcji
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