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Jednoczenie
chrześcijan,
czyli wizyta
Franciszka
w Szwecji 2

POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Västkusten.
Kamienie
Hitlera
i norwescy
milionerzy

Po wielu stuleciach konfliktów
i nieporozumień, które były nawet
przyczyną wojen, będzie to pierwsza rocznica reformacji, którą będziemy obchodzić razem, ekumenicznie” – mówi ks. Matthias Turk.
Korespondencja Pauliny Kusz.

Nihil novi 2

W naszym grajdołku wszystko się
powtarza. „Wiadomości Polskie” nie
wychodzą już od lat. To kiedyś dobre
i ważne pismo zapłaciło wysoką cenę
i padło w niesławie. Ale walka o wolne słowo trwa nadal. Znowu notujemy
ofensywę młodych, jak to ich określił
red. Giedroyc – dynamicznych bardzo
prymitywnych ludzi – którym przewodzą wygi z tamtych czasów. Zawsze
wierne swojej misji... Semper Fidelis.

Wielu podróżników uważa, że Fjällbacka to najpiękniejsza i najciekawsza osada tego rejonu Szwecji. I mają rację. Światową sławę
miasteczko zyskało dzięki powieściom Camilli Lackberg, dla której
osada była inspiracją do ulokowania tutaj różnych kryminalnych
historii. Ale tak naprawdę to letniskowe miasteczko nie potrzebowało
dodatkowej reklamy – od wielu lat jest popularnym, nieco
snobistycznym miejscem, gdzie Szwedzi spędzają wakacje. 14
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Plan na wtorek 1 listopada:
- msza katolicka w Malmö o godz. 09.30 (miejsce
do tej pory nieznane)
- oficjalne pożegnanie Papieża na lotnisku w
Malmö
- wylot Ojca Świętego do Rzymu
Podczas nabożeństwa 31 października katedra w
Lund będzie zamknięta dla ogółu. W liturgii wezmą
udział specjalnie zaproszeni goście, a przebieg mszy
świętej będzie można obserwować na wystawionych
przed kościołem ekranach. Podczas ekumenicznego
spotkania w Malmö Arena, z Papieżem będzie mogło się spotkać 10.000 wiernych. „Będzie to spotkanie, podczas którego chcemy przekazać przesłanie
nadziei, wspólnoty i odpowiedzialności za świat”
– mówi przedstawiciel Szwedzkiego Kościoła, abp
Antje Jackelén. W tym samym dniu Ojciec Święty
odprawi również mszę świętą w Malmö, dokładne
miejsce nie jest jeszcze znane.

Jednoczenie
chrześcijan,
czyli wizyta
Franciszka
w Szwecji
Papież Franciszek wybiera się
z dwudniową wizytą do Malmö
i Lund. Okazją przyjazdu głowy
Kościoła do Szwecji będzie udział
w ekumenicznych wydarzeniach,
upamiętniających przyszłoroczne
obchody 500–lecia reformacji,
zapoczątkowanej przez Marcina
Lutra.
31 października Ojciec Święty weźmie udział
w ekumenicznym nabożeństwie w katedrze Lund.
Tego samego dnia Papież uda się także do Malmö. W
uroczystościach kościelnych wezmą również udział
m.in. kardynał Kurt Koch - watykański przewodniczący ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Martin
Junge - sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) oraz bp Munib Younan - prezydent
ŚFL, a także katolicki bp Anders Arborelius (OCD)
i abp Antje Jackelén.
Organizatorami wizyty Papieża w Szwecji są
Światowa Federacja Luterańska oraz Watykan, a
gospodarzami – Szwedzki Kościół we współpracy z Kościołem Katolickim oraz Szwedzką Radą
Chrześcijańską.
Wizyta papieska w Szwecji będzie trwała dwa dni:
31 października i 1 listopada. Szczegółowy plan odwiedzin nie jest jeszcze znany.
Plan na poniedziałek 31 października:
- przylot na lotnisko w Malmö o godz. 11.00 wraz
z oficjalnym przywitaniem
- spotkanie Papieża z parą królewską w katedrze
luterańskiej w Lund
- nabożeństwo ekumeniczne w tej samej katedrze
- ekumeniczne spotkanie z publicznością w Malmö Arena
- spotkanie z gośćmi ekumenicznymi w Malmö
Arena
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Ta wizyta papieża Franciszka nie będzie należała do zwyczajnych. Celem przewodnim obecności
głowy Kościoła w Szwecji będzie upamiętnienie
50. rocznicy dialogu pomiędzy Światową Federacją
Luterańską, a Kościołem katolickim. Zdaniem ks.
Matthiasa Turka, odpowiedzialnego w Watykanie za
dialog z luteranami, kamieniem milowym w dwustronnych relacjach jest utworzony w 2013 roku

dokument „Od konfliktu do wspólnoty” – tymi słowami luteranie i katolicy opisują swe ekumeniczne
dokonania na przestrzeni ostatnich 50 lat. „Po tak
wielu stuleciach konfliktów i nieporozumień, które były nawet przyczyną wojen, będzie to pierwsza
rocznica reformacji, którą będziemy obchodzić razem, ekumenicznie” – mówi ks. Turk.
Nie bez powodu na upamiętnienie rocznicy wybrano katedrę w uniwersyteckim Lundzie. W tym
mieście właśnie w 1947 rpku przedstawiciele kościołów luterańskich z całego świata, w tym z Polski,
podpisali akt założycielski Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL).
W marcu 2007 roku w Lund odbyły się obchody 60-lecia ŚFL połączone z posiedzeniem Rady
ŚFL, która zarządza sprawami Federacji między
Zgromadzeniami Ogólnymi.
W obradach uczestniczyło 500 osób w tym około stu arcybiskupów, biskupów i prezydentów 140
Kościołów luterańskich. Kościół EwangelickoAugsburski w RP reprezentował bp Janusz Jagucki.
Tematem przewodnim konferencji było „Życie w
społeczności we współczesnym świecie”. Podczas
spotkań omawiano przede wszystkim zagadnienia
małżeństwa, rodziny, oraz seksualności człowieka.
Ponieważ w poszczególnych Kościołach luterańskich podchodzi się różnie do tych kwestii, uznano
zatem, iż najdogodniejszym rozwiązaniem będzie
pogłębiony dialog w duchu poszanowania i respektu. Na zakończenie obrad, ówczesny Sekretarz
Generalny ŚFL – ks. dr I. Noko podkreślił, że międzykonfesyjny dialog ekumeniczny jest konieczny
do tego, aby lepiej się rozumieć i wzajemnie do siebie zbliżać. „Jesteśmy zobowiązani wzajemnie się
słuchać, a nie osądzać”.
Uroczystość, w której Franciszek weźmie udział,
organizatorzy opisują używając słów: „dziękczynienie”, „pokuta i zaangażowanie na rzecz wspólnego
świadectwa”. Dodają, iż ich celem jest „aby wyrazić
wdzięczność za dary reformacji i poprosić o przebaczenie za podział utrwalony przez chrześcijan
dwóch tradycji”. Katolicki biskup Anders Arborelius
ze Sztokholmu zapowiedział, że Papież i luterańscy
przywódcy duchowi będą namawiać w Lund oraz
Malmö do zaangażowania się w proces jednoczenia
chrześcijan.
To będzie szósta w tym roku zagraniczna podróż Papieża Franciszka, po wizytach na Kubie i w
Meksyku, na greckiej wyspie Lesbos, w Armenii, w
Polsce i po pielgrzymce do Azerbejdżanu i Gruzji
w dniach 30 września-2 października. Dwie trzecie
(ponad 6 mln) Szwedów deklaruje przynależność
do Kościoła Szwedzkiego, największego kościoła
ewangelicko-luterańskiego na świecie.
Przypomnijmy, że 27 lat temu Szwecję odwiedził
Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do krajów nordyckich. W czerwcu 1989 roku był także w Norwegii,
Finlandii, Danii i na Islandii.
Paulina Kusz (Malmö)

Krzyż Wolności i Solidarności
dla Macieja Klicha

W Sztokholmie, w wydziale konsularnym Ambasady RP, odbyła się 19 września uroczystość wręczenia Medalu Wolności i Solidarności Maciejowi Klichowi, działaczowi m.in. NZS w Polsce, w
Szwecji zaangażowanemu w działalność emigracyjną m.in. Hufca Harcerzy Kaszuby. Odznaczenie
wręczał Ambasador RP w Sztokholmie, Wiesław Tarka. Krzyż to państwowe odznaczenie cywilne
nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą
z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35.
rocznicy wydarzeń radomskich. Gratulujemy!

Zmarł Adam
Wycichowski
W Sztokholmie w wieku 66 lat zmarł Adam
Wycichowski, w Polsce działacz opozycyjny,
internowany w stanie wojennym, a w Szwecji
znany jako architekt, którego najbardziej znanym projektem jest stadion Friends Arena.
Wycichowski urodził się 28 listopada 1950 roku
w Poznaniu. Był absolwentem Politechniki Szczecińskiej, wydział budownictwa i architektury. W latach 70-tych pracował w Biurze Studiów i Projektów
Służby Zdrowia. Od 1977 roku związał się z działalnością opozycyjną, m.in. z KORem, ROPCiO, a w
1980 roku został członkiem zakładowego komitetu
strajkowego Solidarności. Był świadkiem tworzenia
się porozumień sierpniowych. Przez cały czas był
inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie
krył swoich poglądów, publikował polityczne rysunki satyryczne, kolportował bibułę. Po 1980 roku
został generalnym projektantem nowego szpitala w
Szczecinie-Zdrojach.
Po 13 grudnia 1981 roku został aresztowany. Jak
wspominał w rozmowie z Urszulą Dembińsk-Nowakowską (Jedność nr 1/2009) tuż przed świętami
SB odwiedziło go w pracy i po krótkiej rewizji został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Najpierw
izolatka, potem cela grupowa z kryminalistami.
Podczas przesłuchania ppor. Adam Cholewa przedstawił mi do wyboru: imieniny i gwiazdka z rodziną
albo Goleniów. Warunkiem miało być podpisanie
zobowiązania o nie działaniu przeciwko interesom
PRL. Odmówiłem i wigilię spędziłem w celi. W
styczniu 1982 r. przewieziono go do obozu internowania w Wierzchowie. W Wierzchowie chorowałem
i Czerwony Krzyż dwukrotnie apelował o moje zwolnienie - wspomina. Odpowiedzią było oświadczenie
SB, a dokładnie Adama Cholewy, że będę siedział
najdłużej ze wszystkich, dłużej od Jurczyka, a jak
już będę na wolności to stracę pracę, mieszkanie,
że nie mam przyszłości w kraju. Leczenie w szpitalu
umożliwiono mi dopiero w czerwcu. Zostałem zwolniony, bo moja żona przygotowała naszą emigrację.
Wyjechaliśmy w sierpniu 1982. Pod koniec tego roku
skontaktowało się ze mną Solidaritet Norge-Polen z
propozycją finansowania pracy na rzecz opozycji w
Polsce i tak rozpoczęła się czteroletnia działalność
konspiracyjna. Prowadziłem „buchalterię”, przemyciliśmy do kraju, głównie regionu szczecińskiego
dziesiątki przesyłek z materiałami poligraficznymi,
w tym kilka powielaczy, materiałami biurowymi, fotograficznymi, elektroniką. W akcjach brało udział
kilka osób.
W 2009 roku wraz z Radkiem Nowakowskim
przekazali do IPN bogaty zbiór dokumentów z okresu swojej działalności w Szwecji. – To niezwykły
zbiór – mówił dr Sebastian Ligarski ze szczecińskiego IPN-u. – Interesujące są bardzo dokładne rozliczenia pomocy finansowej, z tego co kupili. To jest
ważne ponieważ w środowisku solidarnościowym
pokutuje mit, że pieniądze na pomoc zostały zagarnięte albo przeznaczone na coś innego a tu mamy
dowód, że nie. Poza tym zdjęcia i filmy, opisany system komunikacji w Szwecji oraz listę urządzeń wysłanych do kraju. Są to informacje szyfrowane, by
nie dekonspirować ludzi, bo opozycja w Szwecji była
dokładnie infiltrowana. (Jedność nr 1/2009)
Po przyjeździe do Szwecji Adam Wycichowski
związał się z Berg Arkitektkontor, i przyczynił się
m.in. do wygrania konkursu na Stockholm Globe
Arena – uzyskał wówczas status niejako eksperta od
projektowania obiektów sportowych. Jest autorem
wielu projektów, które wygrywały konkursy i były
realizowane, jak rozbudowa Archiwum Miejskiego
w Sztokholmie i chyba najbardziej spektakularnego
jakim jest Friends Arena. – Ten stadion jest wielofunkcyjny – mówił w wywiadzie dla Super Expresu
Wycichowski. – Oprócz meczów piłkarskich odbywać mogą się na nim zawody żużlowe oraz koncerty
ze sceną w różnych miejscach stadionu. Sam nie mogą się nadziwić, że na tak dużym obiekcie jest taka
bliskość widowni od boiska.
W Polsce znany był jako znakomity autor rysunków publikowanych pod pseudonimem Niewolnik
(Własnych Genów) na wielu portalach internetowych i gazetach.
Adam Wycichowski zmarł 18 września 2016 roku.

Żegnamy wielkiego
Przyjaciela Polski
W czwartek 22 września 2016 roku zmarł w wieku 71 lat świetny dziennikarz Kjell Albin Abrahamson.
Wśród wielu Szwedów, którzy byli i są Przyjacielami Polski, Kjell Albin był wyjątkowy. Mówiono o Nim:
Szwed z polską duszą. Był wieloletnim korespondentem Radia Szwedzkiego na Europę Wschodnią. Był też
autorem wielu książek (m.in. „Polska: diament w popiele”) popularyzujących wśród Szwedów wiedzę o
Polsce.
Był laureatem Nagrody Przyjaciół - POLONIKI 2005, przyznawanej przez Nową Gazetę Polską. Motywują
wówczas naszą nagrodę pisaliśmy: Żadna, nawet najlepsza reklama Polski, nie przybliży naszego kraju
Szwedom, jak świetnie napisana, pełna humoru i ironii książka publicystyczna. I właśnie taką książką jest
“Enkel biljett till Polen” wydana przez wydawnictwo Fischer. Abrahamson nie pierwszy już raz opowiada o
Polsce jako o swojej drugiej ojczyźnie. Ale to nie tylko zapis pełen zachwytów i przykładów na to, że Polska
może być modelem dla całej Europy. To także obraz krytyczny, ale sprawiedliwy.
Straciliśmy sprawdzonego i wiernego przyjaciela Polski.

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość,
że 22 września 2016 roku w Gdyni
odszedł nagle

Pan Kjell Olof Albin Abrahamson
dziennikarz, pisarz,
związany z Polską od lat 70-tych,
1987 – 2004 długoletni korespondent Radia Szwedzkiego
w Europie Środkowej,
m.in. w latach 1993-96 korespondent w Warszawie,
1983 – 1986 przewodniczący szwedzkiej Akademii Filmowej,
1983 szef redakcji kulturalnej Radia Szwedzkiego,
autor książki „Polska – diament w popiele”.

Rodzinie i Bliskim

składam wyrazy współczucia i szczerego żalu
Wiesław Tarka
Ambasador RP w Szwecji
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Watykańskie i inne archiwa
Pod parkingiem
Watykańskiej Biblioteki
znajdują się bardzo stare
i bardzo rozległe piwnice,
kryją kilometry półek
zawierających niezliczoną
ilością dokumentów,
niektóre sięgające lat siedemsetnych i dalej naszej
ery. Prace nad indeksem
i katalogizacją tych dokumentów nieustannie
i niespiesznie trwają,
czas watykański ma swój
własny rytm.
Tajemnice archiwum nie były nigdy, przez wszystkie wieki, dostępne
dla ogółu, i takimi pozostają. Wstęp
mają jedynie watykańscy intendenci,
archiwiści i konserwatorzy. Wszyscy
są księżmi, co akurat dziwić nie powinno. Mówi się, że nawet papież nie
ma swobodnego wglądu w najtajniejsze obszary archiwum, choć formalnie rzecz biorąc jest jego właścicielem. Adres archiwum zna cały Rzym:
Porta di Santa Anna, przy via di Porta
Angelika. Ale na tym kończy się trop.
Szwajcarska gwardia, mocne i jedyne
zbrojne ramię Watykanu, czuwa.
Do 1612 roku archiwum było częścią watykańskiej biblioteki, co zmienił papież Paulus V. Od tego czasu
stało się wyodrębnioną autonomiczną
częścią watykańskiego państwa, i tak
było do roku 1881, kiedy papież Leon
XIII zezwolił wybranym katolickim
akademikom na korzystanie z sali
czytań.
To naturalnie nie oznaczało, że łatwo się tam dostać. Należy przedstawić pisemną rekomendację wysoko
postawionego hierarchy lub uznanego
badacza, oraz dokładnie wyspecyfikować dokument, o który chodzi. Ten
drugi warunek stanowi nierzadko poważną przeszkodę, gdyż dokument,
choć historycznie znany, może nie
być, i często nie jest skatalogowany.
Prawidłowa nazwa archiwum brzmi
Archivum Secretum Vaticanum. Tytuł
sugeruje niesłusznie otoczkę konspiratorskiej tajemniczości, bowiem słowo
secretum tłumaczy się zazwyczaj na
tajemne, tajemnicze. W rzeczywistości secretum znaczy prywatne, osobiste, osobista własność papieża. I
słusznie, archiwum stanowi w dużej
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mierze bogata korespondencja kolejnych papieży.
Tajemnice archiwum były zawsze i
są nadal pożywką, na której budowano
niezliczone konspiratorskie teorie. W
naszych czasach pierwsze skrzypce w
tej orkiestrze gra Dan Brown, opisujący w fascynujący sposób intrygi rzymsko-katolickiego Watykanu. Brown
powołuje się na „autentyczne” dokumenty. Twierdzi, że Jezus nie umarł na
krzyżu, że przeżył, ożenił się z Marią
Magdaleną, miał z nią córkę Sarę i tak
krew Jezusa ciągiem pokoleń przetrwała do naszych czasów.
Takie konstatacje traktowane poważnie, podważałyby w jakimś stopniu boskość Jezusa, a zatem podstawę
chrześcijaństwa. To fikcja literacka
ale sieje zamieszanie. Brown pisze na
przykład, że na obrazie Leonarda da
Vinci „Ostatnia wieczerza”, po prawej stronie Jezusa, nie siedzi apostoł
Johannes, a Maria Magdalena!
Dokumenty to już inna sprawa. W
2010 roku Watykan wydał książkę
uchylającą nieco rąbka tajemnic archiwum. Na przykład list brytyjskiego króla Henryka VIII (1491-1547),
w którym prosi papieża Klemensa
VII o anulowanie ślubu z Katarzyną
Aragońską. Papież odmówił prośbie
króla, co miało się przyczynić do brytyjskiej reformacji, która w praktyce
oznaczała, że Henryk VIII złupił kościoły i zakony, kazał pozabijać księży
i zakonników, a potem ożenił się jeszcze pięć razy.
W 1982 roku ukazała się książka historyków Michaela Baigenta Richarda
Leigha i Henriego Lincolna „Święta
krew. Święty Graal”, nawiązująca
między innymi do pogłosek o „potomstwie Jezusa”.
Jeśli wierzyć ufologom Chrisowi
Putmanowi i Thomasowi Hornowi,
papieże znają tajemnicę obecności
na Ziemi pochodzących z kosmosu
zaawansowanych form życia (czytaj – istot nam podobnych). Watykan
nie tylko wie o obecności kosmitów
na Ziemi, jest również świadom porwań, jakich dokonują oni wśród ludzi.

Dzięki obserwacjom dokonanym w
Mount Graham i Arizonie (USA),
Watykan jest w posiadaniu dowodów
na obecność kosmitów na Ziemi.
W 2008 roku szef watykańskich
astronomów, ojciec Gabriel Funes, zameldował papieżowi, że w przestrzeni
kosmicznej istnieją formy życia podobne ludzkim. Ojciec Funes uważa,
że realność tego faktu nie podważa
wiary w Boga. W prasie watykańskiej
ukazał się jego artykuł zatytułowany
„Kosmita mój brat”. Rok później w
Watykanie zaaranżowano konferencję, której tematem było: Jak reagować i jak organizować spotkanie z kosmitami, gdyby do niego doszło.
Pierwszego lutego 2013 roku, niemiecki papież i apologeta polskiego
papieża Jana Pawła II, Benedykt XVI,
niespodziewanie poinformował świat,
że odchodzi. Ufolodzy – Putman i
Horn – twierdzą, że powodem tego
kroku był potężny konflikt między papieżem i kardynałami, czy należy opublikować tajne dokumenty dotyczące
istnienia w kosmosie istot rozumnych.
Pomimo odium tajemniczości watykańskie archiwum publikuje historyczne dokumenty. Sprawozdania z
trzynastowiecznych procesów Zakonu
Templariuszy; Papieską bullę z 1493
roku: Jak Nowy Świat ma być podzielony między Hiszpanię i Portugalię,
Koronacja Napoleona na cesarza:
Listy papieża Piusa XI do 1939 roku
(dalsza korespondencja zostanie uwolniona w terminie późniejszym, co budzi wiele wysoce nieprzyjemnych dla
Piusa XI pytań).
Nieujawniana zawartość watykańskiego archiwum jest poligonem domysłów, podejrzeń, i fantazji. Są tam
zapewne bezcenne unikalne dokumenty, jak również mało ważne wewnętrzne porządkowe informacje. Ale także
wiedza, która ogólnie udostępniona i
ortodoksyjnie rozumiana spowodować
wiele zamieszania.
Bibliografia dotycząca życia i
śmierci Jezusa z Nazaretu pochłonęła
wiele tysięcy godzin pracy ewangelistów, kronikarzy, teologów, mnichów,
łowców sensacji. Nigdy też nie została
zamknięta i zakończona, jako przedmiot badań. Postać Jezusa nadal żywo
interesuje badaczy, ponieważ z jednej
strony zauważają białe plamy w jego
życiu, z drugiej, że istniejące zapisy nie zawsze przedstawiają wartość
dowodową.
Niestety niewiele się do naszych
czasów zachowało (z zastrzeżeniem,
że nie znamy zawartości watykańskich archiwów). Napisana w języku
aramejskim, prawdopodobnie w okolicach lat 55-56, Ewangelia Świętego

Mateusza, zaginęła bez śladu, a istniejące greckie tłumaczenia pozostawiają
wiele do życzenia.
Zajmujący się tym długie lata historyk, ksiądz Marian Wolniewicz,
tak pisał we wstępie do „Ewangelii
Św. Mateusza”, w „Piśmie Świętym”
wydanym przez Księgarnię Świętego
Wojciecha:
Tekst grecki nie jest przekładem
w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz
parafrazą, a może opracowaniem
aramejskiej ewangelii, uwzględniającym w szerszym stopniu niż ona potrzeby wyznawców judaizmu. Zaś we
wstępie ogólnym pisał: Modyfikacje
wprowadzone do ustnej katechezy
znalazły swój wyraz w Ewangeliach
Kanonicznych, co więcej, wprowadzono do nich dalsze zmiany redakcyjne.
Owe „zmiany redakcyjne” musiały
być ogromne. Ewangeliści, za wyjątkiem Świętego Łukasza, to ludzie
prości, niezdolni do przemawiania w
tak wyrafinowanie skróconej formie i
używania pięknych, niekiedy subtelnie odległych metafor, wypowiadania
się bogatym archaiczno-literackim
językiem.
Można założyć, co czyni wielu, że
Ewangeliści działali w natchnieniu
bożym, wspomagani przez Ducha
Świętego. Nie jest to, pomimo pozorów, założenie pozbawione realnych
podstaw. W długiej historii świata
mamy wiele dobrze udokumentowanych „cudów”, inaczej mówiąc fenomenów wykraczających poza znane
prawa fizyki, jak również przykłady
niespodziewanych
intelektualnych
podwyższeń.
Stawianie pytań nie jest podważaniem wiary w nadprzyrodzone i, co
warte wyakcentowania, nie stoi w
sprzeczności z wiarą w Boga. To, co
dziś religie kwalifikują w kategoriach
cudu, nauka jutra zapewne wyjaśni
doświadczalnie. Wiara i wiedza poruszają się po liniach zbieżnych, co nie
odbiera słuszności słowom, iż tylko
wiara otwiera oczy.
Ksiądz Wolniewicz podjął ogromny
i żmudny wysiłek znamionujący rasowego badacza. Sporządził mianowicie opracowanie ilustrujące, jak nikła
część oficjalnych tekstów Ewangelii,
pochodzi bezpośrednio spod ręki
Apostołów.
I tak:
- w Ewangelii Świętego Mateusza, z
1072 wierszy na autora przypadło 330
wierszy
- w Ewangelii Świętego Marka na
677 wierszy, 68 wierszy zapisał sam
autor
- w Ewangelii Świętego Łukasza
na 1152 wiersze, 541 wiersze są jego
autorstwa
Gdzie szukać innych zapisów bezpośrednich świadków opisywanych
przez ewangelistów zdarzeń, na których zrębach wybudowano religię, całą cywilizację? W watykańskich archiwach. Ale nie tylko.
Ewangelie były tworem zbiorowych
prac. Opracowywały je grupy złożone
z doradców i kopistów pochodzących
z różnych narodów, krajów, kręgów
kulturowych, a proces trwał dobrze
powyżej stu lat.
Tak było, ale nieuzasadnioną niczym przesadą byłoby dopatrywać
się u Ewangelistów, w pra-dokumentach pisanych ich ręką, ukartowanej
wprzódy gry, zaplanowanego lansowania osoby i czynów Jezusa. Byli
bez wątpienia ludźmi szlachetnymi,

zapatrzonymi w swego Mistrza, dotkniętymi ślepą w niego wiarą, i mogli wkładać w jego usta słowa i czyny, których nigdy nie wypowiedział
ani popełnił, można znaleźć miejsca,
gdzie Ewangeliści pofolgowali swej
fantazji bez opamiętania.
Święty Mateusz donosi na przykład
o zbiorowym, publicznym i masowym
cudzie, który dokonał się zaraz potem,
gdy Jezus oddał na krzyżu życie.
Groby się otworzyły i wiele ciał
Świętych, którzy umarli, powstało. I
wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta
Świętego i ukazali się wielu. (Mat.
XX-VII, 52/53).
Gdzie są zeznania świadków tego –
niesamowitego to małe słowo – zdarzenia? Nikt z pozostałych Ewangelistów
tego „faktu” nie powołuje. Dlaczego
nie ma na ten temat niczego w żadnej kronice? Taki przemarsz ulicami
Świętego Miasta mógł ujść uwadze
Piłata, oraz, inaczej bardzo pieczołowicie i dokładnie prowadzonej, administracji Imperium Rzymskiego? Było
to zapewne pobożne życzenie głęboko
kochającego swego Mistrza Mateusza.
Przebogate piśmiennictwo religioznawcze, dotyczące postaci Jezusa w
jednym, ale jakże istotnym punkcie,
okrywa całkowita kurtyna milczenia. Najdrobniejsze szczegóły z życia
Jezusa są studiowane i omawiane z
ogromną troskliwością, podczas gdy
niebywały fakt jego zniknięcia na długie osiemnaście lat, konsekwentnie
pomijany jest milczeniem.
Można, okazując dobrą wolę, starać
się zrozumieć Ewangelistów. Jezus
pojawił się w ich życiu dorosłym mężczyzną i zafascynował, dzieckiem go
nie znali. Ale co robili przez długie
dwa tysiące lat badacze, historycy
idei, teologowie, chrześcijańscy i inni
kronikarze?
Najinteligentniejszy z Ewangelistów
Święty Łukasz, zbywa osiemnastoletnią białą plamę w życiorysie Mistrza,
jedną lakoniczną wzmianką.
Pisze: …poszedł z nimi (z rodzicami
- ASz), i wrócił do Nazaretu, i był im
poddany (Łukasz II, 51).
Jak rozumieć te słowa? Stał się nagle ze zdumiewająco bystrego młodzieńca – rodzice znaleźli go po długich poszukiwaniach w synagodze,
rozdyskutowanego jak równy z równym z uczonymi rabinami, zadziwionymi poziomem wiedzy i rozumem
nastolatka – na długie osiemnaście lat
potulnym pomocnikiem ojca, prostego
stolarza, przy struganiu desek?
Zdumiewa selektywność biografów
Jezusa. Szukają w Betlejem miejsca
gdzie stał żłobek, liczą gwoździe z
krzyża przechowywane w katedralnych skarbcach, badają odbicie twarzy Jezusa w całunie, przechowują
grot kopii żołnierza, którą przebił bok
Jezusa (notabene Adolf Hitler podobno bardzo zabiegał, aby wejść w posiadanie owego, uważał go za symbol
energii i mocy, grotu), ale przechodzą
do porządku dziennego nad osiemnastoletnią luką w życiorysie?
Co na to Apostołowie? Żyją w niewielkiej społeczności, gdzie ludzie się
znają. Nie zastanawia ich ani interesuje przeszłość Mistrza? Gdzie się urodził? Co robił? Dlaczego nikt nie pyta
Matki? Jezus pojawia się im znikąd,
jako trzydziestotrzyletni mężczyzna,
nadzwyczaj mądry i doświadczony
kaznodzieja, i nikt nie pyta gdzie przebywał i skąd przybył? Zachowanie
Apostołów może zdumiewać. Ci pełni
miłości i skłonni do opisywania nadprzyrodzonych zjawisk i mitologizujący Jezusa ludzie, nie umieszczają
Mistrza na ten czas w niebiosach, po
prawicy Ojca. Nie, pozwalają osiemnastu latom jego życia utonąć w ziemskiej mgle niewiedzy.

Pytania narzucają się same. Jeżeli
Jezus całe swoje fizyczne życie spędził
na Ziemi, a lata, o których mówimy,
nie było go w Judei, w każdym razie
nie ma na to żadnych zapisów – gdzie
poszedł? Gdzie przebywał? Co robił?
Ruch handlowy pomiędzy Indiami a
krajami Bliskiego Wschodu ma długą
i bogatą tradycję. Do i z Indii od niepamiętnych czasów szły kupieckie karawany, a ich uczestnicy opowiadali nieprawdopodobnie ciekawe historie. O
wędrownych mędrcach sanianinach, o
sadhu, pustelnikach żyjących dziesiątki lat w całkowitym odosobnieniu, o
kontemplacji, medytacji, koncentracji
woli, o mentalnym opanowaniu ciała,
chodzeniu po rozżarzonych węglach,
po wodzie, o siłach poza fizycznych,
które rządzą materią.
Jezus, młodzieniec wyjątkowo intelektualnie rozbudzony i ciekaw
wszystkiego, słuchał tych opowieści
z wielkim zainteresowaniem. I któregoś pięknego dnia, rozczarowany
brakiem odpowiedzi na wiele pytań,
tak ze strony rodziców jak rabinów,
gnany pragnieniem poznania, dołączył do indyjskiej karawany. Ruszył
na poszukiwanie prawdy, a piękne i
tajemnicze Indie nadawały się ku temu
wyjątkowo, przywoływały młodego
Jezusa swoją mistyką. Tak mogło być,
a czy było?
Dokonajmy teraz cięcia i przeniesiemy się do czasów nieomal nam współczesnych. Były kapitan wojsk carskich, Polak z pochodzenia, Nikołaj
Notowicz, realizując młodzieńcze marzenia wybrał się w podróż do Indii.
Dotarł wkrótce do Lahore, ale kierował się dalej pragnąc zwiedzić słynny
z piękności Kaszmir. Gdy tam dotarł
usłyszał, że niedaleko miasta Leh leży jeden z największych buddyjskich
klasztorów Himis. A tam, jak twierdzili informatorzy, znajduje się bardzo
stara biblioteka i jeszcze starsze rękopisy, które mogą go, jako chrześcijanina, zainteresować. Szczególnie jeden
rękopis, opisujący losy Isse, wędrownego mnicha znanego również pod
imieniem Jezus.
Notowicz zszokowany tą informacją
wyruszył w drogę do klasztoru i gdy
już tam nieomal dotarł, złamał nogę,
co uwięziło go w klasztorze na sześć
długich tygodni. Przeor, sympatyczny
i życzliwy cudzoziemcowi człowiek,
pozwolił Notowiczowi nie tylko do
dokumentów zajrzeć, ale i poczynić
notatki. Rękopisy dotyczyły życia i
działalności Issy-Jezusa, który odszedł
był później z Indii do ziemi Izraela.
Z zapisów wynikało, że przed laty
pojawił się w krainie Jainów młodzieniec imieniem Jezus, który kształcił
się i uczył sanskrytu pod kierunkiem
czcigodnych starców, między innymi
w Benares, przez sześć lat. Stamtąd
przeniósł się do Nepalu, do miasta
Dżagannat, gdzie znajdowała się bogata w zbiory biblioteka, z której intensywnie korzystał.
Jezus wędrował potem od wioski do
wioski i nauczał. Szczególnie wśród
siudrów, najniższej kasty. Uczył, że
Bóg nie uznaje różnic i jest jeden dla
wszystkich ludzi. Mówił, że bramini
wypaczają szlachetną równość nakazaną przez Boga. Trudno się dziwić, że
stał się solą w oku braminów, którzy
uczyli, że tylko śmierć może wyzwolić siudrę, bo jedynie posłuszeństwo
i praca mogą mu zapewnić zbawienie
duszy i przejście, w następnym wcieleniu, do wyższej kasty.
Popularność młodego kaznodziei
rosła proporcjonalnie do zniecierpliwienia braminów, i w końcu wokół Jezusa zaczęło być niespokojnie.
Zrobił wtedy to, co poradzili mu miejscowi mędrcy. Wziął mosiężną miskę
i ruszył przed siebie dorzeczem świętej rzeki Ganges. Krzepił ludzi pogodą
ducha i życzliwością, i napełniał ich

serca miłością do natury, do Boga, do
siebie nawzajem. Był charyzmatycznym prorokiem i szło za nim coraz
więcej uczniów. Nazywano go IssaWędrowiec, gdyż nieustannie był w
podróży.
To, co robił, nie było po myśli braminów i postanowili go uciszyć. Gdy
ostrzeżenia dotarły do Jezusa, przeniósł się do Nepalu i zatrzymał w buddyjskim klasztorze. Spędził tam sześć
kolejnych lat.
Gdy ukończył dwudziesty szósty
rok życia, postanowił wrócić do kraju rodzinnego. Ale szedł niespiesznie,
przez Afganistan, Persję, Irak, wszędzie nauczając o jedynym Bogu, który
jest łaskawy i kocha na równi bogaczy,
jak ubogich niewolników. Wszędzie
napotykał przyjaźń i pomocną dłoń.
Stał się tak popularny, że nawet potężni perscy kapłani nie śmieli go
skrzywdzić, a tylko namawiali na nocne marsze w nadziei, że rozprawią się
z nim dzikie zwierzęta.
Bóg jednakże czuwał nad Jezusem i
któregoś dnia postawił stopę na ziemi
Izraela. Wrócił do rodzinnej Galilei,
miał dwadzieścia dziewięć lat.
Wszystko to, i więcej, zbulwersowany Notowicz wynotował z manuskryptów spoczywających w bibliotece klasztoru Himis, podziękował przeorowi za gościnę. Podekscytowany
wielce pospieszył do Europy. Był
przekonany, że wiadomości, które
wiózł, ucieszą ogromnie cały chrześcijański świat.
Wrócił do rodzinnego Kijowa i zaraz złożył wizytę prawosławnemu metropolicie, archimandrycie Platonowi.
Dał mu do wglądu swoje notatki i po
kilku dniach archimandryta oddając
mu tekst pogratulował, ale jednocześnie radził wstrzymał się jakiś czas z
drukiem. Uważał, że czasy są niespokojne i taka nowina może okazać się
niebezpieczna. Dla osobistej kariery
kapitana Notowicza również. Nie radził drukować, natomiast zaproponował zupełnie godziwą sumę pieniędzy
za sprzedanie mu tekstu, ale do transakcji nie doszło.
Następnie Notowicz udał się do
Rzymu, z zamiarem zaprezentowania swoich notatek samemu papieżowi, ale skończyło się na kardynale.
Niezwykle uprzejmy i życzliwy kardynał uznał, że opublikowanie takiej
„rozprawki” nie przyniesie nikomu
pożytku, a Notowiczowi może napytać
wrogów. Szczerze podziwia młodego
człowieka i chętnie mu pomoże, odkupując rękopis i rekompensując stracony czas. Notowicz nie przystał na
propozycję kardynała, opuścił Rzym,
i pojechał do Paryża.
Kardynał Rotelli zareagował podobnie jak poprzednicy. Uważał, że
publikacja takiego materiału może
doprowadzić do zamieszek, a nawet
ateistycznych rozruchów, i najlepiej
będzie notatki schować, a jeszcze lepiej mu sprzedać.
Notowicz zaskoczony i rozczarowany postawą chrześcijańskich hierarchów, postanowił zainteresować tematem środowiska świeckie. I wkrótce,
w 1894 roku, ukazała się w Paryżu
książka autorstwa Nikołaja Notowicza
„La Vie Inconnue de Jesus Christ”.
Ku zdumieniu autora i wydawcy, już
nazajutrz z półek księgarskich znikł
cały nakład! Wydrukowano pospiesznie kolejny, też zniknął. W ten sposób ukazało się siedem nakładów, i
wszystkie znikały natychmiast z półek. Cóż za powodzenie, triumf, siedem
nakładów w ciągu jednego roku!
Z owych siedmiu wydań nie zachował się we Francji ani jeden egzemplarz. Dwa egzemplarze (jeden z
wydania czwartego, jeden z siódmego) znajdują się w British Museum w
Londynie.

Notowicz należał do ludzi upartych
i za radą przyjaciół przeniósł się do
Nowego Jorku. Tam, w tłumaczeniu
angielskim „Unknown Life of Jesus
Christ”, książkę wydano. Ukazała się
jednocześnie w Chicago, Londynie i
Lizbonie, i podobnie jak poprzednio,
po nakładzie nie pozostał żaden ślad.
Wznowień nie było, Notowicz po paru
latach zmarł.
W 1907 roku Towarzystwo Teozoficzne wydało ją jeszcze raz, ale i to
wydanie spotkał los poprzednich,
zniknęło z półek.
Informacji dotyczących istnienia
w klasztorze Himis, w Kaszmirze,
materiałów mówiących o pobycie
Jezusa-Issy w Indiach, zainteresowany
tematem znajdzie więcej. Pochodzą
z czasów sprzed i po ekskursji Notowicza do Indii. Przypuszczalnie na
szlaku podróży Jezusa do Izraela, w
Afganistanie, Iraku, Iranie, istnieją o
nim zapisy. Jezus zdobywał bardzo
szybko zainteresowanie i popularność
w miejscach, w których się pojawiał.
W 1854 roku lady Harvey w swej
książce „Adventures of a Lady in
Tartary, China, and Kashmir” pisze, że
miała w ręku, gdy odwiedziła klasztor
Himis, stare rękopisy dotyczące pobytu Jezusa w Indiach.
Jogi Swami Abbvedaby, gdy zapoznał się z rewelacjami Notowicza,
był wielce zbulwersowany i wyjątkowo krytycznie do tego, co przeczytał nastawiony. Pragnąc udowodnić,
że wszystko, co Notowicz pisze jest
fałszerstwem, zwykłą obliczoną na
wzbudzenie sensacji i zarobek hucpą,
wybrał się w 1922 roku do klasztoru
Himis. Po długim tam pobycie i dokładnym zapoznaniu się z materiałami, opublikował książkę „Kasmiri o
Tibetti”, gdzie potwierdza istnienie i
autentyczność manuskryptu opisującego losy Jezusa-Issy w Indiach.
Podobne badania przeprowadził w
1925 roku Rosjanin, profesor Nikołaj
Roerich. Napisał potem książkę „The
Heart of Asia”, w której przedrukował
fragmenty himiskiego rękopisu.
Profesor Uniwersytetu Kaszmirskiego Hassnain, specjalista indolog, zajmował się pobytem Jezusa w Indiach
i Kaszmirze przez dwadzieścia pięć
lat. Wieloletnia obecność Jezusa w
Indiach była dla niego absolutnym i
niepodlegającym dyskusji faktem.
Al Haj Khawaja Nazir Ahmada
napisał książkę „Jesus in Heaven
on Earth”, która zdaniem profesora
Hassanaina całkowicie wyczerpuje,
tak merytorycznie jak faktologicznie,
ten niezwykle interesujący temat.
Poza faktami, badaniami historycznymi i empirycznymi dowodami, istnieje sfera, której granic i siły oddziaływania określić nie sposób inaczej,
jak że człowiek wyczuwa zło. Więcej
– człowiek wie, że zło jest immanentne. Ma instynktowną, dziedziczoną
wraz z urodzeniem świadomość, że
zło należy do jego kultury, i musi sobie z tym poradzić sam, musi w jakiś
sposób je kontrolowane, by mógł w
miarę normalnie żyć. Dlatego człowiek wierzy w życie pozagrobowe.
Wierzy, bo inaczej ciężar śmierci jest
nie do zniesienia.
Tę nadzieję daje mu Jezus Chrystus.
Andrzej Szmilichowski
Źródła:
”Hemligheterna i Vatikanens dolda arkiv”, Peter Thunborg
”Tajemnicza młodość i śmierć Jezusa” Wacław Korabiewicz
(Wyd. Przedświt, 1992), Internet
PS: Powyższy artykuł jest rozwinięciem, opublikowanego w
2000 roku w sztokholmskim (i już nieistniejącym dwutygodniku
„Relacje”), mojego tekstu zatytułowanego „Zapomniane lata”.
Powrotowi do, dla wielu obłożonego stygmatem tabu tematu,
przyświecały dwa cele. Po pierwsze rozszerzenie wiedzy o
korzeniach kościoła rzymsko-katolickiego (którego jestem
członkiem), po drugie moje głębokie przekonanie, że poszerzanie spektrum wiedzy o bóstwie pogłębia wiarę, a ślepa wiara
tylko ją spłyca. Foto: CC0 Public Domain
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O Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym

Cecha
szczególna:
młodość
Leszek Wątróbski rozmawia z
Wielce Błogosławionym Sawą,
Prawosławnym Metropolitą Warszawskim
i całej Polski
Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny uzyskał autokefalię od Patriarchatu Konstantynopolitańskiego w roku 1924. Patriarchat Moskiewski, któremu wcześnie
podlegała cerkiew prawosławna w
Polsce, jej nie uznał, uważając, że
została nadana z naruszeniem zasad
kanonicznych...
Termin „autokefalia” pochodzący z
języka greckiego „autos” – sam, samodzielny i „kephalie” – głowa, jest formą
ustrojową Kościoła prawosławnego.
Polega ona na samodzielności i odrębności poszczególnych Kościołów lokalnych w zakresie organizacji kościelnej, w szerokim pojmowaniu tego określenia. Odnośnie zaś nauki – wszystkie
Kościoły lokalne obowiązuje, jedna,
wspólna nauka dogmatyczna, niepodlegająca zmianom. To ona jest podstawą
duchowej i liturgicznej łączności i nie
może być naruszona przez którykolwiek Kościół lokalny, inaczej znajdzie
się on poza wspólnotą dogmatyczno
– liturgiczną pozostałych Kościołów i
będzie stanowił schizmę.
Na czym polega specyfika polskiego prawosławia i czym się różni od
innych kościołów prawosławnych?
Prawosławie na ziemiach Wiślan
i Polan sięga czasów działalności
misyjnej Świętych Braci Cyryla i
Metodego i ich uczniów na terenie
ziem słowiańskich oraz Księstwa
Wielkomorawskiego w IX wieku. To
uczniowie Świętych Braci przynieśli
obrządek wschodni na nasze ziemie,
jeszcze przed oficjalnym przyjęciem
chrztu przez Mieszka I.
Stwierdzić należy, że nawrócenie
Słowian okazało się sprawą decydującą
dla tych narodów oraz dla przyszłości
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Kościoła. Włączenie prawosławia słowiańskiego do prawosławnej społeczności powiększyło geograficzną przestrzeń Kościoła. Element słowiański
wzmocnił i ubogacił Kościół. Dzisiaj
Kościół bez licznych świętych, starców, wybitnych pisarzy i teologów
słowiańskich, byłby bardzo ubogi. O
tym należy pamiętać. Poczynając zaś
od XI wieku Prawosławie na ziemiach
Polski było pod wpływem Prawosławia
Rusi Kijowskiej. W wieku XVI, w ramach Unii w Krewie, Korona Polska
połączyła się z Wielkim Księstwem
Litewskim tworząc Rzeczpospolitą.
Prawosławna Metropolia Kijow-ska
objęła cały kraj, będąc podporządkowana Patriarchatowi Konstantynopolitańskiemu. W takim stanie Kościół
trwał do XVII wieku, kiedy to w rezultacie tzw. Unii Brzeskiej (będąc prześladowany) za zgodą Patriarchy Konstantynopolitańskiego podporządkowany został Patriarsze Moskiewskiemu.
Taki stan trwał do dwudziestych
lat XX wieku. W wyniku zmian politycznych, po I wojnie światowej i rewolucji bolszewickiej w Rosji, paraliżującej działalność Patriarchatu Moskiewskiego, sytuacja Prawosławia
w Polsce była nader skomplikowana.
Łączności z Patriarchą Moskiewskim
nie było, zaś władze Polski negatywnie
ustosunkowywały się do Kościoła prawosławnego. Zaczęło się przejmowanie majątku cerkiewnego, nastąpiło burzenie świątyń, ucisk i prześladowanie.
W tych warunkach rozpoczęto proces
usamodzielnienia się Kościoła i podjęto starania o autokefalię. Postanowiono
zwrócić się do Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, który w roku 1924
podjął decyzję nadania Kościołowi

prawosławnemu w Polsce samodzielności. Jej oficjalne ogłoszenie nastąpiło
17 listopada 1925 roku. Stopniowo lokalne kościoły prawosławne ją uznawały. Natomiast Patriarchat Moskiewski
uczynił to dopiero w roku 1948. W bieżącym roku obchodzimy więc 90-lecie
autokefalii Prawosławia w Polsce.
Na czym polega duchowość
Kościoła Prawosławnego?
Polski
Autokefaliczny
Kościół
Prawosławny jest częścią składową
wszechświatowej
rodziny
Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych, która na dzień dzisiejszy
składa się z 15 samodzielnych, niezależnych - autokefalicznych Kościołów
Prawosławnych. Polskie Prawosławie
jest z nimi w pełnej jedności dogmatycznej i liturgicznej. Bierze czynny
udział we wszystkich przedsięwzięciach Światowego Prawosławia tak jak
np. obecnie aktywnie uczestniczy w
przygotowaniu Wszechprawosławnego
Soboru Kościołów Lokalnych, który
ma się odbyć w roku 2016 .
Jesteśmy Kościołem ludu, który
od wieków zamieszkiwał tereny między Odrą na Zachodzie, a Rusią na
Wschodzie. Uświęcamy swoją duchowością tradycje i religijne obyczaje będące bogatą, charakterystyczną dla tych
ziem spuścizną. Dotyczą one śpiewu
cerkiewnego: irmologiony Supraski,
Jabłeczyński,
Podlasko–Chełmski;
ikonografii np. charakterystycznej w
rejonie Podgórza Karpackiego; budownictwa sakralnego – Łemkowszczyzna.
Nasze obyczaje – takie jak: kolędowania, poświęcania pól, odwiedzanie
domów w okresie Wielkiego Postu i
Bożonarodzeniowego oraz w okresie
święta Jordanu, to kolejne elementy
naszej tradycyjnej duchowości. Charakterystycznym elementem jest też
pielgrzymowanie do miejsc świętych
ze śpiewem pieśni paraliturgicznych.
Źródłem całego życia, jego uduchowienia i przemiany, jest Św. Eucharystia.
W niej mamy umocowanie naszej duchowości i świętości. Dążenie do świętości jest domeną każdego człowieka
wiary. Św. Eucharystia stała się od
samego początku źródłem życia ascetycznego, które budująco wpłynęło na
duchowość, modlitwę, pobożność.
Miejsce szczególne w rozwoju duchowości zajmuje natomiast Modlitwa
Jezusowa, której centralnym punktem
jest imię Jezus. Brzmi ona: „Panie Jezu
Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade
mną grzesznym”. Modlitwa ta akcentuje jednocześnie wielkość Boga i miłość człowieka. Jest swoistą skróconą
Ewangelią. Zawiera bowiem prawdy o
wcieleniu Chrystusa i o Trójcy Świętej.
Jest w niej mowa o dwóch naturach
w Chrystusie jako Bogoczłowieku.
Na początku podkreślona jest Jego
ludzka natura przez adorację imienia
Jezus, które otrzymał po narodzeniu w
Betlejem.
(...) Modlitwa Jezusowa zawiera w
sobie dwa główne aspekty modlitewnej ascezy chrześcijańskiej: – przebóstwienie (teosis) – patrzenie ku górze,
ku chwale Bożej i wznoszenie się do
Niego na „skrzydłach miłości”. I drugi
– pokutny – „zmiłuj się nade mną”. Jest

Metropolita Sawa z patriarchą Cyrylem I i
Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem,
sierpień 2012. © Katarzyna Czerwińska

to wyraz świadomości o swojej niegodziwości i grzeszności. W ten sposób
przez modlitwę osiągamy stan wzlotu i
zstępowania ku realności.
Na kształtowanie się duchowości
prawosławnej duży wpływ miało zawsze życie zakonne...
Prawosławny monastycyzm zawsze
przypomina światu tę prawdę, którą
zawiera w sobie modlitwa Jezusowa,
Kościołowi zaś jego prawdziwą naturę
i tożsamość z Królestwem Bożym. To
dzięki takiemu pojmowaniu, monastycyzmu okazał się najwyższym czynnikiem decydującym o przetrwaniu
Kościoła poprzez wieki. I dzisiaj jest
duchową mocą ożywiającą dla wielu,
i ma wielu chętnych którzy chcą poświęcić swoje życie Chrystusowi i Jego
Kościołowi.
Polski
Autokefaliczny
Kościół
Prawosławny posiada następujące
monastery: męskie: św. Onufrego w
Jabłecznej; Zwiastowania N.M.P. w
Supraślu; św. Dymitra Sołuńskiego
(z Tesalonik) w Sakach i żeńskie:
świętych Marty i Marii w Grabarce;
Narodzenia N.M.P. w Zwierkach;
Zaśnięcia N.M.P. w Wojnowie; Opieki
Matki Bożej w Turkowicach. Ponadto
w posiadaniu naszego Kościoła
Prawosławnego znajdują się: Skit
świętych. Antoniego i Teodozjusza
Pieczerskich w Odrynkach oraz domy
zakonne w: Wysowej, Kostomłotach i
Zaleszanach.
Cechą charakterystyczną polskiego
prawosławnego monastycyzmu jest
młodość. Średni wiek mnichów nie
przekracza 45 lat. Większość z nich posiada wyższe wykształcenie. Ogółem
wszystkich mnichów i mniszek jest 110
osób.
Mnisi zajmują się pisaniem ikon,
szyciem szat liturgicznych, muzyką
cerkiewną, tłumaczeniem dzieł teologicznych i patrystycznych. Klasztory
nasze są miejscem licznych pielgrzymek i spotkań modlitewnych. Słynne
są coroczne pielgrzymki młodzieży
do Grabarki, Jabłecznej, Zwierek,
Wysowej.
A jak wygląda dziś duszpasterstwo
w Kościele?
Poza monastycznym oddziaływaniem na duchowość wiernych, aktywną działalność duszpasterską prowadzi
duchowieństwo parafialne w zakresie
codziennej swej pracy pasterskiej.
W oparciu o ustawę Państwo-Kościół Prawosławny prowadzone jest
duszpasterstwo specjalne: w szpitalach, wojsku, policji, więziennictwie,
straży granicznej, harcerstwie, służbie
celnej, straży pożarnej, weterynarii i w
środowisku leśników. Prowadzone jest
duszpasterstwo środowisk patologicznych jak AA, rodzin dysfunkcyjnych,
uchodźców.
Kościół prawosławny prowadzi szeroką działalność duszpastersko – charytatywną. Zajmuje się tym organizacja
„Eleos”. Prowadzi ona siedem domów
opieki; utrzymuje je przy pomocy parafii i bractw cerkiewnych, dziewięć
świetlic wychowawczo-terapeutycznych, zakłady terapii zajęciowej, centra pomocowe, punkty wsparcia i poradnictwa, centra pielgrzymkowe itp.
Kościół posiada też Fundusz Socjalny,
który służy pomocą księżom emerytom
i ich rodzinom.
W Kościele działają bractwa cerkiewne, niosące pomoc kapłanom w
ich pracy duszpasterskiej. Korzeniami
swoimi sięgają one XVI wieku. Zawsze
były i są siłą wspierająca działalność
Kościoła. A oto one: Bractwo Świętych
Cyryla i Metodego; Bractwo Św.
Mikołaja; Bractwo Trzech Wielkich
Świętych Hierarchów. Wspomagają
one pracę kobiet zorganizowanych w
tzw. „Siestriczestwie”, Klub Seniora.
Aktywnie działa Organizacja Sportowa,
która ma za zadanie sprzyjać naszej
młodzieży w zachowaniu sprawności

fizycznej. Organizowane są Olimpiady
Wiedzy Religijnej.
Prowadzimy Wszechnicę Kultury
Prawosławnej; w miastach – siedzibach
dekanatów istnieją Instytuty Kultury
Prawosławnej. To one organizują festiwale muzyki cerkiewnej, kolęd i pieśni
paraliturgicznych, wystawy itp. Dużą
popularnością i uznaniem cieszy się
coroczny Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
A gdzie kształcą się przyszłe kadry
duchownych Waszego Kościoła?
Edukację teologiczną prowadzą:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna,
Sekcja Teologii Prawosławnej; Prawosławne
Seminarium
Duchowne;
Katedra Teologii Prawosławnej w
Uniwersytecie w Białymstoku; Policealne Studium Ikonograficzne w
Bielsku Podlaskim; Policealna Szkoła
Psalmistów i Dyrygentów w Hajnówce.
W pracy duszpasterskiej pomocne
są zajęcia z katechezy, które zgodnie z
polskim prawodawstwem, prowadzone
są na terenie szkół publicznych i społecznych. Nauka religii prowadzona
jest w oparciu o podstawę programową
zatwierdzoną przez Władze Kościoła i
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Kościołem Prawosławnym w
Polsce zarządza Święty Sobor
Biskupów...
Najwyższą władzę Kościelną, zgodnie ze Statutem Wewnętrznym, jest
Święty Sobór Biskupów, przewodniczącym którego jest Zwierzchnik
Kościoła. Do Świętego Soboru Biskupów należy troska o prawidłowe
funkcjonowanie życia kościelnego
zgodnie z nauką dogmatyczną, kanoniczną i zwyczajową. Kreuje pełnię polityki i działalności Kościoła w oparciu
o Statut Wewnętrzny i Ustawę Państwo
– Kościół Prawosławny.
Nad codzienną działalnością całego Kościoła czuwa Metropolita.
Jego pełny tytuł: Jego Eminencja,
Wielce Błogosławiony Prawosławny
Metropolita Warszawski i całej Polski.
Jest on reprezentantem Kościoła wobec
bratnich lokalnych Kościołów i władz
państwowych. Przewodniczy pracom Świętego Soboru Biskupów. Jest
pierwszym wśród równych biskupów
diecezjalnych.
Jak wygląda dziś podział administracyjny PAKP?
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny terytorialnie podzielony
jest na sześć diecezji (Warszawsko
– Bielska, Białostocko – Gdańska,
Łódzko – Poznańska, Wrocławsko
– Szczecińska, Przemysko – Nowosądecka, Lubelsko – Chełmska); siódmą diecezję stanowi Ordynariat Prawosławny WP obejmujący swoim zasięgiem służby mundurowe na terenie
całego kraju.
Święty Sobór Biskupów składa
się z sześciu biskupów diecezjalnych
(ordynariuszy) i trzech biskupów pomocniczych (wikariuszy; jeden z nich
jest Ordynariuszem WP). Ponadto do
PAKP należy dwóch biskupów pracujących w Brazylii. Każda diecezja
podzielona jest na dekanaty, te zaś na
parafie. Wszystkich parafii jest 250.
Nasi duchowni pełnią ponadto posługę duszpasterską wśród emigrantów w
różnych krajach Europy i Ameryki, w
ramach jurysdykcji bratnich Kościołów
lokalnych.
Językiem liturgicznym jest język cerkiewno-słowiański i polski.
Kościół Prawosławny w Polsce posługuje się kalendarzem juliańskim.
Obsługuje także wiernych prawosławnych w językach narodowych:
Białorusinów, Ukraińców, Rosjan,
Greków, Rumunów, Bułgarów, Macedończyków. Tak wygląda życie
Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego w XXI wieku.

W grubym tomie korespondencji dwóch Tuzów
Emigracji: Jana Nowaka
(Zdzisława Jeziorańskiego)
i Jerzego Giedroycia
zamieszczono 412 listów
z lat 1952-1998. Czyli od
powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
(3 maj 1952), której to
rozgłośni współzałożycielem
i długoletnim dyrektorem był
właśnie Jan Nowak, do czasu
ciężkiej choroby redaktora
„Kultury” Giedroycia, który
zmarł w 2000 roku.

NIHIL
NOVI
Doskonale wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum książka
opatrzona jest obszernymi przypisami i
skorowidzami. W indeksie osobowym
znajduje się ponad tysiąc nazwisk.
Wśród nich wymienione jest także
nazwisko Tomasza Strzyżewskiego.
Na stronie 444 i stronie 529 książki
jest to nazwisko wspomniane. W pierwszym wypadku w przypisie do listu
Jana Nowaka (z dnia 20 maja 1978 roku), w którym to liście dyrektor Nowak
informuje redaktora Giedroycia, że
obecnie oczekuję na wydaną w Polsce
‘Białą Księgę’. Przypisek wydawcy
listów do tej informacji brzmi tak: „W
listopadzie 1977 KSS „KOR” otrzymał, ze Szwecji od byłego cenzora Tomasza Strzyżewskiego materiały dot.
Funkcjonowania cenzury; wydano dwa

tomy: „Dokumenty bezprawia (Biała
księga). Oprac. KSS „KOR”, NOWA
1978; Z księgi zapisów GUPPiW,
NOWA 1978”.
W drugim wypadku nazwisko
Strzyżewskiego figuruje w treści listu
Jerzego Giedroycia z dnia 25 maja
1980.
Red. Giedroyć pisze do Jana Nowaka:
„ (…) Jest jeszcze jedna sprawa, która
zaczyna mnie niepokoić. To jest działalność przedstawicieli Moczulskiego
(KPN) na Zachodzie. Opanowali ‘Czas’
w Winnipegu (Kanada) ‘Gazetę Polską’
w Toronto, teraz ‘Wiadomości Polskie’
w Sztokholmie. To są dynamiczni, bardzo prymitywni młodzi ludzie, do złudzenia przypominają przedwojenną
‘Falangę’. Wchodzą tym łatwiej w różne ośrodki, bo nie ma ludzi. Sytuacja
jest taka, że poszczególne organizacje
z chęcią oddają pismo komuś, kto nie
chce pensji lub zadawala się groszami
i oni to wykorzystują. Jest brutalna nagonka na pieniądze londyńskie (Skarb
Narodowy), na Radio (Wolna Europa)
np. obliczają ile miejsca poświęca się
ROBCiOwi, a ile innym i grożą. Z powodzeniem, bo Michałowski (dyrektor
RWE - dop. LGG) ustępuje. Ta sama
taktyka, tylko w pewnych rękawiczkach zaczyna być stosowana wobec
‘Kultury’ Ostatnio jest bardzo przykra
sprawa. Koraszewski z Lund został
przez FE (RWE) zaangażowany do
Monachium (siedziba RWE). Bardzo
się z tego ucieszyłem, bo go cenię i tę
kandydaturę popierałem. Teraz został on gwałtownie zaatakowany przez
‘Wiadomości Polskie’, tj. Klebana
i Strzyżewskiego (tego od cenzury).
Michałowski się zląkł i kontrakt zanulował dosłownie, kiedy (Andrzeja)
Koraszewski wszystko w Lund zlikwidował i miał już bilet na samolot.
Wyciągnięto jakiś list Koraszewskiego
sprzed roku czy dwóch, gdzie wysuwał
obiekcje wobec Strzyżewskiego. Te
obiekcje miało wówczas bardzo dużo
ludzi, z RWE łącznie. Koraszewski popełnił ten błąd, że o pewnych rzeczach
się nie pisze. (…) Przepraszam za chaotyczny i niechlujny list, ale w moich
warunkach pracy funkcjonuję jak psujący się samochód. Najlepsze pozdrowienia - Jerzy Giedroyc.”
A w naszym grajdołku wszystko się
powtarza. „Wiadomości Polskie” nie
wychodzą już od lat. To kiedyś dobre
i ważne pismo zapłaciło wysoką cenę
za wspomniany przez Giedroycia okres
i padło w niesławie. Ale walka o wolne słowo trwa nadal. Znowu notujemy
ofensywę młodych, jak to ich określił
red. Giedroyc – dynamicznych bardzo
prymitywnych ludzi, którym przewodzą wygi z tamtych czasów. Zawsze
wierne swojej misji... Semper Fidelis.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

A ŻYCIE
TOCZY SIĘ
DALEJ
Kartka
z dziennika.
Poświęcona Pani
Krystynie A.

10 września. Pogrzeb Pana Leona.
Uroczystość smutna i wzniosła. Odbyła się w pięknej nowoczesnej kaplicy
w Roslag Näsby, urządzonej w stylu
grecko-bizantyjskim. Co nawet sprowokowało mnie do spytania się, celebrującego uroczystość Księdza Wróbla,
czy jest to może wspólna kaplica prawosławnych i katolików. Okazało się,
że odbywają się tam tylko nabożeństwa
katolickie. W krótkich zdecydowanych
słowach Celebrant przybliżył nam sylwetkę zmarłego, zasłużonego patrioty,
dobrego człowieka.
Córka zmarłego, Pani Linda, w wzruszającym wystąpieniu dopełniła reszty.
To naprawdę była wzniosła uroczystość, która zgromadziła w kaplicy
rodzinę i bliskich przyjaciół zmarłego: Polaków, Czechów i Szwedów.
Ciąg dalszy to pożegnalny lunch w
niedaleko
położonym
Klasztorze
Sióstr Brygidek. Tam grono przyjaciół
Zmarłego wspominało Go i związane z
Nim wydarzenia.
11 września. Zupełna zmiana nastroju – Święto Raków, Garden Party
w klubie u Pani Karoliny. Znów międzynarodowe towarzystwo. Polacy,
Szwedzi i tym razem Słowacy. Znana
śpiewaczka pani Anna Katarina Schatzl
wykonała mistrzowsko ludową sloweńską pieśnickę. Było głośno, miło i zabawnie. Tak, jak to bywa w dobranym
sympatycznym towarzystwie.
12 września. Agonia bardzo bliskiej
mi Osoby.
13 września. Śmierć Tejże.
A życie toczy się dalej.
LGG

Małe, a cieszy
Nie wiem kto jeszcze to pamięta.
Po za ewentualnie Andrzejem Szmilichowskim. Otóż, w latach siedemdziesiątych ub. wieku, biednej, skalistej Norwegii, jak ślepej kurze trafiło
się ziarno. Trysnęła ropa na wodach
terytorialnych.
Biednej wówczas Norwegii nie było
stać na kosztowne wiercenia w morzu. Norwedzy zaproponowali Szwecji
spółkę.
Za odstąpienie części pól naftowych
chcieli, między innymi, żeby Szwedzi
wybudowali w Norwegii fabrykę
Volvo.
Wielki wówczas autorytet gospodarczy, Marcus Wallenberg, orzekł wtedy,
że interes jest niepewny, a samochody
Volvo mogą być produkowane tylko w
Szwecji.
Norwegia sobie poradziła. Wzięła
kredyty amerykańskie i dziś należy do
potęg gospodarczych. Stopę życiową
ma znacznie wyższą od Szwecji.
Obecnie prasa podała, że buduje
się pierwszą fabrykę Volva w Azji, w
Chinach. Od lat są też budowane fabryki Volvo w USA.
Nie tylko Polak, ale i Szwed jest mądry po szkodzie. (lgg)
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CZWARTEK
20 PAŹDZIERNIKA 18:00
OPON, Östermalmsgatan 75,
Stockholm
Spotkanie autorskie z
Andrzejem Olkiewiczem:
Jak żyć szczęśliwie w obcym
kraju.
Organizator:
Stowarzyszenie Polek w Szwecji
Wstęp wolny
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Västkusten.
Kamienie Hitlera
i norwescy
milionerzy

Ciekawych turystycznie miejsc
w Szwecji nie brakuje. Ale
Zachodnie Wybrzeże (Västkusten) ma w sobie coś wyjątkowego.
Geograficznie Zachodnie Wybrzeże
ciągnie się od Svinesund (przy granicy
z Norwegią) aż do niewielkiego półwyspu Falsterbo w Skanii. Ale jako
pojęcie turystyczne obejmuje wybrzeże Bohuslän, Västergötaland i Halland.
Charakter tego regionu najbardziej oddaje jednak część, który ciągnie się ze
Svinesund do Marstrand.
Västkusten to nie tylko skalisty krajobraz z licznymi małymi i większymi
wyspami, ale także specyficzna architektura, barwa domów, roślinność
i zwierzyna, przystanie jachtowe i
knajpki z owocami morza usytuowane
na nabrzeżach. Także dość specyficzny charakter turystów... ubranych w
eleganckie sportowe stroje. To także
swoisty snobizm – tu nie ma tłuszczy
wylegującej na plażach odgrodzonej
parawanikami. Bo i też brakuje piaszczystych plaż...
Västkusten ma kilka “letnich stolic”. Jedni uważają, że taką rolę w
Bohuslän spełnia Strömstad, położone
na północnym skraju wybrzeża, zaledwie 20 kilometrów od granicy norweskiej. To zresztą położone najbardziej
na zachód miasto Szwecji. Siedliska
ludzi znajdowały się tutaj już na parę
tysięcy lat przed naszą erą, ale historia miasta sięga XVI wieku, a obszar
ten był w rękach Szwecji dopiero
wiek później. List królewski z 1672
roku wymienia “miasto Strömstad”,
ale prawa miejskie uzyskał on parę lat
później.
W późniejszym czasie miasto próbowali podbić Norwegowie, ale broniło się dzielnie. Ostatnią próbę zdobycia miasta podjęto w kwietniu 1808
roku, ale i wtedy przed atakiem się
obroniono.
NGP 17/2016 (379)

Z małego, ale strategicznie ważnego
miasteczka (na początku XIX wieku
liczyło ono zaledwie 1100 mieszkańców) Strömstad zaczął być ważnym
ośrodkiem najpierw przemysłowym
(produkcja konserw rybnych, zakłady
mechaniczne, przemysł kamieniarski),
później także zaczął przyciągać turystów. Dzisiaj żyje przede wszystkim z
turystyki.
Liczba mieszkańców wzrosła do
około sześciu i pół tysiąca, latem jednak zapełnia się przybyszami, których
przyciąga piękna natura i doskonałe
warunki do sportów wodnych. Wzdłuż
wybrzeża ciągną się porty jachtowe,
skaliste plaże, a dominującym językiem, który słychać na ulicach jest...
norweski. Różnice cen i zarobków
między Norwegią a Szwecją powodują, że miasto – ze względu na swoje
położenie przy granicy (stąd jest tylko
około 140 kilometrów do Oslo) – stało
się również letnią stolicą Norwegów.
To co przyciąga do Strömstad to
przede wszystkim klimat tego miasta

– liczne bary, kawiarnie, restauracje,
dobra komunikacja (dojeżdża tu pociąg i dopływają promy), bo zabytków tutaj niewiele, chociaż stara część
miasta może budzić zainteresowanie.
Typowy letni kurort, latem rozbrzmiewający turystycznym gwarem.
Szukając spokoju i bardziej typowego charakteru dla Zachodniego
Wybrzeża udajemy się około 40 kilometrów na południe autostradą E6 do
Grebbestad. Mimo, że miejscowość ta
ma w swojej nazwie przydomek “stad”
to jednak nie posiada praw miejskich.
Ta popularna osada, wciśnięta w skalistą zatokę, liczy sobie zaledwie 1400
mieszkańców. Latem ich liczba powiększa się pewnie wielokrotnie. Poza
sezonem działają tutaj 2-3 restauracje,
dwa sklepy spożywcze, ale jest i kino.
Latem wszystkiego nagle przybywa,
a na wąskich uliczkach przeciskają się tłumy turystów. Główne życie
miejscowości skupia się na wybrzeżu,
przy licznych marinach i w porcie,
gdzie cumują trałowce rybackie. Bo
Grebbestad to centrum połowy raków,
krewetek i ostryg. Można je kupić
bezpośrednio od rybaków w porcie
– ostrygi są tylko sezonowo. Warto
wybrać się na rejs rybackim kutrem,
w porcie warto zapytać o Thorstena z
kutra o nazwie “Donalda”.
Spacer po miasteczku to przyjemność estetyczna – pięknie odnowione
drewniane domy, z bogatą sztukaterią,
w większości o białej barwie, dopełniają ten idyliczny charakter osady.
Przy nabrzeżu, na rynku, znajdziemy
pomnik Everta Taube wykonany przez
Willy Gordona. Około 2-3 kilometrów
na południe, za dużym kempingiem,
wybudowano gigantyczną i nowoczesną osadę turystyczną – kompleks
hotelowy z portem jachtowym, basenami, kortami tenisowymi, a bliżej
głównej drogi znajduje się także nowoczesne centrum handlowe ze sprzętem turystycznym.
W pobliżu Grebbestad warto odwiedzić Havstensund – małą osadę z
portem rybackim, położoną nad wąską
cieśniną skalną, wzdłuż której wybudowano drewniany deptak zawieszony
na skałach. Fascynujący jest tu kolor
wody morskiej – czysta i przezroczysta woda pozwala na oglądanie
podwodnego życia. Też na północ od
Grebbestad – zaledwie 3 kilometry od
centrum miasta – znajdziemy jeden z
najbardziej niezwykłych rezerwatów
przyrody: Tjurpannans Naturreservat.
Tutaj trzeba przyjechać! To być
może jedyne miejsce, gdzie na dużym
obszarze, zachował się charakterystyczny dla Zachodniego Wybrzeża
otwarty skalisty teren, porośnięty niską kosodrzewiną. Część parku oddalona najbardziej od morza powoli
zarasta drzewami, ale dzięki ingerencji człowiekami i wycince, przywracany jest jej pierwotny charakter. Przez park prowadzi w zasadzie

Tablica informacyjny rezerwatu Tjurpannan. Foto: NGP

jeden szlak, który jak pętla zaczyna
się i kończy przy parkingu. Nie ma
znaczenia, w którym kierunku pójdziemy. W najdalszym punkcie znajduje się, w niewielkiej zatoczce, mała
przystań, gdzie cumują stare łodzie.
Niektóre pomosty są w dość kiepskim
stanie – warto uważać. Gdy miniemy
przystań dojdziemy na najbardziej
wysunięty cypel. Stąd rozciąga się
fantastyczny widok na otaczające nas
skały i wysepki. Przesmyki wodne
w Tjurpannan uważane są za jedne z
najniebezpieczniejszych dla żeglugi.
Podczas sztormowej pogody zatonęło
tutaj wiele łodzi i statków. Spacer po
granitowych skałach nie należy do łatwych, ale przyroda zachwyca. Należy
tylko uważać na wylegujące się tutaj
w słońcu żmije.
Jadąc wzdłuż wybrzeża z Grebbestad na południe, docieramy do miejscowości o nazwie Fjällbacka. U stóp
potężnych, dochodzących prawie do
morza granitowych skał, wybudowano piękne miasteczko z kolorowymi
domkami i pięknie położonym portem jachtowym. Wielu podróżników
uważa, że Fjällbacka to najpiękniejsza i najciekawsza osada tego rejonu
Szwecji. I mają rację. Światową sławę
miasteczko zyskało dzięki powieściom Camilli Lackberg, dla której
osada była inspiracją do ulokowania
tutaj różnych kryminalnych historii.
Ale tak naprawdę to letniskowe miasteczko nie potrzebowało dodatkowej reklamy, gdyż od wielu lat jest
popularnym, nieco snobistycznym,
miejscem, gdzie Szwedzi spędzają wakacje. W weekendy i z Oslo i z
Göteborga przyjeżdżają tu eleganckie
mieszczuchy by zejść w jednej z restauracji rybne lub krewetkowe dania.
Warto się stąd wybrać jedną z łodzi
rybackich na krewetkowe safarii połączone z degustacją.
W samym centrum miasteczka,
przy Ingrids Bergman Torg, pomnik
tej jednej z najbardziej znanych aktorek szwedzkich. Niedaleko od niego
znajdziemy strome drewniane schody, prowadzące na szczyt królującej
nad miasteczkiem góry Vetteberget,
z widokiem na malownicze wyspy
otaczające Fjällbackę. Widok wart
jest wspinaczki, a dodatkową nagrodą
jest spacer szczeliną dzielącą górę na
dwie części (Kungsklyftan), nad którą
niebezpiecznie uwieszonych jest kilka
olbrzymich głazów.
Podczas spaceru wąskimi i malowniczymi uliczkami na wielu domach
znajdziemy tabliczki informujące o
ich historii i pierwotnym przeznaczeniu. Fjällbacka podobna jest nieco do
Grebbestad, ale też obydwie miejscowości bardzo się różnią. Fjällbacka
bardziej kolorowa, a domy misternie
odremontowane – wszędzie widać
polskich rzemieślników na rusztowaniach. Na ulicach ludzie ubrani
niczym na deptaku w Monaco, a i
ceny domów niemal dwukrotnie wyższe. To znowu “zasługa” zamożnych
Norwegów, którzy na potęgę wykupują tutaj nieruchomości. Grebbestad ma
bardziej “ludowy” styl – więcej życia
latem, bardziej gwarno i ceny niższe.
Może dlatego warto odwiedzić i jedno
i drugie miasteczko – dzieli je tylko 14
kilometrów.
Poruszając się dalej na południe
drogą 163 dojedziemy po 8 kilometrach do kolejnej miejscowości:
Hamburgsund. Od razu warto zaznaczyć, że nie ma ona niczego wspólnego z niemieckim Hamburgiem. Osada
w tym miejscu znajdowała się już w X
wieku, zamieszkała przez Wikingów.
Na północ od miasteczka znajdziemy
replikę takiej osady. Hamburgsund
nie wyróżnia się niczym szczególnym – leży nad wąską i ważną dla
żeglugi cieśniną Hamburg. Po drugiej
stronie miasteczka znajduje się jedna

Nabrzeże w Havstensund.

z większych wysp tutejszego archipelagu Hamburgsö. Przy przystani promowej znana i polecana lodziarnia z
prawdziwymi włoskimi lodami.
Ostatni przystanek na tym odcinku
Zachodniego Wybrzeża można zrobić
w Hunnebostrand, około 20 kilometrów od Hamburgsund. Tutaj, a także
w sąsiednim Bovallstrand, warto zajrzeć do starych kamieniołomów. W
znajdującym się tutaj muzeum znajdziemy ekspozycję poświęconą mało znanemu faktowi ze współczesnej
historii. Mało kto zdaje sobie bowiem
sprawę, że znaczna część monumentalnej architektury Europy zbudowana
jest z granitów pochodzących z tego
regionu. Stąd pochodzą bruki Paryża,
Berlina oraz innych miast, a także wiele kamiennych nabrzeży i kanałów naszego kontynentu.
Ostatnim hurtowym nabywcą tutejszego granitu był naczelny architekt
Adolfa Hitlera, Albert Speer, który potrzebował ogromnych ilości „nordyckiego” budulca dla swych megalomańskich planów budowy wielkiej stolicy
„wielkiej” Rzeszy (plany te można
też zobaczyć w jednym z berlińskich
muzeów – w interesującym nowowybudowanym BStU Bildungszentrum,
niedaleko Checkpoint Charlie). Zamówienie – jak na owe czasy gigantyczne – złożyli Szwedom reprezentanci Rzeszy. Umowa opiewała na
zakup granitu o wartości 3,3 miliona
koron rocznie przez 10 lat. Do 1943
roku tamtejsze kamieniołomy dostarczyły do Niemiec ponad 5000
m3 płyt granitowych. Później historia wojny i zwycięstw potoczyła się
inaczej i od 1943 roku Niemcy nie
mogli już realizować tego zamówienia. Bloki granitu (nazywane przez
mieszkańców „kamieniami Hitlera”)
pozostały na wybrzeżu Szwecji. Na
składowisku pozostało około 20.000
m3 amienia. Szwedzi wysyłali regularnie do Niemiec faktury (ostatnią w
marcu 1945 roku), Niemcy płacili, ale
Rzesza miała już w tym czasie inne
problemy na głowie, niż odbiór granitu od szwedzkich dostawców. Grupa
Höij (jak Niemcy nazwali korporację
kilku właścicieli kamieniołomów –
od nazwiska przedsiębiorcy Hjalmara
Höij) po pewnym czasie postanowiła wystawić “kamienie Hitlera” na
aukcję. Odbyła się ona pod kontrolą
państwowego Flyktkapitalbyrå w hotelu Svea w Hunnebostrand, a dzięki
zmowie kamieniarzy, gotowe bloki
granitowe... odkupiły same kamieniołomy po bardzo niskich cenach. Każdy
swoją własną produkcję. No cóż...
wojna, wojną, ale interes, interesem.
W drodze powrotnej można zatrzymać

Port w Havstensund. Foto: NGP

się w Bräcke. W Konstnärernas Kollektiverkstad Bohuslän znajdziemy
warsztaty artystów, w dużej mierze
rzeźbiarzy, niewielką galerię sztuki,
kawiarenkę, a przede wszystkim plenerową wystawę rzeźb. To oczywiście
nawiązanie do tradycji kamieniarskich
tego regionu.
Unikalne wybrzeże Västkusten z
licznymi skalistymi wyspami jest
jednym z najbardziej charakterystycznych widoków w Skandynawii.
Kolorowe i autentyczne wioski rybackie są bez wątpienia kulturową chlubą
tego regionu. Ale prowincja Bohuslän
oferuje również specjalną atrakcję
znajdującą się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO.
Zaledwie kilka kilometrów na
wschód od Grebbestad, znajduje
się Tanumshede, siedziba muzeum
Vitlycke, które uczy zwiedzających na
temat życia w epoce brązu. To nowoczesne i bardzo interesujące muzeum
powstało zaledwie 20 lat temu (wcześniej mieściło się tu inne) znajduje się
naprzeciwko jednej z największych
atrakcji tego regionu: olbrzymich
malowideł wyrytych na skałach około 3000 lat temu. Tematyka rytów to
przede wszystkim sceny z życia, zwierzęta, łodzie oraz broń, ale także postacie. Największy ryt ma powierzchnię 200 m2 i znajduje się po drugiej
stronie drogi przy muzeum.
Cały obszar, na którym znaleziono
ryty skalne i jest włączony w obszar
światowego dziedzictwa UNESCO,
obejmuje 45 km2. Parę kilometrów od
muzeum znajdziemy jeszcze kilka rytów skalnych – wszystkie odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane.
Niektóre znaleziono w lasach otaczających Tunumshede – dla odwiedzających te miejsca stoją przygotowane
miotły, którymi można ze skalnych
rytów usunąć igliwie sypiące się z
drzew.
Ryty naskalne występują na całym
świecie, najstarsze z nich mają ponad
20 tys. lat. Te, które zobaczymy w
Vitlycke są jednak młodsze, bowiem
lodowiec cofnął się tu około 6,5 tys.
lat p.n.e. Ryty z Tanum wykonano
więc około 1000-500 lat p.n.e.
Ta północna część Zachodniego
Wybrzeża jest prawdopodobnie najciekawsza, chociaż pełno turystycznych niespodzianek znajdziemy także
kierując się dalej na południe. Więc
zapewne w ten rejon jeszcze nie raz
wrócimy. (ngp)

Grupa entuzjastów, zwących
się Kino Öst, na czele z Matsem
Anderssonem, zorganizowała
niedawno (9-11 września br.)
pierwszy tego typu festiwal
filmów dokumentalnych, którego
tmatem były dwa sąsiadujące ze
sobą (od niedawna w konflikcie)
państwa: Rosja i Ukraina. W
sumie pokazano 7 filmów, długo- i
średniometrażowych, w tym 4
rosyjskie i 2 ukraińskie. Siódmy
film, francuski, to znany od ćwierć
wieku dokument Chrisa Markera
o rosyjskim filmowcu Aleksandrze Miedwiedkinie (Ostatni
bolszewik), aktywnym również
jako dokumentalista, którego
jednak główny powód do sławy
stanowił stylizowany film fabularny
Szczęście (1933).

uczestnik manifestacji na Bołotnym
Rynku w Moskwie. Główna akcja
toczy się bodaj w mieście Kirow.
Natomiast Wola boża tej samej Beaty
Bubenec ukazuje napoły oficjalną
(ubiegającą się o poparcie i uznanie
przez patriarchę) grupę prawosławnych fundamentalistów. Zwalczają
prawo do aborcji, prześladują gejów,
z którymi razem trafiają niekiedy do
aresztu. Przywódca jest kunktatorskim
tchórzem, w niewielkim stopniu przypomina Mansona czy pastora Jonesa,
ale zbiorowo czasem kogoś masakrują.
Pokazy festiwalowe, w funkcjonującym życiem utajonym (brak
ogłoszeń w prasie) kinie Tellus w
Midsommarkransen,
zgromadziły
zadziwiająco liczną publiczność tubylców i tutejszych Słowian. Miały
też solidną oprawę, dzięki energii
głównego organizatora oraz grupy
znawców Rosji, niegdyś wieloletnich

Ten podział nie zawsze odpowiadał przedstawionej na ekranie rzeczywistości, bowiem jeden z filmów
rosyjskich, może najważniejszy w
całym zestawie – Czeczeniec, reż.
Beaty Bubenec, mówi równie wiele
o Ukrainie, tam bowiem przenosi się
tytułowy buntownik z Kaukazu, by
w nowej sytuacji kontynuować walkę
przeciw rosyjskiemu molochowi.
O tej samej walce, a raczej o sytuacji istniejącej we wschodniej
Ukrainie, w małym mieście Alczewsk
w guberni ługańskiej mówi dokument
Vadyma Ilkova Walc Alczewsk. To
historia małej grupy, organizującej
tam koncert muzyczno-deklamatorski.
Dialogi są dwujęzyczne, co nikomu
nie przeszkadza a film ukazuje zwodniczą ciszę przed burza, bo wkrótce po
zakończeniu realizacji wkroczyły tam
oddziały paramilitarnej, prorosyjskiej
milicji.
Drugi film ukraiński - Balażer, korektura realności, reż. Lesia Kordonec
– przenosi nas na drugi kraniec państwa, na zakarpackie pogranicze z
Węgrami, gdzie obserwujemy pozostałą w spadku po komuniźmie, źle
funkcjonującą linię autobusową.
Ta sama poetyka zagraconych
zbiornic złomu stanowi tło pełnometrażowego dokumentu Elektro Moskva (reż. Elena Tichonova, Dominik
Spritzendorfer). To fascynująca historia ludzi techniki, także wysokiego poziomu wynalazców, jak Leon
Teremin, który już w r. 1926 skonstruowal pierwszy w Rosji eksperymentalny odbiornik telewizyjny, a
później nie ukrywa (w ostatnim przed
śmiercią wywiadzie z r. 1993) swego udziału w konstruowaniu aparatow podsłuchowych dla NKVD/KGB
– nie w szaraszce, jak bohaterowie
Pierwszego kręgu Sołżenicyna, lecz
„na wolności”. Bardziej pozytywne
profile ukazują entuzjaści i pionierzy
muzyki elektronicznej, zbierający
wśród złomu części do syntezatorów.
Dwa filmy rosyjskie przedstawiły
różne formy opozycji i walki z reżimem. Drogi wujku Włodzimierzu
Marii Pawłowej stawia problem czy
wypada pisać list do prezydenta,
czy lepiej czekać na amnestię? Nie
wszyscy jej podlegali, jak aktywny

korespondentów szwedzkiej prasy w
Moskwie, jak Stig Fredrikson, Disa
Håstad i Lena Jonson, komentujących,
prowadzących po filmach dyskusje z
udziałem publiczności, a także wywiady z kilkoma przybyłymi filmowcami
(Maria Pawłowa, Beata Bubenec).

Nowy festiwal
dokumentów

Utalentowana
dziewczyna

Od czasu pionierskiego filmu George’a Romero Noc żywych trupów (Night of the living dead, 1968) przez
światowe ekrany przewinęła się spora,
by nie rzec niezliczona, ilość filmów o
zombie, morderczych i agresywnych,
choć na szczęście poruszających się
wolno, jakby w halucynacji, które
jednak trudno unieszkodliwić (kula
powstrzymuje ich tylko na moment).
Wchodząca właśnie na szwedzkie
ekrany Utalentowana dziewczyna
wprowadza do gatunku pewne innowacje. Dosłownie ukazane i odrażające jatki zostały sprowadzone do minimum, ich miejsce wypełniły kapitalne
pomysły (szczegółów tu nie zdradzimy) wznoszące film na jakościowo
wyższy i nowy poziom – od prostego
horroru czy thrillera do odkrywczego
science-fiction, nawet zmierzającego
w kierunku swoistej historiozofii, bowiem mówiącego o losie i ewentualnej
przyszłości gatunku ludzkiego i znanej nam cywilizacji. Jest tu też konflikt między tradycyjnymi próbami
ocalenia ludzkości (jaką dziś znamy)
niejako pięć przed dwunastą (czyli
zagładą), a stworzeniem możliwości
dla nowego gatunku, drugiego pokolenia zombies, łączącego w sobie schorzenia z cechami ludzkimi i takimż
intelektem.
Dlatego tytułowa Melanie poświęca
kobietę-naukowca, niweczy jej próby
uzyskania serum/antidotum i tworzy
własną cywilizację dzieci-zombie.
Tytuł filmu ma podwójny sens, bo
gifts to zarówno dary/talenty jak i
trucizna.
Aleksander Kwiatkowski
THE GIRL WITH ALL THE GIFTS reż. Colm McCarthy
dystr. NonStop Entertainment, prem. 7.10. 2016
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