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Księgi Jakubowe zawierają ogrom róż-
norodnych motywów, splecionych razem 
w magiczny, tajemniczy i metafizyczny 
monolit, więc nawet nie podejmę się próby 
ich streszczenia. Powieść stała się przysło-
wiową solą w oku obecnej prawicowej par-
tii rządzącej w Polsce. Wywołała bowiem 
burzliwą debatę, zwłaszcza po wypowie-
dziach Tokarczuk o tym, że czas najwyższy, 
aby Polska przewartościowała dotychcza-
sową interpretację swojej historii i przestała 
przymykać oczy na ciemne plamy przeszło-
ści, takie jak m.in. poddaństwo, antysemi-
tyzm czy ksenofobia.

 
O twórczości Olgi Tokarczuk pisze 
prof. M. Anna Packalén Parkman 
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Dość tego! Szwedzi o 
SzwedachANDRZEJ SZMILICHOWSKI:

Zadziwiające jak człowiek jest odporny 
na wiedzę. To, czego jesteśmy świadkami i 
niestety uczestnikami, wiedzie przecież prostą 
drogą ku samozniszczeniu i zagładzie, a my 
zachowując się jak gdyby nic się działo, 
przypominamy orkiestrę z Titanica. 2

LUDOMIR GARCZYŃSKI GĄSSOWSKI:
Ile razy można prostować to samo? Czyli  
program szwedzkiej telewizji o „Szwedach 
skazanych na śmierć przez Hitlera”. 11
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ANDRZEJ
SZMILICHOWSKI

Tadeusz Nowakowski

Dość tego!
Usłyszałem przez radio, że tegoroczny 
październik był najcieplejszym paź-
dziernikiem kiedykolwiek, to znaczy 
od czasów, gdy zaczęto zbierać takie 
dane. Tego samego dnia (przypadek?) 
przeczytałem, iż 11.000 naukowców, 
badaczy klimatu z całego świata, 
podpisało porozumienie zakończone 
hasłem skierowanym do świata: Dość 
tego! Mamy moralny nakaz i obowiązek 
ostrzec ludzkość przed katastrofalnym 
niebezpieczeństwem i oczekiwanymi 
skutkami!

Nie będzie w tym słowa przesady, gdy powiem, że 
40 lat trwają światowe negocjacje wokół globalnych 
zmian klimatycznych, a świat jak pędził tak pędzi w 
niebezpiecznym, godzącym w samo sedno istnienia, 
kierunku.  

Ilość wytwarzanych gazów cieplarnianych się 
zwiększa, średnia globalna temperatura rośnie szyb-
ciej niż przewidywano, niepokojące tendencje wzro-
stu notowane są z lewa i prawa. Wzrasta konsumpcja 
mięsa per capita, zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną, wycinka płuc Ziemi - lasów, trwa w najlep-
sze. Transport lotniczy rozwija się dynamicznie, ludzi 
na świecie przybywa, warstwa pokrywy lodowej w 
Arktyce, Antarktydzie, Grenlandii intensywnie top-
nieje, podobnie jak ilość ras zwierząt. Cytując słowa 
badaczy z zakończenia raportu:

Kryzys klimatyczny Ziemi przyspiesza znacznie 
szybciej, niż wynikałoby z prognoz.

Zaskakujący i godny zastanowienia timming. 
Bowiem bardzo niedawno 700 gentlemanów, nazy-
wających siebie ekspertami, stwierdziło zgodnie, że 
nie ma powodów do niepokoju i żaden kryzys klima-
tyczny Ziemi mnie grozi. Owi sceptycznie nastawieni 
do alarmujących sygnałów „eksperci” nie kryją, co 
znamienne, „sympatii” ze światowych kręgów finan-
sowych i gospodarczych.

Dodajmy, że Stany Zjednoczone, największa świa-
towa ekonomia, wycofała się pod naciskiem swojego, 
mówiąc delikatnie mało zrównoważonego, prezyden-
ta Donalda Trumpa, z paryskiej umowy, która to decy-
zja jest brutalnym uderzeniem w politykę klimatyczną 
świata. Decyzja Trumpa, który wydaje się totalnie nie 
rozumieć zagrożeń wynikających z globalnego ocie-
plenia, paradoksalnie zaktywizowała innych świa-
towych przywódców. Prezydenci, Chin Xi i Francji 
Macron mocno poparli paryskie porozumienie.

Naukowcy swoją akcją „Dość tego!” mają nadzieję 
zaktywizować liderów do nałożenia globalnego po-
datku dotyczącego uwalniania do atmosfery gazów 
cieplarnianych, powstrzymanie wzrostu ludności 
świata, zaprzestania wycinki lasów, zmniejszenia 
spożycia mięsa, oraz zaprzestania przez światowe 
ekonomie kierowania się wyłącznie cyframi wzrostu 
BNP.

Zadziwiające jak człowiek jest odporny na wiedzę. 
To, czego jesteśmy świadkami i niestety uczestnika-
mi, wiedzie przecież prostą drogą ku samozniszczeniu 
i zagładzie, a my zachowując się jak gdyby nic się 
działo, przypominamy orkiestrę z Titanica.
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Na początku października świat 
kultury obiegła wiadomość 
o przyznaniu polskiej pisarce Oldze 
Tokarczuk zaszczytnej Literackiej 
Nagrody Nobla za rok 2018. To 
piąte z kolei wyróżnienie polskiej 
literatury przez Akademię Szwedz-
ką, po Noblu Henryka Sienkiewicza, 
Władysława Reymonta, Czesława 
Miłosza i Wisławy Szymborskiej.

M. ANNA PACKALEN PARKMAN

Nazwisko Tokarczuk od dawna figurowało na li-
ście kandydatów, ale wiadomo, jak to jest z tą co roku 
prezentowaną listą aktualnych nazwisk, a wraz z tym 
z przewidywaniami, spekulacjami, itd. Tuż po ogło-
szeniu wyników zaskoczyła mnie niezwłoczna lawina 
telefonów i maili reprezentujących przeróżne media, 
kiedy to proszono mnie o „szybki i krótki zarys jej 
pisarstwa”. Szybki i krótki zarys?… – w przypadku 
twórczości Tokarczuk nie jest łatwo w kilku słowach 
oddać kompleksowego charakteru jej pisarstwa i rów-
nocześnie zareklamować je czytelnikom. Nie zliczę 
bowiem wszystkich tych osób, które pytały mnie (i 
nadal pytają), od którego utworu najlepiej zacząć czy-
tanie książek tegorocznej polskiej noblistki…

Kiedy w 2003 roku prowadziłam dyskusję pa-
nelową z Olgą Tokarczuk na Targach Książki w 
Göteborgu, była ona prawie nieznana na szwedzkim 
forum czytelniczym. Dla mnie samej jednak, polonist-
ki i literaturoznawczyni, utwory jej, będące przedmio-
tem moich badań od wczesnych lat 90-tych, stanowiły 
ciekawe naukowe wyzwanie, stawiając ją w rzędzie 
najbardziej znaczących polskich pisarzy i pisarek 
młodej generacji. Na jednym z seminariów poświęco-
nych jej twórczości przydałam jej bez wahania miano 
„First Lady” polskiej literatury współczesnej i – jak 
się okazało – nie bez racji.  

To, że w roku 2003, kiedy to Polska była gościem 
honorowym na wspomnianych Targach Książki, 
nazwisko Olgi Tokarczuk niewiele mówiło szwedz-
kiej publiczności, nie powinno dziwić: jej jedynym 
wcześniej wydanym po szwedzku utworem był zbiór 
nowel z roku 2002 – Gra na wielu bębenkach (szw. 
Spel på många trummor). Dopiero kilka lat później 
ukazały się przekłady na język szwedzki kolejnych 
powieści Tokarczuk: w roku 2005 Dom dzienny, dom 
nocny (szw. Daghus, natthus, 2005), Prawiek i inne 
czasy (szw. Gammeltida och andra tider, 2006) po 

czym kolejne utwory: Bieguni (szw. Löparna, 2009), 
Prowadź swój pług przez kości umarłych (szw. Styr din 
plog över de dödas ben, 2010) oraz Księgi Jakubowe 
(Jakobsböckerna, 2015). Wszystkie te utwory, z wy-
jątkiem powieści Prawiek (w tłumaczeniu Lennarta 
Ilki) przełożył na język szwedzki znakomity trans-
lator Jan Henrik Swahn. Warto tu wspomnieć, że za 
ostatnią powieść zarówno pisarce, jak i jej tłuma-
czowi przyznano w roku 2017 w Sztokholmie nowo 
ustanowioną w Szwecji prestiżową międzynarodową 
nagrodę literacką. Jak też dodać, że utwory Tokarczuk 
przełożono do tej pory na około 35 języków!

A jak wygląda status Olgi Tokarczuk jako pisarki 
w Polsce? Nie ulega wątpliwości, że twórczość ta 
fascynuje odbiorców i krytyków od początku jej pi-
sarstwa. Już pierwsza powieść z 1993 roku, Podróż 
ludzi Księgi, została przychylnie przyjęta na rynku 
czytelniczym. Jednocześnie żadnemu współczesnemu 
pisarzowi nie udało się chyba – szczególnie w ostat-
nich latach, a zwłaszcza w związku z Nagrodą Nobla 
– sprowokować polskiego konserwatywnego reżimu 
tak jak ona: stosunkowo młoda laureatka tego odzna-
czenia (wziąwszy pod uwagę średnią wieku większo-
ści noblistów), o ekscentrycznej fryzurze i stroju, roz-
brajająca rozmówców miłym sposobem bycia, która 
równocześnie w swoim pisarstwie tnie językiem jak 
brzytwą, wykazując bezkompromisową odwagę w 
poruszaniu kontrowersyjnych tematów czy kwestii. 

„First Lady” polskiej 
literatury współczesnej

Przypomnijmy parę danych z biografii pisarki: 
Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 r. w Sulechowie, 
małym miasteczku w zachodniej Polsce. W 1980 roku 
rozpoczęła studia psychologiczne na Uniwersytecie 
Warszawskim, a więc na samym początku procesu 
wielkich zmian w historii Polski, jak m.in. powstanie 
Solidarności, rewolta studentów, stan wojenny w 1981 
roku, upadek komunizmu w końcu lat 80-tych oraz 
próby odbudowy wolnej od komunistycznego reżimu 
Polski. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te wyda-
rzenia i doświadczenia życiowe w takim czy innym 
stopniu znajdują odzwierciedlenie w jej twórczości. 

Debiutancka powieść Podróż ludzi Księgi sygnali-
zuje wyraźnie i daje namiastkę narracji i motywów, 
które Tokarczuk podejmie i rozwinie w swoich póź-
niejszych utworach, a więc próby uporządkowania 
rzeczywistości poprzez ciągłą walkę z chaosem, do-
szukiwanie się nowych sensów (przy jednoczesnym 
podważaniu starych utartych prawd) i odkrywanie 
nowych wymiarów człowieczeństwa i humanitary-
zmu. Podróż ludzi Księgi to swoista parabola: można 
ją odczytać jako podróż przygodową, kiedy to grupa 
ludzi wyrusza na poszukiwanie magicznej Księgi. Ale 
można też w tym fikcyjnym świecie zobaczyć meta-
forę współczesnego poszukiwania sensu i celu życia, 
a przez to naszą tęsknotę za poczuciem stabilności, 
praworządności, a także potrzebę uniwersalnego au-
torytetu i źródła zaufania. Tokarczuk wprowadza w 
niej ponadto motyw, który towarzyszy jej twórczości 
do dziś: wiecznie obecny i nigdy do końca niezaspo-
kojony głód wiedzy.

Kolejna książka Tokarczuk, z 1995 roku – pod tytu-
łem E.E. – to powieść o fizycznym i psychicznym pro-
cesie dojrzewania młodej dziewczyny Erny Eltzner, 
znajdującej się na pograniczu świata dziecięcego i 
dorosłego. Erna, obdarzona od urodzenia zdolnością 
parapsychologiczną, traci tę magiczną moc z chwi-
lą pierwszej menstruacji. W rezultacie traci też dużą 
część swej specyficznej tożsamości. Powieść zwróciła 
uwagę krytyków, którzy jednak w większości ironizo-
wali lub podkreślali swój dystans wobec tak wyraźnie 
kobiecego, wręcz „fizjologicznego” wymiaru treści i 
przesłania książki. Trudno im jednak było przypisać 
Tokarczuk do ruchu feministycznego (od którego pi-
sarka zdecydowanie się wtedy odcinała), jako że pe-
łen napięć  proces dojrzewania Erny, skądinąd jednak 
w obramowaniu tradycyjnej symboliki Matki-Polki, 
nie miał bynajmniej charakteru feministycznej pro-
wokacji. Podkreślano jednak nietypową kobiecą per-
spektywę przyjętą przez narratorkę powieści. 

Powieść Prawiek i inne czasy (1996) to wyimagino-
wana genealogia życia kilku rodzin we wsi Prawiek. 
Ta fikcyjna, niemal mityczna wioska, umieszczona w 
powieści w centrum Polski, a wraz z nią „w środku 
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świata”, stanowi jednocześnie tajemniczy mikroko-
smos. Ponadto prawdziwe granice wioski rozciągają 
się także poza inny, niewidzialny świat. Są w nim 
czarownice i leśne trolle, ale też i Bóg, przedstawia-
ny nie jako dobra, ale raczej jako niewystarczająca i 
nieobliczalna siła wyższa. Istnieją również Dziewica 
Maryja i cztery anioły: Rafał, Gabriel, Michał i Uriel, 
którzy chronią wioskę i jej mieszkańców od półno-
cy, południa, zachodu i wschodu. Akcja powieści 
obejmuje okres od pierwszej wojny światowej do lat 
siedemdziesiątych. 

W książce Tokarczuk wieś Prawiek urasta do pew-
nego rodzaju symbolicznego biblijnego Edenu. Ale 
powieść tę można także postrzegać jako alegorię zagi-
nionego świata: wraz z ingerencją komunizmu nowa 
rzeczywistość przenika do Polski, nie pozostawiając 
miejsca na magię lub tajemnicę. Jedynym sposobem 
na ocalenie któregokolwiek ze starych wcieleń jest za-
chowanie mitów. Stąd postacie literackie Tokarczuk 
często odwołują się do starożytnych ludowych opo-
wieści, sag i baśni, jako że to w nich właśnie kryją 
się stare mitologiczne wzorce i kulturowe odniesienia.

Wydana dwa lata później powieść Dom dzienny, 
dom nocny (1998), to zbiór kilkudziesięciu krótkich 
(acz niezwykle refleksyjnych) szkiców, odnoszą-
cych się do okolic Nowej Rudy na Dolnym Śląsku 
– miejsc dobrze znanych autorce. Jak zwykle w 
utworach Tokarczuk spotykamy nietypowe postacie, 
odniesienia do starych osób i czasów oraz wydarzeń 
w przeszłości. Jest tu też tak typowy dla pisarstwa 
Tokarczuk motyw podróży, w dosłownym i przeno-
śnym tego słowa znaczeniu, czego przykładem są 
choćby Niemcy, którzy po latach przesiedlenia odby-
wają podróż sentymentalną do miejsc z dzieciństwa. 
Jest także ukryty w tych opowiadaniach filozoficz-
ny, moralny i egzystencjalny przekaz: wszystko ma 
swoje blaski i cienie, swoje dni i noce, również nasza 
szara egzystencja. „Każdy z nas ma dwa domy pisze 
Tokarczuk – „jeden konkretny, umiejscowiony w cza-
sie i w przestrzeni: drugi – nieskończony, bez adresu, 
bez szans na uwiecznienie w architektonicznych pla-
nach. I w obu żyjemy jednocześnie”.

Czytelników zainteresowanych ogólnym opisem 
sylwetki pisarskiej Olgi Tokarczuk zadziwi z pewno-
ścią obecne hasło Wikipedii, do którego w pierwszym 
odruchu wszyscy sięgamy. Otóż zaskakujące jest to, 
że jedna z czołowych polskich pisarek współcze-
snych nie doczekała się obszerniejszego opisu swej 
twórczości w polskiej wersji Wikipedii. Być może 
umieszczona tam lakoniczna informacja o autorce 
zostanie z czasem rozwinięta w sposób, który ułatwi 
czytelnikom ogólne rozeznanie w problematyce poru-
szanej przez autorkę. W tym kontekście warto jeszcze 
wspomnieć o – moim zdaniem – najoryginalniejszych 
trzech powieściach Olgi Tokarczuk. Są to Bieguni 
(2007), Prowadź swój pług przez kości umarłych 
(2009) i Księgi Jakubowe (2014). 

Powieść Bieguni to ponownie podróż – i również 
tym razem w różne czasy i miejsca. Jak zwykle w 
utworach Tokarczuk nie ogranicza się ona do lokal-
nych czy konkretnych miejsc, jest to raczej podróż 
bezgraniczna. Główne postacie książki to nomadzi 
i koczownicy, nieprzywiązani do jakichś korzeni. 
Przypominają nam tym samym o odwadze porzuca-
nia utartych szlaków i inspirują do wiecznych poszu-
kiwań. Bo jak inaczej dotrzeć do ładu wszechświata, 
jeśli nie przez podróż, i tę „zewnętrzną”, i tę „we-
wnętrzną”? Motywy – takie jak miłość, śmierć, sta-
rość, młodość – przewijają się w czasie i przestrzeni, 
wraz z przemieszczeniem się głównej postaci – jak 
można zakładać alter ego narratorki-autorki. Za po-
wieść Bieguni Tokarczuk została laureatką Literackiej 
Nagrody „Nike” 2008, a dziesięć lat później, za ten 
sam utwór w angielskim przekładzie Jennifer Croft pt. 
„Flights”, otrzymała międzynarodową nagrodę „The 
Man Booker International Prize” 2018.

Inny zupełnie gatunek literacki stanowi powieść 
Prowadź swój pług przez kości umarłych z 2009 roku. 
Jest to swego rodzaju „moralny thriller”, w dodatku z 
metafizyczną zagadką. Aby nie odebrać czytelnikom 
przyjemności lektury, dodam tylko, że zmieniła ona 
mój własny światopogląd, jeśli chodzi o świat ludzi i 
zwierząt oraz ich wzajemne relacje. Nie po raz pierw-
szy (i pewnie nie ostatni) autorka – zaangażowana w 
sprawy związane z ekologią i klimatem – nawołuje do 
solidarności z każdym istnieniem i opowiada się zde-
cydowanie po stronie zwierzęcego świata. Nie waha 
się też przedstawić satyrycznego obrazu prowincjo-
nalności, kołtunerii oraz zakłamanych księży, którzy 
często nie grzeszą mądrością, powtarzając bezmyśl-
nie wpojone im kościelne slogany. Opowiada się przy 
tym jawnie za kościołem otwartym na miłość i dobro, 
kościołem ludzkim, włączającym, a nie wykluczają-
cym inne żywe istoty, kościołem, który uczy pokory, 
a nie buty wobec bogatego świata flory i fauny.

Powieść Księgi Jakubowe (2015), to imponu-
jące opus magnum o blisko 1000 stronach, które 

nagrodzono kolejną nagrodą „Nike” w 2015 roku. 
Główną postacią tej książki jest Żyd Jakub Lejbowicz 
Frank, którego idee doprowadziły do podziału spo-
łeczności żydowskiej i powstania heretyckiej sekty 
frankistów. Akcja powieści toczy się na Podolu, w 
XVIII wieku, ale, jak zwykle w swoich utworach, 
Tokarczuk podejmuje tu problemy aktualne również 
i w naszych czasach. Księgi Jakubowe zawierają 
ogrom różnorodnych motywów, splecionych razem 
w magiczny, tajemniczy i metafizyczny monolit, 
więc nawet nie podejmę się próby ich streszczenia. 
Dodam tylko, że powieść stała się przysłowiową solą 
w oku obecnej prawicowej partii rządzącej w Polsce. 
Wywołała bowiem burzliwą debatę, zwłaszcza po 
wypowiedziach Tokarczuk o tym, że czas najwyższy, 
aby Polska przewartościowała dotychczasową inter-
pretację swojej historii i przestała przymykać oczy 
na ciemne plamy przeszłości, takie jak m.in. poddań-
stwo, antysemityzm czy ksenofobia. 

Wyznam zatem od razu: Tokarczuk nie jest łatwą 
pisarką. W jej utworach próżno szukać gotowych 
odpowiedzi, ale są w nich odważne modele życia i 
drogowskazy dla tych, którzy są gotowi podjąć trud 
własnego myślenia i porzucenia popularnych schema-
tów, które łatwo zyskują aprobatę ogółu. Tokarczuk 
w swych powieściach nigdy nie idzie utartymi szlaka-
mi, ale poddaje w wątpliwość to, co bywa uważane za 
niepodważalne. W zasadzie nie ma w nich wyraźnego 
motywu przewodniego, a jeśli by się takiego doszuki-
wać, to jest to motyw przemieszczania się – w szero-
kim znaczeniu tego pojęcia. Książki te, podporządko-
wane od strony narracji ustalonym mniej lub bardziej 
normom literackim, cechuje szeroki zakres tematycz-
ny i nie zawsze łatwo jest – mimo pozornie prostej 
szaty językowej – wczuć się w tok akcji czy sposób 
myślenia opisywanych osób i zdarzeń. Narratorka li-
teracka często oscyluje na pograniczu różnych stref 
czasowych, jak też porusza się w pewnego rodzaju 
mitycznej sferze, pomiędzy fantazją a rzeczywisto-
ścią, gdzie motywy zwyczajne czy zwykłe funkcjo-
nują na równi z mitycznymi, baśniowymi czy też 
paranormalnymi zdarzeniami. Tokarczuk często 
sięga do korzeni naszej cywilizacji i ludzkości. Stąd 
też akcja utworów nierzadko rozgrywa się nie tylko 
na kilku płaszczyznach czasowych, gdzie stykają się 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ale zawiera 
też nieustanne odniesienia do polskiej i europejskiej 
historii i kultury.

O pewnego czasu pisarka opowiada się też wyraź-
nie po stronie kobiet: świadoma niesprawiedliwości 
wynikających z ”nierówno i niechlujnie podzielonego 
świata”, mówi i pisze w imieniu ”kobiecości”, choć 
między wierszami bardziej niż wprost. Podobnie na 
temat feminizmu sensu stricto wypowiadała się – 
zwłaszcza wcześniej – z typową dla siebie ostrożno-
ścią i asekuracją: Bycie feministką wydaje mi się mniej 
kwestią poglądów, a bardziej stopnia świadomości. 
W ostatnich latach jednak pisarka otwarcie deklaru-
je swój feministyczny światopogląd świata, choć tym 
aspektom, które tak konsekwentnie podejmują i nie-
rzadko wyszydzają czy piętnują inne pisarki femini-
styczne, Tokarczuk przydaje inny wymiar – właśnie 
przez podanie ich ze swej własnej psychologiczno-
-mitologiczno-metafizycznej perspektywy. 

Czytając utwory Tokarczuk wrażliwy czytelnik od-
najdzie bogactwo tematyczne, gdzie wielka mityczna 
historia splata się z szerokim spektrum osobistych i 
lokalnych odniesień. Cała ta twórczość to fascynują-
cy literacko-intelektualny komentarz do zrozumienia 
różnorakich aspektów naszej cywilizacji, podlegają-
cej ciągłym przemianom politycznym i społecznym. 

Przykre jest zatem, że Nagroda Nobla sprowoko-
wała w Polsce, zwłaszcza na forach telewizyjnych 
i prasowych, cenzurowanych przez obecną partię 
rządzącą, falę napaści na autorkę i jej utwory – za 
rzekome fałszowanie historii i szkalowanie Polski. 
Komentarze te obrazują swoisty paradoks: jej utwory 
zawsze przyciągały (i z pewnością nadal będą przy-
ciągać) rzesze odbiorców, nagradzając pisarkę (poza 
kilkakrotnie przyznaną nagrodą „Nike”) również na-
grodą czytelników właśnie. Nagonka medialna ostat-
nich tygodni ma najwidoczniej charakter polityczny, 
bo osoby krytykujące pisarkę same przyznają się do 
tego, że nie przeczytały żadnej jej powieści (jak np. 
obecny minister kultury Piotr Gliński).  Jak widać sta-
re powiedzenie „Nikt nie jest prorokiem we własnym 
kraju” po raz kolejny okazało się adekwatne. Kiedy 
piszę te słowa, nie ma już jednak wątpliwości, że ogół 
społeczeństwa polskiego docenia w pełni fakt przy-
znania pisarce tego zaszczytnego wyróżnienia, które 
automatycznie też kieruje uwagę świata na Polskę. 
Jak słusznie podkreśliła prezydent miasta Gdańska, 
Aleksandra Dulkiewicz, odnośnie tego jakże ważnego 
w historii kultury polskiej wydarzenia: Wbrew wszyst-
kim problemom, jakie mamy z demokracją w naszym 
kraju, wciąż mamy coś do powiedzenia światu.

Piszę ten tekst w czasie wizyty Pary 
Królewskiej Danii w Polsce. Powodem 
tej wizyty była setna rocznica nawiązania 
stosunków dyplomatycznych pomiędzy 
Królestwem Danii a Rzeczpospolitą Polską. 
I to jest prawda. W czasie, gdy Królestwo 
Polskie dominowało na mapie Europy 
Wschodniej, to Królestwo Duńskie nie było 
suwerenne. Raz to podlegało Szwedom, 
raz Norwegom. I nie miało możliwości 
prowadzenia własnej polityki zagranicznej. 
Inaczej wyglądała sprawa stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Szwecją 
i Polską. Tu stosunki dyplomatyczne 
liczą sobie lat kilkaset.

Dlaczego o tym wspominam? Zaprzyjaźnieni ze 
mną Szwedzi, którzy się trochę interesują Polską, 
dowiedzieli się o stuleciu Państwa Polskiego i pyta-
li mnie, czy to prawda, że państwo polskie ma tylko 
100 lat, gdy Szwecja ma ponad tysiąc, a takie sobie 
Stany Zjednoczone już ponad 250. Odpowiadałem, 
że rzeczywiście Królestwo Szwedzkie jest starsze od 
Polskiego o prawie 100 lat, ale od tysiąca lat, jako 
równi z równymi, rywalizowaliśmy o wpływy w ba-
senie Morza Bałtyckiego. 

19 listopada Ambasada RP w Szwecji obchodzi-
ła (dla zamieszkałych w Szwecji Polaków) Święto 
Narodowe 11 listopada. Jak to ostatnio bywa, przed 
wejściem do Ambasady stała policja szwedzka. Ale 
oni nie sprawdzali dokumentów, ani nie rewidowali 
wchodzących do Ambasady gości. Czemu więc tam 
stali? Nie wiem. Na pięterku, już dwie osoby spraw-
dzały zaproszenia (wydruki z mejla lub tekst w inpho-
nie). Potem już było z górki. 

Pani Zastępująca, czyli charge d’affaires (ciągle 
nie uzgodnionego ambasadora RP) powitała gości i 
z okazji setnej rocznicy nawiązania stosunków dy-
plomatycznych między Szwecją i Polską (patrz wy-
żej) poprosiła gości o odśpiewanie hymnów Polski 
i Szwecji. W pierwszym wypadku wszystko poszło 
dobrze. Wybitny Pianista zagrał brawurowo pierwszą 
zwrotkę znanego mazurka, a goście, jak pamiętali tak 
zaśpiewali. Gorzej było w drugim wypadku. Na sali 
nie było Andrzeja Szmilichowskiego, który nie daw-
no na łamach NGP chwalił się, że zna tekst tej „Starej 
i Wolnej”. Więc, po propozycji Pani Zastępującej, 
zapanował popłoch. Pan Pianista brawurowo poddał 
akord i cisza. Jedna rozgarnięta Pani szybko w smart-
phonie znalazła tekst i trzy stojące obok niej Panie 
czytały go lepiej lub gorzej. Może to było dlatego, że 
hymn szwedzki, w polskim tłumaczeniu zaczyna się 
od takich słów, jak polskie przekleństwo: „Ty stara 
(w domyśle k...). Przepraszam za ten żarcik, ale gdy 
uczęszczałem na kurs szwedzkiego, to Pan Lektor 
rzucał tam szwedzkimi dowcipami. Zapamiętałem 
ten, który odnosił się do szwedzkiego hymnu. Otóż 
uczeń w szkole zwraca się do starszej niezamężnej na-
uczycielki: Ty jesteś, jak nasz hymn: ‘Stara i wolna’.  
Pan Redaktor uzna, czy dowcipy na temat szwedzkie-
go hymnu nadają się do druku.

 Ale to nie wszystko. Pani Zastępująca, z racji swo-
ich obowiązków odczytała swoją mowę. I jak zwy-
kle... cytując Stefana Kisielewskiego: „Pomieszanie z 
poplątaniem”. Ja już się nie czepiam tych ponad stu 
lat, gdy państwa polskiego nie było na mapie Europy. 
Historycy już dawno obliczyli, że państwa polskie-
go, w jakiejkolwiek formie nie było 67 lat (wlicza 
się w to okres, gdy po fatalnym powstaniu kościusz-
kowskim trzeci rozbiór wykreślił Rzeczpospolitę i 
dopiero wojny napoleońskie w 1807 utworzyły pań-
stwo polskie zwane księstwem warszawskim. Po 
upadku Napoleona Kongres Wiedeński utworzył trzy 
państwa polskie częściowo niepodlegle, absolutnie 
nie suwerenne. Były to Królestwo Polskie pod ber-
łem Cesarza Rosji, Wielkie Księstwo Poznańskie 
pod berłem Króla Prus i zabawna, jak to określał 
Kisielewski, Rzeczpospolita Krakowska, Kraków i 
okolice. Rzeczpospolitą Krakowską rządził polski 
senat. Opiekę nad nią sprawowała rada ambasadorów 
Rosji, Prus i Austrii.

Przyjęcie 
z okazji...
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Jeśli wybierasz się 
do San Francisco…
…nie zapomnij wpleść we włosy kwiaty – zalecał ponad pół wieku temu 
Scott McKenzie, śpiewając słynny na cały świat przebój, przez wielu 
okrzyczany hymnem rodzącego się w 1967 roku, podczas tak zwanego 
Lata Miłości, ruchu Dzieci Kwiatów.

A wszystko zaczęło się w dzielnicy Haight – 
Ashbury, blisko uniwersytetu w San Francisco. 

I to nie od marychy, a od LSD, które miało czynić 
cuda. „Tabletki szczęścia” szybko znalazły swoich 
apostołów i wyznawców. Szansa wejścia w stan wyż-
szej jaźni, okazała się atrakcyjną alternatywą dla ludzi 
nie zajętych jeszcze robieniem money, spragnionych 
za to pełni życia i raju na ziemi. Młodzi, w większości 
z dobrych białych domów, zwiali – zapatrzonym w 
złotego cielca – „starym”, założyli własne komuny, 
dzierżawiąc najtańsze domy. Fama o nich obiegła 
świat. Dała napęd całemu ruchowi hippie. 

Jest październik 2019. Z moją 46-letnią żoną (mija 
nam akurat 46 lat po ślubie) kręcimy się po dziel-

nicy, która ponad pół wieku temu przyciągała pożąda-
jących życia w szczęściu nieskażonym grzechem pier-
worodnym. Idziemy słynną Haight Street. Jesteśmy 
blisko uniwersytetu i Golden Gate Park, gdzie w czas 
Make-Peace-Not-War (w cieniu wojny w Wietnamie) 
odbywały się koncerty, które wspomina się do dziś. 
Kolorowe niskie domy, witryny knajp z różnymi 
wariantami kuchni świata, sklepy Wine and Liquor, 
butiki z dziwactwami, acz wszystko bez wariactwa. 
Grzebiemy przy płytach w Rasputin Records, gdzieś 
w pobliżu zaświecił nam szyld: Reincarnation. Na ro-
gu z Cole Street mural z podobiznami Jimi Hendrixa 
i Janis Joplin. Było nie było, jesteśmy w mateczniku 
ruchu hippiesowskiego, który na trwałe wpisał się w 
kulturę Zachodu. Dzieci Kwiaty, płoche ale miłe, wie-
rzyły, że życie usłane może być różami bez kolców, a 
dni spędzać można swawoląc sobie i  pociągając „ma-
rychę” do woli.

Kręcąc się po okolicy próbujemy sobie wyobrazić 
życie ulicy w atmosferze “duchowego wyzwolenia”. 
Sprzedawano tu dziwne, nieznane gdzie indziej wtedy 
rzeczy: błyszczące świecidełka do naklejania na czo-
ło (wpływ fascynacji destylowanym hinduizmem); 
tureckie fajki wodne i kadzidła do usuwania zapach, 
haszyszu, okulary z rozszczepiającymi światło szkła-
mi itp. Nade wszystko, w powszechnym obiegu były: 
marihuana, haszysz, LSD, halucynogenne grzyby. 
Organizowano się w komuny. 

Hippies zrobili drakę, która ich wkrótce przerosła. 
Twarde narkotyki zniszczyły ideały, obróciły je w 
niwecz. Tym, którzy nie szukali płytkich przyjemno-
ści, udało się. Spopularyzowali duchowość Wschodu, 
bądź przyczynili się do powstania idei, zbiorczo wrzu-
canych potem do wora pod hasłem: New Age. Innym 
się nie udało. Sczeźli, podobnie jak i sam ruch. Ci 
najbardziej otumanieni i zagubieni żywili się w końcu 
na śmietnikach, wśród szczurów, zostając dosłownie i 
metaforycznie na śmietniku historii.

Patrzymy w lewo, patrzymy w prawo. Kwiatów we 
włosy nie wpinamy. Nie czuje się niczego, co by przy-
pominało frenetyczny czas w aurze peace and love. 

Słowem nuda. Choć trzeba przyznać, malownicza. 
Domki pastelowe, wiktoriańskie w charakterze, ulice 
zatem kolorowe, wspinają się na kolejne zbocza, by 
zbiec ku wodom słynnej San Francisco Bay. Podobno 
tylko w dzielnicy Castro i w Mission można poczuć 
jeszcze atmosferę tamtych czasów, nie mniej wyczu-
wam, że to i tak wydmuszki, aspirujące do nostalgii za 
utraconym rajem.

Nie chodzi mi o drwiny. Dla mnie, studenta, liczyły 
się wtedy dwa ośrodki na tej planecie: San Francisco 
i Katmandu. Obiecywały świat odmienny, poniekąd 
marzenny, radykalnie różny od dławiącej nas „komu-
ny” (ha, oni budowali komuny, a my chcieliśmy się 
wyrwać z naszej „komuny”). Wszystko tam zdawało 
się cudne, wyzwoleńcze, a do tego przyjemności ciała 
i duszy na wyciągnięcie ręki, odjazdy w inne wymia-
ry… nas samych. Jimi Hendrix w ultrakolorowych 
szatkach i Janis Joplin zastygła w okrzyku, patrzyli na 
mnie – nie z murali w San Francisco wprawdzie, lecz 
z afiszów w moim pokoju u rodziców.

Nie rozumieliśmy wprawdzie buntu bogatej za-
chodniej młodzieży przeciw „wyścigowi szczurów” 
i przeciw nadmiernej konsumpcji (???, śmiech na 
peerelowskej sali), unosiła nas za to ich muzyka, 
barwne stroje, radość życia odartego z chciwości i 
nienawiści. Czarującą zdawała się nam ich nadzieja 
pełni życia (nirwana!, cokolwiek miało to wtedy dla 
nas znaczyć), niedostępna w zgrzebnym, chmurnym 
i obleśnym PRL-u.

Opuszczamy świat starej ułudy. Na wzgórza 
zatem. Idziemy popatrzeć na cudo Zatoki San 

Francisco z Coit Tower na Telegraph Hill. W dole 
wielka kolorowa wieś (takie wrażenie), podchodzą-
ca na wzgórza, biegnąca ku Zatoce, oblana wodami 
trzech akwenów, spięta z sąsiednimi wyspami słyn-
nymi mostami, wśród których króluje, rzecz jasna, 
czerwony Golden Gate. Pastelowe wiktoriańskie 
domki, te słynne zwane Painted Ladies, nadają ton, 
nawet jeśli nieopodal, co świetnie widać ze wzgórza, 
pyszni się zgrabnymi wieżowcami Financial District, 
z klasycznym i urodziwym Transamerica Pyramid na 
czele. Kompozycja całości Zatoki wzorowa. 

Schodzimy stromą ulicą. Kobieta o azjatyckim wy-
glądzie pcha wózek w górę, ktoś maluje zewnętrzne 
schody prowadzące do mieszkania na pierwszym pię-
trze. Przejechał autobus szkolny, w oddali zawyła sy-
rena policyjna. Podjeżdża cudownej urody czerwony 
wóz strażacki, okazuje się, że tu ich garaż. Ulice pu-
ste, ruch aut niewielki. Domy przytulone ściśle do sie-
bie, ceny kupna i wynajmu od dawna niewyobrażalne. 
Stać na nie ponoć już tylko bogatych Chińczyków, 
traktujących je jako lokaty. Pytamy siebie, mieszka 
tu kto? Wrażenie małomiasteczkowości w wielkim 
przecież mieście.

Szokująca zmiana po przejściu paru ulic. Jesteśmy 
w Chinatown. Cały wigor i jazgot świata ześrod-

kował się w tym kłębowisku. Jesteśmy z nagła na in-
nej planecie. Zażywne starsze Chinki rozpychają się 
łokciami nie bacząc na nikogo, brutalnie torują sobie 
drogę do kolejnych straganów. Ruch pieszy wylewa 
się na jezdnię, mimo że sporo na drodze autobusów. 
Idziemy zatłoczonymi chodnikami, z których wcho-
dzi się do sklepów z suszcem rybnym, dziwnymi 
stworami morskimi w szklanych zbiornikach, ptac-
twem poćwiartowanym i wiszącym w witrynach. Co 
krok garkuchnie, których nie uświadczysz w innych 
częściach miasta. I stosowne do sytuacji zapachy. 
Nie sposób nie spożyć tu lunchu. I wszystko się po-
twierdza. Pyszności. Sporo tu też sklepów z badzie-
wiem, znanym gdzie indziej jako „chińszczyzna”. 
Tym bardziej zdumiewa elegancki sklep z japońskimi 
kimono…

Schodząc z  Chinatown ku downtown niemal w 
niezauważony sposób znów lądujemy w innym 

świecie. Po chwili  przechadzamy się w cieniu słyn-
nych wieżowców. Zamiast warzywniaków i sklepów 
„z wszystkim, co potrzebne na dzisiaj”, zaglądamy do 
sklepów sieci Walgreeens Pharmacy, mylących nie-
co przybysza swą nazwą, bo w nich i jadło, głównie 
gotowce w kompaktowych opakowaniach. Mijamy 
liczne butiki ze zdrową żywnością, smart drinkami, 
strojami do fitness, kafejami Sturbacksa. Tu też sporo 
autobusów, ale jeszcze więcej taksówek. Jakże inne tu 
wszystko niż w „pastelowej wsi” okalającej wzgórza 
obrosłe wiktoriańskimi domami, jakże różne od tego, 
co zastaliśmy w chińskiej dzielnicy. 

Jesteśmy zatem w nowoczesnym śródmieściu. Co 
nie znaczy, że wchodząc w przecznicę, nie potknie-
my się o wystające nogi licznie zalegających tu bez-
domnych. Albo, że nie natkniemy się na jeden z wielu 
w tym mieście festynów wielkich firm. Dziś akurat 
widzimy tylko demonstrantów, przed urzędem pra-
cy wykrzykujących hasło: „One job!”. Wieczorem 
oglądniemy w dzienniku lokalnej TV, że byli w mie-
ście dziś i Obama i Trump. Większą uwagę przyciąga-
ją jednak efektownie prezentowane, skrupulatne ana-
lizy korków samochodowych, które są przekleństwem 
mieszkańców Zatoki.

Schodzimy Columbus Avenue, ku słynnemu na-
brzeżu na wysokości Fisherman’s Wharf i Pier 

39, by lepiej zobaczyć Financial District z imponu-
jącą, właśnie finalizowaną, leżącą nieopodal, spiral-
ną wieżą mieszkalną: Mira Tower. To nowa królowa 
wśród drapaczy chmur. Rezygnujemy z rejsu statecz-
kiem do turystycznego dziś Alcatraz, nie pójdziemy 
też za tłumem turystów na słynną z wielu filmów 
sensacyjnych, wijącą się zygzakiem, Lombard Street. 
Cable cars, fantastyczne tramwaje linowe, same nam 
odpadły, akurat są w konserwacji. Ich trasę zaznacza-
ją czerwone pasy na jezdniach.

Pokonując kolejne kilometry nadbrzeżną prome-
nadą widzimy, że San Francisco dzisiaj to zupełnie 
„inna bajka” niż ta, która zaległa w naszych głowach 
w latach 60 tych. Trudno uwierzyć, że, założona przez 
Hiszpan w 1776 roku, stacja misyjna św. Franciszka 
z Asyżu jeszcze w połowie XIX wieku była niewielką 
osadą. Gorączka złota przyciągnęła rzesze poszuki-
waczy. Miasto się rozrosło, lecz zniszczyły je trzę-
sienie ziemi i wielki pożar 1906 roku. Odbudowane 
w wiktoriańskim stylu, stawało się ważnym portem i 
węzłem handlowym, aż wreszcie, już w naszych cza-
sach, zasłynęło ruchem hippiesowskim i alternatyw-
nymi sposobami życia. 

Dziś jest to inne miasto, metropolia, światowe 
centrum innowacji, nie mniej słynny song Scotta 
McKenzie jest sygnaturą lokalnej stacji TV.

Żeby zrozumieć współczesne San Francisco 
trzeba podążyć autostradą za miasto, objechać 

Zatokę, jako że dopiero we współczesnym urbani-
stycznym pasie wokół wód akwenu poznać można 
siłę marki San Francisco. Tej, która stale się umacnia 
od czasu wynalazku komputerów i technik interneto-
wych, Albo, czemu nie, pojechać lokalnym Caltrain 
(by nie wpakować się w korki), w stronę Sant Jose, 
do Cupertino (słynna siedziba Apple), do pobliskie-
go Mountain View (siedziba Google), do Menlo 
Park (siedziba Facebooka), do Palo Alto, do cam-
pusa Stanford University. Nadal jest tam pogoda dla 
twórców idei nowego i jeszcze nowszego świata. Pas 
Zatoki jest gospodarczym sercem Kalifornii, ta zaś  
mieści się w czołówce najbogatszych potęg gospodar-
czych świata.

Nawet jeśli dzisiejsze San Francisco nie jest już 
„tym” – czy raczej „tamtym” – San Francisco, 

przechowam w moim albumie pamięci zapamiętane 
obrazy „wielkiej pastelowej wsi” z przynależnymi jej 
kwiatami. Nostalgia moja nie odwraca się jednak od 
tego, czym to miasto jest dzisiaj. A jest nadal świetne.
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Panowie Ambasadorzy rzadko zga-
dzali się,ze sobą, co powodowała dużą 
niezależność Senatu Rzeczpospolitej 
Krakowskiej. Wszystkie te państwa 
polskie udało nam się zlikwidować nie-
udanymi powstaniami.

Królestwo Polskie, państwo z wła-
snym sejmem i senatem oraz – co może 
ważniejsze – z własnym wojskiem, w 
1830 roku po nieudanym powstaniu 
zostało bardzo ograniczone w swojej 
autonomii. Po powstaniu w 1863 stało 
się gubernia rosyjską. Po samobójczym 
powstaniu w 1846 Rzeczpospolita Kra-
kowska została wcielona do Cesarstwa 
Austryjackiego. W dwa lata później 
Wielkie Księstwo Poznańskie, na któ-
rego czele stał książę Radziwiłł, przyłą-
czyło się w tzw. Wiosny Ludów. Nawet 
odnieśniono pewne sukcesy. W 1848 
prowincja poznańska dyktowała swoje 
warunki Berlinowi, ale skończyło się 
tak, jak musiało – likwidacją ostatniego 
państwa polskiego. 

A wracając do przyjęcia w Ambasa-
dzie. Było miło. Spotkanie z dawno 
nie widzianymi przyjaciółmi z innych 
regionów Szwecji to zawsze miłe prze-
życie. Tak przy okazji – dominowali 
goście z ZOP-u, działaczy z organizacji 
związanych z Kongresem prawie nie 
było. Znowu walkower. 

Przyjęcie 
z okazji...

LGG

“Legiony” Dariusza Gajewskiego to 
imponująca inscenizacyjnym rozma-
chem panorama militarna, na tło której 
rzucono indywidualne losy przypadko-
wego trójkąta: dwóch panów i jednej 
pani. W wątku jednego z nich dużą 
rolę odgrywa ponadto oficer “Król” 
Kaszubski (w tej roli Mirosław Baka), 
jeden z trzech poległych, upamiętnio-
nych w napisach końcowych. Wśród 
innych znanych aktorów dostrzegamy 
Jana Frycza w ważnej, choć epizo-
dycznej roli Józefa Piłsudskiego, oraz 
Borysa Szyca jako rotmistrza Dunin 
-Wąsowicza. 

Historia, szlaki bitewne legionów 
rozpościerają się od Oleandrów (1914) 
poprzez Rokitno (1915) i Kostiuch-
nówkę (1916), po czym nastepuje skok 
do 1918, niepodległości i kampanii 
1920, co uwzględniono w napisach 
końcowych. Pominięto natomiast waż-
ne wydarzenia lat 1917-1918: prze-
jęcie inicjatywy przez Niemcy, Rada 
Regencyjna, kryzys przysięgowy i 
Magdeburg. Kontrowersyjna proble-
matyka uzależnienia legionów od mo-
carstw centralnych nie została tu zatem 
podjęta. 

Film Gajewskiego nie ma ambicji 
historiozoficznych, ograniczając się 
do patriotycznego widowiska. Jeden z 
trzech głównych męskich protagoni-
stów, dezerter z carskiej armii, łodzia-
nin Józek (któremu później dodano 
przydomek Wieża), jest analfabetą z 
ambicjami włamywacza (w tym kon-
tekście jego słownictwo i fraza są 
nadspodziewanie poprawne), ale cy-
wilizuje się w polskiej armii i jego 
bohaterstwo jest poza wszelkim podej-
rzeniem. Melodia pieśni “My, pierw-
sza brygada” rozbrzmiewa (wyłącznie 
instrumentalnie) jako ilustracja jednej z 
wczesnych scen filmu.         

dok. ze str. 3

Żołnierska 
nuta
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Dokument 
minionego 
świata

O Grupie Poetyckiej „Wołyń”

Z prof. dr hab. Lechem 
Wojciechem Szajdakiem 
rozmawia Leszek Wątróbski

Jest Pan synem Stefana Szajdaka – współzałoży-
ciela Grupy Poetyckiej „Wołyń”…
... która powstała w Równem w latach trzydziestych 
XX wieku z inspiracji Czesława Janczarskiego, 
powojennego redaktora naczelnego miesięczni-
ka „Miś”. Tworzyli ją także: Wacław Iwaniuk, 
Zygmunt Jan Rumel oraz wspomniany wcześniej 
Stefan Szajdak. Mój ojciec nie był Wołynianinem 
z urodzenia, lecz z wyboru. Pochodził, bowiem z 
południowej Wielkopolski. Przed wojną związany 
był z grupą polskich poetów autentystów, skupionych 
wokół czasopisma „Okolica Poetów” wydawanego w 
Ostrzeszowie.

Później do Grupy Poetyckiej „Wołyń” 
dołączyli kolejni poeci...
Tak. Stefan Bartczak, Zuzanna Gończaka, Józef 
Łobodowski, Władysław Milczarek, Bazyli Pomaj-
strować oraz Jan Śpiewak. To byli młodzi ludzie, 
przedstawiciele polskiej inteligencji, której człon-
kowie pragnęli zaistnieć. Nie wszyscy jednak oni 
posiadali wykształcenie literackie. Wołyńscy poeci, 
debiutujący w latach trzydziestych, często bezpośred-
nio przed wybuchem wojny, działali w prowincjonal-
nych miastach kresowych, znajdujących się wówczas 
blisko radzieckiej granicy.
Ich pierwsze tomiki poetyckie ukazywały się w nie-
wielkich nakładach i w ubogiej szacie graficznej...
...oraz w małym, ograniczonym zasięgu. Tym samym 
nie miały możliwości dotarcia do szerokiego kręgu 
odbiorców. Jednak dzięki ich nieprzeciętnej wartości 
artystycznej tworzyli, co obecnie jest coraz bardziej 
doceniane, jako znaczące elementy występujące w 
kulturze artystycznej Kresów. Ich poezja niezwy-
kle pięknie dokumentowała tamten miniony świat, 
ukazującą zarazem ich wrażliwość literacką. Ponadto 
ich poezja sięgała często do polskich i ukraińskich 
podań, legend, obrzędów, zabobonów, wyobrażeń, 
słownictwa pogranicza kresowego, czy wreszcie 
bogactwa tamtejszej kultury.

Działalność Grupy Poetyckiej „Wołyń”, w latach 
trzydziestych XX wieku na poetyckiej mapie Polski, 
miała miejsce w znacznej odległości od głównych 
ośrodków artystycznych oraz akademickich i była w 
pewnym sensie zjawiskiem oryginalnym.
I to nadawało jej podobieństwo do czasopisma „Oko-
lica Poetów”. A czasopismo to działało, podobnie 
jak Grupa Poetycka „Wołyń”, w prowincjonalnym 
mieście południowej Wielkopolski – Ostrzeszowie. 
I niewielu wierzyło w sukces tego czasopisma oraz 
w jego przyszły, szeroki zasięg. Wspólnym mianow-
nikiem dla dokonań wołyńskich poetów nie był bo-
wiem spójny program artystyczny, realizowany przez 
nich wszystkich, ale niezwykła kresowa przestrzeń, 
jej poetyckie doświadczenia przeżywane, odczuwa-
ne i przekazywane za pomocą często odmiennych i 
swoistych dla każdego twórcy, środków artystyczne-
go wyrazu.

Grupa Poetycka „Wołyń” opublikowała swój 
Manifest programowy. Co w nim było?
Manifest ukazał się na łamach tygodnika „Wołyń” w 
roku 1935 (nr 16, str. 6). Młodzi poeci deklarowali 
w nim m.in.: ...nie stawiamy szumnych programów, 
by nie tworzyć barier między słowem a wyrazem; 
nie rzucamy haseł błyskotliwych i niesprawiedli-
wych. Stanęliśmy na szerokiej drodze wołyńskiej, 
która prowadzi do wszystkich osiedli i futorów, do 
wszystkich miast i do wszystkich serc, przeszłości i 
przyszłości dumnego Wołynia.
W ich twórczości pojawiał się często katastrofizm, 
dostrzegalny zwłaszcza w twórczości Wacława Iwa-
niuka czy Józefa Łobodowskiego, który wyprzedzał 
wydarzenia, jakie miały miejsca na Wołyniu w latach 
czterdziestych. Z ubolewaniem można stwierdzić, 
że tragizm historii w znaczący sposób zaważył na 
życiorysach oraz poznaniu i dostępności dorobku 
członków Grupy Poetyckiej „Wołyń”.

Grupa ta nie jest dzisiaj tak dobrze znana 
jak np. Skamander…
Z wielu powodów. Grupa Poetycka „Wołyń” nie do-
czekała się stosownych opracowań ani popularyzacji. 
Jedną z przyczyn, jaka w decydujący sposób zaważy-
ła na stosunkowo małej znajomości oraz jej popula-
ryzacji w społeczeństwie, był fakt, iż w okresie PRL 
poeci i autorzy potykali się w kontaktach z cenzurą, 
kiedy w ich utworach były zawarte, jakiekolwiek 
aspekty nawiązujące do Wołynia. Dziwną rzeczą jest, 
że o Grupie Poetyckiej „Wołyń” na próżno szukać in-
formacji w „Słowniku europejskich kierunków i grup 
literackich XX wieku” autorstwa Grzegorza Gazdy 
(PWN, Warszawa 2009), czy Słowniku Literatury 
Polskiej XX wieku (Ossolineum, 1995) i podobnych.
 
Należy mieć nadzieję, że przyszłe opracowania 
zostaną oparte przede wszystkim na tekstach 
źródłowych, wniosą nowe dane i tym samym po-
głębią wiedzę dotyczącą zarówno poszczególnych 
członków jak i Grupy Poetyckiej „Wołyń”, jako 
całości.
W 2018 roku została opublikowana w Poznaniu, pod 
moją redakcją, Antologia Poezji Grupy Poetyckiej 
„Wołyń” - część pierwsza, będąc elementem wysta-
wy dedykowanej Grupie i jest pierwszą w historii 

prezentacją tej grupy, której działalność zakończyła 
II wojna światowa. A z chwilą wejścia na Wołyń 
Rosjan, losy jej członków rozeszły się całkowicie.
Mój Ojciec w pierwszych dniach wojny został 
aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię, 
do obozu pracy. Miał jednak szczęście, bo udało mu 
się wyjść z ZSRR razem z armią gen. Władysława 
Andersa. Walczył następnie pod Monte Cassino i 
studiował w Anglii. Wrócił ostatecznie do Kraju i 
osiedlił się w Środzie Wielkopolskiej, gdzie zmarł w 
wieku 93 lat. 
Wybór Środy Wielkopolskiej, jako miejsca dalszego 
życia, nie był dla Ojca przypadkowy. Jako historyk 
z wykształcenia doceniał, iż miasto w okresie I Rze-
czypospolitej było miejscem sejmików szlacheckich, 
w których uczestniczył między innymi Józef Wybicki 
(autor słów naszego hymnu). Ojciec początkowo 
pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej. 
Następnie przeszedł do biblioteki nauczycielskiej, 
znacznie zwiększając księgozbiór. Wiele wierszy 
Ojciec zadedykował właśnie Środzie Wielkopolskiej. 
Jak napisał Mariusz Olbromski we wstępie do jednej 
z książek zawierających wiersze Ojca, „niewiele 
miast w Polsce ma tak piękny, kunsztownie nakreślo-
ny, precyzyjnie ukazany słowem, rozpisany na wiele 
utworów portret poetycki, jak właśnie Środa Wiel-
kopolska. Opisy poszczególnych budowli, ulic pro-
wadzą do poznania wydarzeń z odległej i dwudzie-
stowiecznej historii miasta, jego codziennego dnia; 
poznania osób, które kształtowały oblicze miasta, 
wpisały się w dzieje całego narodu”. W uznaniu jego 
zasług wiosną 2019 roku Rada Miasta Środy Wlkp. 
nadała jednej z ulic imię Stefanowi Szajdakowi.
Dodam, że mój Ojciec, Stefan Szajdak, był osobą 
bardzo skromną. Znał kilka języków. Na Wołyniu 
nauczył się ukraińskiego, rosyjskiego, armeńskiego, 
jidysz oraz kilku języków zachodnich: niemieckie-
go, angielskiego i francuskiego, co mu było bardzo 
pomocne, szczególnie w czasie wojny na Syberii. 
Pozostali członkowie Grupy działali później indy-
widualnie. Utrzymywali też ze sobą kontakty – np. 
Wacław Iwaniuk z Józefem Łobodowskim, czy mój 
ojciec z Czesławem Janczarskim etc. Panowie Cze-
sław Janczarski, Józef Łobodowski i Jan Śpiewak, 
to byli zawodowi literaci. Oni utrzymywali się z 
pisania.

Wybitnymi członkami tej grupy były osoby, 
które nie przeżyły wojny...
Między innymi Zuzanna Ginczanka oraz Zygmunt 
Jan Rumel, z którymi wiązano duże nadzieje. Zuzan-
na Ginczanka uważana była za osobę z największych 
osobowości poetyckich – jeśli chodzi o poetki. Zyg-
munt Jan Rumel, w opiniach zaś Jarosława Iwaszkie-
wicz i Leopolda Staffa, był osobą niezwykle dobrze 
zapowiadającą się.

Od roku 2017 jest Pan pomysłodawcą oraz orga-
nizatorem wystawy dedykowanej Grupie Poetyc-
kiej „Wołyń”...
17 września 2017 roku, w rocznicę inwazji radziec-
kiej na Polskę, miała miejsce pierwsza odsłona tej 
wystawy w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkie-
wiczów w Stawisku (Podkowa Leśna), następnie w 
Domku Miedziorytnika we Wrocławiu. Ponadto wy-
stawa prezentowana była w Muzeum Literackim im. 
Czesława Czechowicza w Lublinie oraz w Muzeum 
Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie, 
a w listopadzie 2018 roku w Poznaniu, na Starym 
Rynku, w Pałacu Działyńskich.    
  
I wreszcie w grudniu 2019 roku zostanie zapre-
zentowana w Kijowie.
Tak, pod honorowym patronatem Prezesa Polskiej 
Akademii Nauk oraz Prezydenta Narodowej Ukra-
ińskiej Akademii Nauk. Przy okazji tej wystawy 
zostaną opublikowane następujące pozycje w wersji 
dwujęzycznej (polskiej i ukraińskiej): katalog oraz 
druga część Antologii Poezji Grupy Poetyckiej 
„Wołyń”. Oba wydawnictwa ukażą się pod moją re-
dakcją, stanowią osobisty mój wkład w przybliżenie 
twórczości Grupy.
 
Jest Pan człowiekiem dwóch fakultetów…
Doktorem farmacji (Akademia Medyczna w Pozna-
niu, 1986) i profesorem agronomi oraz doktorem 
Honoris Causa, Estonian University of Life Sciences 
(Tartu, Estonia, 2009).

Rozmawiał: Leszek Wątróbski

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak, dyrektor Instytutu Środowiska Rol-
niczego i Leśnego PAN w Poznaniu, kierownik Zakładu Chemii Środowi-
ska. Członek zagraniczny, honorowy Romanian Academy of Agricultural 
and Forestry Sciences (Rumunia). Autor ponad 550 publikacji, w tym 
18 książek oraz 120 rozdziałów w monografiach wydanych w Polsce, 
Niemczech, Szwajcarii i USA. Członek rad redakcyjnych czasopism 
naukowych. Laureat licznych nagród za autorstwo książek naukowych. 
Specjalista z zakresu chemii i biochemii gleb.
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Szwedzi 
o Szwedach 
w Warszawie
Jaka ta polska telewizja 
jest, taka jest. Ale zarówno 
w państwowej, jak i pry-
watnej nie przerywa się 
w Polsce poważnych pro-
gramów publicystycznych 
debilnymi reklamami. W 
Szwecji prywatna telewizja 
TV4 robi to nagminnie.

W piątek 8 listopada szwedzka TV4 
nadała program o złowieszczym tytu-
le: „Szwedzi skazani na śmierć przez 
Hitlera”. Tytuł był niefortunny. Owych 
Szwedów za „szpiegostwo” skazał 
niemiecki sąd wojskowy, a Hitler – na 
prośbę Króla Szwecji – ich ułaskawił i 
kazał ich zwolnić. 

Cała afera jest od lat znana w Szwecji, 
szczególnie w polskim środowisku. 

A sprawa miała się tak: znane 
szwedzkie firmy, jak ASSEA, M.L. 
Eriksson czy Electrolux miały przed 
wojną swoje przedstawicielstwa w 
Warszawie. Ponieważ Szwecja była 
krajem neutralnym, więc Niemcy tych 
przedstawicielstw nie zlikwidowali. 
Tyle tylko, że zostały uśpione. Owe fir-
my posiadały w polskich bankach duże 
ilości przedwojennych złotówek, które 
mogli wydawać w Polsce, ale które by-
ły niewymienialne na inne waluty (tak, 
jak później w PRL). I tu znaleziono 
punkt porozumienia między szwedz-
kimi dyrektorami przedstawicielstw w 
Warszawie, którzy bez przeszkód po-
ruszali się na trasie Sztokholm, Berlin, 
Warszawa i z powrotem, a przedstawi-
cielami polskich władz w Londynie.  

W Sztokholmie działała polska or-
ganizacja wywiadowcza pod krypto-
nimem Baza Anna. Jej pracownicy: 
Tadeusz Pilch i (wówczas) mjr Witold 
Szymaniak zaproponowali Szwedom 
intratny interes. Otóż Szwedzi mogli 
swoje bezwartościowe złotówki wy-
mienić na funty i dolary. Wymiana wy-
glądała tak. Na konta wspomnianych 
firm w bankach szwedzkich Polacy 
wpłacali przysłane z Londynu dewizy, 
a Szwedzi w Warszawie przekazywali 
swoje złotówki przedstawicielom pol-
skiego podziemia. Interes był wyjąt-
kowo intratny, bowiem obowiązywał 
przedwojenny kurs walut, a na czarnym 
rynku kurs wówczas był pięcio do dzie-
sięciu razy wyższy. 

Gdy zapoznał się z tą sprawą pol-
ski historyk z Uppsali, dr Józef 

Lewandowski, to napisał dwie prace na 
ten temat (jedną w języku szwedzkim, 
a drugą po angielsku). Najwyraźniej, 
chcąc się przypodobać Szwedom, wy-
olbrzymił ich wkład w działalność 
polskiego podziemia. Owszem korzy-
stając, że swoich możliwości Szwedzi 
przywozili z Polski relacje o sytuacji. 
Najczęściej były to bezpieczne relacje 
ustne. Ich działalnością w pewnym mo-
mencie zainteresowało się Gestapo. Po 
aresztowaniu, do wszystkiego się przy-
znali i wydali swoje kontakty z polskim 
podziemiem. W odróżnieniu od nich, 
których Hitler ułaskawił, Polacy zapła-
cili za te kontakty głowami. 

W Szwecji od czasu do czasu wra-
ca się do tego tematu. Pięć lat temu 
wyszła książka Steffan’a Thorsell’a: 
„Warszawasvenskarna”, w której autor 
powtórzył różne nieuprawnione tezy 
Józefa Lewandowskiego. Sprawę tę 
wówczas omówił wnikliwie na łamach 
NGP Piotr Cegielski – prostując fakty i 
obalając mity. Artykuł ten, wart prze-
czytania, jest dostępny na portalu www.
strefa.se. Tytuł „Warszawasvenskarna 
– czyli opowiedzmy to jeszcze raz”.

Wspomniany na wstępie program 
szwedzkiej TV4, był w dużej mierze 
oparty na książce Thorsell’a. I wysta-
wiał w dużej mierze niezasłużoną laur-
kę bohaterom programu. O Bazie Anna 
w ogóle nie wspomniano, podobnie jak 
i o Pilchu i Szymaniaku. Dołączono 
do tego – z zupełnie innej bajki – wy-
prawę hr. Folke Bernadott’a. Tu znów  
pominięto rolę Waltera Schellenberga i 
Norberta Masura. Itd., itp.

Stosunkowo niedawno o tym pisałem 
w NGP i to też się znajduje na porta-
lu www.strefa.se. Tytuł: „Mit białych 
autobusów”. 

Dzięki tym materiałom na portalu 
czuję się zwolniony z drobiazgowego 
prostowania fałszów.    

Poławiacze pereł w morzu komercji
Jubileuszowy, 30-ty 
festiwal filmowy w Sztok-
holmie przynosi jak zwy-
kle zróżnicowany zestaw 
tytułów, zgrupowanych 
w pewnej ilości kategorii.

Obejrzenie wszystkich czy nawet 
większości filmów jest oczywiście 
niemożliwe. Nawet do obowiązków 
jurorów, specjalnie przyszeregowa-
nych do różnych kategorii, należy tylko 
obejrzenie ograniczonej ilości filmów. 
Taryfa ulgowa, polegająca na próbach 
“zaliczenia” filmów poprzedzanych 
pewną renomą, dzieł znanych reżyse-
rów czy wreszcie uwzgledniających 
tematykę polską, pozwala ograniczyć 
się do mniejszej ilości filmów, wybie-
ranych według pewnych kryteriów. Z 
których najważniejsza jest obecność 
filmów produkcji polskiej lub poloni-
ków w innych filmach.

W tym roku znalazł się w konkursie, 
a zarazem w całym festiwalu, tylko je-
den film polski „Boże Ciało” (Corpus 
Christi) Jana Komasy, reżysera dwu-
krotnie uprzednio odwiedzającego 
sztokholmski festiwal. Tym razem nie 
obyło się też bez nagrody, aktorskiej 
dla Bartosza Bieleni, grającego samo-
zwańczego księdza bez święceń. W 
dodatku film zajął trzecie miejsce w 
plebiscycie publiczności.  

“Boże Ciało” nie jest filmem anty-
klerykalnym jakim był “Kler”, w tym 
samym, wysokim stopniu co wiele 
innych filmów zagranicznych, poru-
szających problem pedofilii wśród 
kapłanów, opiekujących się i odpo-
wiedzialnych za morale swych mło-
docianych wychowanków. W tej spra-
wie wyróżnił się inny film festiwalu, 
francuski “Grace a Dieu” (dosłownie 
Dzięki Bogu, przetłumaczony nieściśle 
na szwedzki jako “I Guds namn” – W 
imię boże) Franka Ozona. Angażująca 
historia, oskarżająca liońską hierar-
chię katolicką, chroniącą do ostatka 
pedofilów, pod pozorami ich krytyki. 
Rezultaty szeroko zakrojonej akcji są 
nikłe, ale pobudzono aktywność ofiar 
sprzed lat, skłaniając ich do kłopotli-
wego świadectwa.  

“Boże Ciało” lekko tylko zatrąca o 
podobną problematykę, koncentrując 
się na fanatyzmie małej społeczności, 
przyjmującej bezkrytycznie fałszywe-
go księdza, w istocie urlopowicza z  
karnego zakładu poprawczego.

Zawsze aktualna tematyka rosyjsko-
sowieckiej przeszłości powróciła naj-
dobitniej w filmie “Gosudarstvennyje 
pochorony” (Pogrzeb państwowy) 
Sergieja Łoznicy, który zadał sobie 
trud wyboru, z ogromnego materiału 
uroczystości pogrzebu Stalina – dwu-
godzinnej ilustracji – od śmierci wo-
dza po złożenie zwłok w mauzoleum 
(niestety tylko na najbliższe 9 lat). To 
pars pro toto dowodzi ogromu aparatu 
propagandy w służbie kultu, ale zawie-
ra również wizualne dowody autetycz-
nej z pozoru rozpaczy po tej wielkiej 
stracie. Wśród tłumu rozpoznać można 
całe sowieckie politbiuro, a także licz-
nych zagranicznych gości z kierownic-
twa bratnich partii komunistycznych, 
w tym takich Polakow, jak Bierut, 

Rokossowski, Ochab, Minc, także Ul-
bricht i Czou en-lai. Film kończą obo-
wiązkowe, przywracające prawdę, na-
pisy o zbrodniach, demaskacji i końcu 
epoki błędów i wypaczeń.  

Najbardziej, nie tyle prestiżową ile 
finansową nagrodę pieniężną (1 mi-
lion koron ufundowany przez miasto 
Sztokholm), przyznano Kantemirowi 
Balagowowi za – moim zdaniem – nie-
równy film “Dylda” (Wysoka dziew-
czyna), pokazujący realia Rosji w 
pierwszych latach po zakończeniu woj-
ny i podkreślający, że niektóre zwierzę-
ta są równiejsze niż inne. 

Niemal w tym samym okresie roz-
grywa się akcja dramatu “Akik marad-
tak” (Ci, którzy przeżyli) Barnabasa 
Totha. Kilka osób ocalałych z węgier-
skiego Holocaustu’1944 spotyka się tu 
w latach 1948-53. To historia o dojrze-
waniu osieroconej młodej dziewczyny 
szukającej substytutu ojca w 42-letnim, 
równie osamotnionym ginekologu. 
Oboje znajdują nowych partnerów, 
święcąc równocześnie śmierć Stalina, 
choć przedtem przeżywali niepokoje 
na temat kogo dziś awosze zaaresztują i 
kto na kogo doniesie.

Ale najciekawsze retro w europej-
skiej historii można było zaobserwować 

w filmie Alejandro Amenabara “Men-
tre dure la guerra” (Podczas wojny). 
Imponująca opowieść o Miguelu de 
Unamuno, hiszpańskim kandydacie do 
Nobla z literatury, ryzykownie zmie-
rzającym do kompromitacji a’la no-
blista Hamsun (choć nie akceptował 
żadnego z ustrojów totali- czy nawet 
autorytarnych, z prawa i lewa), w fina-
le filmu rehabilitującym się odważnym 
przemówieniem na uniwersytecie w 
Salamance, w obliczu frankistowskich 
notabli.

A perły? Napewno “Portait de la jeu-
ne femme en feu” (Portret młodej ko-
biety w płomieniach) Celine Sciamma, 
ambitny i angażujący film feministycz-
ny, gdzie główną zasadą jest kobiece 
prawo wyboru: żenić się czy nie, spo-
tkać intymnie inną kobietę, rodzić czy 
usunąć płód, popełnić samobójstwo lub 
nie, pozować do portretu lub nie.  Może 
także dramat społeczny “Bait” Davida 
Jenkina (nagroda za reżyserię), przypo-
minający momentami takie klasyczne 
filmy jak “Człowiek z Aran” (1934) 
Roberta Flaherty’ego, czy “Ziemia 
drży” (1947) Luchino Vscontiego. I 
mroczny dramat wokół i w środku la-
tarni morskiej, gdzieś na oceanie “The 
Lighthouse” Roberta Eggersa.

Nie obejdzie się tu też bez wpisu 
do księgi skarg i zażaleń. Tegoroczny 
festiwal cechowała niesłychana dotąd 
komercjalizacja. Ceny biletów uległy 
kolejnej podwyżce, chęć obejrzenia 
tylko jednego czy paru filmów,  śrubuje 
ceny jeszcze wyżej, bo dochodzi koszt 
karty na cały festiwal (300 koron). Ta 
sama suma ściągana jest, po raz pierw-
szy w historii festiwalu, od akredyto-
wanych dziennikarzy, którzy uprzednio 
otrzymywali w dodatku różne mate-
riały drukowane, na czele z pięknym 
katalogiem, teraz kosztującym 120 kr. 
Bezpłatny katalog, drukowany jak za-
wsze na papierze gazetowym, został w 
dodatku pozbawiony przydatnego, ba, 
niezbędnego kalendarium, bez którego 
trudno jest zaplanować kupno biletów 
na poszczególne filmy. 

Pozory jednak zachowano, nadal 
przyznawane są liczne nagrody specjal-
ne, z czym wiążą się wizyty prominet-
nych twórców. Nie sprzyja to jednak 
atmosferze panującej do niedawna na 
tym festiwalu.

XXX Stockholms Filmfestival

Kadr z filmu “Boże Ciało”
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Od dziesieciu z dwunastu lat Halebop ma najbardziej 
zadowolonych klientów w Szwecji.

Wejdz na  Halebop.se  i dołacz do grona zadowolonych klientów.


