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Nieznośna 
lekkość bytu w 
czas pandemii
Ćwierkamy i klikamy na potęgę, co 
ma i tę zaletę, że ułatwia wypychanie 
z siebie poczucia trwogi i zagubienia. 
Każde spojrzenie w ekran, naciśnięcie 
klawisza, głos do mikrofonu, chroni nas 
przed naporem niechcianych, czy 
nazbyt trudnych kwestii. Uwalniamy 
myśli i uczucia z uwięzi absurdu, 
poczucia beznadziei, rozpaczy.
 
ARTYKUŁ ZYGMUNTA BARCZYKA 3

Uciekając 
przed 
zarazą...
Od prawie roku, w związku z epidemią korona-
wirusa, na głowy rządzących w Szwecji sypią 
się głosy krytyki z całego świata. Oskarża się 
ich o kolejny eksperyment na społeczeństwie, 
o darwinistyczne podejście do problemu, 
o stosowanie w praktyce naturalnej selekcji. 
Mówi się, że socjaliści są bezduszni, że nie 
zależy im na ludziach, nie liczą się z ogromny-
mi stratami ludzi, chcąc wywołać w mieszkań-
cach Szwecji tzw. stadną odporność. Ale medal 
ma też drugą stronę.
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Andrzej B. Lewkowicz

Uciekając przed zarazą...

Sofja ze strony matki miała 
niemieckie pochodzenie. Jej 
dziadek był znanym astrono-
mem i geografem, początkowo 
osiedlił się w Estonii, która 
wchodziła wówczas w skład 
Imperium Rosyjskiego. Stał się 
członkiem Rosyjskiej 
Akademii Nauk i w końcu 
zamieszkał w Petersburgu. Ze 
strony ojca miała polskie, 
szlacheckie pochodzenia. 
Wywodziła się z rodu Korwin 
- Krukowskich, herbu Ślepow-
ron. Ona sama jednak czuła się 
Rosjanką. Jej polscy przodko-
wie dawno, kilka pokoleń 
wcześniej zrusyfikowali się.

Nie wszyscy Polacy osadzali kosy na sztorc i wal-
czyli z caratem w powstaniach (styczniowym czy li-
stopadowym). Powiem więcej, mało kto w powstaniu 
chciał walczyć. Chłopi nie widzieli w tym żadnego 
interesu dla siebie, a mieszczanie czy szlachta ryzy-
kowali utratą wolności na długie lata w bezkresnej 
Syberii. Wielu Polaków mających majątki, chcąc je 
zachować nie wdawało się w politykę. Natomiast ci, 
którzy marzyli o karierze, poszli na współpracę z za-
borcą. Podobnie ojciec Sofji, który był w carskiej ar-
mii generałem. 

Sofja Kowalewska, bo o niej jest tu mowa, w do-
rosłym życiu opowiadała przyjaciołom o swoim wę-
gierskim, a nawet cygańskim pochodzeniu. Ale to 
zapewne po to, aby dodać sobie nimbu niezwykłości 
i tajemniczości. 

Była niezwykłym dzieckiem. Zamiast bawić się lal-
kami, siadała w kącie i czytała dzieła naukowe swego 
dziadka astronoma. Od najmłodszych lat przejawiała 
zainteresowanie naukami ścisłymi, a szczególnie ma-
tematyką. Tę pasję zachowała w następnych latach, 
jednak wówczas nie miała możliwości studiowania w 
Rosji. Jedynie na Zachodzie mogła zrealizować swoje 
marzenie. W Niemczech i we Francji kobiety miały 
już wstęp na uczelnie. 

Jedynym sposobem, aby studiować, było wyjście za 
mąż za człowieka, z którym mogłaby wyjechać razem  
zagranicę. Takiego kandydata nie było prosto zna-
leźć. Jej starsza siostra Anna poznała Włodzimierza 
Kowalewskiego (zbieżność nazwisk przypadkowa), 
zbankrutowanego posiadacza ziemskiego z pograni-
cza dzisiejszej Łotwy i Białorusi, również polskie-
go pochodzenia. Kochał on naukę ponad wszystko 
i wybierał się na studia do Europy. Był biologiem z 
wykształcenia, paleontologiem, zafascynowanym 
darwinizmem. 

Po szybkim i skromnym ślubie, wyjeżdżają do 
Heidelbergu w Niemczech. Tam studiuje ona mate-
matykę, astronomię, fizykę i mechanikę.

Po studiach Sofja dostaje propozycję pozostania 
w Niemczech i kontynuowania pracy naukowej. Co 
prawda kobiety mogły w Niemczech studiować, ale 
nie mogły jeszcze wykładać. Jednak jej przyjaciel i 
powiernik, niemiecki profesor Karl Weierstrass, starał 
się jej pomóc i robił wiele, aby nakłonić uczelnię do 
dopuszczenia Kowalewskiej do pracy dydaktycznej. 
Jednak kiedy zapadła pozytywna decyzja, Sofja po-
stanawia wrócić do Rosji. 

Była ona nie tylko kobietą o znakomitym umyśle, 
ale okazała się również wrażliwą na prawa kobiet. 
Można śmiało powiedzieć, że należała do jednych z 
prekursorek feminizmu, była po części socjalistką, 
podobnie zresztą jak jej siostra. Po kilku latach po-
bytu na Zachodzie, po doświadczeniach współpracy 
z paryskimi komunardami, postanawia wrócić do 
Moskwy, aby „zarażać” innych ideami wolności i 
równości. 

Po powrocie nie potrafiła przebić się przez mur ro-
syjskiego konserwatyzmu. Rosja była ciągle zacofa-
nym krajem, gdzie nikt nawet nie dopuszczał myśli 
o robieniu kariery naukowej przez kobiety. Jej mąż 
również nie dostał posady na uniwersytecie, mimo, 
że był już wówczas znanym w Europie naukowcem. 
Darwinizm, którym zajmował się, był nieco niebez-
piecznym poglądem dla konserwatywnego, rosyjskie-
go środowiska naukowego. Oboje stanęli przez pro-
blemem skąd zdobyć środki na utrzymanie, pieniądze 
powoli kończyły się.

Na swoje nieszczęście, mąż jej spotyka kolegę z 
dawnych lat, który przekonuje go do wejścia w inte-
resy w branży budowlanej. Mówił, że skoro on bez 
szkoły daje sobie radę, to tym bardziej Włodzimierz, 
człowiek wykształcony i obyty w świecie. Nieco na-
iwny, dał ponieść się obietnicom szybkiego zysku. 
Na interesach nie znał się zupełnie, nie zdawał so-
bie sprawy z tego, że tam panują takie same prawa 
i zwyczaje jak w ewolucjonistycznej teorii doboru 
naturalnego. Świat interesów to była zupełna dzicz, 
przeżywał ten, kto był sprytniejszy i bardziej brutal-
ny. Włodzimierz wpada w pułapkę finansową stwo-
rzoną przez bezwzględnych konkurentów. Na koniec 
bankrutuje. Szuka jeszcze sposobu, aby „odbić się od 
dna”. Jednak Sofja rozumie, że zmarnowała w Rosji 
kilka lat życia. Nie miała zamiaru popełnić kolejnego 
błędu. Zabiera córkę i wyjeżdża najpierw do Berlina, 
a stamtąd do Sztokholmu, gdzie dostaje posadę wy-
kładowcy matematyki w Sztokholmskiej Wyższej 
Szkole (o roku 1960 Uniwersytet Sztokholmski). 

W międzyczasie dowiaduje się o samobójczej 
śmierci swego męża. Wie, że do Rosji nie ma po co 
wracać. Zresztą w Szwecji świetnie dawała sobie ra-
dę, zyskiwała na popularności, nie tylko dlatego, że 
była pierwszą kobietą z doktoratem z matematyki w 
Europie i pierwszą kobietą profesorem na szwedzkiej 
uczelni, ale głównie dlatego, że z dużym zaangażowa-
niem i ciekawie prowadziła zajęcia. 

Publikowała nie tylko w Szwecji, ale również w 
Rosji, gdzie rosyjskiego czytelnika próbowała zain-
teresować szwedzką literaturą. Sama również pisała 
powieści i wspomnienia. To tutaj ujawniły się jej roz-
maite talenty. Jednak od wielu lat nurtował ją ciągle 
nierozwiązany problem ruchu bryły sztywnej, tzw. 
bąka (po francusku gyroscope). Postanowiła wziąć 
udział w konkursie na naukowy opis tego zjawiska 
zorganizowanym przez Francuską Akademię Nauk i 
wygrała go w roku 1888, co jeszcze bardziej dodało 
jej rozgłosu i uznania. 

W Niemczech miała jeszcze z czasów studiów wie-
lu przyjaciół. W grudniu roku 1890 postanowiła po 
raz kolejny spędzić kilka tygodni w Berlinie, w gronie 
bliskich jej osób. W drodze powrotnej dowiedziała 
się, że w Danii wybuchła epidemia ospy. Postanowiła 
zmienić trasę swej podróży. 

* * * 
Od prawie roku, w związku z epidemią koronawi-

rusa, na głowy rządzących w Szwecji sypią się głosy 
krytyki z całego świata. Oskarża się ich o kolejny eks-
peryment na społeczeństwie, o darwinistyczne podej-
ście do problemu, o stosowanie w praktyce naturalnej 
selekcji. Mówi się, że socjaliści są bezduszni, że nie 
zależy im na ludziach, nie liczą się z ogromnymi stra-
tami ludzi, chcąc wywołać w mieszkańcach Szwecji 
tzw. stadną odporność. Ale medal ma też drugą stronę. 
Szwecja „nie uśpiła” gospodarki, nie doprowadziła do 
zamykania firm, do grupowych zwolnień pracowni-
ków i w efekcie może okazać się krajem wygranym w 
czasie obecnej epidemii. To, co dzieje się w Szwecji, 
to próba utrzymania balansu pomiędzy walką z epide-
mią, a utrzymaniem działającej gospodarki. 

Czy istnieje odporność zbiorowiskowa w przypad-
ku koronawirusa – jeszcze tego nie wiemy. To okaże 
się. Być może nie. Są dzisiaj potwierdzone przypadki 
wyleczenia się i ponownego zarażenia koronawiru-
sem wielu osób. Nie wiadomo, jak długo u zarażo-
nych po ozdrowieniu utrzymują się antyciała, zdolne 
przerwać łańcuchy zakażeń. Zaczyna się mówić o mu-
tacjach tego wirusa.  

Jednak mimo, iż Szwecja nie wprowadziła w ży-
cie obowiązkowej kwarantanny, to mieszkańcy te-
go kraju w większości sami stosują środki ostroż-
ności poprzez ograniczenie kontaktu z innymi. 
Oczywiście, nie wszyscy, są też tacy, dla których 
ponad życie ważniejsze są spotkania, imprezy, 
spożywanie posiłków w dużym kręgu osób. Różnie 
ludzie zachowują się w czasie epidemii. Wydaje 
się, że w mądrości ludzi, a nie w nakazach czy za-
kazach, leży klucz do sukcesu w walce z epidemią. 
Ktoś kiedyś powiedział, że zarazę przeżyją mądrzy 
(który są świadomi sytuacji), zdyscyplinowani (któ-
rzy będą przestrzegać zasad, potrafią ograniczyć życie 
towarzyskie, przejść na pracę  zdalną itp.), pracowici 
i oszczędni (którzy mają zapasy środków do życia na 
„czarną godzinę”).

Czy szwedzcy socjaliści nas zawiedli? Za wcze-
śnie na jakiekolwiek oceny. Za mało wiemy o samym 
wirusie, nie mamy jeszcze pełnego obrazu epidemii, 
wiele mamy zagadek, jak chociażby to, że tak wielu 
zarażonych nie ma żadnych objawów, a inni umierają 
po kilku dniach... Może dopiero za kilka lat dowiemy 
więcej, aby wysuwać wnioski. Jeśli rzeczywiście so-
cjaliści popełnili błędy, to zostaną z nich rozliczeni 
przez społeczeństwo na najbliższych wyborach. Czas 
pokaże kto miał rację, czy wygra szwedzki model 
walki z epidemią oparty na swobodzie i dojrzałości 
społeczeństwa przy działającej gospodarce, czy mo-
del restrykcyjny z godziną policyjną i zamkniętymi 
zakładami pracy.   

* * * 
Kowalewska mimo, iż pochodziła ze Wschodu, 

gdzie ludzie są wylewni, czasem zupełnie beztroscy, 
towarzyscy i źle czują się samotnie, gdzie dla ludzi 
bardzo ważne są rodzinne i przyjacielskie kontakty, 
doskonale rozumiała powagę sytuacji i wiedziała 
jak postąpić w obliczu epidemii ospy, jaka wówczas 
szalała w Danii. Była chłodną racjonalistką, potrafi-
ła odłożyć na bok sentymenty. Postępowała tak, jak 
podpowiadał jej rozum. Szukała sposobu, aby ominąć 
Danię i dostać się do Szwecji bezpośrednio. Mimo, 
że zrobiła wszystko co było możliwe, śmierć dopadła 
również ją. Kowalewską nie zabiła ospa – inna była 
przyczyna jej śmierci. To pokazuje, jak niebezpieczna 
potrafi być epidemia, jej skutki mogą być bardzo sze-
rokie i nieprzewidywalne. 

W tamtych czasach nie było rzecz jasna promów. 
Między Niemcami a Szwecją kursowały statki, ale 
nieregularnie. Na rejs przychodziło czekać tydzień, 
a nawet więcej. Bywały sytuacje, gdzie statki towa-
rowe, zupełnie nie przystosowane do transportu lu-
dzi, zabierały również niewielkie grupy pasażerów. 
Prawdopodobnie Sofja nie była przygotowana na taki 
scenariusz. Styczeń roku 1891, jak podają historycy, 
był wyjątkowo mroźny. Sofja, być może czekając na 
statek, przeziębiła się, może zaraziła się grypą lub 
inną chorobą, tego dokładnie nie wiemy. W każdym 
bądź razie dodarła do domu wyczerpana. Nie mogła 
już dojść do siebie, jej stan zdrowia pogarszał się z 
każdym dniem. Dziesiątego lutego po południu wy-
prawiła córkę przebraną za Cygankę na bal maskowy 
organizowany przez szkołę, a kiedy jej córka wróci-
ła do domu, zastała swoją matkę nie dającą już zna-
ków życia. Sofja Kowalewska została pochowana na 
cmentarzu w Solnej (Norra begravningsplatsen). Była 
zbyt młoda, aby umierać w wieku 41 lat, mogła w 
swoim życiu jeszcze wiele dokonać. 

...wpadła w objęcia śmierci.
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Nieznośna lekkość 
bytu w czas pandemii
Czy w czasie pandemii koronawiru-
sa heideggerowskie “żyje się” 
(man lebt) zmieniło swe znaczenie? 
Czy też życie nasze, ograniczone 
restrykcjami, stoi nowymi 
wartościami, które przetrwają 
czas pandemii?

ZYGMUNT BARCZYK
Pośród wydatnych ograniczeń życia w realu na-

uczyliśmy się lepiej poruszać w domenach świata 
dostępnego nam online. Pracujemy zdalnie, komuni-
kujemy się z bliskimi i ze znajomymi w wirtualu, i 
to chętniej niż przed pandemią, skoro to, co najlep-
sze w realnym współżyciu nam odebrano, a przynaj-
mniej mocno ograniczono. Nawet jeśli na co dzień nie 
myślimy o konsekwencjach nowego, wymuszonego  
stylu życia, wirus i tak ma nas w swoim władaniu. 
Wobec braku wyborów, jakie przed pandemią ofero-
wał nam real, więcej mamy czasu na to, by nurzać 
się w wirtualu, ze szczególnym uwzględnieniem me-
diów społecznościowych i „programów spotkanio-
wych”. Odcięci od przygód realnego życia, przeżycia 
bliskości innych, ale i kontaktu ze sztuką, kulturą w 
różnych aspektach, coraz sprawniej poruszamy się w 
cyberprzestrzeni. Wrzuceni w różnorakie domeny ży-
cia on line przystajemy na swoiste ułatwienia w rela-
cjach, jak i dostępie do informacji. Możemy się wręcz 
pławić w przygodności kontaktów, namiastkowości 
relacji, w przyjemnej zawiesinie wszędobylskiego 
banału, o który jednak trudniej w realu aż w takich 
rozmiarach. Owszem, jesteśmy nadal blisko ludzi, to 
najważniejsze, możemy spotykać się bez przeszkód, 
a to że wirtualnie, nie znosi wagi spotkania, chociaż 
często zmienia jego charakter. Jak utrzymuje Jonathan 
Franzen, wskazując na kontakty w mediach społecz-
nościowych: “przypominają ósmą klasę szkoły pod-
stawowej, gdzie nikt nie chce być sam… Poza tłumem 
jesteś nikim. Ale nie można całego życia spędzić w 
podstawówce”.  Co mamy jednak czynić, skoro życie 
w czas pandemii zdruzgotało realną wspólnotowość, 
wzmacniając tym samym potrzebę życia w wirtualnej 
gromadzie? 

Nie tylko banał jest w natarciu. Świat on line 
kusi rozmaitymi atrakcjami. Daje poczucie 

swobody, niezależności, brania rzeczy w swoje ręce.  
Dostarcza informacji, poszerza horyzonty, pozwala 
się włączyć w obiegi „wielu światów”, odczuć sze-
rokość możliwości kontaktu z innymi. Wzmacnia 
nasz optymizm, racjonalne nastawienie, ufność, że 
umysłem ogarniemy wszystko. Trzeba być tylko wy-
starczająco smart. A w świecie on line, przy pewnej 
zręczności, każdy może być smart. 

Ćwierkamy i klikamy na potęgę, co ma i tę zale-
tę, że ułatwia wypychanie z siebie poczucia trwogi 
i zagubienia. Każde spojrzenie w ekran, naciśnięcie 
klawisza, głos do mikrofonu, chroni nas przed na-
porem niechcianych, czy nazbyt trudnych kwestii. 
Uwalniamy myśli i uczucia z uwięzi absurdu, poczu-
cia beznadziei, rozpaczy. 

Ilu internautów, czyli niemal nas wszystkich, zasta-
nawia się nad kwestią, czy istnieje prawda niezależna 
od prawdy, którą sami ustalamy googlając codziennie, 
żyjąc w wirtualnej bańce naszych wyborów i podsu-
wanych nam zręcznie profilów ze strony komercyj-
nych producentów witryn, algorytmów, procedur. 
Skoro istnieje prawda przykrawana na miarę naszych  
potrzeb, nie potrzebujemy już innej instancji. Zgadza 
się, przed pandemią też tak było, tyle że w czas pan-
demii, przy wygaszonym życiu w realu, wszystko to 
jest spotęgowane.

Powiada się, że rozwijamy „cywilizację wiedzy”, 
chociaż coraz gorzej się w niej orientujemy. 

Coraz trudniej orzec nam, co ma dla nas znaczenie, 
a co nie i dlaczego. Produkujemy i wchłaniamy nie-
prawdopodobne ilości danych, tworzymy kaskady 
informacji. Jesteśmy za to coraz bardziej smart i nie 
przeszkadza nam wszędobylski banał wokół nas. 
Nawet namysł nad banalnością naszego świata też stał 
się banałem, swoistym liczmanem, który odwodzi nas 
od potrzeby określenia istoty swego jestestwa. Wielu 
z nas mówi podobnym głosem o tym, jak wyprani je-
steśmy z sensu i znaczeń, a zarazem chełpimy się tym 
stwierdzeniem, jak wszystkim innym, co nagłośnione 
i popularne. Wręcz bawi nas przewodnictwo banału. 

Świat nas niesie, los nas niesie, a my, łupiny 
wdzięczne, na wezbranym od nadmiaru danych oce-
anie, dajemy się nosić falom nie znając portu doce-
lowego. Liczy się bowiem permanentny flow. Życie 
jako flow. Płyniemy. Dokąd? Nieważne. Ważne, że 
płyniemy. 

Jesteśmy ludźmi epoki smart również i w tym sen-
sie, że na przecięciu rozbuchanego wirtualu i marnie-
jącego realu wytwarzamy własne przestrzenie, budu-
jemy świat hiperrealny. Każdy po swojemu, popada-
my w sztampę z racji instrukcji i procedur, w które 
zaopatrzyli nas giganci nowego wspaniałego e-świata. 
Chełpimy się własną wiedzą i kompetencją, sprawni 
w korzystaniu z wszędobylskich algorytmów wyko-
nujących masę pracy za nas, szczycimy się naszym 
pragmatyzmem i „zdrowym rozsądkiem”, nie odczu-
wając równie silnie chęci osiągania mądrości. Nie 
odczuwamy też potrzeby sacrum. W naszym świecie 
bez transcendencji nawet immanencja została zdegra-
dowana. Wydaje się nam, że udanie wyzwoliliśmy się 
spod władzy dogmatów i miazmatów, nie zauważając, 
że wpadliśmy z deszczu pod rynnę. Czasami, kiedy 
zrobi się, mimo wszystko, boleśnie pusto, wypełnia-
my lukę kolejną odsłoną „kultu”, czy medialnej ad-
oracji. Aczkolwiek kult tutaj jest pojęciem z zakresu 
pop-kultury, a nie formą zawierzenia. 

Nie musimy już zadawać sobie życiowo grun-
townych pytań, bo w roli wytwórców nowych 

narracji i iluzji już ich nie potrzebujemy, nie są nam 
już busolą w życiowych wyborach. Dociekanie sensu 
zostawiamy dziwakom, filozofom, niepokornym ar-
tystom, duchowym eksploratorom, czyli wszystkim 
tym, z których nie mamy pożytku, i którzy są nam 
obojętni, bądź wręcz irytujący. Wprowadzają bowiem 
w nasze życie niepotrzebne zamieszanie, dostrzegając 
sprzeczności, paradoksy, absurdy, powikłane oko-
liczności i zderzenia kontekstów, które już nic nam 
nie mówią, wypchnięte poza nawias naszej świado-
mości. Sami jesteśmy teraz twórcami, repertuarem 
i zarazem jego odbiorcami. I wszystko jest in statu 
nascendi. Samotni, niesamotni, a jeśli samotni, to 
jakby mniej istotnie, możemy wieść życie przyjemne, 
z dala od pogromów, plag i pożóg. Pandemią koro-
nawirusa wprawdzie zdruzgotani, chcemy jednak by 
nowe formy współbytowania w wirtualu dostarczały 
nam przyjemności, wzmacniając nadal nasze poczu-
cie bezpieczeństwa. Wyobcowani w realu, wydajemy 
się sobie bardziej towarzyscy i „socjalni” w wirtualu. 
Oba wymiary życia współegzystują rzecz jasna, de-
finiując na nowo nasze życie w hiperrealu. Oznacza 
to zarazem, że coraz bardziej zagrzebujemy się w 
naszych „bańkach” świadomości i egzystencji. Czas 
pandemii bardzo temu sprzyja, nawet jeśli wydaje 
nam się, że z rozkoszą wrócimy do życia na wolno-
ści w realu,  kiedy tylko pandemia się skończy. Czy 
aby? Powrót do realu oznacza powrót do radosnych, 
ale i bolesnych zdarzeń, konfliktów, emocji dobrych i 
złych, często mocniejszych od tych przeżywanych w 
wirtualu. I czy tego będziemy chcieli? Czy też uzna-
my, że nieźle sobie wyścieliliśmy nasze pandemiczne 
gniazda w wirtualnych bańkach. 

Oczywiście, pierwszy okres po pandemii będzie 
upustem tęsknoty za żywym kontaktem z bli-

skimi, z tradycją, starymi formami więzi, nawet wśród 
młodych. Ta energia sentymentalizmu za jakiś czas się 
jednak wyczerpie, zostanie zaś prymat życia w cyber-
przestrzeni. Czy to pławiąc się w banale, czy mnożąc 
ilość danych w zbiorach naszej wiedzy, wtopimy się 
w nią chętnie, korzystając z komfortu, którego nie do-
starcza nam zwykle real. W wirtualu konflikty zwykle 
się spłaszczają, brutalność życia wydaje się mniejsza, 
mimo nienawistnych memów, dzięki którym złe emo-
cje można bezkarnie z siebie zrzucić.

I  jeszcze jeden ważny aspekt prymatu wirtualu nad 
realem w naszych odczuciach. W internetowych za-
grodach życia nie ma jak grzeszyć, bo już grzechu nie 
ma. Tabu zatarte. Ba, nie ma nawet jak emocjonować 
się przekraczaniem tabu, bo już wszystkie przekro-
czone. Odganiamy nudę. Tę heideggerowską również. 
Świętujemy tryumf pogody życia w jego skrzącym 
się wieloma barwami hiperrealnym zróżnicowaniu. 
Zostaje nieznośnie przyjemna satysfakcja obcowania 
z wszystkim i niczym. Tworzymy … nową nudę.

Czym jest zatem życie na łączach, które upra-
wiamy, udając wciąż mieszkańców miast, wsi, 

społeczności dużych i małych. Czym jest wspaniały 
chociaż atakowany realnymi i wirtualnymi wirusami 
świat w hiperrealu? Czy, w rzeczy samej, mimo zdu-
miewających zmian i nowości, niebywałego potencja-
łu technologicznego i ogromu oferty współczesności, 
nie jest jak zawsze, tym bardziej w czas pandemii, 
zrzucaniem z grzbietu garbu ciążącej nam wolności, 
która w naszych czasach przerodziła się w kolejną po-
stać nieznośnej lekkości  bytu?

W pół kroku w Nowym Roku

W naszej kochanej Ojczyźnie nadszedł czas, że 
zwycięzcy zaczynają się bać zwyciężonych. Ci bo-
wiem, pożal się boże zwycięzcy, nerwy mają napięte 

jak postronki i gdyby się nie bali, tak jak boją, skut-
ków, już strzelaliby po nocach nawet do cieni. 

Nadszedł koniec roku, a wraz nim narasta u nich 
obawa przed nadchodzącym niebytem. Spodziewają 
się miłosiernej śmierci publicznej, nie zdając sobie 
sprawy, że śmierć miłosierna jest straszna i nie umy-
wa się do zwykłej (O znanej aktorce – której imienia 
nie wymienię, a która pierwsza pokazała w polskim 
filmie gołą pierś, oraz jej kochanku znanym pisarzu, 
mawiano kąśliwie: Oni się do siebie nie umywają). 

Opanował ich strach (nie kochanków, zwycięz-
ców), schwytał w swoje potężne szpony wszędzie i 
na każdym „posterunku” – tak nazywają swoje liczne 
lukratywne posady, i trzyma. A strach potrafi czynić 
ludzi, w szczególności ludzi miernych jakimi są, eks-
tremalnie bezlitosnymi.

Szerokie i coraz szersze kręgi zataczają informacje, 
które donoszą, że więcej i więcej wśród nich wierzą-
cych agnostyków. Ta zręczna konstrukcja – wymyślo-
na wcześniej i nie przez nich – pozwala im nie mieć 

hamulców z żadnej strony. Co czyni, że głośno wie-
rząc w Boga i padając na kolana przed częstochow-
ską Królową Polski, jednocześnie kłamią jak najęci o 
wszystkim ważnym i nieważnym, oraz równie inten-
sywnie oddają się złodziejstwu.

Swoje śladowe – bo jak się zaraz okaże, miłosier-
ny Bóg pozostawił im szansę – sumienia oczyszcza-
ją, opierając się na wskazaniach jedynej prawdziwej 
księgi chrześcijańskiej cywilizacji, mianowicie Biblii. 
Otóż – co żartem primaaprylisowym ani żadnym in-
nym nie jest – oryginalny pra-zapis Biblii w języku 
aramejskim (nie greckim, hebrajskim, czy innych 
licznych tłumaczeniach), nie prosi pokornie o to, co 
niemożliwe: „I odpuść nam nasze winy”, tylko wyra-
ża błogą nadzieję: „I odpuść nam nasze długi”. 

Czego wszystkim PT wiernym i niewiernym, życzy 
na 2021 rok

Moja Mama, a rok ów w naszym 
kraju był 1951 albo drugi, zbierała 
z jednym wytwornym panem na 
ulicach Gdyni, składki do puszki 
na Społeczny Fundusz Odbudowy 
Stolicy. Pan, gdy zoczył znajomych, 
podstawiał puszkę i pochylając 
konwencjonalnie głowę, szeptał do 
ucha: – Na sfołeczny fundusz Do-
brodzieju! I to by było na tyle gwoli 
wstępu. 



NGP 1/2021 (477)



NGP 1/2021 (477)

Wesele, które 
nigdy nie 
zapomnę
Gwar weselnych gości 
wypełniał kościelny 
dziedziniec. Państwo 
młodzi stali przed 
kościelną bramą i 
rozmawiali z księdzem. 
Byli piękni! Oboje 
smukli, ona czarnooka, 
czarnowłosa, on nie-
bieskooki, włosy koloru 
zboża – dwa kontrasty. 
Ksiądz coś tłumaczył, 
panna młoda rozkładała 
ręce. Zmartwieniem 
księdza było, że ceremonia 
ślubna się opóźniała, a on 
miał przecież już następny 
ślub, który czekał na niego. 
Zrozpaczona panna młoda 
tłumaczyła, żeby jeszcze 
trochę poczekać, bo matka 
z jakiejś dla niej nie znanej 
przyczyny, jest spóźniona 
i błagała o jeszcze trochę 
cierpliwości.

Minuty mijały, niepokój rósł. W koń-
cu, z szaleństwem w oczach, wpadła w 
asyście dwóch córek, brakująca matka. 
Gdyby wzrok panny młodej mógł za-
bić, to trup matki leżałby chyba na ko-
ścielnym dziedzińcu.  

Okazało się, że pani matka wyruszy-
ła z domu z dobrym marginesem czaso-
wym, ale jej suknia, specjalnie uszyta 
na okazję, w połowie drogi do kościoła 
zaprotestowała i pękła w miejscu, w 
którym kończy się szlachetna nazwa 
pleców. Szyjąc suknię zwyciężył opty-
mizm nad rzeczywistością – pośladkom 
dano o jeden, a może nawet dwa, centy-
metr za mało materiału. Katastrofa była 
faktem i nie pozostało nic innego, jak 
zawrócić taksówkę, wrócić do domu i 
zmienić suknię na inną.  

Wreszcie ceremonia mogła się za-
cząć. Organy zagrały marsza. Pan mło-
dy przechodząc koło ławki, w której 
siedział jego ojciec, podał mu swoją 
komórkę do przechowania. Ksiądz 
zaczął swoje oracje. Nagle zabrzmiał 
ostry dzwonek komórki. Ojciec pana 
młodego, wróg wszelkiej nowej tech-
niki, zirytowany obraca się do tyłu i 
groźnym wzrokiem lustruje tylnie ław-
ki szukając winnego. Ktoś zwraca mu 
uwagę, że źródło dźwięku znajduje się 
nie gdzie indziej, a właśnie w jego kie-
szeni. Wyjmuje komórkę i nie wie któ-
ry guzik nacisnąć. Rozgląda się bezrad-
nie dookoła. Wyciąga rękę z komórką. 
Telefon idzie z ręki do ręki, z ławki do 
ławki. Nikt nie wie, jak uciszyć sygnał. 
Telefon komórkowy to nowa techni-
ka! Wreszcie, diabelska maszyna sama 
przez się przestaje dzwonić. 

Obrządek ślubny postępuje dalej. 
Ksiądz przedstawiając pannę młodą 

robi błąd i wymienia nieprawidłowe 
imię, po chwili, myli się po raz drugi 
i wymienia następne, znowu inne imię. 
Szmer przechodzi przez kościół, pan-
na młoda ze śmiechem poprawia księ-
dza – wszyscy się śmieją z księdzem 
włącznie.

Para młodych wymienia obrączki i 
pocałunki. Od strony chóru rozbrzmie-
wa anielski sopran śpiewający radosną 
pieśń weselną. 

Pięć druhen, około pięcioletnie 
dziewczynki w różowych sukienkach, 
które siedziały dotychczas względnie 
spokojne na stopniach ołtarza, jak gdy-
by na dany sygnał, bierze się za ręce i 
zaczyna tańczyć śpiewając na całe gar-
dło gwiazdkową piosenkę o krasnolud-
kach czmychających po domu w wigi-
lijną noc: 

Midnatt råder, tyst det är tyst i husen, 
tyst i husen

Alla sova, släckta äro ljusen, äro 
ljusen

Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, 
upp ur vrårna

Lyssna, speja, trippa fram på tårna, 
fram på tårna

Tipp tapp, tipp tapp, tippe tippe tipp 
tapp

Tipp, tipp tapp
Entuzjazm dziewczynek nie zna 

granic – nic nie może je powstrzy-
mać! Sopran konkuruje z ich wesołą 
piosenką.

Koniec ceremonii, młodzi są już 
małżeństwem. Ksiądz żegna się z nimi 
i życzy im wszystkiego najlepszego na 
nowej drodze życia. Panna młoda jest 
szczęśliwa, rzuca się na szyję księdza 
i całuje go z całych sił. Ksiądz jest za-
skoczony i zakłopotany – nie wie co z 
tym fantem zrobić. Wszyscy klaszcze-
my. Opuszczamy kościół i udajemy się 
na ucztę weselną.

Lokal jest piękny. Stoły uginają się 
pod jedzeniem. Jest wiele kwiecistych 
mów, pieśni i spektakli tak, jak to 
zwykle na szwedzkich weselach by-
wa. Goście są rozbawieni. Nastrój jest 
szampański. Jeden z gości wychodzi na 
środek sali. Ma w lewej ręce dużą wią-
zankę zimnych ogni, a w prawej zapal-
niczkę. Sala cichnie, czekamy. Zimne 
ognie zaczynają sypać iskrami, a kilka 
sekund potem słyszymy rozpaczliwy 
krzyk i widzimy jak mężczyzna rzu-
ca wiązkę gorących prętów zimnych 
ogni na podłogę. Ręka parzy, z par-
kietu podłogi unosi się dym, spryski-
wacze zaczynają z sufitu sikać wodą, 
alarm zaczyna wyć. Nie trwa długo, a 
na miejscu są dwie straże pożarne. Na 
szczęście nie były potrzebne. Z małego 
ognia duży dym, ale na parkiecie duża 
czarna wypalona plama. 

Myślicie, że zabawa się skończyła? 
O nie! Bawiliśmy do późnej nocy.

Byłem tam, jadłem, piłem, śpiewa-
łem, a co widziałem to jak mogłem, 
dokładnie opisałem. Teraz, po latach 
– para młodych, która nie jest już tak 
młoda, żyje szczęśliwie, ich dzieci do-
rastają, a my, którzy byliśmy świadka-
mi tych wydarzeń, wspominamy ich 
wesele – wesele które nikt z nas nigdy 
nie zapomni.  

Andrzej Olkiewicz
www.immigrant.nu

Chcesz się ogłosić? 
Zadzwoń

073 98 53 615
Napisz:

polonica@polonica.se
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Kultura 
protestu 
i sprzeciwu 
jest w 
Polsce 
ciągle żywa

Od lat zajmuje się Pan socjologią miasta.
Oraz socjologią ruchów społecznych. Tematyka 

protestów związana jest także z moją habilitacją, któ-
ra dotyczyła głównie jego przestrzennego wymiaru i 
znaczenia miejskiej podmiotowości dla mobilizacji 
społecznej.

Protesty społeczne nie są dziś żadną nowością. 
Pierwsze znane nam z historii odbywały się już w 
starożytności…                                                                                     

Historia sprzeciwu czy protestu związana jest moc-
no z miastami, bo pierwszy udokumentowany w hi-
storii przypadek protestu miał miejsce, ponad 3 tysią-
ce lat temu, w starożytnym Egipcie. Tam, za czasów 
Ramzesa III, robotnicy zbuntowali się przeciwko za-
leganiu z wypłatą. Ich protest polegał na okupowaniu 
świątyni. To był pierwszy znany i opisany w historii 
przykład okupacji budynku użyteczności publicznej 
i jednocześnie budynku sakralnego. I dodam, że był 
to protest skuteczny. Również później w okolicy tego 
miejsca znaleziono świadectwa mówiące o powtarzal-
ności tej taktyki. Ilekroć bowiem w tamtych okresie 
zalegano robotnikom z wypłatą, to ci decydowali się 

O protestach społecznych 
rozmawiamy z dr. hab. 
Maciejem Kowalewskim, 
profesorem US, dyrektorem 
Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego

na barykadowanie i okupację świątyni. Była to więc 
skuteczna taktyka, dzięki której wywalczyli to, co 
chcieli i nie spotkała ich za to jakaś dramatyczna kara.

Mamy też w historii polski wątek protestów.
Pierwszy strajk, jaki odbył się na terytorium 

Ameryki Północnej, był zorganizowany m.in. przez 
polskich rzemieślników. Działo się to w roku 1619 w 
Wirginii, gdzie rzemieślnikom, nie posiadającym an-
gielskich korzeni, odmówiono prawa do głosowania. 
Wśród nich byli m.in. rzemieślnicy z Polski oraz z te-
renów północnych Wielkiego Księstwa Litewskiego. I 
to był też strajk zakończony sukcesem. Odmowa pra-
cy poskutkowała i prawa wyborcze w konsekwencji 
zostały im przyznane. Obecnie w każdym znaczącym 
podręczniku akademickim w USA, gdzie mowa jest 
o proteście politycznym czy strajkach, strajk polskich 
rzemieślników jest podawany. Natomiast w Polsce 
jest on zdecydowanie mniej znany.                                                                                                               

Polacy mieli także swój wkład w okupację kopal-
ni w Niemczech. 

Tak, było to połączenie strajku z okupacją zakładu 
pracy. Dlatego takie połączenie protestu nazy-wano 
później strajkiem polskim. Chodziło o strajk górni-
ków, którzy zjechali pod ziemię i blokowali pracę 
całej kopalni do czasu spełnienia ich żądań płaco-
wych. Mamy wreszcie polskie dokonania związane z 
czasami zaborów – ze strajkiem uczennic i uczniów 
we Wrześni, skierowany przeciw germanizacji szkół, 
głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku 
niemieckim. I wreszcie cała instytucja państwa pod-
ziemnego, w okresie II wojny światowej, protesty 
wolnościowe po roku 1945. Śmiało możemy więc 
stwierdzić, że kultura protestu i sprzeciwu jest w 
Polsce ciągle żywa. Takich przykładów, w których 
zdarzenia protestacyjne weszłyby do myślenia o naro-
dowej tożsamości jest naprawdę dużo. I tu nie chodzi 
tu o to, że protestujący nie są zadowoleni z czegoś czy 
protestują przeciwko czemuś. Najczęściej bowiem 
za ich roszczeniami stoi jakiś pozytywny program. 
Protestujący nie są tylko malkontentami czy narzeka-
jącymi na zastany system, ale proponują zwykle jakiś 
program pozytywny. Ciekawy jest również sposób 
powiązania protestu z elementami kultury. I w jaki 
sposób wykorzystuje się różne dziedziny twórczości: 
literaturę, taniec i teatr do taktyk protestu.                                                                       

Czy nie dzieje się również tak, że w poszczegól-
nych okresach liczba tych protestów rośnie?

Mamy coraz częściej do czynienia na świecie ze 
zjawiskiem jednoczesnego protestowania w różnych 
miejscach kraju. Jest taka  formuła protestu realizo-
wana przy pomocy lokalnych zasobów. Tak się dzieje 
coraz częściej. Strajki, przynajmniej w Polsce, trochę 
straciły na znaczeniu. Dzieje się tak dlatego, że wraz 
z postępującą prywatyzacją sektora publicznego oraz 
z takimi zjawiskami jak: rozproszenie produkcji po 
różnych częściach świata czy wreszcie zmniejszającej 
się roli związków zawodowych zmniejsza się licz-
ba protestujących. Obecnie większą uwagę mediów 
przyciąga natomiast protest w przestrzeni publicz-
nej, tym bardziej jeśli jest on wspierany za pomocą 
nowoczesnych mediów, dzięki którym może on być 
relacjonowany na żywo i może być dokumentowany. 
Media mogą też mobilizować uczestników, informu-
jąc ich, gdzie i kiedy będą miały miejsce poszczegól-
ne zdarzenia protestu. I te zdarzenia służą nam też do 
policzenia, jak dużo ludzi zaangażowanych jest w ten 
protest i kiedy dochodzi do użycia poszczególnych 
taktyk.

Jest taka metodologia, która polega na zliczaniu 
wystąpień zdarzeń protestacyjnych na podstawie 
artykułów prasowych...                                                       

Zwykle wykorzystuje się w niej dzienniki ogólno-
krajowe, najczęściej co najmniej dwa, aby uniknąć 
błędu skrzywienia związanego z preferencjami poli-
tycznymi autorów jednego z nich. Kiedyś robiło się 
to za pomocą losowana wybranych artykułów oraz 
poszukiwania określonych fraz. Dziś nato-miast wy-
korzystuje się archiwa internetowe i wyszukiwarki. 
Najprościej rzecz ujmując, wpisuje się albo słowa: 
protest albo demonstracja i kolejno, z każdego ar-
tykułu, wynotowuje się poszukiwane wydarzenie 
uwzględniając miejsce występowania tego protestu, 
współorganizatorów, celu walki protestujących i ad-
resatów tych roszczeń. Ta metodologia nazywa się 
Protest Event Analysis i jest żmudną techniką zlicza-
nia wystąpień i zdarzeń protestacyjnych w poszcze-
gólnym okresie. I to jest to, co ja stosuję w projekcie 
przyglądając się tylko Polsce w ostatnich 5 latach.

Porozmawiajmy teraz o Pana ostatnim projekcie.
To jest grant na wstępne działania naukowe i na-

zywa się „Taktyki protestu w polskim repertuarze 
sprzeciwu w XXI wieku”. Mam nadzieję, że to będzie 
wstęp do czegoś większego. Chcę stworzyć docelowo 
coś, co będzie się nazywało encyklopedią polskiego 
protestu, która będzie opisywała his-torię poszczegól-
nych forum składnia roszczeń, różne jego warianty 

ich użycia oraz tło społecznie i polityczne. Chciałbym 
skupić się głownie na protestach poza Internetem. 
Chociażby dlatego, że ciężko jest zmierzyć częstotli-
wość poszczególnych form protestów internetowych. 
One często są efemeryczne. Ludzie deklarują np. 
swoje poparcie dla określonej sprawy, umieszczając 
gdzieś profil, zdjęcie czy coś tam lajkując. To jednak 
ma zupełnie inną siłę oddziaływania niż zgromadze-
nie w przestrzeni publicznej.                                                                                                      

Jak mieszkańcy miast organizują protesty 
społeczne?                                                                                         

Odpowiedziałem na to pytanie w swojej książce. 
Starałem się pokazać w niej początki istnienia miast 
oraz liczne sprzeciwy, nierówności społeczne, ten-
dencje do autonomii i sprzeciw miast wobec władzy 
centrum. To było od samego począt-ku.                                                                                                                     

Jeśli chodzi o skalę społecznej mobilizacji w 
2020 roku, to największy zasięg miał z pewnością 
protest kobiet?

Uwzględniając liczbę miejscowości, w których on 
się dokonuje i skalę tych demonstracji to rzeczywiście 
po roku 1989 takiego protestu jeszcze nie było. Mam 
tu na myśli nie tylko same uliczne demonstracje, któ-
re przemawiają do nas logiką liczb. Warto tu także 
pamiętać, że w okresie ostatnich 5 lat różnych form 
protestu było naprawdę dużo. Ciągle na przykład po-
wtarzają się protesty nauczycieli, których sytuacja na-
dal nie niewiele się zmieniła. Podobnie zresztą dzieje 
się z protestami lekarzy. One nadal występują, choć 
na coraz mniejszą skalę. Mogę tu postawić hipotezę, 
że coraz częściej będą stosowane takie taktyki, któ-
re łatwiej mogą przyciągać media. Tak więc protest 
współczesny przeradza się w protest multimedialny. 
Chodzi w nim o zwrócenie uwagi na siebie oraz przy-
ciąganie atrakcyjnością. We współczesnym proteście 
włącza się muzykę, elementy happeningowe, tańca i 
teatru, aby przemawiać nie tylko ilością protestują-
cych i manifestujących na ulicy, ale  osobistym za-
angażowaniem uczestników, oprawą symboliczną 
czy odwoływaniem się do historii. W Polsce bardzo 
rzadko mają miejsce protesty, które przemawiają lo-
giką szkód, wykorzystujące jakąś formę przemocy. 
Poparcie dla tego rodzaju działań jest u nas znikome, 
a tak protestujący szybko tracą poparcie. Mam tu na 
myśli chuliganów czy inne osoby niszczące cudzą 
własność. Takiego poparcia, dla tak radykalnych form 
protestu, w naszym kraju nie ma. Interesująca jest też 
przestrzeń protestu. Ludzie jako miejsca protestu szu-
kają najczęściej siedziby władzy albo centralnego 
placu w danej miejscowości. Ale w czasie trwającego 
ciągle strajku kobiet okazuje się, że na miejsce prote-
stu wybierane są także czasem miejsca nieoczywiste 
– np. tam gdzie się ludzie najczęściej spotykają. Może 
to być np. molo, plaża, chodnik czy główna ulica ma-
łej miejscowości.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Leszek Wątróbski
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Teresa UrbanAleksander Kwiatkowski

Kicz, 
czy dzieło?
Szeroki jest wachlarz opinii 
o powieści Grzegorza Musiała “Ja, 
Tamara”, fabularyzowanej biogra-
fii malarki Tamary de Łempickiej 
(1898-1980), przez wiele lat 
szerzej znanej na świecie niż 
w Polsce. Jedni wychwalają pod 
niebiosa, dla innych to grafomania.

Może nie aż tak, ale narracja o Łempickiej często 
robi wrażenie efekciarskiej szmiry. Jest to zarazem 
materia niewątpliwie erudycyjna, a nadmiar wiedzy 
autor łagodzi rozbudowaną siecią numerowanych 
przypisów na końcu książki, tłumacząc zwroty obco-
języczne, podając krótkie biogramy znanych postaci, 
wzbogacające wiedzę czytelnika o niekiedy smako-
wite anegdoty. Pewnej pikanterii mógłby na przy-
kład dodać nieobecny w książce, ale przebywający 
równocześnie z bohaterką w Piotrogrodzie, Stanisław 
Ignacy Witkiewicz.

Z niejakim zdziwieniem dowiaduję się natomiast, 
że polski szlachcic Feliks Dzierżyński, założyciel i 
pierwszy szef tajnej policji w Rosji Sowieckiej, na-
prawdę był Żydem. Niepokoi mnie to dlatego, że 
polski lud, z poruczenia władz po upadku w Polsce 
komunizmu, dość pochopnie obalił i unicestwił jego 
pomnik na Placu Bankowym w Warszawie. W ten 
sposób utracona została szansa, by jakiś polski patrio-
ta mógł na cokole tego pomnika napisać: żyd do gazu.

Do niewątpliwych zasług autora trzeba jednak za-
liczyć bogatą czasowo-przestrzenną panoramę wy-
darzeń historycznych, stanowiących tło dla losów 
Tamary Łempickiej. W skomplikowanej narracyj-
nej strukturze znajdujemy jej dziecięce wrażenia z 
Wenecji i Florencji, ostatnie lata caratu i pierwszy 
okres bolszewickiego terroru w Rosji, awangardę ma-
larzy, poetów i filmowców w Paryżu lat 1920., trójkąt 
Diego Rivera – Frida Kahlo – Lew Trocki w cieniu 
meksykańskiego wulkanu Popocatepetl.

Jeśli nie liczyć rozpoczęcia książki prologiem 
śmierci i pogrzebu Tamary w Meksyku, akcja urywa 
się na roku 1939, ogarnia zatem niewiele ponad po-
łowę życia malarki. Chyba jednak nie spodziewajmy 
się dalszego ciągu.  Warto dodać, że jest już zaawan-
sowany projekt pelnometrażowego filmu o Tamarze.

Grzegorz Musiał: Ja, Tamara, Poznań 2020 
Zysk i S-ka, s. 584

Świąteczny 
stół
Wszystkim, którzy obchodzą Boże 
Narodzenie, świeta kojarzą się nie 
tylko z choinką, prezentami, szopką, 
kolędami, może pasterką czy już 
prawie zapomnianymi jasełkami, ale 
również z tradycyjnymi potrawami. 
Polska i Szwecja różnią się pod tym 
względem.

Na tradycyjnym polskim stole wigilijnym nie po-
daje się potraw mięsnych. Według staropolskiego 
zwyczaju miało być 12 potraw. Najpopularniejsze to 
śledź, ryba w galarecie, sałatka jarzynowa, barszcz 
burakowy z uszkami, zupa grzybowa, smażony karp, 
pierogi z kapustą i grzybami, mak z bakaliami oraz 
kompot z suszu. Obowiązkowym wigilijnym atry-
butem jest opłatek, symbol chleba. Dzielimy się nim 
życząc sobie nawzajem wszystkiego co najlepsze. 
Przypomina nam o rodzinnej miłości, przyjaźni, po-
jednaniu i przebaczeniu. 

Z dzieciństwa i młodości pamiętam, że u nas wi-
gilia była skromnym posiłkiem. Pewnie dlatego, że 
pomiędzy świętami a nowym rokiem obchodziliśmy 
imieniny mamy oraz urodziny i imieniny ojca. Mama 
zmuszona była przygotować trzy wystawne przyjęcia 
i brakło jej czasu i siły na więcej. 

Był więc śledź, sardynki (ówczesny delikates), 
barszcz burakowy, smażony karp, czasem deser z ma-
ku i bakalii. Posiłek kończyło się pomarańczą Jaffa o 
niezapomnianym aromacie i smaku. Dzieliły się łatwo 
na cząstki, którymi obdzielano sprawiedliwie biesia-
dujących. Był również zwyczaj, aby na wigilijnym 
stole stawiać dodatkowe nakrycie dla przygodnego 
wędrowca. Nigdy się takowy nie zjawił i u nas sym-
bolizowało ono osoby, które odeszły: babcię, dziadka 
czy ojca, co niestety wprowadzało smętny nastrój. 

W Szwecji istnieje tradycja świątecznego bufetu, 
czyli julbord. Ale nie jada się go w same święta, tylko 
wcześniej. Już na początku grudnia restauracje prze-
ścigają się w ogłoszeniach. Jest to dość kosztowna 
impreza, raczej dla zamożnych lub dla firm. 

Dań jest bez liku: wiele rodzajów śledzia i łososia, 
jajeczka na twardo z krewetkami lub kawiorem, pasz-
tety, tradycyjna świąteczna szynka, nóżki wieprzowe, 
rodzaj salcesonu, sałatka z buraków, sery, a na gorą-
co pokusa Janssona czyli zapiekanka z ziemniaków, 
cebuli i anchois, kiełbaski, kulki mięsne, grillowane 
żeberka, czerwona kapusta i ryba, rodzaj dorsza, kon-
serwowana ługiem. Tę ostatnią podaje się tradycyjnie 
na wigilię. Zalana białym sosem wygląda mało ape-
tycznie i nie ma smaku. Na deser jada się ryż po mal-
tańsku i do wyboru wypieki, czekoladki i owoce.

Pandemia sprawiła, że tego roku nie urządzano bu-
fetów w restauracjach. Świąteczne dania można było 
zamówić tylko na wynos. Kiedyś pracodawcy zapra-
szali personel na świąteczny bufet w miejscu pracy, 
a kierownikom sekcji, w okresie dobrej koniunktury, 
wzmacniano budżet, aby w ramach integracji mogli 
zaprosić współpracowników na bufet w restauracji.

Był zwyczaj, że zleceniodawcy kooperujący z na-
szym laboratorium zapraszali mnie na julbord, aby w 
ten sposób wyrazić wdzięczność za owocną współ-
pracę. Po kilku takich orgiach kulinarnych następo-
wał przesyt. Pewnie dlatego najbardziej smakował mi 
pierwszy, choć skromny, świąteczny bufet urządza-
ny dla klientów w pobliskim sklepie spożywczym. 
Śledź, łosoś, szynka, sałatka kartoflana, ser edamski 
w światecznej, czerwonej parafinie, małe ciepłe dan-
ko, którego na ogół nie jadłam, a na deser czekoladki 
i mandarynki. 

Niestety pandemia pozbawiła nas i tej drobnej 
przyjemności.

Polskie produkty w każdym sklepie 
w Szwecji. Z taką inicjatywą 
wystąpiła prezes Zrzeszenia Organi-
zacji Polonijnych w Szwecji, Teresa 
Sygnarek. Pomysł szlachetny, ale 
jednak jak z kosmosu.

Stwórzmy listę produktów, których obecności bę-
dziemy wymagać w ICA, zarówno tradycyjne polskie 
produkty jak np. kiszona kapusta oraz specjalne pro-
dukty związane z religijnymi świętami. Listę przekażę 
do głównego zarządu ICA i zobaczymy jaką dostanie-
my odpowiedź. Chodzi tutaj przede wszystkim o poka-
zanie, że Polacy są znaczną i znaczącą grupą etniczną 
w Szwecji! 

Taką informację zamieściła na swoim profilu FB 
Teresa Sygnarek. Kilka osób podchwyciło pomysł, 
wpisując w komentarzach m.in. listę produktów: 
“Ogórki kiszone nie konserwowe” (Kasia Katarina 
Fojtuch), “Kaszanka, bigos i opłatek musi być!!!” 
(Andrzej Medrek)...

Te szlachetne intencje niewiele mają jednak wspól-
nego z wolnym rynkiem, który sam musi regulować 
sprzedawany asortyment. I tak się dzieje. Wiele skle-
pów (nie tylko sieci ICA) już oferuje polskie produkty, 
zwłaszcza tam, gdzie jest sporo polskiej klienteli. W 
dużych ośrodkach w Szwecji (Sztokholm, Göteborg, 
Malmö, Helsingborg i innych) działają polskie sklepy 
(bądź taka zwane utländska delikatesser), które ofe-
rują pełen asortyment produktów z Polski. W samym 
Sztokholmie i najbliższej okolicy działa 15 polskich 
sklepów, a dodatkowo bogaty wybór polskich pro-
duktów oferuje około 10 innych. Do tego dochodzą 
jeszcze “polskie półki” w niezliczonej ilości normal-
nych szwedzkich sklepów z żywnością. 

Rynek sam decyduje o takich sprawach. Albo się 
komuś sprzedaż polskich produktów opłaca, albo nie. 
Trudno więc oczekiwać, by jakimiś odgórnymi decy-
zjami to regulować. (STREFA:SE)

Opłatek 
w każdym 
sklepie 
ICA...?
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