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Spotkania szwedzko-polskie: 
kontakt, czy kolizja kultur?
Jestem zawsze tak samo zaskoczona, kiedy odkrywam, jak niewiele wie się w Szwecji 
o sąsiednim kraju, który – jeśli spojrzeć na to z geograficznego punktu widzenia – leży 
zaledwie po drugiej stronie Bałtyku. Mimo to Polska wydaje się być mniej lub bardziej białą 
plamą w szwedzkiej świadomości społecznej. A jeśli już o niej mowa, to jaki jest jej wizerunek 
w dzisiejszej Szwecji? Artykuł M. Anny Packalén Parkman

TERESA URBAN:
Zawodem, którego nie obiera się 
z zamiłowania tylko z wrodzonego 
sadyzmu to parkingowa policjantka, 
lapplisa, znienawidzona przez 
właścicieli samochodów. Nie 
rozumiem, jak można mentalnie 
znosić sytuację robienia kosztownej 
przykrości wszystkim klientom. 
Przedstawicielki najstarszego zawodu 
świata spędzają także dużo czasu na 
ulicach, ale ich klienci są zadowoleni 
nawet, gdy koszt usługi przekracza 
koszt mandatu. 2

TADEUSZ NOWAKOWSKI:
Opowieść bohaterki czyta się 
jak dziennik kurtyzany, albo 
rozczarowanej Lolity. Kubiak 
wciąż prowokuje, posądzam też, 
że nieźle zmyśla. Do pewnego 
momentu czyta się książkę z 
zainteresowaniem, ale później jest 
już tego “za dużo”. Zabrakło mi 
siły, by książkę doczytać do końca. 
Ale pewnie nie o prawdę chodziło. 
Kubiak (dzisiaj 71 lat) bez szokowa-
nia nie potrafi już żyć, i wiek jej nie 
przeszkadza. 6
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JANUSZ KOREK

Janusz Korek

Minister 
Czarnek, 
czyli „dobra 
zmiana” 
w szkolnictwie 
i nauce

Minister zaczął skromnie, od propozycji włączenia 
do kanonu lektur szkół średnich tekstów Jana Pawła 
II. Dlaczego nie? – pomyślałem. Jako lektury nadobo-
wiązkowe mogłyby być przydatne np. w dyskusjach 
na temat najnowszej historii Polski. Okazało się jed-
nak, że minister ma dużo ambitniejsze plany. Uważa, 
że na pismach polskiego papieża można oprzeć 
wszystko, także kształcenie uczniów z zakresu ekono-
mii i wychowania seksualnego. Podał też konkretne 
przykłady: „gdy uczymy podstaw przedsiębiorczości, 
moglibyśmy wprowadzić fragmenty papieskich en-
cyklik na temat tego, czym jest praca, wolny rynek, 
sprawiedliwość społeczna itp.” W ramach wycho-
wania seksualnego natomiast minister proponuje: „w 
najstarszych rocznikach szkół ponadpodstawowych 
wprowadzić elementy nauczania Świętego Jana Pawła 
II na temat ludzkiej seksualności, które zawarł np. w 
książce ’Miłość i odpowiedzialność’”. Jak pisze autor 
tej książki we wstępie: „zrodziła się ona w zasadniczej 
mierze z potrzeby uzasadnienia norm katolickiej etyki 
seksualnej”. Nie będę dociekał jakie doświadczenia, 
jeśli chodzi o seks i biznes, miał Karol Wojtyła zanim 
został Świętym - i to nie tylko dlatego, że jakaś Reduta 
Cudownego Imienia czy inne ZamOrdo Dei domaga-
łoby się postawienia mnie przed sądem za szarganie 
świętości. Nie, przede wszystkim dlatego, że niewiele 
wiem o doświadczeniach miłosnych i działalności go-
spodarczej Wojtyły i mnie to nie interesuje. Interesuje 
mnie natomiast dlaczego w programie państwowych 
szkół publicznych mających według konstytucji obo-
wiązek kształcenia dzieci wszystkich obywateli (nie 
tylko narodowości polskiej i nie tylko katolików) ma 
obowiązywać „katolicka etyka seksualna”. I co to w 
praktyce znaczy? 

Wróćmy jednak do dynamicznego ministra, który 
z godziny na godzinę poczynał sobie coraz śmielej. 
Jako minister nauki (nie tylko edukacji!) wpadł na po-
mysł stworzenia nowej gałęzi wiedzy. Oznajmił to na 
konferencji “Aktualność przesłania Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację”. 
Nowa dyscyplina, którą minister planuje, to „nauka o 
rodzinie”. Chyba dobrze! – pomyślałem. Bezstronne 
spojrzenie badaczy na problemy polskich rodzin mo-
że, na przykład, wyjaśnić powody częstej przemocy 

Przemysław Czarnek stał się moim 
faworytem od pierwszej chwili, 
gdy wstąpił na urząd ministra 
edukacji i nauki. Mówi otwarcie to, 
co myślą rządzący i bliscy im 
hierarchowie kościoła, ale milczą by 
nie wystraszyć opinii publicznej. 

domowej.  Znowu jednak szybko zmieniłem zdanie, 
gdy minister zdradził swój pogląd na naukę i cele ja-
kie przed nią stawia: „Nauka w Polsce, w pierwszej 
kolejności ma służyć Polakom i państwu polskiemu, 
oczywiście w duchu wartości.” Zrozumiałem, że nie 
będzie mowy o badaniu przemocy w polskich rodzi-
nach, a jeśli będzie, to w kontekście tradycyjnych 
wartości, to znaczy, konieczności „bicia baby” dla do-
bra państwa polskiego — kobiety do garów, rodzenia 
i wychowywania dzieci ku chwale ojczyzny.

Badania naukowe finansowane przez państwo po-
winny oczywiście przynosić korzyści także temu pań-
stwu, ale w świecie Czarnka kategoria narodowości i 
nakazy wiary stają się także wyznacznikami nauko-
wości. Taki sposób myślenia rodzi dalsze pytania: 
czy Polacy powinni negować patenty naukowców 
amerykańskich lub odrzucać wynalazki badaczy nie-
mieckich? Czy Czarnek wyda polecenie, aby odkry-
cia naukowe niekatolików lub niezgodne z nauką ko-
ścioła były ignorowane przez polską akademię? Co z 
cyframi arabskimi? Czy na przykład teorie Wielkiego 
Wybuchu, które wykluczają pojęcie Stwórcy jako 
praprzyczyny należy odrzucić, i uznać jako here-
zję, bo nie są w duchu jego wartości? Wygląda na 
to, że minister jakby słabo ogarniał skomplikowane 
meandry wiedzy i współczesnej nauki, czyli tego od 
czego jest ministrem. Wskazywałaby na to kolejna 
jego wypowiedź: ”Minister, który bałby się swoich 
poglądów, nie byłby dobrą odpowiedzią na to, co 
dzieje się w świecie nauki”. Przepraszam, ale co ma 
piernik do wiatraka? Co mają wspólnego polityczne 
poglądy i wyznanie jakiegoś urzędnika (choćby był 
nawet ministrem) ze światem nauki? Chyba… chy-
ba, że jesteśmy znowu na etapie budowania nowego 
wspaniałego świata… tym razem tylko dla katolików. 
Wskazywałby na to fakt, że minister groził uczel-
niom cofnięciem grantów i pieniędzy na inwestycje 
i projekty naukowe pod pretekstem troski o bezpie-
czeństwo społeczności akademickiej, choć naprawdę 
chodziło o to, że studenci i pracownicy tych uczelni 
nie byli w oczach ministra dostatecznie prorządowo-
-państwowo-katoliccy (sympatyzowali ze Strajkiem 
Kobiet). 

W kontekście wcześniejszych uwag nie zdziwi 
nikogo, że minister Czarnek nie uznaje także gen-
der studies, które stanowią obszerną i szanowaną na 
świecie dziedzinę wiedzy. Minister bez zająknienia 
komentuje: „To jest szaleństwo, które nie ma nic 
wspólnego z prawdą i jej poszukiwaniem, a temu 
powinna służyć nauka. Gender to jest błąd antropo-
logiczny, fałszywa wizja człowieka, a takie błędy nie-
stety zawsze prowadziły do nieszczęść, czego mamy 
przykłady w XX wieku. W ramach wolności, wolnej 
debaty akademickiej, merytorycznymi, naukowymi 
argumentami jesteśmy w stanie przeciwstawić się 
gender studies i ośmieszyć je bez jakichkolwiek środ-
ków administracyjnych.” 

Tak! - znowu przyklasnąłem. Brawo minister! 
Bardzo potrzebna jest poważna debata akademicka! 
Taka na serio z merytorycznymi, opartymi na fak-
tach, argumentami! Skonsultować biologów, socjo-
logów, psychologów itd. Tylko czemuż, na Boga, jej 
nie ma? Dlaczego Ci, których reprezentuje minister, 
unikają debaty? Więcej, boją się jej jak diabeł święco-
nej wody… W jej miejsce straszą ludzi czymś czego 
sami nie rozumieją, o czym zakazują czytać i pisać. 
Grożąc karami i wiecznym potępieniem za podawa-
nie faktów, które nie pasują do wyznawanych przez 
nich „wartości”. Myślę, że odpowiedzi szukać nale-
ży w ocenie nauki polskiej, o której minister Czarnek 
wyraża się znowu bez zająknienia ale za to z wielkim 
politowaniem: “nauka w Polsce odeszła od uczenia 
o tym, czym jest prawo naturalne i nadprzyrodzona 
rzeczywistość człowieka.” Przypomnę, że najbardziej 
znanymi zwolennikami prawa naturalnego są myśli-
ciele katoliccy, zwłaszcza św. Augustyn (ur. 354 r.) 
oraz św. Tomasz z Akwinu (ur. 1224 r.). Studiowanie 
ich pism minister chce wprowadzić na polskich 
uniwersytetach.

Myślę, że właśnie tutaj jest pies pogrzebany. Skoro 
nauka, według Czarnka, ma się opierać na definiowa-
nym przez katolickich myślicieli prawie naturalnym 
oraz kierować nadprzyrodzoną rzeczywistością czło-
wieka, czyli religią, to na jakiej płaszczyźnie mogła-
by spotkać się z argumentami dzisiejszej nauki, która 
kieruje się przesłankami racjonalnymi i empiryczny-
mi? Na żadnej! Nie ma takiej wspólnej płaszczyzny. 
Nie mogąc zatem stanąć do dyskusji (bez ośmiesze-
nia swoich tez) rządzący dzisiejszą Polską politycy i 
hierarchowie uznali, że potrzebny im jest radykalny 
w poglądach, odważny w działaniu, aczkolwiek nie-
śmiały w myśleniu komisarz polityczny, który weź-
mie akademię za mordę. Wszystko zresztą zgodnie 
ze scenariuszem „dobrej zmiany” znanym nam już z 
sądownictwa…

To i owo 
o wyborach

Naczytałam się opowiadań dyrektorów ZOO, 
Żabińskiego i Gucwińskich o zwierzątkach, które 
wychowywały się u nich w domu, bo porzuciły je 
wyrodne matki i zamarzyło mi się, aby mieć dyrek-
tora ZOO za męża. Była by to wspaniała okazja do 
bliskiego kontaktu ze zwierzętami. Marzenie to nie 
zostało jednak zrealizowane. Mam męża architekta i 
nie narzekam. Nie za często, ale zdaniem Małżonka, z 
reguły bezpodstawnie. /.../

Wybór zawodu na ogół nie jest przypadkiem. 
Ważne są zainteresowania, czasem talent, tradycje ro-
dzinne, koniunktura, a nawet intratność ekonomiczna. 
W moim przypadku zamiast wymarzonej medycyny 
poświeciłam się mikrobiologii. Namawiano mnie 
abym wybrała stomatologię, ale, dzięki Bogu, nie 
usłuchałam, ponieważ w moich oczach jest to jeden 
z bardziej odpychających zawodów, podobnie jak 
czyściciel ryb. Wnętrze jamy ustnej u osoby potrze-
bującej interwencji dentysty jest równie nieapetyczne 
jak filetowana ryba. Kolejnym zawodem, którego nie 
obiera się z zamiłowania tylko z wrodzonego sadyzmu 
to parkingowa policjantka, lapplisa, znienawidzona 
przez właścicieli samochodów. Nie rozumiem, jak 
można mentalnie znosić sytuację robienia kosztownej 
przykrości wszystkim klientom. Przedstawicielki naj-
starszego zawodu świata spędzają także dużo czasu 
na ulicach, ale ich klienci są zadowoleni nawet, gdy 
koszt usługi przekracza koszt mandatu.

Kiedyś wybierało się zawód w młodości i wyko-
nywało się go aż do emerytury. Obecnie, zależnie 
od koniunktury i zapotrzebowania na rynku pracy, 
zmienia się zawód wielokrotnie. Znajoma, niespełna 
40-letnia osoba, skończyła anglistykę, ale nie odpo-
wiadała jej praca tłumacza i nauczyciela. Zatrudniono 
ją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i przez 9 
miesiecy zgłębiała w Brukseli tajniki przewodnictwa 
w Unii Europejskiej, co niebawem czekało Polskę. 
Potem szkoliła polską kadrę, aż w końcu zatrudniła 
się w pewnej korporacji, gdzie organizowała kursy 
dokształcające dla personelu. W międzyczasie sama 
ukończyła kurs dyspozytora ruchu lotniczego i tam 
nareszcie z zadowoleniem pracuje.

A więc zmienia się zawody, a zawody zmieniają 
swoje nazwy. Kiedyś w każdym miejscu pracy była 
tzw personalna, osoba zajmująca się kadrą zatrudnio-
nych i sprawami organizacyjnymi. Ten zawód znik-
nął, a jego miejsce zajął nic nie mówiący niewtajem-
niczonym skrót HR czyli Human Resourses. Powstał 
także nowy zawód – osobisty doradca w sprawie 
zakupów. Kiedyś uczynne ekspedientki doradzały 
klientkom w czym im do twarzy i nie pobierały za to 
dodatkowej opłaty. Bogu ducha winien asystent labo-
ratoryjny awansował na biomedycznego analityka, a 
sprzątaczy zastąpili lokalvårdare (opiekunowie loka-
li). Adekwatnego polskiego odpowiednika brak. 

Nazewnictwa przynależności etnicznych także 
uległy zmianie. Murzyni amerykańscy to obecnie 
Afroamerykanie. Neger podobno brzmi podejrzanie, 
a niger wysoce obraźliwie. Ale, o zgrozo, co robić 
z rzeką Niger i krajem Nigerią? Nawet sympatycz-
ny Murzynek Bambo z wiersza Tuwima popadł w 
niełaskę. Astrid Lindgren została pośmiertnie sko-
rygowana w nowym wydaniu opowiadania o Pippi, 
popularnej dziewczynce-rebeliantce. Ojciec Pippi 
przestał być królem Murzynów, pozostawiono mu na-
gi tytuł króla. Eskimosi przestali istnieć i zastąpili ich 
Inuici, a Cyganie to Romowie. Tylko co robić z operą 
„Cyganeria”, operetką „Baron Cygański” czy piosen-
ką „Graj mi Cyganie?” A słowa Habanery z Carmen 
mówią, że miłość to cygańskie dziecię. Niektórzy, 
zaawansowani wiekowo mogą pamiętać cygańską 
restaurację Roma w Zakopanem, która poprawnością 
etniczną wyprzedziła swoją epokę. Laponia brzmi ro-
mantycznie, ale Lappland w uszach Szweda jest urą-
gliwe. Lapończycy to obecnie Samowie, a nazwy ich 
terytorium jeszcze definitywnie nie ustalono.

Pewne jest, że nie wystarczy nazwać kapusty ró-
żą. Nie zacznie ona z tego powodu pachnieć esencją 
różaną.

Dwie najważniejsze życiowe 
decyzje to wybór partnera i zawodu. 
Kto będzie naszym partnerem 
decyduje zazwyczaj przypadek, 
chociaż miałam w dzieciństwie 
pewne preferencje. 
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Spotkania 
szwedzko-
polskie: 
kontakt, czy 
kolizja kultur?
Jestem zawsze tak samo zaskoczona, 
kiedy odkrywam, jak niewiele wie się w 
Szwecji o sąsiednim kraju, który – jeśli 
spojrzeć na to z geograficznego punktu 
widzenia – leży zaledwie po drugiej 
stronie Bałtyku. Mimo to Polska wydaje 
się być mniej lub bardziej białą plamą 
w szwedzkiej świadomości społecznej. 
A jeśli już o niej mowa, to jaki jest jej 
wizerunek w dzisiejszej Szwecji?

Przez wiele lat, zwłaszcza w ostatnich dziesię-
cioleciach ubiegłego wieku, szwedzkie media, 

zwłaszcza filmowe, chętnie nas karmiły ciągle tymi 
samymi obrazami, ilustrującymi ówczesną polską 
szarą, komunistyczną rzeczywistość. Mam do tej po-
ry przed oczami m.in. skurczoną sylwetkę polskiego 
chłopa, kiwającego się na wozie, ciągniętego przez 
wolno człapiącą szkapę, wielkie fabryczne kominy, 
z których buchały kłęby szaro-czarnego dymu, nie 
wspominając już o nieskończenie długich kolejkach 
przed sklepami.

Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że istniał 
również inny, bardziej życzliwy obraz Polski, który w 
pewnych okresach dominował szwedzką świadomość.  
Pozytywne zainteresowanie Szwedów często zbiegało 
się z ważnymi wydarzeniami politycznymi w Polsce – 
wystarczy tu wspomnieć początek lat 80-tych i okres 
Solidarności, kiedy to zrewidowano dodatnio wizeru-
nek naszego kraju, czy też goodwill, jaki uzyskał on 
w 1980 i 1996 r., kiedy Czesław Miłosz i Wisława 
Szymborska otrzymali Literacką Nagrodę Nobla. Nie 
ulega wątpliwości, że życie kulturalno-literackie w 
Polsce, odzwierciedlające w dużej mierze panujące 
stosunki społeczne i polityczne, stanowiło niezaprze-
czalną siłę przyciągania i życzliwego zainteresowania 
Polską w szwedzkich kręgach intelektualnych.

Wraz z wielkimi przemianami politycznymi po 
1989 roku wiele się zmieniło, jeśli chodzi o 

poglądy na Polskę. Paradoksem jest jednak fakt, że po 
upadku komunizmu Polska, jako kraj, straciła dużo ze 
swej dawnej egzotyki i swoistej martyrologicznej aury 
i nie ma w tym stwierdzeniu ani cienia sarkazmu. Bo, 
powiedzmy sobie szczerze, obraz Polski i Polaków 
w dzisiejszej Szwecji nie jest zbyt pochlebny. Po 
krótkim okresie, kiedy uwaga Szwecji była skupiona 
na wydarzeniach politycznych w Polsce i krótko po 
wejściu Polski do Unii, Polska nabrała wreszcie tej 
wagi w oczach Szwedów, na jaką zasługuje. Ostatnio 
jednak, w związku z aktualnym rozwojem politycz-
nym i innymi, nie tylko pozytywnymi wydarzeniami 
z tym związanymi, kolejny, mniej aprobujący obraz 
Polski ponownie (i moim zdaniem zbyt łatwo) za-
władnął szwedzką świadomością ogółu. Polacy nadal 
i zbyt często kojarzą się przede wszystkim z pracą 
na czarno. A szkoda, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
tych wszystkich rodaków, którzy od lat mieszkają w 
Szwecji. W grupie tej znajdują się przecież przedsta-
wiciele najróżniejszych zawodów, wnosząc ważny 
wkład na rynku pracy w różnych jego regionach.

I chociaż bardziej pozytywny wizerunek dzisiejszej 
Polski nadal bazuje w dużym stopniu na przekonaniu, 
że jest to kraj, który politycznie podąża własną dro-
gą, z niebagatelnym potencjałem wiedzy i siły robo-
czej, doceniany jako rozwijający się rynek dla firm z 
większości branż, jest też mniej chwalebna strona tej 
opinii, według której Polska jest państwem nieprzewi-
dywalnym i ciągle zaskakującym politycznym i spo-
łecznym rozwojem. Nie mówiąc już o tym, że (wraz 
z innymi państwami byłego bloku wschodniego) za-
nieczyszcza Bałtyk, a tym samym niweczy wspólne 
wysiłki Szwedów i innych krajów skandynawskich w 
kwestiach środowiskowych. Ostatnie reformy szkol-
nictwa, sądownictwa czy służby zdrowia w Polsce 

(w tym chociażby kontrowersyjna dyskusja odnośnie 
zaostrzenia prawa aborcyjnego) również przyczyniają 
się walnie do niezbyt dla nas, Polaków, wdzięcznego 
wyobrażenia o naszym kraju.

Nie chcę zagłębiać się w tę kwestię, jako że in-
teresuje mnie tutaj, co zasygnalizowałam w tytule, 
inna: jak zamieszkali w Szwecji Polacy i Szwedzi 
współdziałają ze sobą w codziennym kontakcie? W 
dzisiejszej Szwecji często używa się pojęć „szok 
kulturowy” (kulturchock) i „kolizja kultur” (kultur-
krock). Pierwsze z nich używane jest do opisania 
reakcji przybysza na nowe społeczeństwo, odmienne 
pod wieloma względami od kraju, z którego przyby-
wa. Drugie, to dość oględny opis sytuacji, w których 
dochodzi do mniejszych lub większych konfliktów 
między różnymi grupami cudzoziemców, a samy-
mi Szwedami. Konfliktów, które mają swoje źródło 
przede wszystkim w braku wiedzy o swoich wzajem-
nych krajach, zwyczajach i wzorcach społecznych za-
chowań. Można by jednak pomyśleć, że „szok kultu-
rowy” czy „kolizja kultur” dotykają przede wszystkim 
nowoprzybyłych obcokrajowców i stykających się z 
nimi Szwedów. Łatwo też jest wierzyć, że nieporozu-
mienia czy kontrowersje znikną w momencie, gdy cu-
dzoziemiec nauczy się języka nowego kraju. Niestety, 
nie zawsze się to sprawdza. 

Twierdzę to na podstawie wieloletnich obserwacji 
oraz też własnych wspomnień, bowiem w ciągu kilku-
dziesięciu lat pobytu w Szwecji niejednokrotnie byłam 
świadkiem czy też (zwłaszcza na początku pobytu) 
sama doświadczyłam niezbyt miłych reakcji, związa-
nych właśnie z odmiennymi wzorcami działania czy 
myślenia. Aby nie być gołosłowną podam konkretny 
przykład: jedną z najbardziej typowych różnic, pro-
wadzącą do nieporozumień w życiu codziennym, jest 
sposób prowadzenia rozmowy. Zgodnie z polskimi 
zasadami społecznymi rozmówca zazwyczaj bardzo 
szybko chce się zorientować, z kim ma do czynienia, 
tzn. kim jest dana osoba, gdzie mieszka, gdzie pracu-
je, czy ma rodzinę, itd. Polak pyta więc uprzejmie o 
to i owo, chętnie jednak przyspiesza rozmowę, prze-
rywając co rusz swemu rozmówcy. Ważne bowiem 
jest dlań, aby też samemu godnie się zaprezentować, 
co robi ochoczo i ze swadą, przez co Szwed zaczyna 
czuć się nieswojo, odnosząc wrażenie, że Polak jest 
męczącą gadułą lub że się chełpi. Cierpliwie jednak 
słucha i czeka, aż jego rozmówca w którymś momen-
cie zamilknie, żeby i on sam mógł wreszcie coś po-
wiedzieć. Szanse na to ma jednak znikome, jako że 
Polak ze swojej strony oczekuje, że szwedzki partner 
w którymś momencie mu przerwie i weźmie czynny 
udział w rozmowie odnośnie własnej prezentacji. Nie 
chce go jednak popędzać zadawaniem zbyt osobistych 
pytań, aby nie wyjść na wścibskiego, więc – w ocze-
kiwaniu na dialog – kontynuuje swój monolog. Jak 
widać, taka rozmowa może być dla Szweda frustrują-
ca czy wręcz irytująca, podczas gdy Polak zaczyna się 
zastanawiać, co to za dziwnego typa ma przed sobą, 
który nie ma mu nic do powiedzenia. Czy to oznacza, 
że on, tj. szwedzki rozmówca jest znudzony lub nieza-
interesowany? Nie, to wcale nie musi tego oznaczać. 
Szwed daje sobie czas na sformułowanie myśli i ubra-
nie ich w słowa, a jednocześnie, dla dobra swojego 
rozmówcy, nie przerywa, aby jemu z kolei pozwolić 
na dokończenie wypowiedzi. Wtrącanie się do roz-
mowy, co według Polaka jest oznaką zaangażowania, 
Szwed nierzadko potraktuje jako arogancję. Zatem 
to, co Polak w kontaktach prywatnych i zawodowych 
może odebrać jako brak zainteresowania czy wręcz 
lekceważenia, jest niejednokrotnie – jeśli spojrzeć na 
to z perspektywy szwedzkiej – wyłącznie wyrazem 
szacunku dla integralności drugiej osoby.

To tylko jeden (oczywiście trochę tu karykaturalnie 
oddany) z wielu przykładów z życia codziennego, któ-
ry pokazuje, jak odmienne metody komunikacji mogą 
czasem prowadzić do niepotrzebnych starć czy ani-
mozji. Mimo bowiem napływu imigrantów, szwedz-
ka kultura jest nadal bardzo jednorodna, również pod 
względem kodu językowego i norm społecznych, 
różniących się pod wieloma względami od innych 
krajów. Nie powinno więc dziwić, że Polacy (czy 
też inni cudzoziemcy) często postrzegają Szwedów 
jako do przesady zorganizowanych, zaplanowanych, 
zdyscyplinowanych i (co ważne) lojalnych obywateli 
swego państwa, ale też powściągliwych, często wręcz 
nudnych, pozbawionych spontaniczności i poczucia 
humoru, zahamowanych emocjonalnie, itp. – lista 
tych szwedzkich „przywar” jest długa i często było mi 
(i jest) słyszeć narzekania rodaków na ową szwedzką 
układność i brak fantazji. Z kolei Polacy nierzad-
ko odbierani są przez mieszkańców Północy jako 
niewątpliwie pracowici (zwłaszcza jeśli chodzi o 
remonty szwedzkich domów czy posiadłości…) i 
sympatyczni, ale też zbyt hałaśliwi i impulsywni, 
niesłowni, niepunktualni oraz często wręcz zarozu-
miali i aroganccy. Dlaczego tak jest? 

Cóż, różnice między Polską a Szwecją są pod 
wieloma względami duże i wynikają po części z 

odmiennego rozwoju historyczno-społecznego w obu 
krajach. To, co może być postrzegane przez Szwedów 
jako polska arogancja czy zarozumiałość, ma nie-
wątpliwie swoje najgłębsze korzenie w wartościach 
i ideałach dawnej szlacheckiej Polski, a więc w hi-
storycznym i symbolicznym wizerunku samorząd-
nego, szlacheckiego właściciela ziemskiego. Znamy 
wszyscy powiedzenie „Szlachcic na zagrodzie równy 
wojewodzie”, odnoszące się do przywilejów nada-
nych szlachcie w XV wieku. Wedle nich nawet naj-
biedniejszy szlachcic czuł się gospodarzem kraju, a 
żyjąc bezpiecznie na swoich włościach mógł sobie 
zgoła bezkarnie poczynać, jako że nawet król nie 
miał prawa się do tego wtrącać. Niezbyt dla Polaków 
chwalebne określenie „polski sejmik” (szw. polsk 
riksdag), często niestety używane w Szwecji na okre-
ślenie chaosu i bezcelowości dyskusji, wywodzi się i 
dobrze ilustruje ducha politycznego tamtych czasów. 
Druga wielka różnica, to położenie najniższej klasy 
społecznej: w przeciwieństwie do Szwecji, gdzie nie 
było poddaństwa, w Polsce najbiedniejsza warstwa 
chłopska jeszcze w połowie XIX wieku w praktyce 
uzależniona była od pańszczyzny.

W wyniku tej specyficznej sytuacji historycznej, 
politycznej i społecznej elitarny modus viven-

di – bezpośrednia spuścizna po szlacheckich wzorcach 
i systemach wartości – przetrwał paradoksalnie jako 
prymarna cecha w polskiej kulturze i mentalności aż 
do dzisiaj. Podczas gdy w Polsce dopiero w ostatnich 
dziesięcioleciach środowiska kulturotwórcze zaczęły 
odkrywać i wykazywać próby asymilacji „ludu”, jako 
ważnego i akceptowanego składnika kultury narodo-
wej, kultura szwedzka zasadza się na ugruntowanym 
w czasach praszwedzkiej chłopskiej społeczności eto-
sie kmiecia. Stąd tak w Szwecji popularne i hołubione 
dziedzictwo kultury chłopskiej zawsze było i nadal 
jest istotną częścią ogólnej świadomości społecznej. 
Pamiętając zatem o tym, jak wiele polska tradycja 
szlachecka znaczy dla Polaków, można uznać za iro-
nię losu fakt, że wizerunek, z którym wielu Szwedów 
jeszcze do niedawna spontanicznie kojarzyło Polskę 
– symbolizowany w szwedzkich mediach i świado-
mości ogólnej przez wspomniany wiejski krajobraz, z 
kiwającym się na wozie woźnicą czy przez inne sceny 
oddające miejskie komunistyczne realia – nie przyle-
ga bynajmniej do wyobrażeń, jakie sami Polacy mają 
na swój temat… Sądzę, że w tym właśnie zderzeniu 
starego, snobistycznego i przyjętego za pewnik pol-
skiego etosu szlacheckiego, z bardziej nieelitarnym, 
„ludowym” szwedzkim oglądem świata, kryje się de-
cydująca i często prowadząca do nieporozumień róż-
nica w zetknięciu kultur obu tych krajów.

Ostatnio w Szwecji, w związku z napływem 
obcych narodowości, dużo się mówi i pisze o 

polityce integracyjnej. Śmiem twierdzić, że Polacy na 
ogół nie sprawiają szwedzkiemu społeczeństwu zbyt-
niego kłopotu, a jako grupa dość szybko się w nim 
asymilują. Ale istnieją też bez wątpienia wspomnia-
ne wcześniej różnice, utrudniajcie niekiedy współ-
istnienie: szwedzką z góry starannie zaplanowaną 
organizację wszelkich spraw można przeciwstawić 
polskiej spontaniczności i „jakoś to będzie”-mental-
ności, szwedzki powściągliwy sposób zachowania 
wobec obcych kontrastuje jawnie z polską otwarto-
ścią i wylewnością, która z kolei przez Szweda może 
być postrzegana jako natrętna i uciążliwa, nie mówiąc 
już o różnicach wynikających z odmiennych tradycji 
religijnych – katolickiej i protestanckiej. Jednocześnie 
ośmielę się twierdzić, że dopóki jesteśmy świadomi 
tych obustronnych różnic w sposobach myślenia i 
działania, zarówno kontakt, jak i próby porozumienia 
czy zrozumienia nie są niemożliwe. Przeciwnie. Im 
więcej my sami – Polacy i Szwedzi – zadamy sobie 
trudu wniknięcia bez uprzedzeń w nasze kultury, tym 
łatwiejsze będą wzajemne stosunki. To nie tylko puste 
frazesy: przy obopólnej dobrej woli ewentualne koli-
zje kulturowe można będzie zastąpić cennymi kontak-
tami, zarówno jeśli chodzi o relacje zawodowe, jak i 
prywatne. Może wtedy też słynny i często w Szwecji 
przytaczany wers z utworu XVIII-wiecznego szwedz-
kiego poety i trubadura Carla Michaela Bellmana 
– „Co u diabła obchodzą cię polskie sprawy?”, sym-
bolizujący ducha minionego czasu i ówczesne swa-
ry – zostanie w końcu zmodyfikowany i zastąpiony 
chęcią konstruktywnego sąsiedzkiego bytowania. I 
oby to było bez utrwalania negatywnych stereotypów 
czy rozliczania Szwedów z polskiej, a Polaków ze 
szwedzkiej perspektywy, ale w imię wspólnych inte-
resów i z szacunkiem dla obopólnych podobieństw i 
różnic, zarówno jeśli chodzi o narodową mentalność, 
jak i życie społeczne. 

A zainteresowanych bliżej tą tematyką odsyłam 
do znakomitej książki Andrzeja Olkiewicza Jak żyć 
szczęśliwie w obcym kraju. Niezbędnik emigranta. 
Wydana przed laty zarówno w szwedzkiej, jak i w 
polskiej wersji językowej, jest nadal – a nawet coraz 
bardziej – aktualna!
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Andrzej Szmilichowski

Kreacje 
Malgi 
Kubiak
Mój stryj często powtarzał, że są ludzie, 
którzy uwielbiają opalać się w cieniu cudzej 
sławy. Balzak napisał, że upragniona 
sława jest prawie zawsze koronowaną 
nierządnicą. Myśli te przyszły mi do głowy 
po lekturze książki Marty Konarzewskiej 
“Wyklęta córka Kubiaków”.

Rzecz o mieszkającej w Sztokholmie Maldze 
Kubiak, córce znanego poety Tadeusza Kubiaka i 
Danuty Kubiak. Książkę tę wziąłem do ręki głównie z 
powodu tej ostatniej – przez pewien czas pracowałem 
bowiem z Danusią w Radzie Uchodźstwa Polskiego 
w Szwecji. 

Kim jest bohaterka książki? Na okładce książki 
czytamy: Urodzona w 1950 roku w Warszawie, re-
żyserka filmu niezależnej awangardy “usiłująca ze-
pchnąć tabu w obszar widzialny. Autorka absolutnie 
czystej pornografii, pisarka upadłej powieści, woka-
lista szkalującej rzeczywistości. W 2015 roku nagro-
dzona Niedźwiedziem Polarnym za kino przez Tupilak 
- Skandynawską Organizację LGHBTQ. Twórczyni 
ponad 40 filmów o freudowskim podtekście i freu-
dowskim poślizgu. Aktywistka, feministka, człowiek”. 
To swoiste curiculum vite doskonale współgra z tre-
ścią książki, ale jest także ostrzeżeniem, że bohaterka 
książki ma poważne problemy tożsamościowe. 

Konarzewska skonstruowała niezłą książkę w opar-
ciu o liczne rozmowy z Malgą Kubiak, uzupełniając 
ją o fragmenty archiwalnych zapisów dotyczących jej 
ojca, Tadeusza Kubiaka. Był on niewątpliwie barwną 
postacią powojennego świata literackiego w Polsce 
i, niestety, z dość typową twórczą przeszłością dla 
tego wczesnego okresu powojennego. Kubiak, zdol-
ny poeta, ma na swoim koncie wiersze gloryfikują-
ce komunizm, między innymi wiersz “Serce partii”, 
czy wiersz o “towarzyszach z Bezpieczeństwa”. Tak 
o nim pisał Jerzy Autuchiewicz w Rzeczpospolitej (4 
września 2008 roku):

W wierszach możemy spotkać się z określaniem ube-
ków jako „synów i wnuków Feliksa Dzierżyńskiego”. 
Niemal jak mantra powtarzana była przypisywana 
Dzierżyńskiemu maksyma mówiąca o tym, że czekista 
musi mieć chłodny rozum, gorące serce i czyste ręce. 
W oparciu o nią powstał wiersz Tadeusza Kubiaka 
„Serce gorejące”. Umieszczenie przez poetę wypo-
wiedzi Dzierżyńskiego na tle romantycznego „miej 
serce i patrzaj w serce” zakrawa na niesmaczny żart i 
kpinę z dobrego gustu.

Pokochać sprawę i ludzi. I tych uczuć nie zdra-
dzić za nic. Dla spraw trudnych szlachetnie się 
trudzić, wbrew głupocie i złu i kanalii.

Takim pracom – życie i więcej, Pięknym jak 
rzecz pospolita. Sprawom takim oddać ręce, 
Płonąć sercem. I o laur nie pytać. (…)

Wiemy – gorące serce jak kryształ czyste ręce 
i mózg na warcie.

Wyłania się obraz funkcjonariusza aparatu bezpie-
czeństwa jako człowieka niezłomnego, wierzącego w 
słuszność sprawy i partyjną ideologię, z determinacją 
wykonującego polecenia partii. Stoi on na straży ludu, 
z którego sam się wywodzi, a to umacnia go w dalszej 
walce. Bohaterowie są szlachetni i przesyceni wznio-
słymi ideami.

Tadeusz Kubiak, z AK-owską biografią, później 
zasłynął jako poeta piszący o miłości, a jeszcze bar-
dziej jako autor wielu znanych piosenek i wierszy dla 
dzieci. Ale miał jeszcze jedną przypadłość typową dla 
tego powojennego literackiego, kulturalnego świata: 
to świat nocnego życia i nie kończących się  libacji. 
Ten wątek odegra ważną rolę w kształtowaniu boha-
terki książki Marty Konarzewskiej.

Książka reklamowana jest słowami: Od dziecka 
była dorosła. Zapytana, co znaczy życie rodzinne, 
milczy. Ale nie ma wątpliwości – poezja była najważ-
niejsza. Ważniejsza niż to, że byli ojcem i córką. Bo 
był jedynym mężczyzną, który naprawdę ją kochał. 
“Kochał inaczej niż pozostali”...

Marta Konarzewska w rozmowie z Małgą Kubiak 
z przemilczeń, wyparć, domysłów i legendy tworzy 
“prywatną” historię z Historią w tle. Gdzie pisarze, 
artyści – cała artystyczna plejada PRL-u – nocne ży-
cie, alkohol obserwowani są przez małą dziewczynkę, 
która wchodzi pod stół, kiedy rodzice zaczynają się 
kłócić. Matka jest schizofreniczką, która nie chce się 
leczyć. Ojciec pisze książki dla dzieci, a jego własne 
dziecko chowa przed nim alkohol... i buty. Trauma 
powraca przez całe życie. Miłość i nienawiść pójdą 
razem. A dorosła kobieta nadal zna tylko dziecięce 
metody na przetrwanie.

W jednym z wywiadów Konarzewska na pytanie 
“dla kogo napisała książkę, komu by ją poleciła?”, od-
powiada: Tym, którzy w ogóle nie znają Małgi Kubiak 
i chcą poznać tę arcyciekawą biograię. Tym, których 
nie obchodzi ta jednostkowa historia, ale za to fascy-
nuje psychoanaliza i zagłębianie się w emocjonalnej 
zależności. Tym którzy psychologię uznają za uprosz-
czenie, ale za to kochają poetyckie światy. 

Mamy więc w książce świat wykreowany przez 
Małgę Kubiak, który jednak nie do końca jest praw-
dziwy. Opowieść bohaterki czyta się jak dziennik 
kurtyzany, albo rozczarowanej Lolity, Kubiak 
wciąż prowokuje, posądzam też, że nieźle zmyśla. 
Do pewnego momentu czyta się książkę z zaintereso-
waniem, ale później jest już tego “za dużo”. I tu po-
wracam do pierwszego sformułowania w tym tekście, 
że opalanie się w cudzej sławie, to niezbyt efektowna 
przypadłość. 

Gabriel Maciejewski, na swoim literackim blogu, 
tak pisał o książce w tekście “Dyskretny urok kazi-
rodztwa” (nie wnikam w jego polityczne sympa-
tie, które są daleki od moich): Małga Kubiak, czyli 
Małgorzata Kubiak, od wielu lat mieszka w Szwecji 
i jest performerką. Swego czasu gazownia opubliko-
wała o niej duży reportaż i ja wtedy usłyszałem pierw-
szy raz o tej dziwnej kobiecie. Z tego co można się 
było zorientować cała jej życiowa aktywność polega 
na aranżowaniu zbliżeń z różnymi osobami oraz na 
filmowaniu tego i lansowaniu się na tym. Jeśli aku-
rat nikogo nadającego się do seksu w pobliżu nie ma, 
pani Małga rozbiera się i aranżuje przed kamerą ja-
kiś program autorski. I tak w kółko. Można by to na-
zwać uzależnieniem albo dysfunkcją, ale ona – i trze-
ba dziewczynę za to pochwalić – zrobiła z tej swojej 
przypadłości biznes. Skąd tej nieszczęśliwej kobiecie 
się to wzięło? Marta Konarzewska sugeruje, że to z 
powodu mrocznego powinowactwa jej ojca poety z 
Jesieninem. Uważa też, że pomiędzy Małgą, a jej oj-
cem istniała taka sama więź, jak pomiędzy Serge’m 
Gainsbourg a Charlotte Gainsbourg, jego córką. I tak 
można w nieskończoność, albowiem zawsze coś jest 
podobne do czegoś. Już z tego szydziliśmy, ale można 
jeszcze raz – Yama to po japońsku góra, a po polsku 
dziura. Kura to rzeka, a kura to ptak nielot i tak można 
w nieskończoność. To, że coś jest do czegoś powierz-
chownie podobne nie decyduje o tym, że rzeczy te ma-
ją jakiś rzeczywisty związek.

Maciejewski zauważa rzecz podstawową – Małga 
Kubiak istnieje na peryferiach życia kulturalnego, a 
im bardziej jest kontrowersyjna, tym większa szansa 
na sławę. Ale chyba nie tędy droga. 

Nie chcę wnikać w psychologiczny obraz bohaterki 
książki Konarzewskiej. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że rodzinna sytuacja w jej młodości musiała mieć 
swoje konsekwencje. O Maldze (Małgosi) słyszałem 
od czasu do czasu z ust jej matki, Danusi. Już i tutaj 
w Szwecji ta relacja matki z córką nie była łatwa. Nie 
jest już tajemnicą, że Danusia, w Polsce pracująca ja-
ko scenografka w teatrach, a w Szwecji w bibliotece 
polskiej w Sztokholmie, cierpiała na schizofrenię. To 
nie ułatwiało im kontaktów. 

“Wyklęta córka Kubiaków” jest zarówno samokre-
acją Małgi, jak i literacką kreacją Konarzewskiej. Jak 

w tych kreacjach – które nie zawsze ze sobą współgra-
ją – odnaleźć prawdę? Nie wiem. Zabrakło mi siły, by 
książkę doczytać do końca. Ale pewnie nie o prawdę 
chodziło. Kubiak (dzisiaj 71 lat) bez szokowania nie 
potrafi już żyć, i wiek jej nie przeszkadza. To akurat 
pozytywna cecha. Ale sceptyczny jestem do jej za-
pewnień, że “wszyscy” w świecie literackim i kultu-
ralnym ją znali, że siedziała na kolanach nie jednego 
poeta i pisarza. Ale właśnie na tym polega jej kreacja. 

W artystycznym świecie w Szwecji mało jest zna-
na, bardziej środowiskowo, bo potrafi wzbudzać sobą 
uwagę. Do jednego z recenzentów książki napisała 
prośbę o umieszczenie pod jego tekstem sprostowa-
nia: “Moja relacja z Ojcem była normalna, dobra, 
moja wypowiedź uległa manipulacji autorki. Małga 
Kubiak”. Ale już Jerzy Stanisław Lec napisał kiedyś: 
Twórzcie o sobie mity, bogowie nie zaczynali inaczej.

Marta Konarzewska: Wyklęta córka Kubiaków. 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2020, s.512

Tadeusz Nowakowski

Człowiek zarabiający na chleb w jakimkolwiek 
zawodzie i zakątku świata, najchętniej rozmawia 
o sprawach związanych z pracą. Pewnie dlate-
go, że mało wie o innych przestrzeniach swojej 
egzystencji. Jesteśmy tym co robimy związani i 
zaabsorbowani, że nie starcza czasu, sił i ochoty, 
by rozeznać się w czymś więcej. Dla wielu, dla 
większości, życie jest surowym i wymagającym 
nadzorcą, zajętym stawianiem mu przeszkód oraz 
(zdradzieckich?) pokus. 

Napotykamy je (przeszkody) zawsze i wszę-
dzie. W raju również, co z wiadomym skutkiem 
wykorzystał sssssprytny wąż! Stawia je życie, ale 
od nas samych zależy na jakim terenie będziemy 
się z nimi mierzyć. Z tym, że tylko osobiste prze-
-życia dają kanwę do rozliczeń, jak również oka-
zywania szacunku prawdzie, jak niewygodna by 
nie była. 

Miliony ludzi, odważę się powiedzieć, że więk-
szość populacji tej Ziemi, odczuwa swoje życie 
jako niespecjalnie udane. Wielu uważa, że są 
w jakiś sposób okaleczani i pozbawiani czegoś 
ważnego, tylko nie potrafią powiedzieć czego. 
Błądzą, ślepną, głuchną, marnieją w oczach, a 
kiedy próbują się z tego wydostać, brak im sił. W 
końcu umierają. 

Przesadziłem trochę, wiem, ale szykowałem 
tak grunt pod arcy ważne i gorzkie jak piołun py-
tanie: kto może być tak bezduszny, tak bezkom-
promisowy, tak zimny jak lód i bezuczuciowy, 
by ośmielić się kłaść na szale Dobra i Zła biedne 
ludzkie dusze, wiedząc jak niezorganizowany, jak 
kruchy, jak niedokończony jest człowiek?

Czesław Miłosz w książce „Prywatne obowiąz-
ki” pisał, że patrząc kiedyś na kaczki taplające 
się w kałuży na środku wiejskiego traktu, zapytał 
starego człowieka siedzącego na ławeczce przed 
chatą: – Dlaczego one ciągle są tu? Dlaczego nie 
idą do rzeki? A rzeka płynęła jakieś sto metrów 
od miejsca gdzie byli. Staruszek podniósł wzrok 
na Miłosza i powiedział cicho: – Ba, żeby one to 
wiedziały. Freudowskie ukąszenie, że kończąc 
poprzedni akapit przypomniałem sobie ten frag-
ment z Miłosza?

Igor Strawiński po wizycie w Moskwę powie-
dział, że dla niego Rosja to merde z szampanem, a 
słowiańszczyzna swój kształt duchowy zawdzię-
cza chrześcijaństwu. Jeżeliby chrześcijaństwo od-
jąć, pozostanie coś w rodzaju rozlazłego kisielu, 
jakaś bulgocąca maź, która w końcu pękłaby jak 
bańka mydlana i zalaliby ją Chińczycy. Słowa te 
kompozytor zanotował na przełomie dziewiętna-
stego i dwudziestego wieku. W czasach, kiedy 
wielu rosyjskich pisarzy zazdrościło Polakom 
katolicyzmu. 

Im jesteśmy starsi, tym mocniej naciska prze-
szłość. Ale to nie przeszkadza w żaden sposób 
teraźniejszości trzymać nas pod ciśnieniem. Idąc 
orwellowskim tropem można by powiedzieć, 
że świat miałby się zdecydowanie lepiej, gdyby 
człowiek dysponował takim rodzajem wyobraźni, 
jaka pozwalałby mu na przeżycie tylko jednego 
kolejnego dnia. Może miał rację filozof pisząc: 
Błąd jest przywilejem życia? 

Kruchość 
wiekuista
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Aleksander Kwiatkowski

Nim słońce wzejdzie... 
deszcz pada wszędzie
Szczęśliwym warto być za życia. Także docenianym, 
co jest jednym z warunków szczęścia, satysfakcji, 
zadowolenia z siebie. Nic z tego nie występuje po 
śmierci. A taki jest los wielu wybitnych ludzi. Najwybit-
niejszy przykład? Franz Kafka. Ogromną większość 
jego literackiej spuścizny ogłosil po śmierci pisarza 
Max Brod w wyraźnej niezgodzie z daną mu obietnicą.

Mniej znany przykład: Marek 
Szapiro (1917-2002). Niezwykle 
uzdolniony (języki obce), humanista 
głęboko wrosły w polską historię i 
kulturę, utalentowany literacko (udane 
próby poetyckie), wybitny szachista.  
Ale  to wszystko nie zapewnia utrzyma-
nia, więc: lekarz-neurolog (studia me-
dyczne przerwała wojna, ukończone po 
jej zakończeniu), praca w Polsce (Łódź, 
Warszawa), doktorat w zakresie historii 
medycyny, dorobek naukowy; po roku 
1970 w Szwecji (Örebro, Sztokholm). 
Czyli udane życie, a gdzie sława? 

Jeszcze w latach 1930. wygrywa 
jedną partię symultanki ex-mistrza 
świata Capablanki,  odnosi też sukcesy 
po wojnie. Ale książka “Moje szacho-
we życie” (2005) ukazała się dopiero 
po śmierci autora. Jedyny druk zwar-
ty za życia to oryginalne wspomnie-
nia od wczesnego dzieciństwa po lata 
1970., wydane w Sztokholmie w roku 
1981 pod pseudonimem Mieczysław 
Stawski: “Deszcz pada wszędzie”.  
W rękopisie pozostawał jeszcze dłu-
gi dziennik z niemal 2 lat ukrywa-
nia się, wydany dopiero w roku 2007 
przez Żydowski Instytut Historyczny. 
Właśnie temu tekstowi poświęcę naj-
więcej uwagi.

Marek Szapiro, jego brat Jerzy S. 
(1920-2011, po wojnie również lekarz, 
neurochirurg) i rodzice: Kaufman S. 
(1888-1977) i Ella S. (1887-1957) z 
domu Mandelsztam, oboje lekarze-
-stomatolodzy – wszyscy po ucieczce z 
warszawskiego getta na początku 1943 
r. znaleźli schronienie w piwnicy i na 
parterze obszernego domu małżeństwa 
Mariana i Janiny z Wojnarowskich 
Petri, w Wawrze pod Warszawą, na 
linii podmiejskiej, łączącej stolicę z 
Otwockiem. Rodzina Szapirów dyspo-
nowała pewnymi rezerwami finanso-
wymi, które dawały środki na utrzy-
manie, z upływem czasu uzupełniane 
sprzedażą rozmaitych przedmiotów. 
Ponadto Marek S. rewanżował się go-
spodarzom udzielaniem korepetycji ich 
nastoletniemu synowi. Sam pobyt nie 
był pozbawiony innych urozmaiceń.  
Willę odwiedzał często szwagier go-
spodarza, Mieczysław Niewiarowski, 
o poglądach endeckich, napewno prze-
ciwny pomysłowi ukrywania Żydów 
(o czym nie wiedział), zawsze gotów 
do protestu w tej sprawie, a może na-
wet donosu. Ten medal (a także me-
dal przyznany rodzinie Petri przez 
Yad Vashem) ma jednak więcej niż 
dwie strony. Autor dziennika opisuje 
przejściowo trudne warunki ciągłe-
go przebywania w kryjówce, warunki 
znoszone cierpliwie, co jednak niekie-
dy wyładowuje się w pozbawionych 
moralnych hamulców zarzutach wobec 
swych zbawców. Są wyrazy wdzięcz-
ności, ale też pretensje, nie pozostające  

w jakiejkolwiek proporcji do wagi oca-
lenia życia i ryzyka ponoszonego przez 
ratujących. Stanowi to przykry zgrzyt 
w narracji, którego nie rozładowuje 
napisany później i cytowany w przed-
mowie tekst uznający zasługi Stefana 
Petri z rodziną. Szapiro napisał w do-
datku, w podobnym tonie utrzymany, 
choć bardziej generalnie ujęty tekst, 
zamieszczony – po cenzuralnych skre-
śleniach, o których dowiadujemy się ze 
wspomnień z roku 1981 – w antologii 
“Ten jest z ojczyzny mojej” (1969). 

Niezbyt pozytywne cechy charak-
teru, może nie są dominujące, ale jed-
nak obecne także we wspomnieniach. 
Można zaobserwować jakiś rodzaj dy-
stansu do spraw i ludzi, dystansu niekie-
dy graniczącego z cynizmem. Pozory 
zostają zachowane, ale pozostaje osad 
lekko zaznaczonego, megalomańskie-
go poczucia wyższości, także silne-
go odczucia własnej (niezasłużonej) 
krzywdy, pecha, braku siły przebicia. 
Dotyczy to zarówno kariery naukowej, 
której osiągnięcia dokonały się wbrew 
zakulisowym intrygom zwierzchnika, 
jak i wahań w zajęciu kosekwentnego 
stanowiska wobec komunizmu, syjoni-
zmu, antysemityzmu, z czym wiąże się 
długi namysł co do ewentualności emi-
gracji z Polski. Dokonuje się ona już po 
wypiciu ostatniego kielicha goryczy, 
czyli po marcu 1968 i kilkumiesięcznej 
odsiadce. 

Dotyczy to także życia prywatnego. 
Jak bowiem ocenić wynurzenia o cha-
rakterze intymnym, mówiące o braku 
wierności małżeńskiej i odnotowywa-
ne jakby z mało skrywaną satysfak-
cją, w dodatku pisane i publikowane 
w Szwecji za życia żony (która męża 
zresztą przeżyła i zadbała o wydanie 
jego pozostałych manuskryptów).

Przejściowym trudnościom, czy nie-
wygodom, poświęca autor w dzienniku 
niewiele miejsca. Większość niemal 
800 stronic druku to analiza wydarzeń 
na świecie (bardziej niż w Polsce, od 
której odcina kryjówka), przebiegu 

druga z nich prowadziła działania nie 
licząc się ze stratami, pierwsza ostroż-
nie dysponowała własnymi siłami na 
kilku frontach.    

Ten drobiazgowy opis sprawia nie-
kiedy wrażenie pracy doktorskiej z 
historii II wojny światowej, na jej przy-
padkowo wybranym wycinku czaso-
wym i z wykorzystaniem wybranych, 
ograniczonych źródeł. A ucieczką 
przed absurdem tego wrażenia mo-
gło by się stać np. podjęcie dziś przez 
kogoś pracy doktorskiej dotyczącej  
sposobu obserwacji/odbioru tych wła-
śnie wydarzeń przez ich przypadkowo 
umiejscowionego – w nienajlepszym 
punkcie obserwacyjnym – świadka. 

Tego zadania nie podjął się wpraw-
dzie wydawca i redaktor książki, dy-
rektor ŻIH Feliks Tych, ale opatrzył 
dzieło siecią wyczerpujących przypi-
sów, opracowanych przy – zapewne 
dużym wkładzie – (współ)pracy Mag-
daleny Prokopowicz. Te przypisy to 
najczęściej dokładne daty opisywanych 
wydarzeń na frontach oraz krótkie bio-
gramy wymienianych w tekście oso-
bistości: polityków czy wojskowych. 
A także wyjaśnienia skomplikowa-
nej sieci zależności w rodzinie Petri i 
Wojnarowskich. Dodatkowe informa-
cje znajdują się w przedmowie wydaw-
cy oraz w krótkim słowniku głównych 
osób z kręgu narracji.

Marek Szapiro: Nim słońce wzejdzie... 
Dziennik pisany w ukryciu 1943-1944. 
Warszawa 2007, Żydowski Instytut 
Historyczny s.682.
                                                                                                                                   
Mieczysław Stawski: Deszcz pada wszędzie. 
Sztokholm 1981. Jedność s.162.

wojny światowej na wszystkich fron-
tach oraz podwiązanej pod batalisty-
kę polityki podmiotów konfliktu, od 
mocarstw po najmniejsze jednostki 
podejmujące samodzielne decyzje. 
W omówieniach tych autor korzysta 
z kilku rodzajów źródeł: nie z zabro-
nionego radia, lecz dostarczanej przez 
gospodarza prasy, głównie niemieckiej 
(kilka tytułów: Warschauer Zeitung, 
Das Reich, Deutsche Allgemeine 
Zeitung, Krakauer Zeitung, Völkischer 
Beobachter), gadzinowej (Nowy Kurier 
Warszawski) i podziemnej (“gazetka”, 
np. Biuletyn Informacyjny). To dość 
jednostronne ukierunkowanie  nadra-
bia autor krytycznym dystansem do 
wielu źródeł (innych nie było). Dystans 
jest zwrócony głównie przeciw pro-
pagandzie goebbelsowskiej, ale także 
politycy koalicji aliantów otrzymują 
swoje dwa grosze pochwał i nagan. 
Stalin, ponoszący główny ciężar oporu 
na froncie wschodnim, traktowany jest 
niezbyt krytycznie. Więcej, autor snuje 
niekiedy prognozy dotyczące rozwoju 
społeczeństw po zakończeniu wojny, 
zmierzających jakby w kierunku socja-
listycznym, a w każdym razie przeciw 
skompromitowanym reżimom, jak w 
Polsce sanacja. Trudno ocenić czy wzór 
widział w Sowietach, ale zdaje sobie 
sprawę z faktu, że Stalin nie zadowoli 
się byle jaką korzyścią po tak ogrom-
nych stratach w ludziach i infrastruktur
ze.                                                                                                                                

Niektóre wydarzenia, istotne z punk-
tu widzenia interesów Polski, docierają 
do autora jakby z opóźnieniem i osła-
bione. Dotyczy to zarówno śmierci 
gen. Sikorskiego w Gibraltarze, sprawy 
Katynia, jak udziału Polaków w zwy-
cięskim szturmie na Monte Cassino.  
Nawet Powstanie Warszawskie odbija 
się na końcowych stronach w sposob 
niepełny i wysoce niewystarczający, co 
jest wywołane odcięciem kryjówki od 
wszelkich źródeł, a strzały czy detona-
cje z drugiego brzegu Wisły kojarzone 
są raczej z frontem zbliżającym się od 
wschodu, niż z wybuchem powstania.                                                                                 

Opis światowych wydarzeń przez 
niemal półtora roku jest dramaturgicz-
nie tak rozciągnięty, że sprawia wręcz 
wrażenie narracji w zwolnionym tem-
pie. Front wschodni, po stalingradz-
kim przełomie, po jeszcze bardziej 
decydującej bitwie na łuku kurskim, 
jakby zamiera. Przesunięcia poszcze-
gólnych odcinków frontu, lokalne 
wyłomy, wkrótce zaryglowane przez 
przeciwnika, wycofywanie się na z 
góry upatrzone pozycje z ocaleniem 
siły żywej i sprzętu, udane manewry 
oskrzydlające. Wszystko to toczy się 
jak mucha w smole, wywołując znie-
cierpliwienie zarówno autora jak czy-
telnika. Podobnie się dzieje na innych 
frontach. Po opanowaniu przez alian-
tów Sycylii  stopniowe inwazje na wło-
ski but toczą się ślamazarnie, Niemcy 
opanowują sytuację, a krach reżimu 
Mussoliniego, tyle obiecujący, okazuje 
się bez znaczenia. Bez końca czekamy 
również wraz ze Stalinem na od dawna 
obiecywane przez aliantów otwarcie 
t.zw. II frontu, za który nie był uzna-
wany ani teatr działań przeciw Japonii 
w Azji, ani akcje we Włoszech. Gdy 
to w końcu następuje 6 czerwca 1944, 
desant  w Normandii rozwija się rów-
nie ślamazarnie. Niemcy, coraz słabsi 
w powietrzu, mają jednak w zanadrzu 
cudowne bronie, V1 i V2, które jednak 
nie sprawiają więcej kłopotu niż naloty 
Blitzu  w r. 1940.

Żadne państwo nie trwało tak długo 
w stanie wojny jak Niemcy i Polska. 
Dwie największe potęgi alianckie, 
USA i ZSRR, włączyły się w roku 1941 
z półrocznym odstępem. O ile jednak 
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Ciągle ważne jest spotykanie tylko  
tych samych ludzi co zawsze.

Odpowiedzialność jest obowiązkiem wszystkich. 
Czytaj więcej na krisinformation.se  

lub zadzwoń pod 113 13.
Dziękujemy, że robisz co możesz.

OD SZWEDZKICH WŁADZ

Wiosną jest dużo świąt.  
Obchodź je tylko z dobrze  

Ci znanymi osobami. 


