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Kiszonemu 
śledziowi
chwała

Wrażliwość 
czytania

Zwykłe 
i bolesne

Charakterystyczny, pikantny i z niczym 
nieporównywalny smak kiszonego śledzia 
powinien przypaść Polakom do gustu. 
Kisimy przecież kapustę, ogórki i inne 
jarzyny. Artykuł Andrzeja Olkiewicza  s.2

Drobiazgowe relacje z miejsc i odczuć są 
prozaiczne, może banalne. Jestem popraw-
na stylistycznie, ale tradycyjna w formie. 
Brak mi fantazji, aby pozwolić sobie na 
ekstrawagancje. I dlatego Miller jest 
wielkim pisarzem, a ja nie.
Artykuł Teresy Urban s.3
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Jedną z najczęściej przez ów duet 
rządzących Polską używaną frazą jest 
„powrót do normalności”. No, dobrze, 
tylko do czego współczesny Polak miałby 
powracać? Do czego warto wracać? Literki 
tego nie uniosą, to się tak nie da. 
Felieton Andrzeja Szmilichowskiego 7
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Kiszonemu 
śledziowi chwała
Żółte domy Odengatan złociły się w popołudniowym 
słońcu. Wysiadłem z tramwaju, przeszedłem na skos 
ulicę i wszedłem do bramy. Był rok 1961 i już od kilku 
lat mieszkałem w Szwecji.

Już w sieni poczułem nieprzyjemny 
zapach. Wszedłem na pierwsze piętro 
i po otwarciu drzwi do mieszkania, w 
którym wynajmowałem sublokatorski 
pokój, smród stał się jeszcze intensyw-
niejszy. Co tak cuchnęło? Ubikacja 
znajdowała się przy samym wejściu – 
zaglądnąłem, nie, czysto i schludnie! 
Poszedłem do kuchni. W zlewie leżało 
kilka otwartych konserw – nie było cie-
nia wątpliwości: to one były źródłem 
smrodu. 

„Surströmming”, przeczytałem na 
etykiecie. W tej samej chwili otworzy-
ły się drzwi obok i stanął w nich Hacke. 
Kołysał się jak żeglarz na pokładzie 
szkuty w sztormie, a oczy błyszcza-
ły mu jak u szczęśliwego dziecka. Na 
mój widok zawołał: ”Andrzej, przyja-
cielu, chodź, wejdź proszę, dostaniesz 
coś dobrego!” W pokoju siedziało całe 
wspaniałe towarzystwo: Johnny, Moje, 
Unkas, Tattar-Janne, Gruba Gunnel 
oraz gospodyni, pieszczotliwie zwana 
Babcią. Na podłodze leżał doberman, 
niewdzięczny pies, który mimo moich 
przyjacielskich podejść zawsze witał 
mnie głębokim i groźnym warczeniem. 
Ale nie tym razem! Teraz uniósł je-
dynie leniwie wargę, obnażył jeden 
ze swoich kłów i … na tym stanęło. 
Prawdopodobnie zapach w pokoju 
działał uspokajająco na psisko. 

 Johnny, szwagier Babci, podszedł 
do mnie z półmiskiem pełnym połysku-
jącej srebrną łuską ryby. Domyśliłem 
się, że to właśnie ten „surströmming”. 
Johnny zauważył wahanie w moich 
oczach, wziął więc kieliszek do ręki, 
napełnił go po brzegi wódką i rzekł: 
„Golnij sobie chłopie jednego, a doda 
ci to odwagi.” Niepewną ręką nałoży-
łem sobie rybę na talerz. Od przykrej 
woni ścisnęło mnie w gardle.

 ”Raz kozie śmierć”, rzuciłem sobie 
w myślach i ku radości moich norr-
landzkich gospodarzy posmakowałem 
śledzia. Przełknąłem jeden kęs, potem 
drugi i pikantna słoność wypełniła mi 
usta – zasmakowało mi! – poprosiłem 
więc o jeszcze jedną rybę.

 Od tego czasu, to znaczy od sześć-
dziesięciu lat, raczę się z wielką przy-
jemnością kiszonym śledziem. Co 
roku, gdy zbliża się sierpień, czekam 
z niecierpliwością – jak dziecko ocze-
kujące przyjścia Św. Mikołaja – na do-
roczną premierę. 

 Gdy nadejdzie wreszcie ten dzień, 
rozkoszuję się zapachem – nie, wonią! 

– i ceremonią związaną z podawaniem 
tej szlachetnej ryby. 

Od wielu lat zapraszamy wraz z 
żona naszych przyjaciół, miłośników 
kiszonego śledzia, na owo doroczne 
spotkanie. Udało mi się także pozyskać 
nowych entuzjastów wśród naszych 
rodaków. 

Myślę, że tajemnicą powodzenia 
jest sposób podania tego wspaniałego 
dania. Jeżeli robi się to z zaangażowa-
niem, ale rzeczowo, tzn. z zachowa-
niem wszelkich reguł gry, sukces jest 
murowany (choć zdarzają się też oczy-
wiście niepowodzenia...).

Gości z Polski, którzy odwiedzają 
nas w sezonie kiszonego śledzia, za-
praszamy zawsze na ten typowo pół-
nocno-szwedzki przysmak. Kilka razy 
zabrałem też ze sobą kiszonego śle-
dzia do Polski – często z pomyślnym 
rezultatem. 

Jestem przekonany, że charaktery-
styczny, pikantny i z niczym niepo-
równywalny smak kiszonego śledzia 
powinien przypaść Polakom do gustu. 
Kisimy przecież kapustę, ogórki i in-
ne jarzyny. Na dobrą sprawę nie ma 
chyba takiej osoby, która by miała od-
wagę twierdzić, że zapach gotowanej, 
kiszonej kapusty, witający nas na pro-
gu domu, należy do przyjemnych. A 
jednak, jakże inaczej odbieramy woń 
bigosu, gdy sami go przyrządzamy, a 
potem, pełni oczekiwań, zasiadamy do 
stołu i raczymy się nim, powtarzając za 
naszym wieszczem, Mickiewiczem, że 
w słowach wydać trudno bigosu smak 
przedziwny, kolor i woń cudną …

A zatem, wy wszyscy, którzy się 
wahacie i którzy jeszcze nie skoszto-
waliście kiszonego śledzia, odważcie 
się na to! Porzućcie obawy, pozbądźcie 
się uprzedzeń i zadzwońcie do jakiegoś 
znajomego entuzjasty tego dania, pro-
sząc go miło, aby was na nie zaprosił, 
bo zapowiada się, że tegoroczny ki-
szony śledź będzie równie dobry jak 
ubiegłoroczny!

 
Co to jest „surströmming”?
Produktem wyjściowym jest bał-

tycki śledź. Łowi się go w okresie 
kwietnia i maja, gdy ciągnie on wzdłuż 
północnego wybrzeża Szwecji na tar-
ło. Odgłowioną i oczyszczoną rybę 
wkłada się do beczek, zalewa solanką 
i poddaje fermentacji w temperatu-
rze około 14 stopni. Przy końcu lipca 

dojrzałe śledzie wkłada się do konserw 
o podwójnie grubej blasze i oddaje do 
sprzedaży. 

Wyjaśnijmy od razu powszechne 
nieporozumienie! Są ludzie, nawet 
bardzo wykształceni, którzy upierają 
się, że ”surströmming” to zgniła ryba. 
Gdyby tak było, autor tego artykułu od 
dawna już leżałby w grobie: zgniła ryba 
to straszna trucizna! Kiszony śledź, jak 
sama nazwa wskazuje, jest kiszony 
tak samo jak kapusta czy ogórki. W 
jednym i drugim wypadku w grę wcho-
dzi enzym kwasu mlecznego, który roz-
poczyna proces fermentacji. Powstaje 
wtedy antybiotyczny efekt, który kon-
serwuje produkt. Wydzielane gazy 
pachną różnie, bo w jednym wypadku 
kisi się materiał organiczny (śledź), a w 
drugim roślinny (kapusta czy ogórek).

W zasadzie kisić można wszystkie 
ryby. Do niedawna, w niektórych re-
gionach północnej Szwecji, kiszono 
również płotki. Ryby kiszone jada się 
w Islandii, hákarl – rekin, na Syberii – 
łosoś, w Norwegii, “rakfisk” – pstrąg 
albo sieja, zaś w Egipcie, krajach 
Indochin i Japonii jeszcze inne ryby. 
Na Grenlandii kisi się mięso ptaków i 
fok.

 
Historia
Już 5000 lat temu opisano proces 

kiszenia. Prawdopodobnie już wte-
dy kiszono też ryby. Starzy Grecy i 
Rzymianie zajadali się zatem kiszoną 
rybą.

Najstarsza szwedzka wzmianka o ki-
szeniu łososi pochodzi z roku 1348, a o 
kiszeniu śledzi z 1544. Największe ilo-
ści kiszonego śledzia konsumowano w 
XVIII wieku, w okresie szwedzkiej po-
tęgi militarnej. Używano go jako pro-
wiantu dla wojska – zapobiegał bowiem 
skutecznie szkorbutowi. Nie wszystkim 
ryba ta przypadała do smaku. Żołnierze 
pochodzący z południowych regionów 
Szwecji i cudzoziemscy żołnierze za-
ciężni stosowali nawet strajk głodowy, 
aby tylko otrzymać inne wyżywienie.  

Co jest potrzebne do stołu?
*  Dobry humor! * Ugotowane ziem-

niaki w mundurkach (jędrne, najlepiej 
”mandelpotatis”) * Posiekana cebula, 
biała albo czerwona (według uzna-
nia)  * Chleb, ”tunnbröd”, miękki lub 
twardy (kto co woli). Ważne, aby był 
świeży! Czerstwy smakuje jak kuchen-
na ścierka. Jak się nie ma ”tunnbröd”, 
to można użyć zwykłego chleba o neu-
tralnym smaku *  Masło *  Mleko lub 
woda. Jeżeli piwo, to o łagodnym sma-
ku. * Kieliszek wódki nie zaszkodzi. 
Najlepsza jest wódka czysta, a jeżeli 
gatunkowa, to również i ta o łagodnym 
smaku.

 
Jak się je kiszone śledzie?
Są różne szkoły, ja robię to w ten oto 

sposób:
Śledzie po wyjęciu z puszki lekko 

spłukuję zimną wodą i wykładam na 
półmisek. Są jednak i tacy, którzy nie 
spłukują, bo uważają, że wtedy śledź 
smakuje najlepiej.

Śledzia na talerzu oczyszczam z ości 
i ewentualnie ze skórki. 

Obieram ziemniaka/ziemniaki.
Na posmarowany masłem chleb kła-

dę oczyszczonego śledzia, pokrojonego 
w plasterki ziemniaka i cebulę. Można 
też na to jeszcze nałożyć łyżeczkę gę-
stej, kwaśnej śmietany. Miękki ”tunn-
bröd” zwijamy w rulonik, z twardego 
robimy kanapkę, tak zwane „klämma”. 
Smacznego! 

 
Dobre rady:
1. Pozbądź się uprzedzeń, pozwól 

sobie na zaspokojenie ciekawości! To 
bardzo ważne! (Zaproś gości o otwar-
tym umyśle – ciekawych na nowe. Nie 

znaczy to, że wszyscy muszą polubić 
smak kiszonego śledzia – ale ludzie 
przesądni, którzy przyjdą i ... w dodat-
ku głośno albo minami wybrzydzają, 
mogą popsuć pozytywny nastrój prze-
życia czegoś nowego.)

2. Jeżeli możesz, zorganizuj przyję-
cie na dworze.

3. Otwieraj puszkę na świeżym po-
wietrzu, najlepiej w towarzystwie gości 
– to niezawodny sposób na stworzenie 
miłej, wesołej atmosfery i poczucia 
„braterstwa broni”. Nie mówiąc już o 
neutralizacji zapachu!

4. Pierwszy otwór w puszce zrób pod 
wodą, na przykład w wiadrze. Ryba 
jest sfermentowana i sok może prysnąć 
na otwierającego albo na otaczającą 
cię publiczność. Otwieranie pod wodą 
zmniejsza też intensywność zapachu. 

5. Licz się z tym, że jedząc śledzia 
pierwszy raz, najprawdopodobniej nie 
zjesz więcej niż dwie ryby.

6. Początkujący mogą kupić goto-
we filety z kiszonego śledzia. Mają 
one łagodniejszy smak, no i nie trzeba 
ich obierać z ości. Niektórzy z mo-
ich przyjaciół uważają to jednak za 
„świętokradztwo”. 

7. Jeżeli nie chcesz, żeby ci się po 
jedzeniu odbijało, to lepiej jednak 
obierz śledzia ze skórki albo pij do nie-
go mleko, jak to jest praktykowane w 
Norrlandii. 

8. Co roku, na początku sezonu, 
wiele szwedzkich gazet przeprowadza 
testy i podaje, który z tegorocznych 
produktów jest według nich, najlepszy. 
Warto się z tym zapoznać!

9. Przedostatnia rada: Pospiesz się, 
bo wkrótce może być za późno. Jeżeli 
nasza ludzka pazerność i głupota nie 
zostanie zahamowana, to niedługo wy-
łowimy ostatniego śledzia. Producenci 
już teraz mają trudności z otrzymaniem 
surowca.

10. Ostatnia rada i ostrzeżenie: Wiele 
firm lotniczych zabrania brania kon-
serw z kiszonym śledziem do bagażu. 
Obawiają się przecieku albo eksplozji. 
Według firm produkujących, takiego 
ryzyka nie ma.

  
Ciekawostki:
Moja prywatna, bynajmniej nienau-

kowa, ankieta wykazała, że większość 
naszych rodaków nigdy nie spróbo-
wała kiszonego śledzia, mimo że wie-
lu z nich mieszka w Szwecji bardzo 
długo. Na pociechę dodaję, że dzielą 
to ”niedoświadczenie” z większością 
Szwedów.

W zeszłym roku sprzedano prze-
szło 900 tysięcy puszek. Prawie 60% 
produkcji sprzedawane jest na pół-
noc od rzeki Dalälven (tam się zaczy-
na Norrlandia, skupiająca około 8% 
ludności Szwecji). Podejrzewam, że 
większość z tych 40%, które konsumu-
je się na południe od Dalälven, jedzą 
Norrlandczycy w diasporze i ich po-
tomkowie. Tylko 0,2% śledzia idzie na 
eksport do Finlandii i trochę do Japonii.

Mimo, że prawo z 1937 roku, zakazu-
jące sprzedaży kiszonego śledzia przed 
trzecim czwartkiem sierpnia, przestało 
już obowiązywać, producenci zadecy-
dowali jednak, że w dalszym ciągu bę-
dą przestrzegać tej daty. Obawiają się 
bowiem, że nieuczciwa konkurencja 
może, w celach zysku, wypuścić wcze-
śniej na rynek produkt niedojrzały czy 
niedokiszony. Tegoroczna premiera 
przypada w czwartek 19 sierpnia.

Wbrew pozorom nie trzeba mieć 
żołądka ze stali. Śledź ten jest bardzo 
zdrowy, nadaje się do dietetycznego 
żywienia, a oprócz tego zawiera wita-
minę D. 

Andrzej Olkiewicz

Powyższy tekst, obecnie uaktualniony, 
był opublikowany w numerze 7-8/2003 
w nieistniejącym już czasopiśmie RELACJE.
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Teresa Urban

Wrażliwość czytania
Pandemia odcięła nas od  
teatru, opery, koncertów 
czy kina. Telewizja jest ich 
niedoskonałym substytu-
tem. Przeżycia live 
odbieramy znacznie 
silniej.

Molom książkowym, do których 
sama należę, nic nie może zastąpić 
biblioteki. Zamknięto je w okresie in-
tensywnej pandemii, ale obecnie ich 
lokalne filie wznowiły działalność 
przestrzegając wymogów ostrożności. 
Na razie nie mam odwagi z nich ko-
rzystać. Być może ofiary Covidu miały 
książki w rękach. Eksperci twierdzą, że 
wirus Corony szybko traci aktywność 
na gładkich powierzchniach, ale nie ma 
w tym względzie absolutnej pewności. 
Niektórym wystarczają audiobooki czy 
tablety, ale konserwatywni czytelnicy, 
tacy jak ja, przedkładają papierowe 
książki. Mają one wiele zalet. Obwoluta 
książki jest jak twarz przyjaciela, widzi 
się i czuje objętość tekstu, dostrzega ile 
stron już przeczytaliśmy, a ile zostało, 
łatwo powrócić do konkretnego ustępu 
i, co ważne, nie wymaga to zaawanso-
wanej techniki.

Pozostaje wiec przeszukać własne 
półki i wyciągnąć na światło dzienne 
tytuły, których z jakichś względów nie 
czytaliśmy. Unikam powtórnego czyta-
nia książek, nawet tych, które mnie za-
chwyciły. Wspomnienia czują się naj-
lepiej, jeśli pozostaną wspomnieniami. 

Wpadł mi w ręce „Klub Pickwicka” 
ale czytałam go z umiarkowanym za-
interesowaniem. Podziwiałam kunszt 
pisarski Dickensa, ale fabuła nie była 
w moim guście. Budziła jednak no-
stalgiczny sentyment, ponieważ była 
ulubioną lekturą mego ojca. Snodgras, 
Tupman i Winkle, nazwiska przyjaciół 
Pickwicka, były mi dobrze znajome. 
Ojciec często je wspominał, dzieląc się 
wrażeniami będącymi próbą zachęty do 
zapoznania się z książką.

Kiedy odkryłam na półce „Zielone 
wzgórza Afryki” Hemingwaya zasko-
czyło mnie, że nie czytałam tej książki. 
Byłam przekonana, że znam jego całą 
twórczość. Opowiada w niej o kraju, 
którego był miłośnikiem. Niestety, 
widzi Afrykę oczyma myśliwego. Do 
znużenia tropi antylopy kudu, młode 
kudu, stare kudu, samice kudu. Czasem 
udaje mu się zwierzę ustrzelić. Nie 
robi jednak tego, aby zaspokoić głód, 
tylko ma jakąś atawistyczną potrzebę 
zabijania. Kiedyś kobiety trudniły się 
zbieractwem, a mężczyźni zaopatrywa-
li rodziny w mięso. Może autor, jako 
myśliwy, czuł się pełniejszym męż-
czyzną? Gustował przecież także w 
krwawym i okrutnym barbarzyństwie 
corridy. Wywodzi się to chyba z kom-
pleksu, pragnienia bycia macho. Ale 
widocznie nie zdołał ujarzmić swoich 
demonów, ponieważ popełnił samobój-
stwo. Nie wystarczało mu bycie odda-
nym mężem czterech kolejnych żon, 
dobrym ojcem i doskonałym pisarzem, 
co doceniono przyznając mu nagrodę 
Nobla, której nie odebrał ze względu na 
zły stan zdrowia. Hemingwaya postrze-
gano jako pisarza o spójnym, oszczęd-
nym stylu, unikającym przymiotników. 
Zdaniem „Rekiny przypłynęły nad 
ranem” rozpoczyna jeden z rozdzia-
łów książki „Stary człowiek i morze”. 
– krótko i zwięźle. Ale w „Zielonych 
wzgórzach” prezentuje odmienny 
styl:  opisy przyrody, osobiste odczu-
cia, emocje i impresje ujęte w długie 
zdania. Jedno ze zdań ciągnie się nie-
mal przez całą stronę i może stanowić 

poważną konkurencję dla meandrów 
stylistycznych Marcela Prousta.

Olga Tokarczuk tworzy często wła-
sne słowa, na przykład bieguni czy 
bizarne. Jej twórczość postanowiłam 
ambitnie poznać czytając „Księgi Ja-
kubowe”. Ale lektura znużyła mnie już 
po pierwszym rozdziale. Może kiedyś 
powrócę do tej książki, najchętniej w 
polskim oryginale. „Prowadź swój pług 
przez kości umarłych” przeczytałam 
w całości z rozczarowaniem i niesma-
kiem. Już sam tytuł może wywołać 
depresję. Jest doskonała stylistycznie, 
ale treść jest deprymująca, wręcz nie-
moralna. Natomiast zbiór nowel „Gra 
na wielu bębenkach” urzekł mnie swą 
oryginalnością. Aby zdobyć uznanie 
jako utalentowany pisarz nie wystar-
czy być dobrym stylistą. Trzeba unikać 
banałów. Tematyka u Tokarczuk jest 
odkrywcza, nowatorska, poparta rze-
telnymi studiami. „Księgi Jakubowe” 
to powieść o nieudanym Mesjaszu,  
który próbował pogodzić religię z no-
woczesnością. Żyd – Jakub Lejbowicz 
Frank – zaczyna głosić idee, które 
szybko dzielą społeczność żydowską. 
Dla jednych heretyk, dla innych zbaw-
ca gromadzi wokół siebie krąg odda-
nych sobie uczniów. „Bieguni” to inna 
sekta nawiązująca do nazwy odłamu 
prawosławnych staroobrzędowców, 
biegunów (bieżeńców), wierzących, iż 
świat jest przesiąknięty złem, które ma 
do człowieka trudniejszy dostęp, gdy 
pozostaje on w ciągłym ruchu. Aby 
nie ulec złu, konieczne jest nieustan-
ne przemieszczanie się. „Opowiadań 
bizarnych” nie czytałam. Francuski 
przymiotnik bizarre w języku polskim 
znaczy dziwny, niezwykły, kuriozalny 
i takie są opowiadania zawarte w tej 
książce.

Wpadła mi w rękę nieczytana po-
wieść Iwana Turgieniewa „Ojcowie i 

dzieci”. Jest to studium relacji między-
pokoleniowych; stare idee kontra nowe 
mody, nihilizm kontra tradycja. Nie jest 
to zaskakujące. We wszystkich epo-
kach stare, konserwatywne pokolenie 
narzeka na nowomodne pomysły mło-
dzieży. Natomiast zaskoczyły mnie na-
strojowe opisy rosyjskiego krajobrazu. 
Autor, strona za stroną, wzbogaca fabu-
łę długimi opisami przyrody. Zadziwia 
zmysłem obserwacji natury i umiejęt-
nością przekazania tego realistycznie 
i jednocześnie z romantyzmem; czy-
telnik niemal słyszy szum liści, widzi 
błękitne niebo, czuje miękkość mchu. 
Nie podejrzewałam Turgieniewa o taką 
wrażliwość.

Henry Miller (nie mylić z Arturem 
Millerem, kolejnym mężem Marilyn 
Monroe) był jednym z najwybitniej-
szych pisarzy amerykańskich XX 
wieku, ale jego pisarstwo wywoływa-
ło liczne spory i kontrowersje. Przez 
jednych uważany za moralistę, przez 
innych za cynika, anarchistę i gor-
szyciela – do tego stopnia, że przez 
kilka dziesięcioleci jego książki były 
zakazane w Stanach Zjednoczonych. 
Otwarte wątki erotyczne to zdaniem 
autora nie pornografia polegająca na 
ukradkowym nurzaniu się w brudzie, 
tylko nazywanie rzeczy po imieniu. 
Jest więc autorem literatury erotycznej 
i kiedy odkryłam na półce jego „Kolosa 
z Maroussi” wahałam się, czy zabrać 
się do czytania, ale w tym  pamiętni-
ku z podróży po Grecji, nie występu-
je temat seksu. Miller przyjaźnił się z 
rodziną Durrell osiadłą na Korfu, ale 
wspomina ich okazjonalnie, co mnie 
rozczarowało. Odwiedziliśmy kiedyś 
górską wioskę Bellapaix na Północnym 
Cyprze, gdzie na placyku w cieniu 
morwy zwanej Drzewem Lenistwa pi-
sarz Lawrence Durrell, piastujący sta-
nowisko w brytyjskiej administracji, 

pracował nad powieścią „Gorzkie cy-
tryny Cypru”. Jego młodszego brata, 
Geralda, od dzieciństwa fascynowały 
zwierzęta. Założył on później ZOO na 
wyspie Jersey, ale pijąc bez umiaru nie-
chlubnie zakończył karierę umierając 
na marskość wątroby. Miller nie pisze o 
tym. Poznaje przygodnych Greków, ale 
nie znając greckiego języka porozumie-
wa się z nowymi  przyjaciółmi gestami  
i wszystkimi innymi znanymi mu języ-
kami. Jego wizja Grecji to ekstatyczny 
hymn na cześć najważniejszego miej-
sca świata. Niestety, wartki potok słów 
zamiast porywać czytelnika, zatapia go, 
a czytanie nuży.

Moja wizja Grecji jest tradycyj-
na. Impresje zebrałam w opowieści 
„Grecja moja miłość”, której fragmenty 
publikowane były w NGP. Opisywałam 
tam miejsca, głównie wyspy, które od-
wiedzaliśmy. Drobiazgowe relacje z 
miejsc i odczuć są prozaiczne, może 
banalne. Jestem poprawna stylistycz-
nie, ale tradycyjna w formie. Brak mi 
fantazji, aby pozwolić sobie na ekstra-
wagancje. I dlatego Miller jest wielkim 
pisarzem, a ja nie.
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Tadeusz Nowakowski

Jesteśmy w Halland
PODRÓŻE PO SZWECJI

W Halmstad grasuje pedofil. “Döden 
den bitterbleka” to thriller psycholo-
giczny rozgrywający się w warunkach 
szpitalnych, a głównym bohaterem jest 
chirurgu Andreas mieszkający w idylli 
willowej w Tylösand. Książka Anne-Ma-
rie Schjetlein, nazywanej nową królową 
literatury kryminalnej Zachodniego 
Wybrzeża (Västkusten), to jedna z wielu 
rozgrywających się w tym niezwykłym 
krajobrazie.

Odcinek wybrzeża między Göteborgiem a półwy-
spem Bjärehalvön to część zachodniego wybrzeża 
Szwecji, ale zupełnie inna niż obszar położony na pół-
noc od Göteborga. Teren jest bardziej płaski, piasz-
czyste plaże, miasta nieco większe, bardziej wielko-
miejskie. Chyba najciekawsze jest Varberg. Być może 
ze względu na dominującą zabudowę XIII-wiecznej, 
świetnie zachowanej twierdzy nad morzem, otoczonej 
fosą. W wielu przewodnikach miasto określane jest 
jako najbardziej malownicze w Halland.

Punktem, z którego najlepiej rozpocząć zwiedzanie 
tego obszaru jest Falkenberg. W tłumaczeniu na język 
polski to Sokola Góra. Kiedyś polowano tutaj z uży-
ciem sokołów. Miasto ma średniowieczną zabudowę, 
ale przeplataną nowoczesnymi, funkcjonalnymi bu-
dynkami. Dużo zieleni, a w południowej części miasta 
wzdłuż piaszczystej długiej plaży, wybrzeże zapełnio-
ne jest większymi i mniejszymi willami. Ten nadmor-
ski charakter widać tutaj zresztą wszędzie. Nie ma tu 
wieżowców – miasto sprawia przyjemne wrażenie. 
Mieszka tutaj około 30 tysięcy mieszkańców, latem 
w okolicznych letniskowych domach, pensjonatach i 
hotelach drugie tyle. Świetne miejsce dla szukających 
spokoju i wypoczynku. Poza główną plażą (Skrea) po 
północnej stronie kilka mniejszych, niektóre z wyso-
kim wydmami, ale znacznie mniej plażowiczów.

Jedziemy na północ od miasta, najpierw autostradą 
do Varberg, miasta znaczenie większego, z ciekawym 
rynkiem, na którym koncentruje się życie miasta. W 
okresie wiosennym i letnim można zawsze trafić na 
jakiś jarmark, na którym często sprzedawane są pro-
dukty okolicznych ogrodników. Po drugiej stronie 
torów kolejowych rozpościera się park kończący się 
przy nabrzeżu jachtowym z jednej strony i olbrzymiej 
warowni z końca XIII wieku. Historycznie nazywa-
na jest także Zamkiem Varberg, ale to dawny obiekt 
obronny w hrabstwie Halland. Twierdza rozbudowa-
na pod koniec XVI i na początku XVII wieku do silnej 
twierdzy, jednej z najnowocześniejszych w północnej 
Europie. Zamek był ważną sceną wojenną, która była 
kiedyś zajmowana przez każdą ze stron podczas nor-
dyckiej wojny siedmioletniej. Jednak po remoncie i 
budowie twierdzy, fortyfikacja nigdy nie była uwikła-
na w żaden konflikt zbrojny. W 1645 r. przeszła w 
ręce szwedzkie w wyniku pokoju w Brömsebro. Od 
średniowiecza do 1931 roku twierdza służyła również 
jako więzienie. Zachował się zarówno średniowiecz-
ny loch, jak i więzienie koronne z pojedynczymi ce-
lami z 1852 roku. Potem warownia stała się muzeum.

U podnóża warowni, na morzu znajduje się chyba 
najbardziej charakterystyczna budowla: drewniane 
kąpielisko połączone z lądem pomostem. Zimna łaź-
nia została zbudowana w 1903 roku w stylu orien-
talnym i stoi na palach w morzu (Kattegatt). Niech 
nikogo nie zaskoczy widok nagich kąpielowiczów za-
nurzających się w zimnej wodzie między palami, na 
których stoi łaźnia. To tutaj znany rytuał – a na brzegu 
nieraz można dostrzec mężczyzn zaopatrzonych w 
lornetki i podpatrujących kąpiących się...

Obecna zimna łaźnia jest trzecią wybudowaną, 
ponieważ dwie wcześniejsze – najstarsza z 1866 ro-
ku – zostały zniszczone przez silne sztormy na za-
chodnim wybrzeżu. W sąsiedztwie Kallbadhuset i 
Strandpromenaden znajduje się mała piaszczysta pla-
ża, która nosi nazwę “Barnens badstrand” (Piaszczysta 
plaża dla dzieci).

Z Varberg wracamy do Falkenberg drogą wido-
kową wzdłuż wybrzeża. Trwa to znaczenie dłużej, 
ale widoki są niezapomniane. Płaski teren urozma-
icony jest osadami – niektóre z niewielkimi portami 
rybackimi bądź jachtowymi. Warto zatrzymać się w 

niektórych, lokalne knajpki i kawiarnie zachęcają do 
odwiedzenia. 

Bliżej Falkenberg warto zatrzymać się w Morup. 
Za miasteczkiem od głównej szosy wąska droga pro-
wadzi do nadmorskiego rezerwatu znanego z zatrzy-
mujących się w swoich wędrówkach ptaków. Teren 
jest płaski. Jedynymi wzniesieniami są tylko dwa 
kopce grobowe, które noszą nazwę Kopców Braci. 
Wspomina się o nich w opowieści o królu Haraldzie 
Hårdråde i zgodnie z nią byli to synowie króla 
Vattnara, Snialler i Hialder, którzy zostali tam pocho-
wani. Północny z nich został otwarty kilka lat temu. 
Wewnątrz znaleziono m.in. kamienną trumnę z urną 
w środku i mieczem ułożonym na wierzchu. 

Już w czasach epoki kamienia istniało wokół Morup 
około 80 osad. Grobowce są z epoki żelaza, znalezi-
sko toporów i grotów włóczni zostało znalezione w 
Norra Långås, a złotą bransoletę z epoki Wikingów 
można oglądać w latarni Morup (wybudowana w 
1842 roku) tuż nad brzegiem morza. Bransoletka jest 
bardzo gruba i jest jednym z nielicznych złotych zna-
lezisk z epoki Wikingów wykonanych w Halland.

W średniowieczu cała parafia Morup należała do 
klasztoru Esrum. W 1177 r. arcybiskup Absolon wy-
stawił świadectwo własności klasztoru. Najstarsza 
część kościoła w Morup pochodzi z XIII wieku. W 
Morup przez długi czas istniała karczma, prawdopo-
dobnie w XVII wieku.

Kolejny dzień warto spędzić na podróży na połu-
dnie od Falkenberg. Najpierw “stolica” Hallandu –
Halmstad. Kiedyś była dużym miastem otoczonym 
murami i ważną twierdzą duńską. 

Miasto położone jest na skrzyżowaniu ważnych 
średniowiecznych szlaków handlowych – drogi pro-
wadzącej wzdłuż wybrzeża Hallandu na osi północ 
- południe oraz drogi wzdłuż koryta rzeki Nissan w 
kierunku Smålandii, tzw. Nissastigen. Najstarsze 
znane przywileje miejskie dla Halmstadu pochodzą 
z 1307 roku. Korzystne położenie umożliwiające po-
średnictwo w wymianie handlowej, przyczyniło się 
do rozwoju ośrodka miejskiego na tym terenie, któ-
rego najstarsze ślady pochodzą z połowy XIII wie-
ku. Przyjmuje się, że miasto zostało założone około 
1254/1255 roku przez króla duńskiego Krzysztofa I 
w związku z budową zamku nad rzeką Nissan (1255). 
Pierwotnie miasto zlokalizowane było około 2 km na 
północ od współczesnego centrum Halmstadu w górę 
rzeki Nissan, w miejscu gdzie obecnie znajdują się ru-
iny kościoła Övraby. Z 1264 roku pochodzi wzmianka 
o istniejącym tam klasztorze dominikanów. W klasz-
torze tym około 1270/1271 roku powstał najstarszy 
znany dokument spisany w Halmstadzie. Jest to list 
Petrusa de Dacia do niemieckiej mistyczki Krystyny 
ze Stommeln.

W latach 20. XIV wieku osada miejska została 
przeniesiona z Övraby na współczesne miejsce, bliżej 
wybrzeża. Stara osada w Övraby przetrwała do 1563 
roku. Nazwa nowego miasta zostało wymieniona w 
przywilejach z 1322 roku jako Broktorph, ale już w 
1327 roku jako Halmstad. W XV wieku rozpoczęto 
budowę kościoła pw. św. Mikołaja (S:t Nikolai kyr-
ka). Jest to jedyna średniowieczna budowla zachowa-
na w Halmstadzie.

Pod koniec XVI wieku Halmstad stał się centrum 
administracyjnym i wojskowym, należącego wów-
czas do Danii, Hallandu. Miasto zostało ufortyfikowa-
ne, a w 1595 roku rozpoczęto z inicjatywy króla duń-
skiego Chrystiana IV budowę zamku. W 1619 roku w 
wyniku pożaru większa część zabudowy miasta uległa 
spaleniu. Po pożarze miasto odbudowano według re-
nesansowych założeń architektonicznych. Układ za-
budowy centrum miasta, zachowany do dziś, nabrał 
bardziej regularnych kształtów. Po 1645 roku, kiedy 
miasto i cały Halland przeszły we władanie Szwecji, 
rozwój Halmstadu został zahamowany. 

Halmstad ma charakter bardziej nowoczesny i wiel-
komiejski niż Falkenberg i Varberg. Na obrzeżach 
miasta olbrzymie centra handlowe. W mieście port, z 
którego odpływają promy do Danii. Ale zaledwie parę 
kilometrów od centrum miasta znajduje się zupełnie 
inny świat – to Tylösand, najbardziej znany kurort 
nadmorski w Szwecji z 7-kilometrową piaszczystą 
plażą. W zatoce często wieje silny wiatr, więc jest to 
także doskonałe miejsce do surfingu. 

Całe nabrzeże Tylösand wzdłuż plaży pokryte jest 
lasem, w którym powstała ekskluzywna osada z im-
ponującymi willami. Historia Tylösands havsbad 

nie jest długa, sięga zaledwie początków XX wie-
ku. Najbardziej okazały jest 4-gwiazdkowy Hotel 
Tylösand, który od połowy lat 90. ubiegłego wieku 
należy do Per Gessle i Björn Nordstrand. Hotel posia-
da zaplecze konferencyjne, spa oraz kilka restauracji, 
w tym renomowaną Restaurację Akvarell. W nocnym 
klubie Leifs Lounge występował Per Gessle, ściany 
ozdobione są między innymi złotymi płytami Gyllene 
Tiders i Roxette. Hotel posiada również bogatą kolek-
cję dzieł sztuki.

Zupełnie inny charakter na najbardziej południowa 
część środkowego wybrzeża – półwysep Bjärehalvön 
nad Zatoką Laholmską pomiędzy miejscowościami 
Båstad i Torekow. To już Skania. Zazwyczaj głów-
nym miejscem docelowym na półwyspie są Hovs hal-
lar, czyli formacje skalne o wysokości od 10 do 30 m 
opadające w kierunku morza i uformowane poprzez 
procesy erozyjne, stanowiące najbardziej na północny 
zachód wysunięta część pasma Hallandsås. W niektó-
rych miejscach tworzą strome urwiska, w innych ka-
mieniste plaże. Obszar jest objęty ochroną i od 1971 
roku stanowi część rezerwatu przyrody Bjärekusten 
(Bjärekustens naturreservat). Charakterystyczne są 
tutaj piramidki zbudowane z różnej wielkości kamie-
ni, które każdy z odwiedzających to miejsce zostawia 
po sobie. Teren jest trudno dostępny, wymaga dobre-
go obuwia, by między skalistymi urwiskami chodzić. 

Prawdopodobnie od Hovs hallar pochodzi nazwa 
prowincji historycznej (landskap) Halland. Słowo hal-
lar (hällar) oznacza skały. Mieszkająca na południe od 
Hovs hallar ludność Skanii mogła w ten sposób okre-
ślać mieszkańców Halland, jako tych „po drugiej stro-
nie skał” (hallänningar). 

Przy Hovs hallar zostały nakręcone pierwsze sce-
ny filmu Ingmara Bergmana Siódma pieczęć (Det 
sjunde inseglet; 1957), gdzie rycerz Antonius Block 
(Max von Sydow) zaczyna grać w szachy ze Śmiercią 
(Bengt Ekerot).

Po drodze do Hovshallar mijamy Båstad – to naj-
bardziej na północ wysunięta miasto starodawnej 
prowincji Skanii. Miasto zabudowane jest wzdłuż 
głównej ulicy ciągnącej się równolegle do wybrzeża 
– zabudowa typowa dla Skanii, a raczej dla wpływów 
duńskich. Ulice wąskie, zabudowa niska. Pełno ka-
wiarni i restauracji. Båstad to szwedzka stolica teni-
sa ziemnego – ponad 60 kortów tenisowych, co roku 
rozgrywane są tutaj mistrzostwa Szwecji. Tutaj swoją 
karierę rozpoczynał Björn Borg. 

Jadąc w kierunku Hovs hallar z Båstad droga 
wspina się stromo pod górę, widoki jak na włoskim 
wybrzeżu. Roślinność też inna, bardziej południo-
wa. Mnóstwo galerii sztuki, małych sklepików, 
warto zatrzymać się w kawiarence przy Bäckdalens 
Handelsträdgård, gdzie serwują świetne ciasta. 

Wracając z Hovs hallar warto jeszcze pojechać w 
kierunku Torekov. Tak pisała w książce “Moje spo-
tkanie ze Skanią” Teresa Järnström Kurowska:

W miejscu, gdzie masyw półwyspu Bjärehalvön 
opada ku wodom Kattegate i ginie na linii kamie-
nistego brzegu, położone jest osiedle Torekov. Od 
dawien dawna znane jako wioska rybacka, a nawet 
jako port małych statków żeglarskich. Dziś nadal 
port rybacki tętni życiem. Nie trudno tu o świeżą rybę 
lub o solone śledzie. W maleńkim muzeum zgroma-
dzono pamiątki z różnych statków, które zawijały do 
portu w Torekov lub zatonęły na wodach południo-
wej Skanii. Dwa galiony “Saltpeter” i “Cleopatra” 
zdobią ścianę u wejścia do muzeum. Są one dziełem, 
kiedyś popularnej w Torekowie postaci, którą był ma-
rynarz artysta rzeźbiarz Peter Bruce. /.../ Położone, 
przy nabrzeżu, stare domki rybackie, nadają całemu 
otoczeniu bajkowy charakter. Niby domki z fajan-
su. Jest w Torekowie mała fabryczka fajansu - Rosa 
Ljung. Domków nie produkuje, ale różnego rodzaju 
figurki, świeczniki, naczynia, wazony do kwiatów, 
drobne pamiątki. Największąm popularność zyskały 
koty. W oknach domków Torekowa figurują najczę-
ściej te koty. Ustawione po dwa, zwrócone do siebie 
głowami lub odwrotnymi częściami ciała. Po wiosce 
krąży anegdota, związana z tymi kotami, a właściwie 
z mieszkankami domów rybackich. Gdy mąż-rybak 
wypływał w morzem na połowy, koty widniejące w 
oknach odwrócone były do siebie tyłami. Gdy wracał, 
te same koty, zmieniały pozycję i spoglądały na siebie. 
Widocznie żony rybaków źle znosiły samotność i wpa-
dły na sposób, jak wzywać pomocy”.

Torekov przyciąga nie tylko szwedzkich turystów. 
Podobno dom letni ma tu także znany brytysjki aktor 
Huge Grant. Nic dziwnego – to malownicze miejsce, 
tak jak malowniczy jest cały półwysep Bjärehalvön.
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Zwykłe i bolesne
Iż moi rodacy uwielbiają teorie 
spiskowe, nie jest żadnym newsem. 
Ale że kochają je najbardziej w Unii 
Europejskiej – to nowość i wątpliwy 
powód do dumy. Bowiem:

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Nieomal co drugi Polak uważa, że światem rzą-
dzi tajna organizacja, a 22 procent, że pandemia to 
oszustwo. 25 procent jest przekonane, że zamachu 
na  World Trade Center dokonali sami Amerykanie, 
tyleż że lądowanie na Księżycu było inscenizacją, 18 
proc. uważa że technologia 5G wzmaga objawy koro-
nowirusa, 31 proc. wierzy, że producenci szczepionek 
ukrywają „prawdziwe” działanie. Nieomal co drugi 
Polak uważa, że światem rządzi tajna organizacja.

W bańce pod Zawichostem idzie to mniej więcej 
tak: Udało nam się w 1989. bo się Ruscy dogadali z 
Zachodem – Oni biorą Białoruś i Ukrainę, a Zachód 
niech sobie bierze Polskę. Weszliśmy do Unii, bo po-
trzebowali taniego pracownika. A teraz, co? Żydzi 
wracają po swoje kamienice, bo ich Amerykanie 
namawiają i jeszcze wymyślili ocieplenie klimatu. 
Dlaczego? Pan jakiś niedzisiejszy, dziecko wie – żeby 
więcej zarobić na chłodziarkach!

Tyle o cywilnym świecie. Słów parę o umundu-
rowanych w czerń. Miasto Kostrzyn. Grupka wier-
nych klęczy przed polowym ołtarzem i egzorcyzmuje 
miejsce, gdzie odbył się PolandRock Festival, ponie-
waż w piosenkach były ukryte modlitwy do szatana. 
Miasto zostało zainfekowane złym duchem i trzeba to 
odczynić.

Pokropienie święconą wodą nie wykracza jesz-
cze za granice rozsądku. Ale egzorcyzmowanie za 
pomocą oleju, soli, wody, tylko ośmiesza religię. 
Współczuję racjonalnie myślącemu katolikowi, gdy 
słyszy o egzorcyście wyganiającym z wegetarianki 
diabła salcesonem.

Prowincjonalne przygłupy w sutannach!, obruszy 
się ktoś. To niepoważne! Słusznie, a zatem fragment 
listu odczytanego 27 lipca 1958 na Jasnej Górze przez 
prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
kandydata na świętego katolickiego kościoła, po-
święconego polskim dziewczętom i zatytułowane-
go „Tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej 
miłości”: 

Do rodziny, do narzeczeństwa, do małżeństwa 
wniesiesz przede wszystkim siebie... Twoje serce. To 
co wniesiesz, będzie takie, jaka ty jesteś: czyste i nie-
skalane, lub zbrukane... Szczęście twego narzeczeń-
stwa i małżeństwa zależy od ciebie samej. Jeśli wej-
dziesz w życie narzeczeńskie czysta, twoje małżeństwo 
będzie czyste. Próg twego domu będzie święty, dzieci 
twoje będą się rodzić z czystej matki. Jeśli wejdziesz 
zbrukana, wszystko będzie zbrukane” – powiedział 
prymas Polski. Słowem: Gruntujcie cnoty niewieście! 
Jak kiedyś gruntowały je wasze babki i matki!

Jedną z najczęściej przez ów duet rządzących 
Polską używaną frazą jest „powrót do normalności”. 
No, dobrze, tylko do czego współczesny Polak miałby 
powracać? Do czego warto wracać? Literki tego nie 
uniosą, to się tak nie da. Pójście do spowiedzi, Drodzy 
Wierzący, niczego nie załatwia, myśli, czyny i zanie-
dbania nie znikają, macie je dalej ze sobą na wieki 
wieków, amen.

27 lipca zmarł w Göteborgu Stefan 
Michnik. W okresie stalinizmu był 
sędzią Wojskowego Sądu Rejono-
wego w Warszawie. Przewodniczył 
składom sędziowskim, które 
schwytanych żołnierzy podziemia 
niepodległościowego i członków 
dawnej partyzantki antyhitlerow-
skiej skazywały na śmierć lub 
wieloletnie więzienie.

Śledztwo w jego sprawie przez wiele lat prowa-
dził pion śledczy IPN. Kilkukrotnie Instytut Pamięci 
Narodowej oraz Sąd Garnizonowy w Warszawie 
wnioskowały do szwedzkiego wymiaru sprawiedli-
wości o ekstradycję Stefana Michnika. Zarzucano mu 
wydawanie bezprawnych wyroków śmierci, jednak 
sąd w Uppsali nie zgodził się na jego wydanie. 

Stefan Michnik mieszkał w Szwecji od końca lat 
60’, pracował jako bibliotekarz. Mieszkał początko-
wo koło Uppsali, dopiero pod koniec życia przeniósł 
się do Göteborga. Nigdy nie przyznał się do zarzuca-
nych mu czynów. Stefan Michnik zmarł w wieku 92 
lat.  (ngp)

Zmarł Stefan 
Michnik
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Walczmy dalej aż do końca.
Twój wkład ma duże znaczenie.

Dziękujemy Ci za 
pracę z domu.


