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Proces
jak z Kafki
Jak z opowiadania Franza
Kafki. Nie wiadomo o co i
po co. 5 lipca br. odby³o
siê w Gdañsku pi¹te posie-
dzenie s¹du cywilnego w
sprawie o (rzekome) znie-
s³awienie, mieszkaj¹cego
obecnie w Sztokholmie, b.
cenzora Tomasza Srzy-
¿ewskiego przez profesora
Arnolda K³onczyñskiego.
Jest to typowa sprawa z
rodzaju kowal zawini³ a
œlusarza s¹dz¹. 2
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Straci³em
poczucie
rzeczywistoœci

Miejmy nadziejê, ¿e pa-
miêæ o dr Apolonii Za³us-
kiej-Strömberg na nowo
od¿yje tak¿e w Szwecji.
Pracowa³a bowiem jako
lektor jêzyka polskiego na
dwóch szwedzkich uczel-
niach, by³a w Szwecji
przez lata propagatork¹
polskiej literatury i kultu-
ry. O Apolonii Za³uskiej-
Strömberg pisze prof. Ewa
Teodorowicz-Hellman. 10

Projekt
Edda
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Proces,
jak z Kafki

Jak z opowiadania Franza  Kafki.
Nie wiadomo o co i po co. 5 lipca br.
odby³o siê w Gdañsku pi¹te
posiedzenie s¹du cywilnego
w sprawie o (rzekome)
znies³awienie, mieszkaj¹cego
obecnie w Sztokholmie, b. cenzora
Tomasza Srzy¿ewskiego przez
profesora Arnolda K³onczyñskiego.
Jest to typowa sprawa z rodzaju
kowal zawini³ a œlusarza s¹dz¹.

Rzeczywistoœæ
narodowo-
socjalistyczna

Nie mam na myœli intelektualistów, czy
kulturaln¹ elitê Kraju. Myœlê raczej o masach
¿yj¹cych w mniejszych miasteczkach, na wsiach i
ciê¿ko pracuj¹cych proletariuszach miejskich. O
tych, którzy musz¹ jakoœ ¿yæ za 1200 z³otych
albo maj¹ emeryturê w wysokoœci zaledwie 800
z³otych... O tych, którzy pracuj¹ za 7 z³otych za
godzinê albo nawet za 10 z³otych. O tych lu-
dziach – a nie jest ich ma³o – którzy s¹ zachwy-
ceni dodatkami na dzieci i innymi programami
socjalnymi rz¹du. Tym ludziom jest wszystko
jedno, czy te programy s¹ tworzone przez cy-
ników, czy z dobroci serca. Dla nich wa¿ne jest,
¿e ktoœ o nich pomyœla³, a na takie pomys³y nie
wpad³a poprzednia ekipa. Z perspektywy tej
ludzkiej masy, partia obecnie rz¹dz¹ca jawi siê
jako jedyna, która o nich pomyœla³a. Faktycznie –
nikt nie broni³ Platformie Obywatelskiej wpro-
wadzaæ takich ustaw. Mo¿e dlatego, obecna opo-
zycja, nie ma wielkiego pos³uchu, gdy domaga siê
powrotu demokracji.

Bo ci ludzie – masy – nie pojmuj¹ istoty
demokracji. Nie rozumiej¹ i nie chc¹ rozumieæ, ¿e
mo¿na utraciæ coœ istotnego, gdy rozmontowy-
wane s¹ instytucje demokratycznego pañstwa.
Has³a obrony demokracji, g³oszone przez PO czy
Nowoczesn¹, nie trafiaj¹ do tej masy ludzkiej. To
jakby zderzenie zupe³nie innych wszechœwiatów.

Ale nie tylko masa niebogatych Polaków
nie pojmuje o co chodzi KOD-owi. Sporo ludzi,
dobrze radz¹cych sobie w ¿yciu, nie chce nawet
wiedzieæ, o co naprawdê chodzi w systemie de-
mokratycznym. Polacy traktuj¹ zachodnie demo-
kracje raczej jak wytwory s³aboœci duchowej,
b¹dŸ ludzkiej u³omnoœci, ni¿ coœ, co warto naœla-
dowaæ. Mam wra¿enie, ¿e nawet podczas demon-
stracji domagaj¹c siê demokracji, to nie maj¹ na
myœli tego samego pojêcia, które g³osi i prakty-
kuje siê w zachodnich demokracjach. Te same
has³a – ale zawartoœæ i rozumienie ich jest zu-
pe³nie inne.

Nic wiêc dziwnego, ¿e w³adzê dzier¿y par-
tia, której program jest otwarcie socjalistyczny i
otwarcie narodowy – czyli narodowo-socjalisty-
czna. Jak to siê wymawia w skrócie?....

Niemcy, swego czasu, stali siê zwolenni-
kami takiego systemu. I nie dlatego, ¿e urodzili
siê w Niemczech, lecz dlatego, ¿e zgodzili siê z
takim w³aœnie programem... 

A w Polsce? A w Polsce s¹ ca³e regiony,
gdzie nikomu nawet przez myœl by nie przesz³o
popieranie innych polityków, ni¿ tych z PiSu. I,
proszê, nie mówcie mi, ¿e ci ludzie s¹ przekupie-
ni 500 z³otymi, bo bêdê was podejrzewa³ o brak
zrozumienia zwyk³ego, ciê¿ko pracuj¹cego cz³o-
wieka, którego nikt przedtem nie uszanowa³.

Tomasz Ho³uj

Wróci³em w³aœnie z Polski.
Miesi¹c tam by³em. Wszystko
wydaje siê po tym miesi¹cu jasne.
Polsk¹ rz¹dzi partia narodowo-
socjalistyczna i narodowi to nie
przeszkadza.

http://polonica.se/about.html

LISTA MIEJSC
W SZTOKHOLMIE,

GDZIE ZNAJDZIESZ
SWÓJ BEZP£ATNY
EGZEMPLARZ NGP

Rzecz ma siê tak: prof. K³onczyñski napisa³ do-
br¹ i bardzo ¿yczliw¹ dla polskiej spo³ecznoœci w Szwe-
cji ksi¹¿kê o przyd³ugim tytule: „My w Szwecji nie po-
rastamy mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach
1945-1980".

Autor opar³ siê na swoich badaniach, które prze-
prowadzi³ w oœmiu archiwach zarówno w Polsce i w
Szwecji, jak i w Anglii. Uwzglêdni³ te¿ opracowania:
Andrzeja Nilsa Uggli, Paw³a Jaworskiego, Leo Kantora
i wielu, wielu innych, m.in. moje. Na marginesie tej pra-

cy przytoczy³ (z drugiej rêki z podaniem Ÿróde³) opinie
o Tomaszu Strzy¿ewskim. Strzy¿ewski uzna³ te opinie
za krzywdz¹ce i poda³ Pana Profesora do s¹du. G³ównie
chodzi³o o moje artyku³y wydrukowane szeœæ lat temu
w Sztokholmie w Nowej Gazecie Polskiej. Wtedy
Strzy¿ewski grozi³ mi i wydawcy gazety s¹dem, ale do
tego nie dosz³o. Prawdopodobnie doradcy prawni wy-
t³umaczyli mu, ¿e w Szwecji taki proces musia³by prze-
graæ, o ile s¹d w ogóle chcia³by tak¹ sprawê rozpatrywaæ.

W Polsce prawo (prasowe i cywilne) jest inne.
Ale i tak nie wró¿ê Powodowi sukcesu. W Polsce mamy
tradycjê tzw. pieniactwa i podobne procesy ci¹gn¹³ siê
w nieskoñczonoœæ. Powo³uje siê coraz to nowych œwiad-
ków. Zeznawali ju¿ Grzegorz Braun, Piotr Szubarczyk
i inni ¿yczliwi by³emu cenzorowi ludzie.

Nastêpna rozprawa odbêdzie siê 5 paŸdziernika,
tak ¿e zabawa jeszcze jakiœ czas potrwa.

S¹d Okrêgowy w Gdañsku XV Wydzia³ Cywil-
ny powo³a³ mnie na œwiadka (op³acaj¹c mi podró¿ i po-
byt w Polsce). Dziêkujê. Od czasu, gdy jestem na eme-
ryturze skoñczy³y mi siê darmowe – s³u¿bowe podró¿e
do Polski.

Na rozprawê 5 lipca br. powo³ano tak¿e Tade-
usza Nowakowskiego, Eugeniusza Smolara i Zbigniewa
Romka (autora obszernej pracy o cenzurze). Nie by³o
pewnoœci czy do ww. dotar³o wezwanie (nie dotar³o –
dop. NGP). By³y jakieœ problemy z adresami. Koniec
koñców by³em jedynym przes³uchiwanym tego dnia.
Z tego zapewne powodu zadano mi pewnie wiêcej py-
tañ ni¿ planowano.

Przepytywa³ mnie Wysoki S¹d w postaci sym-
patycznej Pani Sêdzi, zadawali mi podchwytliwe pyta-
nia adwokaci Powoda: pani Monika Brzozowska i Je-
rzy Pasieka i sam Powód – Tomasz Strzy¿ewski vel
Thomas Starski. Ten ostatni zadawa³ mi tendencyjne
pytania, nie na temat i wszystkie te pytania Wysoki
S¹d uchyli³. Mimo tego, ¿e wyrazi³em chêæ odpowiada-
nia.

Odpowiem na nie teraz. By³y to pytania tego
typu: „Czy prawd¹ jest, ¿e w dniu takim a takim w ro-
ku 1974 Œwiadek spotka³ siê dwukrotnie z agentem SB
o takim stopniu i nazwisku w swoim mieszkaniu i restau-
racji Oxen?”. Nie zanotowa³em dok³adnie pytania tj.
daty i nazwiska, które zaserwowa³ Strzy¿ewski.

Otó¿ Tomasz Strzy¿ewski wszed³ prawem ka-
duka w posiadanie pewnych dokumentów z IPN na
mój temat i wybiórczo nimi szafuje przy ró¿nych okaz-
jach. Nie znam tych dokumentów, raportów agentów
SB, wiêc nie wiem, co jest w nich napisane. A z tego co
na ich temat Strzy¿ewski publikuje w formie aluzyjnej
na portalu Kongresu Polaków w Szwecji oraz innych
portalach i czasopismach, trudno siê zorientowaæ. Od
czasów, który przywo³a³ Powód, minê³o ponad 40 lat.

Ale wydarzenie to pamiêtam. Nie mia³em wów-
czas mieszkania i wynajmowa³em skromny pokoik w
akademiku. Tak siê z³o¿y³o, ¿e do póŸnych godzin noc-
nych by³ u mnie bryd¿ i rano o 10 lub 11 obudzi³ mnie
dzwonek. W stroju niedba³ym wyszed³em na korytarz
i otworzy³em drzwi wejœciowe. Na schodach sta³ raczej
niepozorny cz³owieczek w ortalionie, w rêku trzyma³
reklamówkê, któr¹ wówczas nazywaliœmy tradycyjnie
siatk¹. Facet powiedzia³, ¿e widzia³ siê z moim ojcem i
przywióz³ od niego prezenty. I „niech mnie pan wpuœci”
– doda³. Zdziwi³o mnie to trochê. Ojciec mia³ zwyczaj
uprzedzaæ mnie, gdy mi kogoœ podsy³a³. W tym czasie
by³o ju¿ automatyczne telefoniczne po³¹czenie Warsza-
wa – Sztokholm i nie trzeba by³o czekaæ w nieskoñczo-
noœæ na miêdzynarodow¹. Po drugie znajomy mojego
ojca raczej by mnie nie musia³ prosiæ o wpuszczenie do
pokoju. Gdy facet wyj¹³ prezenty przesta³em mieæ w¹t-
pliwoœci. By³y to dwie pó³ litrówki: ̄ ubrówka i Wybo-
rowa. Mój ojciec wiedzia³, ¿e ̄ ubrówki nie trawiê, a z
wyrobów polskich preferujê Œliwowicê i Winiaki.

Po mojej minie facet zorientowa³ siê, ¿e nie ma
sensu dalsze udawanie znajomego mojego ojca. Wiêc
przedstawi³ siê, jako oficer s³u¿b specjalnych, który
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Ludomir Garczyñski-G¹ssowski

Fundacja Edukacji Polonijnej, która koordynuje
dzia³ania projektu Polskich Szkó³ Internetowych Li-
bratus sprawdzi³a, jak to wygl¹da z perspektywy dzie-
ci. Co myœl¹ dzieci o szkole, Polsce i emigracji? O zdanie
zostali zapytani mali Polacy mieszkaj¹cy poza grani-
cami kraju. Odpowiedzi na te pytania czekaj¹ w krótkim
filmie:

https://www.youtube.com/watch?v=u9u-
IH3DfY4&feature=youtu.be

To rodzice s¹ odpowiedzialni za to, na jakie tory
edukacyjne naprowadz¹ swoje dzieci. Najwa¿niejsze
jest jednak stwarzanie dziecku mo¿liwoœci do rozwoju.
Umiejêtnoœci, jakie nabêdziemy w dzieciñstwie w przy-
sz³oœci bêd¹ procentowaæ. A jêzyk jest jednym z naj-

Mali Polacy o
szkole, Polsce
i emigracji

piêkniejszych prezentów, jakie rodzice mog¹ przekazaæ
dzieciom.

Bezp³atn¹ mo¿liwoœæ nauki dla polskich dzieci,
w wieku od 5 – 15 lat oferuje projekt edukacyjny Polskie
Szko³y Internetowe Libratus. Zajêcia w ramach projektu
Libratus odbywaj¹ siê o dowolnej porze dnia. To rodzic
w oparciu o Internetow¹ Platformê Edukacyjn¹ pe³ni
rolê nauczyciela. Uczeñ ma dostêp do szerokiej gamy
profesjonalnych materia³ów dydaktycznych – scenariu-
szy lekcji, gier, zabaw i filmów – które zosta³y przygo-
towane przez polskich pedagogów. Najm³odsi dziêki
Polskim Szko³om Internetowym Libratus ucz¹ siê
przedmiotów obowi¹zuj¹cych w polskiej szkole, maj¹
te¿ sta³y kontakt z nauczycielami. Swoj¹ wiedzê dziec-
ko mo¿e doskonaliæ na cotygodniowych zajêciach on-
line – Webinariach.

Uczniowie otrzymuj¹ legitymacjê szkoln¹, a po
zdanym egzaminie koñcoworocznym tak¿e œwiadectwo
i promocjê do nastêpnej klasy. Jeœli rodzina zdecyduje
siê na powrót do Polski, uczeñ mo¿e bez problemu
kontynuowaæ naukê w ramach tutejszego systemu
oœwiaty.

Polskie Szko³y Internetowe Libratus maj¹ ju¿
kilka tysiêcy zadowolonych absolwentów z ca³ego
œwiata, którzy p³ynnie pos³uguj¹ siê jêzykiem polskim.
Projekt wspó³tworz¹ polskie szko³y partnerskie, polo-
nijne szko³y sobotnie i organizacje – wszystko w trosce
o powszechny dostêp do darmowej polskiej edukacji.

Szczegó³y na temat rekrutacji na nowy rok szkol-
ny mo¿na znaleŸæ na stronie:

www.libratus.edu.pl/zapisy2016

Liczba miejsc na naukê w projekcie jest ograni-
czona. Zapisz dziecko i daj mu szansê na wiêcej!

Egzaminy klasyfikacyjne to szansa, na kontynu-
acjê bezp³atnej nauki w polskiej szkole. Usystematyzo-
wanie przyswojonej wiedzy zachêci dziecko i rodziców
do dalszej edukacji, kultywowania polskich tradycji i
odkrywania na nowo jêzyka polskiego. Zdobyta przez
ma³ego Polaka wiedza w jêzyku ojczystym stanie siê
dodatkowym atutem na przysz³oœæ prywatn¹ i zawodo-
w¹ dziecka. Egzamin bêdzie stanowiæ nie tylko spraw-
dzian wiedzy, ale te¿ umiejêtnoœci radzenia sobie w no-
wej sytuacji ¿yciowej, a jego pozytywny wynik wzbu-
dzi wielk¹ satysfakcjê zarówno u ucznia jak i rodzica.

Jeszcze nie jest za póŸno, aby uwierzyæ w mo¿li-
woœci swojego dziecka i daæ mu szansê na promocjê do
kolejnej klasy. Egzaminy klasyfikacyjne w szko³ach w
ca³ej Polsce bêd¹ odbywaæ siê a¿ do 31 sierpnia. W
ka¿dej chwili mo¿na skontaktowaæ siê ze szko³¹ part-
nersk¹, do której zapisane jest dziecko i ustaliæ dla niego
termin egzaminu.
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Przebywaj¹c poza granicami kraju
rodzice niejednokrotnie zastanawiaj¹
siê nad nauk¹ jêzyka ojczystego swoich
dzieci. Jaki sposób wybraæ? Czy warto
uczyæ dzieci dodatkowego jêzyka?
Jak dziecko poradzi sobie z nauk¹?

przyjecha³ mnie ratowaæ (sic!). Odpowiedzia³em, ¿e
jestem ju¿ doros³y i sam o siebie mogê zadbaæ. Rozmowa
siê nie klei³a. Facet próbowa³ wywabiæ mnie z pokoju,
by w nim poszperaæ. Wiedz¹c, ¿e nasze pokoje mia³y
wspóln¹ kuchniê, poprosi³ o kawê lub herbatê. Odmó-
wi³em mu. Zaproponowa³ mi spotkanie na mieœcie. Po-
wiedzia³em, ¿e siê zastanowiê i niech zadzwoni jutro.

Po jego wyjœciu zatelefonowa³em do mojego ów-
czesnego szefa Micha³a Lisiñskiego – kierownika Skan-
dynawskiego Biura Informacyjnego Radia Wolna Euro-
pa, i zda³em mu sprawozdanie z wydarzenia i spyta³em
siê, co mam dalej robiæ. Powiedzia³, ¿e powinienem
spotkaæ siê z tym osobnikiem i zorientowaæ siê czego
on chce siê dowiedzieæ, co jego najbardziej interesuje.
Potem mam napisaæ szczegó³owy raport dla dyrektora
Sekcji Polskiej RWE Jana Nowaka-Jeziorañskiego.
Lisiñski poradzi³ mi bym zorganizowa³ sobie jakiœ
œwiadków tego spotkania, które, jak przewidywa³, odbê-
dzie siê w jakieœ restauracji. Tak i zrobi³em.

Spotkanie odby³o siê w restauracji Oxen. Dwie
moje znajome Polki wesz³y tam w  parê minut po mnie
i usiad³y przy pobliskim stoliku. Dla niepoznaki rozma-
wia³y ze sob¹ po szwedzku. Napisa³em rzeczony ra-
port. Co mój rozmówca napisa³ w swoim raporcie – nie
wiem. W trakcie rozmowy odmówi³em kategorycznie,
jakiejkolwiek wspó³pracy. W jednym ze swoich aluzyj-
nych opracowañ Strzy¿ewski pisze: „Wprawdzie nie
da³ siê wtedy zwerbowaæ tej s³u¿bie. Ale to nie znaczy, ¿e
nie zwerbowano go póŸniej przez inne s³u¿by”. Z tym
polemizowaæ trudno. Osobnika, który mnie wówczas
nawiedzi³ rozpoznano póŸniej w Sztokholmie jako ma-
jora Mossakowskiego. Jeœli rozpoznanie by³o nawet
trafne, to prawdopodobnie pos³ugiwa³ siê on tak¿e sze-
regiem innych nazwisk i dokumentów.

Drugie pytanie Powoda dotyczy³o tego czy zna-
³em Tadeusza Leœniaka. Zna³em. Leœniak w czasie, gdy
wspó³pracowa³em z krakowskim G³osem M³odzie¿y,
by³ redaktorem naczelnym tego pisma. Srzy¿ewski
spyta³ o Leœniaka, bowiem po likwidacji liberalnego
GM Leœniak pracowa³ w krakowskiej delegaturze cen-
zury, jako szef Strzy¿ewskiego. Swego czasu Mie-
czys³aw Rakowski za³atwi³ wy³¹czenie Polityki i Try-
buny Ludu z kompetencji cenzury. Za zawartoœæ pisma
odpowiadali tylko redaktorzy naczelni przed wydawc¹,
czyli parti¹. Stronnictwa sojusznicze ZSL i SD nie
chcia³y byæ gorsze i g³ówne ich organy te¿ wy³¹czono
spod kurateli cenzury. Na tej zasadzie i G³os M³odzie¿y,
który by³ organem ZMW, te¿ nie podlega³. Na odpowie-
dzialnoœæ w³aœnie redaktora Leœniaka, zamieszcza³em
tam teksty, których cenzura nie puszcza³a mi w Tygo-
dniku Powszechnym.

Zadane przez by³ego Cenzora trzecie pytanie
by³o bezczelne. Powód spyta³, czy samo siê cenzurowa-
³em i czy godzi³em siê na poprawki cenzury przedsta-
wiaj¹c w ten sposób nie prawdziwy obraz sytuacji i u-
macniaj¹c tym samym panuj¹cy system i ustrój. Nie u-
prawia³em samo cenzury i w konsekwencji moje publi-
kacje nie nadawa³y siê do druku. W krótkim okresie
Praskiej Wiosny, gdy Dubczek zniós³ cenzurê w Cze-
chos³owacji, drukowa³em w Morawskiej Ostrawie w
polskim piœmie wychodz¹cym na Zaolziu. Drukowa-
³em tam m.in. eseje o polskiej literaturze emigracyjnej
(o Wierzyñskim, Gombrowiczu, H³asce). Potem druko-
wa³em przewa¿nie w nie stosuj¹cym cenzury GM.

Raz mi siê zdarzy³o, ¿e z mojego tekstu wydru-
kowanego w ¯yciu Literackim wyciêto akapit. Nikt
mnie o tym nie zawiadomi³ i tego ze mn¹ nie uzgod-
ni³. Wszystko co mog³em zrobiæ, to zrobi³em. Napisa-
³em sprostowanie do ̄ L, którego mi naturalnie nie wy-
drukowano i paru znajomym rozda³em z numerem ¯L
powielon¹ karteczkê tej treœci: „Prawid³owy tekst po
s³owach ‘Bo na nim robotnicza krew’ brzmieæ powinien:
‘Wszystkiego mo¿na nadu¿yæ. Na przyk³ad w Trzeciej
Rzeszy Pierwszy Maja zrobiono œwiêtem pañstwowym,

zamiast robotniczych pochodów urz¹dzano tam galów-
ki, a na czerwonym, robotniczym sztandarze umieszczo-
no emblemat hitlerowski (swastykê). Trzecia Rzesza po
13 latach runê³a, a sztandar pozosta³, s¹ bowiem symbo-
le, których sfa³szowaæ siê nie da. Autor „Czerwonego
Sztandaru” nale¿a³ do tych, którzy ca³e ¿ycie szukaj¹
prawdy, a jeœli znajd¹ jej choæ cz¹stkê, to bêd¹ tej cz¹stki
broniæ a¿ do koñca. I wreszcie optymizmem napawaj¹
nas s³owa: “Co z³e to w gruzy siê rozleci. / Co dobre
wiecznie bêdzie ¿yæ!” .

Ja wiem, ¿e by³o to bezczelne z mojej strony –
w pó³ roku po strza³ach na Wybrze¿u – pisaæ tekst o
robotniczej krwi i zabitych w Bia³ej siedemnastu ro-
botnikach 27 kwietnia 1890 z okazji strajku poprze-
dzaj¹cego Pierwszy Maja. Ten akapit o zabitych mi
puszczono (przez przeoczenie? – mo¿e). Dopiero cen-
zura zaskoczy³a na podobieñstwo obchodów Pierwsze-
go Maja w PRL i III Rzeszy.

A wszystko to próbowa³em przemyciæ z okazji
120. rocznicy urodzin Boles³awa Czerwieñskiego – poe-
ty, autora „Czerwonego Sztandaru”.

Wiêc nie cenzurowa³em siê i nie godzi³em na
cenzurê w ¿adnej formie – ani na pañstwow¹ ani re-
dakcyjn¹.

Nie sadzê by by³y Cenzor móg³ to zrozumieæ.

W lutym 1978 roku Stockholms Universitets Stu-
dentkar i Östeuropeiska Solidaritetskommitten (Zwi¹-
zek Studentów i Komitet Solidarnoœci z Europ¹ Wscho-
dni¹), a konkretnie Ulo Ignats (prezes ÖESK) i Jakub
Œwiêcicki – wówczas dzia³acz m³odzie¿ówki Folkpar-
tiet i przedstawiciel KOR na Szwecjê, zorganizowali w
Sztokholmie seminarium poœwiêcone zagadnieniom Eu-
ropy Wschodniej.

5 lutego omawiano zagadnienia cenzury w Polsce.
Naturalnie, na to seminarium zaproszono by³ego cenzora
z Polski, Strzy¿ewskiego i zadano mu kilka pytañ. Za-
cytuje dwa pytania i dwie odpowiedzi:

Pytanie: „Jak siê odbywa rekrutacja do cenzu-
ry?”

OdpowiedŸ: „Drog¹ prywatn¹, nie za poœredni-
ctwem Biura Poœrednictwa Pracy. O przyjêciu do pracy
w cenzurze decyduj¹ prywatne znajomoœci i poparcie
w³adz partyjnych. Naturalnie, ¿e odpowiednie czynniki
musz¹ uznaæ, ¿e kandydat nadaje siê pod wzglêdem po-
litycznym do tej pracy tzn. ¿e jest pewny”

Pytanie: „W jaki sposób praca w takiej instytucji,
jak cenzura w Polsce wp³ywa na charakter prywatny
pracownika, jego postawê?”

OdpowiedŸ: „Najbardziej typow¹ postaw¹ jest
najzwyklejszy cynizm. Myœlê, ¿e moi byli koledzy nie
zdaj¹ sobie sprawy z tego co czyni¹”.

Ca³e szczêœcie, ¿e znalaz³ siê taki co siê zoriento-
wa³...

Wracaj¹c do gdañskiego procesu. Powiedzia³em,
co wiedzia³em. Proces cieszy siê w Gdañsku du¿ym
zainteresowaniem. Lokalna telewizja emituje z niego
sprawozdania. Mo¿na je znaleŸæ w Internecie (patrz:
Google TVP Gdañsk i potem Panorama godz. 18.30 z
5.7.2016). I ja siê tam te¿ wypowiedzia³em. Nastêpna
rozprawa przewidziana jest na 5 paŸdziernika. Bêdê j¹
œledzi³ w Internecie.
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Polak, wolny, lat 65, bez na³ogów,
o wszechstronnych zainteresowa-
niach. Chêtnie pozna samotn¹ pani¹
- Polkê w wieku do 60 lat. Skromn¹.

Foto mile widziane.
Odpowiem na ka¿dy list.

Edward Godlewski
ul. Aldony 9 A m 3

78-200 Bia³ogard - Polska

Poszukujê
Grzybka Tybetañskiego -

na mleko dla osoby po operacji
Ania

T: 0736 645 010

Og³oszenia drobne,
prywatne (niekomercyjne)

publikujemy bezp³atnie
(do 80 znaków).

Wyœlij smsa:
073 98 53 615

E-mail:
polonica@polonica.se

Og³oszenia
drobne



NGP 14/2016 (376)6

NOWE KSI¥¯KI

Mi³osz
wiecznie
¿ywy

Galeria
sprzedawczyków
Obok S³awomira Kopera
i Mariusza Urbanka nale¿y
Joanna Siedlecka do
czo³owych przedstawicieli
polskiej biografistyki,
szczególnie koncentruj¹c siê
na sylwetkach pisarzy.

Aleksander Kwiatkowski

Koper ma szersz¹ perspektywê i
uk³ada swoje zbiorowe portrety wed³ug
klucza genderowego b¹dŸ historycznego.
Urbanek œledzi losy przedstawicieli kul-
tury, najczêœciej pisarzy (Tyrmand, Wall-
dorf, Brzechwa, Tuwim, Kisielewski,
Broniewski). Opiera siê oczywiœcie na
licznych Ÿród³ach, ale konsekwentnie
unika dok³adnych do nich odsy³aczy, li-
cz¹c na zaufanie czytelnika. Scis³a doku-
mentacja wykorzystywanych Ÿróde³ i
literatury jest natomiast wspóln¹ cech¹
ksi¹¿ek Kopera i Siedleckiej.

Ma ona w dorobku szereg indy-
widualnych biografii (Witkacy, Herbert,
Gombrowicz, Kosiñski) a tak¿e kompo-
zycje zbiorowe, jak trzy tomy “Wypo-
minków” i “Ob³awa”. Ta ostatnia pozy-
cja, koncentruj¹ca siê na sytuacji polskich
pisarzy wspó³czesnych, ulegaj¹cych w
okresie komunizmu rozlicznym przeœla-
dowaniom i poddanych inwigilacji, sta-
nowi dobre przejœcie do najnowszej pra-
cy Siedleckiej – “Biografie odtajnione”.

Tu nowoœci¹ jest coraz czêstsze
siêganie do dostêpnych ju¿ w IPN akt
dawnego UB/SB, czyli do indywidual-
nych teczek poszczególnych pisarzy, ale
tak¿e – i nawet czêœciej – do teczek osób
dzia³aj¹cych w ich najbli¿szym otoczeniu
jako TW (tajni wspó³pracownicy SB).
St¹d biografie odtajnione s¹ w mniejszym
stopniu poœwiêcone samym pisarzom
ni¿ ‘szpiegom’, a odium im przynale¿ne,
przenosi siê niekiedy na ofiary, których
naiwnoœæ i w¹tpliwy poziom moralny
(szczególnie widoczne w rozdzialach po-
œwiêconych Jerzemu Andrzejewskiemu
i Jerzemu Zawieyskiemu) wydaj¹ siê  w
opinii autorki niemniej naganne ni¿
szpiegowanie i donosicielstwo.

Wœród inwigilowanych pisarzy o
odmiennej orientacji seksualnej brak mi
w zestawie Siedleckiej znanego przypad-
ku dziennikarza Józefa Muszkata ‘Jote-
ma’.

Dodatkowym walorem ksi¹¿ki
jest przedstawiona, jakby mimochodem,
szeroka galeria TW, nie tylko tych pod³¹-
czonych do okreœlonych pisarzy. Co raz
jeszcze potwierdza tezê, ¿e “wszyscy
byli umoczeni”. I tu nie powinno dziwiæ
znalezienie wœród nich kogoœ znanego
mi osobiœcie, krytyka filmowego Leona
Bukowieckiego, który chyba jednak na
mnie nie donosi³ (nie mia³ co?) a poza
tym zaprzesta³ tej aktywnoœci ju¿ w 6
lat po moim wyjeŸdzie z Polski.

Powróæmy raz jeszcze do zesta-
wienia stylu pisarstwa Siedleckiej i au-
torów aktywnych w tym samym  gatun-
ku. S³awomir Koper opiera siê w zbli¿o-
nym stopniu na dos³ownie cytowanych
Ÿród³ach, spoza których rzadko przeœwi-
tuje w³asna opinia autora. W jeszcze
mniejszym stopniu jest ona widoczna w
ksi¹¿kach Siedleckiej. Fakty maj¹ prze-
mawiaæ same za siebie i nie wymagaj¹
dodatkowego komentarza expressis ver-
bis. Na tym tle korzystnie wyró¿nia siê
biografistyka w wykonaniu Urbanka,
który cytuje rzadziej, natomiast czêsto
ma odpowiedni, trafny, w³asny komen-
tarz na podorêdziu. Co równie¿ sprzyja
³atwoœci i atrakcyjnoœci lektury.

Joanna Siedlecka: Biografie odtajnione.
Z archiwów literackich bezpieki. Wyd.
Zysk i S-ka, Poznañ 2015, s. 432

Nic dziwnego, ¿e w Szwecji Mi-
³osz by³ – i nadal jest – wyj¹tkowo popu-
larny. Traktuj¹c nie Polskê, a Ziemiê/
Œwiat jako swoj¹ ojczyznê, têpi³ kseno-
fobiczn¹ zaœciankowoœæ, walczy³ ze
starymi resentymentami wykorzysty-
wanymi dla politycznych i partykular-
nych interesów. Tutaj, w Szwecji, jego
twórczoœæ trafia³a na podatny grunt zro-
zumienia.

Pierwsze t³umaczenie Mi³osza na
jêzyk szwedzki ukaza³o siê ju¿ w 1956
roku – by³ to “Zniewolony umys³” w
t³umaczeniu Ingrid Ekman Nordgaard. Od
tego czasu do szwedzkiego czytelnika
trafi³o niemal 40 t³umaczeñ Mi³osza.
Wœród t³umaczy znajdziemy m.in. Nilsa
Ake Nilssona, Martina von Zweibergka,
Andersa Bodegarda, Katarzynê Gruber,
Knuta Ahnlunda i Catherinê Berg. Tu¿
przed latem tego roku ukaza³o kolejne
t³umaczenie – tym razem “Traktatów
poetyckich” prze³o¿onych przez Jurka
Hirschberga.

Akurat ta ksi¹¿ka Mi³osza trafia
do szwedzkiego czytelnika w najlep-
szym momencie. „Traktat moralny”
(wchodz¹cy w sk³ad tej ksi¹¿ki) to jeden
z trzech wielkich traktatów Czes³awa
Mi³osza, który powsta³ w 1947 roku w
Waszyngtonie. Dwa pozosta³e dzie³a z
tego gatunku to „Traktat poetycki” i
„Traktat teologiczny”. „Traktat moral-
ny” przybiera formê rozbudowanego po-
ematu publicystycznego, w którym Mi-

³osz wypowiada siê na temat moralnej
roli poety w spo³eczeñstwie oraz rozpat-
ruje zagadnienie cz³owieka postawionego
wobec historii. Kluczowe pytanie trakta-
tu zostaje sformu³owane ju¿ na pocz¹tku:
„Gdzie¿ jest poeto, ocalenie?”.

Mi³osz zastanawia siê, czy istnie-
je coœ, co mog³oby stanowiæ dla cz³owie-
ka oparcie przeciw fatalizmowi historii.
Dzieje jawi¹ siê tu bowiem na wzór heg-
lowskiego równania: powrót kolejnych
katastrof wydaje siê nieunikniony, a jed-
nostka pozostaje bezsilna wobec wiel-
kiego ¿ywio³u.

W przek³adach na inne jêzyki – w
tym równie¿ na szwedzki – wiersze Mi-
³osza brzmi¹ równie zrozumiale jak po
polsku, gdy¿ dotykaj¹ sedna cz³owie-
czeñstwa, humanizmu i s¹ wyk³adnikiem
ogólnoludzkich emocji.

Nie jest to literatura ³atwa, ale
wci¹¿ na czasie. Zw³aszcza dzisiaj, gdy
œwiat sta³ siê niespokojny, a nasza wiara
w niezniszczalnoœæ ³adu i porz¹dku, zo-
sta³a wyraŸnie naruszona. I w dodatku
grozi nam, ¿e znowu zwyciê¿y ksenofo-
bia i partykularyzm. W tym dzisiejszym
œwiecie, skrêcaj¹cym niebezpiecznie na
skraj humanizmu i rozs¹dku, s³owa Mi-
³osza z “Traktatu moralnego” brzmi¹
znowu œwie¿o i proroczo:

Powinienem by³. Co powinienem
by³, piêædziesi¹t piêæ lat temu?

¯yæ w radoœci. W harmonii. W
wierze. W pojednaniu.

Jak gdyby mo¿na by³o. A póŸniej
zdziwienie:

Czemu nie byli m¹drzy? Niby siê
uk³ada

Gra przyczyny i skutku? Nie, to
te¿ w¹tpliwe.

Odpowiedzialny bêdzie ka¿dy, kto
oddycha³.

Powietrzem? Nierozumem? U³u-
d¹? Ide¹?

(z “Wyk³adu I”)

Filozoficzne pytania, które stawia
Mi³osz, odnosz¹ce siê do historii, ludz-
kiego losu i do moralnoœci, wci¹¿ s¹ ak-
tualne, i – mo¿e w³aœnie dzisiaj – warto
je sobie zadaæ jeszcze raz. Bo chocia¿
historycy nie s¹ pewnie czy mamy obec-
nie do czynienia z “upadkiem moralno-
œci” (uwa¿aj¹ bowiem, ¿e ka¿dy czas
trzeba rozpatrywaæ w kontekœcie ów-
czesnej historii), to jednak wyraŸnie wi-
daæ, ¿e od XX wieku zasz³y w spo³eczeñ-
stwach powa¿ne zmiany na niekorzyœæ
– g³ównie na wskutek postêpu technicz-
nego i ekonomicznego. Spo³eczeñstwa
przesta³y ¿yæ w œwiecie statycznym,
jak to by³o we wczeœniejszych wiekach
– dzisiaj ¿yjemy w epoce ci¹g³ych prze-
mian. Motorem dzia³ania sta³y siê rywa-
lizacja i samolubstwo. A skutkiem tego
jest brutalizacja ¿ycia codziennego, bo
ludzie zaczêli bardziej koncentrowaæ siê
na sobie i maksymalnym zaspokajaniu
w³asnych pragnieñ.

I chocia¿ w spo³eczeñstwie szwe-
dzkim wci¹¿ dominuje egalitaryzm, to
jednak równie¿ i tutaj daje siê odczuæ
przemiany zachodz¹ce w ca³ym œwiecie.
Ksi¹¿ka Mi³osza w t³umaczeniu Jurka
Hirschberga mo¿e wiêc byæ wa¿nym g³o-
sem w szwedzkiej dyskusji o ludzkiej
moralnoœci i granicach humanizmu. A
raczej o tym, ¿e humanizm granic nie
powinien stawiaæ. (St.S.)

Nie by³o by pewnie literac-
kiego Nobla dla Czes³awa
Mi³osza gdyby nie to, ¿e
jego poezja ma ogólnoludz-
ki, ponadnarodowy i uni-
wersalny charakter. Mi³osz
by³ obywatelem œwiata.
Sw¹ poezj¹ pragn¹³ popra-
wiæ œwiat, tak samo jak
poprawiæ chcia³ Polskê.
I zamierza³ sw¹ twórczoœ-
ci¹ wyleczyæ j¹ z nietole-
rancji i etnicznych niena-
wiœci.

Czes³aw Mi³osz: Traktater pa vers.
Wstêp i t³umaczenie: Jurek Hirschberg.
Bokförlaget h:ström - Text & Kultur.
Umea 2016 s.412

Anna Wiœniewska
o swojej nowej
ksi¹¿ce

Moja kolejna, ósma ksi¹¿ka, to
zbiór opowiadañ „Jak ziarnka piasku”
(Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, War-
szawa 2016). Bohaterów tych czterech
opowiadañ pozna³am w Szwecji, gdzie
mieszkam od grudnia 1981 roku. Niektó-
rzy z nich byli moimi serdecznymi przy-
jació³mi, z innymi spotyka³am siê spora-
dycznie.

Powie ktoœ: dlaczego tylko czte-
ry? Przecie¿ w ci¹gu 35 lat na pewno
przewinê³o siê przez twoje ¿ycie znacz-
nie wiêcej ciekawych osób? Tak, to praw-
da, ale gdy idzie siê pla¿¹, nie zapamiêtuje
siê wszystkich ziarenek piasku. W pa-
miêci zostaj¹ znalezione muszelki, okru-
chy bursztynu, szkie³ko oszlifowane
przez fale morskie, równie¿ niektóre œla-

dy g³êboko odciœniête w piasku. Moi bo-
haterowie byli tak barwnymi postaciami,
¿e jak te kolorowe, oszlifowane szkie³ka,
pozostawili niezatarty œlad. Pisz¹c tê
ksi¹¿kê, chcia³am przywo³aæ ich pamiêæ
i jeszcze raz w ten sposób pobyæ z nimi
– zw³aszcza z tymi, którzy odeszli na
zawsze…

DoraŸnym impulsem do napisania
tych opowiadañ by³o spotkanie w wê-
gierskim kurorcie Hajduszoboszlo z
Czarn¹ Jolk¹, kobiet¹ o przedziwnej
przesz³oœci. PóŸniej przegl¹daj¹c notatki
robione po spotkaniach z Susann¹, czyli
Pani¹ Ambasadorow¹, pomyœla³am, ¿e
jest to coœ, co mo¿e zainteresowaæ przy-
sz³ego czytelnika. Ewa opowiedzia³a mi
swoj¹ historiê w ci¹gu kilku nocy, które
spêdzi³a przy moim ³ó¿ku w szpitalu
klinicznym Karoliñska w Huddinge.
Pomaga³a mi przetrwaæ najgorsze chwi-
le po operacji kolana. Salkowie, to wielo-
letni przyjaciele. Ich historia, a przynaj-
mniej jej dramatyczne fragmenty nada-
wa³yby siê na kanwê filmu fabularnego.
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Co jest najwa¿niejsze w ¿yciu?

Micha³ Moszkowicz: Najwa¿niej-
sza jest rodzina. Kiedy rodzina siê od-
wraca lub nie wype³nia swoich obo-
wi¹zków, z takich czy innych powo-
dów, to jest tragedia. O tym pisa³ ju¿
Sofokles w Królu Edypie. Tak¿e Ham-
let walczy³ o honor rodziny.

Hamlet by³ postaci¹ tragiczn¹,
z góry skazan¹ na klêskê...

W ¿yciu nie ma czego siê baæ. Moja
choroba – nie wiem jak j¹ nazwaæ – za-
czê³a siê od tego, ¿e mia³em manode-
presywne prze¿ycia, niegroŸne zresz-
t¹, ale nie potrafi³em ich w³aœciwie
wykorzystaæ. Byæ mo¿e w moim sza-
leñstwie za daleko szed³em. Teraz do-

75. urodziny Micha³a Moszkowicza

Straci³em
poczucie
rzeczywistoœci

sz³o do tego, ¿e zdarza mi siê zapom-
nieæ nazwiska, nie wiem jak siê poru-
szaæ komunikacj¹ miejsk¹. I nie wiem
jak to okreœliæ... Chyba odwyk³em od
normalnego ¿ycia.

Czujesz siê w tym œwiecie
zagubiony?

Nie. Ale czujê, ¿e nie spe³niam swoich
obowi¹zków wobec samego siebie.

Twoja ostatnia ksi¹¿ka ukaza³a siê
ponad dwa lata temu. Czy napisa³eœ
ju¿ wszystko, co chcia³eœ napisaæ?

Nie. Z pewnoœci¹ nie. Ostatni czas
pisa³em o szaleñstwie, o “przebywa-
niu” w szaleñstwie. Ale ile razy mo¿na
o tym pisaæ? Chyba dlatego przerwa-
³em pisanie. Okaza³o siê jednak, ¿e jak
przesta³em pisaæ, to moja choroba siê
tylko nasili³a. Bo im mniej piszê, tym
ciê¿ej mi znaleŸæ s³owa by opisaæ ota-
czaj¹cy mnie œwiat. Mam zreszt¹ takie
uczucie, ¿e jeœli ko³o mnie by³by ktoœ
bliski, to znowu móg³bym zacz¹æ pi-
saæ. Ale nie ma. Ka¿dy ma swoje ¿y-
cie, sprawy do za³atwienia...

Czyli pisanie jest form¹ twojego
¿ycia?

To bardzo wa¿na czêœæ mojego ¿ycia.
Chocia¿ czêsto mia³em uczucie, ¿e za
ma³o dostawa³em w tym wsparcia od
innych. Pisanie jest dla mnie ogl¹da-
niem samego siebie i mojej rodziny.

Dla kogo piszesz? Dla siebie,
czy z myœl¹ o czytelnikach?

Nie, nie dla siebie. Ale pisanie jest w
jakimœ stopniu wychodzeniem z neu-
rozy. Ogl¹da³em dziêki temu swoich
rodziców i znajomych. Ca³y ten ze-
wnêtrzny œwiat. Ja nigdy w ¿yciu nie
pracowa³em na sta³e i nie zajmowa³em
siê swoimi finansami. Ca³e ¿ycie wy-
dawa³o mi siê, ¿e jak scedujê na kogoœ
wszystkie moje sprawy bytowe i fi-
nansowe, to bêdê wolny i bêdê móg³
pisaæ. Ale okaza³o siê, ¿e jest odwrot-
nie. Owszem, nie muszê siê tym bez-
poœrednio zajmowaæ, ale to budzi mój
jeszcze wiêkszy niepokój.

Ten w¹tek “rodziny”, w jakimœ
stopniu, zdominowa³ wszystko to, co
w ostatnich latach napisa³eœ...

Chcia³em opisaæ mojego ojca, matkê,
syna... To taka terapia. Mój ojciec by³
cudownym cz³owiekiem. Umar³ nie-
zbyt szczêœliwie, na staroœæ by³ pod
dobr¹ opiek¹ swoich córek w Londy-
nie. Ale ci¹gle ba³ siê œmierci i ba³ siê,
¿e zostanie wyrzucony na bruk. To
jego prze¿ycie udziela siê tak¿e mnie.

Co jeszcze poza rodzin¹ jest
najwa¿niejsze w ¿yciu?

Idea. Ideowoœæ. Wszystko jedno jaka.
Chodzi mi o jakieœ przekonanie, wiarê
w coœ. To mo¿e byæ religia, ale nie
musi byæ religi¹.

Mia³eœ wokó³ siebie przyjació³,
znajomych?

Mia³em. Niedu¿o. Ale mogê wspom-
nieæ o Janku Lapterze. Bez przerwy
robi³ zdjêcia. Niezwyk³y cz³owiek, ale
siê zmarnowa³, bo nie mia³ za sob¹
¿adnej idei. Pisa³ niez³e wiersze, któ-
rych nie chcieli mu wydrukowaæ, bo
by³y “za mocne”. Wa¿na by³a dla mnie
tak¿e Magda Stauber, dzisiaj Wo³odar-
ska. To by³ bolesny cios losu dla mnie.
Pisa³em o tym ju¿ parê razy... Ciê¿ko
mi tak wymieniaæ. Bo, tak naprawdê,

ja nie mia³em zbyt wielu przyjació³. Bo
ja ich nie potrzebowa³em. Wiêc teraz,
gdy pytasz mnie o przyjació³, to ja nie
potrafiê ich wymieniæ! A przecie¿ po-
winienem jeszcze wymieniæ chocia¿by
Tadeusza Urbañskiego, ciebie... Nie
wiem dlaczego tak jest... Mo¿e czu³em
siê niedopieszczony?

A teraz jest lepiej, jesteœ
dopieszczony?

Teraz mnie rozpieszczaj¹ do przesady.

Przyjecha³eœ po 1968 roku, ale nie
zamykna³eœ siê w tym krêgu
marcowych emigrantów.

Nie, nie, zdecydowanie nie! Ja w ogóle
z nimi nie chcia³em mieæ do czynienia.
Nie chcia³em siê zamkn¹æ w tym “get-
cie”. Chocia¿, jakby na przekór, grupa
znajomych znalaz³a mi po paru latach
pracê w gminie ¿ydowskiej – pisa³em
ju¿ o tym kiedyœ w którejœ z ksi¹¿ek.
Ale nie trwa³o to d³ugo.

Twierdzisz, ¿e nie potrzebowa³eœ
przyjació³, ale wokó³ ciebie zawsze
by³o du¿o grono ludzi...

Tak, ale ja tego nie czu³em. PrzyjaŸñ to
coœ bardzo szczególnego. W przyjaŸni
wierzymy w kogoœ a¿ do samego koñ-
ca. To powa¿ne wyzwanie. Mo¿e
brakowa³o nam jakiejœ wspólnej idei?
Nie wiem. Dzisiaj ciê¿ko mi to okreœ-
liæ. Ja uwa¿a³em siê za pisarza, a pisa-
rz potrzebuje wokó³ siebie grono in-
nych autentycznych – podkreœlam to
s³owo – pisarzy. Mnie tego w Sztok-
holmie brakowa³o. W dodatku czêsto
mia³em uczucie, ¿e zdradzi³em ojczyz-
nê. To by³o bardzo silne uczucie, które
mnie d³ugo gnêbi³o. Bo ja by³em na
emigracji, pisa³em ksi¹¿ki, a w Polsce
¿ycie sz³o dalej. A¿ nasta³y lata osiem-
dziesi¹te. To w ogóle zachwia³o moimi
ocenami. Jak zobaczy³em w szwedz-
kich gazetach, ¿e pisz¹ o jakiejœ posta-
ci, która nazywa siê “Walesa”, to my-
œla³em ¿e w Polsce króla wybrali. ¯e to
jakiœ potomek Walezjuszy. PóŸniej po-
dziwia³em Wa³êsê, fascynowa³o mnie,
¿e on z elektryka staje siê prezyden-
tem, najwa¿niejsz¹ postaci¹ w Polsce.
Pisa³em o tym te¿ w moich ksi¹¿kach.
Bo cz³owiek potrzebuje w ¿yciu nar-
kotyku – a tym narkotykiem jest idea,
albo wiara.

Masz w sobie jeszcze tê wiarê
i ideê?

Czujê jakbym j¹ straci³. Ale... ja dzisiaj
straci³em tak¿e poczucie rzeczywisto-
œci.

NGP rozmawia z Micha³em Moszkowiczem,
pisarzem, publicyst¹, sta³ym wspó³pracowni-
kiem naszej gazety, z okazji jego 75. urodzin,
które obchodzi 31 sierpnia.

Rozmawia³ Tadeusz Nowakowski

MOSZKOWICZ MICHA£. Urodzi³ siê 31
sierpnia 1941 roku w Magnitogorsku. Syn
Bronis³awa i Ireny Moszkowiczów. Po wojnie
do Polski wróci³ wraz z rodzicami w 1945
roku. 1960-1968 studia na wydziale filozofii
Uniwersytetu Warszawskiego. Usuniêty z
uczelni po wydarzeniach marcowych 1968
roku. W 1969 roku emigruje do Szwecji.
Studiuje na Uniwersytecie Sztokholmskim.
Debiutowa³ jako pisarz opowiadaniem
drukowanym w warszawskim tygodniku
Zwierciad³o w 1963 roku. Twórczoœæ literack¹
kontynuuje na emigracji. Autor opowiadañ,
powieœci i sztuk teatralnych. M.in. Paradyz
(Sztokholm 1975); Morbus Peregrinorum
(Sztokholm-Londyn 1977); Punkt Zero (
Sztokholm-Londyn 1980; drugie wydanie -
podziemna oficyna wydawnicza BIS, Wro-
c³aw 1984); Paradyz - Œmieræ emigranta
(Sztokholm 1987); Zamach (Sztokholm 1990);
Lithium (Sztokholm 1993); Psi paszport
(Sztokholm 1994); Nollpunkten (Sztokholm
1995); Anatema (Sztokholm 2002), Kadisz
(Sztokholm 2003), Kompleks Antygony
(Sztokholm 2011). Cz³onek Zwi¹zku Pisarzy
Szwedzkich. Laureat Nagrody Artystycznej
Polonii Szwedzkiej przyznawanej przez redak-
cjê Nowej Gazety Polskiej (2003). Mieszka w
Sztokholmie.
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Apolonia Za³uska-
Strömberg
t³umaczka
i popularyzatorka
literatury
staroislandzkiej w Polsce
Ewa Teodorowicz Helman

Apolonia Za³uska (1906-2005)
urodzi³a siê w Grudzi¹dzu,
dzieciñstwo spêdzi³a w maj¹tku
Turówko, maturê zda³a w Warszawie,
po czym podjê³a studia polonistyczne
na uniwersytecie w Poznaniu.
Doktoryzowa³a siê na Uniwersytecie
Jagielloñskim w roku 1934 na
podstawie rozprawy o wp³ywie
Delille’a – francuskiego poety
XVIII wieku – na polsk¹ poezjê.

O ¿yciu Apolonii Za³uskiej w Szwecji zadecydo-
wa³ fakt, ¿e w roku 1936 wyjecha³a do Uppsali na letni
kurs jêzyka szwedzkiego. By³a ju¿ wtedy doktorem,
m³od¹ polonistk¹, która od razu zwróci³a na siebie uwagê
szwedzkich naukowców znajomoœci¹ jêzyków obcych
i ogromnym zainteresowaniem kultur¹ skandynawsk¹.
Zaproponowano jej podjêcie pracy lektora jêzyka pol-
skiego – etat, który mia³a dzieliæ miêdzy Uniwersytetem
Uppsalskim, a ówczesn¹ Szko³¹ Wy¿sz¹ w Sztokhol-
mie. Apolonia Za³uska podjê³a pracê na uniwersytecie,
ale w zwi¹zku z wybuchem wojny powróci³a do Polski.

W czasie II wojny œwiatowej przebywa³a w
Brodnicy, gdzie pracowa³a fizycznie, aby unikn¹æ wy-
wozu na roboty do Niemiec. Kontynuj¹c patriotyczne
tradycje rodzinne wspomaga³a dzia³ania Armii Krajowej
w walce z niemieckim okupantem. Po wojnie zorgani-
zowa³a gimnazjum w Brodnicy i w latach 1945-46 nau-
cza³a jêzyka szwedzkiego na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim.

W roku 1946 ponownie wyjecha³a do Szwecji
jako stypendysta Ministerstwa Wychowania Religijne-
go i Oœwiecenia Publicznego celem zdobycia kompe-
tencji naukowej w dziedzinie jêzyków nordyckich,
zw³aszcza staroislandzkiego. Poœwiêcaj¹c siê inten-
sywnym studiom jêzykowym, pani Apolonia konty-
nuuje pracê jako lektor jêzyka polskiego w Uppsali i
Sztokholmie. Po wyjœciu za m¹¿ za pana Strömberga
postanawia na sta³e zamieszkaæ w Szwecji. Jêzyk i li-
teratura staroislandzka sta³y siê pasj¹ jej ¿ycia.

T³umaczenia sag islandzkich Apolonii Za³uskiej-
Strömberg spotka³y siê z du¿ym entuzjazmem w Polsce.
W latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych zrodzi³o
siê tam bowiem ogromne zainteresowanie Skandynawi¹.
W okresie tzw. nowej stabilizacji w literaturze i kulturze
polskiej, zaczêto poszukiwaæ nowych wzorów literac-
kich za granic¹. Skandynawia, a zw³aszcza Szwecja jako
pañstwo neutralne, zaczê³a znajdowaæ siê w centrum
uwagi literatów i wydawców. Wtedy te¿ powsta³y uni-
wersyteckie lektoraty jêzyka szwedzkiego (np. Uniwer-
sytet Jagielloñski), publikowane by³y liczne t³umaczenia
ze szwedzkiego (Zygmunt £anowski) i innych jêzyków
nordyckich. W roku 1956 zaczê³o dzia³aæ Wydawnictwo
Poznañskie, które wydawa³o wysoce cenion¹ Seriê Dzie³
Pisarzy Skandynawskich, ros³o te¿ wci¹¿ zaintereso-
wanie nordyckimi sagami, legendami i baœniami. Ukaza³o
siê wiele wznowieñ dawnych przek³adów, przy czym
owa moda na Skandynawiê by³a tak szeroka, ¿e ogarnê³a

nawet literaturê dla dzieci i m³odzie¿y. Na pó³ki ksiêgar-
skie wkroczy³y t³umaczenia utworów Astrid Lindgren
oraz liczne t³umaczenia i przeróbki legend, baœni i bajek
skandynawskich (Robert Stiller). Nie by³ to jedyny
objaw zainteresowania literatur¹ Pó³nocy w polskiej
kulturze.

Pierwsza fala mody na Pó³noc pojawi³a siê w
epoce romantyzmu, a raczej nieco wczeœniej, ju¿ w la-
tach sporu miêdzy klasykami a romantykami na temat
ducha, treœci i formy przysz³ej polskiej literatury, zw³a-
szcza poezji. Maurycy Mochnacki opublikowa³ wów-
czas rozprawê O duchu i Ÿród³ach poezji w Polszcze
(1825) na temat wizji nowej polskiej literatury.

Pisa³:
Przed³u¿my wiêc w¹tek poezji s³owiañskiej i plon

z ojczystych pami¹tek zebrany, pomnó¿my smêtnymi
opowiadaniami Pó³nocy. Literatura nasza, ozdobiona
bogactwy olbrzymiej ojczyzny tych narodów, przybierze
nowy w³aœciwy charakter, kszta³cony dziwacznym mo¿e,
lecz oryginalnym duchem pó³nocnej romantycznoœci.

Mochnacki proponowa³ po³¹czenie polskiej tra-
dycji literackiej z odmienn¹ i egzotyczn¹ poezj¹ Pó³nocy
i dodawa³, ze zwrócenie siê polskich prozaików i poe-
tów do œwiata sag i run ma swoje uzasadnienie kultu-
rowe i antropologiczne. Pisa³ on równie¿ o dwóch ty-
pach cz³owieka: o cz³owieku pó³nocy i cz³owieku po³u-
dnia, przy czym zaznacza³, ze Polakom znacznie bli¿-
szy pod wzglêdem charakteru i temperamentu jest cz³o-
wiek Pó³nocy (Norden). Teorie te rozwija³ m.in. w opar-
ciu – o b³êdne zreszt¹ – za³o¿enie, ¿e istnieje pokre-
wieñstwo miêdzy mitem sarmackim i gockim. Jego nau-
kowo bezpodstawna teoria oraz usi³owania czynione
w kierunku odwrócenia uwagi polskich twórców od
kultury œródziemnorskiej i skierowania ich wzroku na
kulturê Skandynawii, skrytykowane zosta³y mocno
przez literata, t³umacza, geografa i polityka Joachima
Lelewela. Uwa¿a³ on dalek¹ Pó³noc nie tyle za egzoty-
czn¹, ile za barbarzyñsk¹:

Na to najbardziej przystaæ nie mogê – pisa³ –
a¿eby mitologia skandynawska w czymkolwiek poezji
narodowej polskiej przydatn¹ byæ mia³a. Wola³bym kró-
la Sobieskiego wyprawiæ na Pola Elizejskie, ani¿eli na
burdy i r¹baniny do Walkiriów do pa³acu Walhalla;
wola³bym, aby mu brz¹ka³ Apollon, ani¿eli Bragur; wo-
la³bym, a¿eby furie i jêdze miota³y zbrodniarzem i zdrajc¹
ani¿eli Sartur.

Tego typy wypowiedzi wzbudza³y zaintereso-
wanie poezj¹, kultur¹, folklorem, mitologi¹ i dzik¹ przy-
rod¹ Pó³nocy wœród m³odych literatów. Nie znaczy to
jednak, ¿e wybór Po³udnia lub Pó³nocy sta³ siê odt¹d
bezwzglêdnym przeciwstawieniem mitologii antycznej
– mitom nordyckim, Homera – Osjanowi, czy te¿ kultu-
ry œródziemnomorskiej – kulturze Pó³nocy. Czêsto
wp³ywy te miesza³y siê ze sob¹, daj¹c prymat jednej z
kultur i tradycji, co znajdowa³o swe potwierdzenie w
jêzyku. Wtedy te¿ do polszczyzny wkraczaj¹ zapo¿y-
czenia skandynawskie, co wyraŸnie zaznacza siê w
s³owniku jêzyka polskiego Samuela Bogumi³a Lindego:
elfy, sagi, wikingowie, walkirie itd.

Pod koniec lat 60. i na poczatku lat 70. ubieg³ego
stulecia nast¹pi³ – jak ju¿ wspomnia³am – wzrost  zain-
teresowania literatur¹ staroislandzk¹ w Polsce, co spo-
wodowa³o, ¿e z braku wspó³czesnych t³umaczeñ wzna-
wiano stare przek³ady poczynione za poœrednictwem

jêzyka francuskiego i angielskiego. W tym w³aœnie czasie
Apolonia Za³uska-Strömberg zaczê³a t³umaczyæ z ory-
gina³u sagi staroislandzkie, czyli opowieœci o wielkich
bohaterach, wa¿nych rodach islandzkich oraz niebez-
piecznych wyprawach wikingów na Islandiê. Sagi wy-
wodzi³y siê z tradycji ustnej, by³y zwykle anonimowe
i przez ca³e wieki prawie nieznane poza Skandynawi¹,
teraz zaœ sta³y siê popularn¹ lektur¹.

Apolonia Za³uska-Strömberg nie by³a jedyn¹,
która przybli¿a³a Polakom œwiat sag i mitów Pó³nocy,
ale pierwsz¹, która t³umaczy³a je z orygina³u. Przed ni¹
ksiêgê staroislandzk¹, tzw. Eddê m³odsz¹ prze³o¿y³ Joa-
chim Lelewel (wyd. 1807 i 1828), a literat okresu M³odej
Polski, Artur Górski, przet³umaczy³ na polski poszcze-
gólne, mniejsze sagi.

W roku 1968 ukaza³ siê drukiem pierwszy prze-
k³ad Apolonii Za³uskiej-Strömberg – Saga o Njalu. Jest
to saga rodowa o w¹tkach chrzeœcijañskich i pogañskich.
Anonimowy autor opowiada o wydarzeniach z pocz¹t-
ków XI wieku. Opowieœæ obejmuje trzy samodzielne
treœciowo czêœci: pierwsza mówi o Gunnarze, poganinie
z zamo¿nej rodziny, druga opisuje historiê chrzeœcijanina
Njala i jego synów, a trzecia przedstawia obraz wstrz¹-
saj¹cej zemsty rodowej.

Przek³ad Sagi o Njalu zachêci³ Apoloniê Za³usk¹-
Strömberg do dalszej pracy t³umaczeniowej. W 1973
roku ukazuje siê w jej przek³adzie Saga rodu Laxdalu,
która mówi o czasach z XI wieku. Jest to historia mi³o-
sna, bogata w liczne opisy dzikiej przyrody Pó³nocy,
opowieœæ do dzisiaj bardzo popularna na Islandii. W
rok póŸniej publikuje t³umaczka przek³ad Sagi o Fritit-
hiofie Œmia³ym w piœmie „Poezja”,  a w roku nastêpnym
Sagê o Egilu, najstarszym skaldzie islandzkim, który
opuœci³ Norwegiê i przyp³yn¹³ na Islandiê, gdzie zacz¹³
tworzyæ w³asne opowieœci, czyli sagi. Jako wêdruj¹cy
poeta czêsto goœci³ na dworach w³adców i w domach
zamo¿nych rodów, opowiada³ tam improwizuj¹c o ró¿-
nych wydarzeniach historycznych, przedstawia³ sfabu-
laryzowane losy bohaterów, dramatyczne opowieœci o
zabójstwach, zemstach rodowych, nieszczêœliwych mi-
³oœciach. Zabarwione kolorytem lokalnym stawa³y siê
one historiami o dziejach poszczególnych w³adców, ro-
dzin i wielkich wojów s³yn¹cych z odwagi i si³y. Do
niedawna uwa¿ano sagi za opowieœci ca³kowicie zmyœ-
lone, dzisiejsze badania wykazuj¹ jednak, i¿ zawieraj¹
one w sobie wiele rzeczywistych faktów, kryje siê w
nich zatem ziarno prawdy.

Przed t³umaczeniem Eddy poetyckiej czyli Eddy
starszej mia³a Apolonia Za³uska-Strömberg ju¿ du¿e
doœwiadczenie w sztuce przek³adania sag staroislan-
dzkich, zna³a s³ownictwo odnosz¹ce siê do opisów daw-
nych zwyczajów i obyczajów kultury islandzkiej. Jej
pióro by³o te¿ ju¿ zwyk³e oddawaæ w polszczyznie
niezwyk³e opisy surowej przyrody Pó³nocy. Zaintere-
sowanie od lat m³odoœci poezj¹ oraz znajomoœæ jêzyka
staroislandzkiego sprawia³y, ¿e do przek³adu Eddy, s³aw-
nego dzie³a kultury islandziej i europejskiej zarazem,
podesz³a z poczuciem wielkiej odpowiedzialnoœci. Prze-
k³ad by³ jednak dla niej jako t³umacza ogromnym wyz-
waniem.

Edda poetycka jest najstarszym zabytkiem lite-
ratury islandzkiej. Pochodzi najprawdopodobniej z IX
wieku, choæ jej wzory mówione, przynale¿ne do tzw.
tradycji ustnej, s¹ znacznie starsze. Na jej zawartoœæ
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sk³adaj¹ siê pieœni mityczne poœwiêcone bogom po-
gañskim (10) oraz  pieœni heroiczne (19) o wielkich wo-
jach. W opowieœci znajduje siê zarówno wiele opisów
przyrody jak i obrazów wierzeñ, obyczajów i zwycza-
jów najstarszych mieszkañców Islandii. Niektóre z pie-
œni maj¹ charakter proroczy, opisuj¹ nie tylko po-
wstanie ¿ycia na ziemi, ale i jego ca³kowit¹ zag³adê oraz
ponowe narodzenie, kiedy po oczyszczeniu Ziemi z
wód oceanów, wy³oni siê drzewo ¿ycia, a na nim nowa
rasa ludzi, którzy bêd¹ ¿yæ odt¹d zawsze w zgodzie i
pokoju. Jak widaæ, przepowiednie Eddy w pewnym
stopniu zbiegaj¹ siê z obrazami z ksiêgi Rodzaju.

Przek³ad Eddy poetyckiej nie by³ ³atwym zada-
niem. Praca wymaga³a licznych studiów kulturoznaw-
czych, historyczno-literackich i jêzykowych. Za³uska-
Strömberg bowiem nie tylko przet³umaczy³a Eddê, ale
opatrzy³a j¹ odpowiednimi przypisami, objaœnieniami
i wstêpem. Musia³a dok³adnie poznaæ mitologiê skan-
dynawsk¹, kulturê staroislandzk¹ oraz pokonaæ ogrom-
ne trudnoœci natury jêzykowej w przek³adaniu oryginal-
nego tekstu. W swojej pracy stara³a siê byæ bardzo do-
k³adna. Probówa³a oddaæ styl poetycki najstarszych
sag islandzkich, siêgaj¹c tak¿e do dziedzictwa innych
t³umaczy Eddy, zw³aszcza polskich i niemieckich.

Edda napisana jest tzw. stylem eddycznym, czyli
wierszem staroislandzkim o oœmiowersowych zwrot-
kach, w których jako g³ówny element organizuj¹cy ryt-
micznie tekst wystêpuje aliteracja i akcent wyrazowy
spoczywaj¹cy na pierwszej sylabie wyrazu. Aliteracja
polega na jednoœci wspó³brzmienia pocz¹tkuj¹cych, ak-
centowanych s³ów w tekœcie. Jej przyk³adem mo¿e
byæ zdanie ze wspó³czesnego jêzyka szwedzkiego
Bagare Bengt  Bengtsson bakar bra bullar czyli Piekarz
Bengt Bengtsson piecze dobre bu³eczki. Jakoœæ nastêpu-
j¹cej po b samog³oski nie ma w tym wzglêdzie znaczenia.
W polskiej poezji aliteracja w³aœciwie nie wystêpuje,
akcent wyrazowy spoczywa zaœ zwykle na drugiej
sylabie od koñca. Prze³o¿enie Eddy z zachowaniem jej
oryginalnej formy poetyckiej by³o wiêc niemo¿liwe.
T³umaczka wybra³a dlatego dla swego przek³adu prozê
poetyck¹, w której znaczn¹ rolê odgrywa rytmizacja
tekstu oraz jêzyk czêœciowo stylizowany na stary.

Edda poetycka ukaza³a siê w wydawnictwie Os-
solineum, w serii zagranicznej Biblioteki Narodowej w
roku 1986. Oto fragmenty ksiêgi pierwszej, traktuj¹ce
o stworzeniu ziemi i ludzi, o ich zag³adzie i powstaniu
nowej ziemi:

Wieszczba Walwy
(fragmenty)

S³ów mych s³uchajcie potomkowie œwiêci,
Wy¿si i ni¿si Heimdalla synowie,
Ka¿esz mi mówiæ Ojcze Wszechpotê¿ny
O dawnych dziejach, jak siêgn¹æ pamiêci¹.

Pomnê olbrzymów przed wieki poczêtych
Co piastunami byli moimi
I pomnê dziewiêæ œwiatów i dziewiêæ
Œwiêtego drzewa korzeni w g³¹b ziemi.

W zacz¹tkach œwiata za czasów Ymira
Ni piasku, ni morza, ni ch³odnych ba³wanów,
Nie by³o ziemi i nie by³o niebios,
Ni traw nie by³o – lecz czeluœæ otch³ani.

A¿ Bura synowie wydŸwignêli ziemiê,
I Midgard s³awny pobudowali,
S³oñce po³udnia ogrza³o g³azy
A bujnym kwieciem okry³y siê pola.

Towarzyszy³o s³oñce miesi¹cowi,
Prawicê swoj¹ k³ad³o na skraj nieba
S³oñce nie zna³o mieszkania swego,
A miesi¹c mocy swej nie zna³,
Gwiazdy – gdzie staæ nie wiedzia³y

Bogowie wszyscy sejm wielki zwo³ali,
I Nieœmiertelni tak nad spraw¹ radzili:
Miesi¹cowi na nowiu i Nocy imiê dali,
Poranek nazwali i Po³udnie tako¿,
i Podwieczerz i Wieczór, by móc liczyæ lata.
[…………………………………………….]

Wtedy  (…) zst¹pili trzej Asowie,
Mocni i mi³oœciwi, do mgie³ niebytu;
Ujrzeli na ziemi w niemocy le¿acych
Aska i Emblê, nieœwiadomych losu.

Ducha nie mieli i tchu nie mieli,
Ni krwi, ni g³osu, ni rumieñców zdrowych;
Dech da³ im Odin, a duszê da³ Hönir,
Krew da³ im Lothur i rumieniec zdrowy.

* * *
S³oñce ciemnieje, ziemia usuwa siê w morze
Spadaj¹ z nieba gwiazdy
Szalej¹ dymy, i ogieñ, co ¿ycie o¿ywia³,
P³omienie i ¿ar wysoko strzela pod niebo.
[………………………………………...]
Wiele wiem, przysz³oœæ widzê,
Bogów przeznaczenie, zwyciêzców upadek.

Widzê jak znowu siê wy³ania
Ziemia z morza, zieleniej¹ca;
Lec¹ wodospady, a orze³ nad nimi,
Ten, co w górskiej krainie ryby ³owi.
[……………………………………]
Rola nieobsiana bêdzie rodzi³a
Z³o w dobro przemieni;
[………………………..]
Wiecie¿ teraz, czy nie?

Dziedzictwo t³umaczeniowe Apolonii Za³uskiej-
Strömberg, przek³ady sag staroislandzkich, zw³aszcza
Eddy, a tak¿e jej autorstwa Gramatyka jêzyka starois-
landzkiego zdecydowanie przyczyni³y siê do populary-
zacji literatury i jêzyka staroislandzkiego w Polsce. Za
swe przek³ady Za³uska-Strömberg zosta³a odznaczona
w roku 1981 przez rz¹d Islandii  najwy¿szym odznacze-
niem pañstwowym – Orderem Soko³a Islandzkiego.
Odebra³a je osobiœcie na specjalnej uroczystoœci w Rey-
kjaviku.

W ostatnich latach zaczyna na nowo od¿ywaæ
w Polsce i w Europie zainteresowanie sagami islandz-
kimi, podobnie jak i najstarszymi wierzeniami pogañ-
skich ludów nordyckich, germañskich i s³owiañskich.
Wzrasta te¿ popularnoœæ przek³adów Apolonii Za³us-
kiej-Strömberg. Niedawno powsta³ w Polsce projekt
Edda w ramach dzia³alnoœci fundacji Patrimonium Eu-
ropae. Jej celem jest m.in. wspó³praca miêdzynarodowa,
ratowanie od zapomnienia literatury staroislandzkiej,
dbanie o przek³ady tej literatury, docenianie pracy t³u-
maczeniowej, w tym ogromnego wk³adu Apolonii Za-
³uskiej-Strömberg w popularyzacjê literatury staro-
islandzkiej w Polsce, a tak¿e w innych krajach. (Jej
przek³ad Eddy poetyckiej sta³ siê podstaw¹ dla kolejnego,
tym razem niemieckiego t³umaczenia).

W roku 2014 prywatne archiwum i dorobek
twórczy Apolonii  Za³uskiej-Strömberg przekaza³ – zgo-
dnie z wol¹ zmar³ej – do muzeum w Brodnicy konsul
honorowy Królestwa Szwecji dr Tomasz Iwanowski
wraz z ma³¿onk¹ Magdalen¹ Pramfelt. Archiwum oka-
za³o siê interesuj¹ce nie tylko z uwagi na sam¹ w³aœ-
cicielkê, ale równie¿ na jej korespondencjê z Jaros³awem
Iwaszkiewiczem oraz najprawdopodobniej ze szwedz-
kim t³umaczem Pana Tadeusza, Lennartem Kjellber-
giem.

Miejmy nadziejê, ¿e pamiêæ o dr Apolonii Za³us-
kiej-Strömberg na nowo od¿yje tak¿e w Szwecji. Pra-
cowa³a bowiem jako lektor jêzyka polskiego na dwóch
szwedzkich uczelniach, by³a w Szwecji przez lata pro-
pagatork¹ polskiej literatury i kultury, komentowa³a
szwedzkie przek³ady Pana Tadeusza oraz jako pierw-
sza t³umaczy³a z orygina³u sagi staroislandzkie, które
obecnie znowu staj¹ siê w Polsce bardzo popularne, o
czym œwiadcz¹ prace Anny Waœko, £ukasza Malinow-
skiego, Jakuba Morawca i innych, a tak¿e liczne wzno-
wienia przek³adów starodawnych sag i mitów skandy-
nawskich.

Czytelniczkom i Czytelnikom tego artyku³u za-
interesowanym dawn¹ kultur¹ islandzk¹ polecam na-
granie z odczytania Eddy poetyckiej w przek³adzie Apo-
lonii Za³uskiej-Strömberg  i w wykonaniu Stowarzysze-
nia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „Aurea Tem-
pora”.

Skrót prelekcji wyg³oszonej przez prof. Ewê
Teodorowicz-Hellman na spotkaniu Towarzystwa

Przyjació³ Muzeum Polskiego w Rapperswilu w dniu
4. czerwca 2016 roku. Fragmenty Eddy m³odszej

czyta³a dr El¿bieta Szweykowska-Olsson.

https://www.youtube.com/watch?v=c3wCv47dGBQ

Razem stwórzmy
kolekcjê
Muzeum Historii
Polski!

„Ma³e wielkie historie” to tytu³
ogólnoœwiatowej zbiórki pami¹tek
historycznych dla Muzeum Historii
Polski w Warszawie. Akcja rozpoczê³a
siê 14 maja 2016 roku podczas
Europejskiej Nocy Muzeów i zakoñczy
siê w Œwiêto Niepodleg³oœci –
11 listopada.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzeal-
iów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najroz-
maitsze obiekty o wartoœciach historycznych, tak¿e
zwi¹zane z osobistymi losami darczyñców. Szczególne
znaczenie maj¹ dla nas przedmioty zwi¹zane z polsk¹
drog¹ do Niepodleg³oœci – zarówno tej w 1918 roku,
jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteœmy równie¿
przedmiotami codziennego u¿ytku, fotografiami, pocz-
tówkami, dokumentami, listami i pamiêtnikami, pras¹
– a tak¿e elementami ubioru, umundurowania, uzbroje-
nia i wyposa¿enia wojskowego, zabytkowymi urz¹dze-
niami oraz wyrobami rzemieœlniczymi i artystycznymi
œwiadcz¹cymi o historii polskiej kultury, przemianach
spo³ecznych i gospodarczych.

Pami¹tki wejd¹ w sk³ad tworz¹cej siê kolekcji
Muzeum Historii Polski. Czêœæ ofiarowanych przed-
miotów trafi na wystawê sta³¹ Muzeum, a wszystkie
inne dary zostan¹ nale¿ycie zabezpieczone  z myœl¹ o
badaczach przesz³oœci i przysz³ych wystawach czaso-
wych.

Do tej pory w ramach akcji do Muzeum Historii
Polski trafi³o ³¹cznie blisko 1500 obiektów. Wœród o-
trzymanych pami¹tek znalaz³y siê miêdzy innymi XIX-
wieczna szafka pod lustro ze skrytk¹, w której przecho-
wywano dokumenty Pañstwa Podziemnego w trakcie
II wojny œwiatowej, cylinder z 1900 roku, albumy ze
zdjêciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumen-
tuj¹ce ró¿ne wydarzenia polityczne w Polsce w latach
80.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muze-
um pami¹tek mog¹ zg³aszaæ siê osobiœcie, telefonicznie,
b¹dŸ mailowo. Prosimy kontaktowaæ siê z nami pod
numerem telefonu: +48 (22) 211 90 29, +48 (22) 211
90 48 lub e-mailem:

pamiatki@muzhp.pl | www.muzhp.pl.
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POLITYKA

USA przed
historyczn¹
zmian¹
Park Ridge, Illinois, USA, idylla
amerykañskiego prowincjonalnego
mieszczañstwa. Tu porz¹dnie siê pracuje,
idzie w niedzielê do koœcio³a, g³osuje
na Republikanów, i taka jest rodzina
Rodhamów. W 1947 roku rodzi siê
pierwsze z trojga dzieci, córka. Kupiec
b³awatny Hugh i ¿ona Dorothy
Rodham daj¹ jej imiê mocne, pasuj¹ce
tak dla ch³opca jak dziewczynki, Hillary.

Dziewczynka roœnie i wyró¿nia siê, jest celuj¹c¹
uczennic¹, przewodnicz¹c¹ rady uczniowskiej, i ma wy-
sokie (dos³ownie!) marzenia. Nastolatka Hillary pisze
list do NASA z zapytaniem, jakie musi spe³niæ warunki
by zostaæ astronautk¹. Nadchodzi sucha odpowiedŸ –
Nie kszta³cimy astronautów kobiet. Mama pociesza³a,
¿e jak by nie by³o, to i tak ma s³aby wzrok.

Lata szeœædziesi¹te i polityka toczy siê wartkim
nurtem: Barry Goldwater przegrywa wybory, ginie w
Dallas prezydent John F. Kennedy, wiceprezydent
Lyndon B. Johnson bierze Bia³y Dom i wprowadza
dyskryminacyjne Civil Rights Act. Hillary Rodham do-
rasta.

Studia

Wielkie zmiany w pañstwie, a tak¿e w pogl¹dach
Hillary. Presti¿owe uniwersytety nadal nie przyjmuj¹
na studia kobiet. Hillary idzie do ¿eñskiego Wellesley
College le¿¹cego w pobli¿u Bostonu. Rz¹dz¹ tam twar-
de regu³y, uczennice s¹ zobowi¹zane nosiæ spódnice i
uczy siê je „fundamentalnych zachowañ”, miêdzy in-
nymi jak wysiadaæ z auta ze z³¹czonymi kolanami. Ale
pobieraj¹ równie¿ œwietne ogólne wykszta³cenie, Hilla-
ry poznaje interesuj¹cych ludzi, ch³onie idee, wiele rze-
czy dzieje siê w jej ¿yciu po raz pierwszy. Po latach
napisze: Jedyni afro-amerykanie, jakich zna³am, to byli
pracownicy Taty, i s³u¿ba w domu. Nigdy nie mia³am
czarnych przyjació³, s¹siadów, szkolnych kolegów.

Hillary ma szeroko otwarte oczy i ch³onie œwiat.
Poznaje idee równouprawnienia krzewione przez Betty
Fredan, bardzo prze¿ywa morderstwo pastora Mar-
tina Lutra Kinga, demonstruje przeciw wojnie w Korei.
W 1968 roku zatrudnia siê w kampanii wyborczej demo-
kraty Eugene McCarthy… i staje demokratk¹.

W 1969 roku amerykañskie uniwersytety otwie-
raj¹ drzwi kobietom i Hillary rozpoczyna studia prawni-
cze na Yale, uczelni amerykañskich elit. Tu studiowa³o
piêciu prezydentów, jednym z nich bêdzie William
Jefferson Clinton. Hillary s³yszy jak Clinton zachwa-
la (najlepsze na œwiecie!) arbuzy z Arkansas, mijaj¹

tygodnie przygl¹dania siê sobie. W koñcu Hillary pod-
chodzi do Billa Clintona: Je¿eli masz zamiar nadal mi
siê przygl¹daæ, a ja bêdê siê przygl¹da³a tobie, to ju¿ le-
piej siê poznajmy. Nazywam siê Hillary Rodham.

Hillary koñczy studia i zostaje zaanga¿owana
do grupy prowadz¹cej œledztwo w sprawie pozbawienia
Richarda Nixona prezydentury (Afera Watergate), ale
Nixon ubiega œledczych i rezygnuje z prezydentury
sam. Hillary staje u rozstajnych dróg – pozostaæ na
Pó³nocy z perspektyw¹ zatrudnienia w którymœ z czo-
³owych biur adwokackich Waszyngtonu, czy przenieœæ
siê z Billem Clintonem do Arkansas.

Waha siê, ale ulega pokerowej zagrywce Billa.
Gdy przyje¿d¿a z kolejn¹ wizyt¹ do Arkansas, Bill
bierze j¹ na przechadzkê, pokazuje dom, i mówi: Pamiê-

tam, ¿e ten dom ci siê podoba³. Ja go kupi³em, wiêc chy-
ba najlepiej bêdzie, je¿eli wyjdziesz a mnie, bo przecie¿
sam tu nie bêdê mieszka³.

S¹ to trzecie oœwiadczyny Billa, i Hillary w koñcu
ulega.

Bill decyduje siê wystartowaæ do wyborów na
stanowego ministra sprawiedliwoœci, i tak rozpoczyna
siê polityczna kariera jednej z najwybitniejszych par
ma³¿eñskich Stanów Zjednoczonych.

Droga do Bia³ego Domu

W Arkansas Hillary podejmuje wa¿n¹ decyzjê –
pójdzie drog¹ zawodow¹. Zostaje zatrudniona, jako
pierwsza kobieta w biurze adwokackim Rose, ale pozo-
staje przy panieñskim nazwisku. Daleko jej do modelu
¿ony polityka z po³udnia Stanów, czym kole w oczy
damom miejscowego establishmentu. Poza tym zarabia
wiêcej ni¿ Bill.

Jest rok 1978 i Bill zostaje wybrany gubernato-
rem Arkansas, ale dwa lata póŸniej przegrywa wybory.
Wtedy Hillary podejmuje decyzjê zasadniczych zmian
w swoim ¿yciu. Znikaj¹ okulary o grubych szk³ach,
nastêpuje zdecydowana zmiana garderoby, fryzury, i
zmiana nazwiska, znika Rodham, na scenê wchodzi
Hillary Clinton, idealna ¿ona dla polityka. Nied³ugo
potem Bill zostaje ponownie gubernatorem i utrzymuje
siê na tym stanowisku kolejne kadencje. A¿ nadchodzi
arcywa¿ny dzieñ, 1 wrzeœnia 1991 roku. Bill Clinton,
na stopniach rezydencji Little Rock, og³asza Ameryce,
¿e startuje do stanowiska prezydenta Stanów Zjedno-
czonych.

Kampania przebiega pomyœlnie, ale Bill staje siê
obiektem zainteresowania i ataków rywali. Wybucha
(pierwsza) afera zwi¹zana z ma³¿eñsk¹ zdrad¹. S³upki
popularnoœci nurkuj¹ i Bill zabiegaj¹ o udzia³ w ogromnie
popularnym programie „60 Minutes”, który ma byæ
nadanym bezpoœrednio po Super Bowl 1992. Zostaje
zaproszony wraz z ¿on¹, i nagle Hillary patrz¹c w oko
kamery mówi:

Nie siedzê tu w charakterze ¿oneczki stoj¹cej mu-
rem za swoim mê¿em. Jestem tu, poniewa¿ go kocham,
mam do niego respekt i podziw, oraz œwiadomoœæ mo-
jego udzia³u w tym, co w polityce robi. Je¿eli komuœ to

za ma³o, albo w ogóle Ÿle, to kurcze nie musi na niego
g³osowaæ! I tyle!

Skuteczniej do Amerykanów ju¿ nie mo¿na prze-
mówiæ! Bill otrzymuje masê g³osów i nominacjê demo-
kratów na stanowisko prezydenta. Hillary nie zasypuje
gruszek w popiele, wykorzystuj¹c swoj¹ pozycjê i u-
dzia³y w firmie adwokackiej, wszczyna energiczn¹ kam-
paniê przeciw kandydatowi republikanów Patowi Bu-
chananowi. Po latach tak wspomina te czasy: Mog³am
oczywiœcie piec ciasteczka i piæ herbatê, ale zdecydo-
wa³am siê wykorzystaæ mój wyuczony zawód i karierê,
zanim zostanê osob¹ oficjaln¹.

Sukces i skandal

Po zwyciêstwie w prezydenckich wyborach
1992 staje siê jasne, ¿e Hillary Clinton bêdzie najbardziej
wp³ywow¹ i kontrowersyjn¹ Pierwsz¹ Dam¹ (notabene,
doprowadza mnie do sza³u powszechne ma³powanie
amerykañskiego grzecznoœciowego i ogromnie preten-
sjonalnego tytu³u w odniesieniu do ¿ony prezydenta
Polski. Jakbyœmy nie mieli dobrego tradycyjnego i pol-
skiego Pani Prezydentowa) po Eleonorze Roosevelt,
w historii. Bierze czynny udzia³ w konstruowaniu rz¹-
du, a zaraz po wyborze Billa zabiera siê za (nieudan¹)
akcjê wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego. Przed podejmowaniem rónych decyzji
nierzadko konsultuje siê z jasnowidzami (nie ona jedna:
prezydentostwo Roosevelt, Ronald Reagan).

Dwa mandaty Billa Clintona to ekonomiczny
sukces Ameryki, Hillary zdobywa kolosalne doœwiad-
czenie i globalne kontakty, wszystko idzie jak z p³atka,
gdy uderza grom z jasnego nieba.

Nie mia³em seksualnych relacji z t¹ kobiet¹, miss
Lewinski. Bill Clinton, prezydent Stanów Zjednoczo-
nych, z wzrokiem utkwionym w kamerê ³¿e Amery-
kanom i œwiatu w ¿ywe oczy! Od postêpowania s¹do-
wego i wyroku uwalnia go w 1999 roku Senat, ale skandal
jest stereo. Tym bardziej, ¿e afera z Monik¹ Lewinski
to ju¿ czwarta, wyp³ywaj¹ca na œwiat³o dzienne, „przy-
goda” Billa.

Hillary jest za³amana. Ich ma³¿eñstwo prze¿ywa
g³êboki kryzys, ale na zewn¹trz siê trzyma i okazuje
hart ducha: Jako ¿ona chcia³am go udusiæ. Ale on nie
by³ tylko moim mê¿em. By³ tak¿e moim prezydentem –
pisze w biografii „Living History”.

Dwa lata póŸniej opuszczaj¹ Bia³y Dom. Œwiat³a
Billa Clintona gasn¹. Zapalaj¹ siê dla Hillary. Dla niej to
dopiero pocz¹tek.

Hillary Clinton polityk

Jest ogólnym faworytem przystêpuj¹c do walki
o nominacjê z ramienia demokratów do fotela prezy-
denta w 2008 roku, ale los chce inaczej. M³ody, chary-
zmatyczny, znakomity mówca, Barack Obama poko-
nuje j¹, zostaje prezydentem i.. mianuje Hillary mini-
strem spraw zagranicznych!

Hillary nie zmienia pogl¹dów i metod pracy. Spo-
kojnie i metodycznie szuka kompromisów i poparcia u
przeciwników, ca³y czas plasuj¹c siê w okolicach œrodka
sceny politycznej. Ma aktywny wp³yw na decyzje O-
bamy w sprawie podjêcia operacji zakoñczonej œmierci¹
bin Ladena, lobuje za sankcjami dla Iranu, ma udzia³ w
dramatycznym zakoñczeniu kariery i ¿ycia Muamma-
ra Khadaffiego. W kraju popiera prawo kobiet do abor-
cji i ma³¿eñstwa jednop³ciowe – dwie czerwone lampy
w oczach republikañskiej opozycji.

D³ugo siê waha, zanim podejmie, w 2013 roku,
decyzjê ponownego startu do fotela prezydenta i wy-
grywa z bardzo dobrym kontrkandydatem demokratów
Bernie Sandersem. Wspominaj¹c przegran¹ z Obam¹
tak mówi do ¿eñskiego elektoratu demokratów: Nie u-
da³o mi siê, ale dokona³am piêtnaœcie milionów zary-
sowañ szklanego sufitu.

Pow¹tpiewaj¹cy w ni¹ znajduj¹ siê po obu stro-
nach sceny politycznej. Budzi wiele pytañ: Czy mo¿na
jej zaufaæ? Bêdzie reprezentowa³a Wall Street, czy Main
Street? Kim naprawdê jest? Jak chce poprowadziæ Ame-
rykê?

W tak niepewnych czasach jak dzisiejsze, Hillary
Clinton wydaje siê dawaæ szanse na bezpieczeñstwo i
stabilizacjê. Ma przeciwników wiêcej ni¿ kiedykolwiek,
z nieprzewidywalnym i bez kwalifikacji na stanowisko,
o jakie siê ubiega, Donaldem Trumpem na czele. Gdy
wyjdzie z tego pojedynku zwyciêsko, otworzy now¹
kartê w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³-
nocnej.
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Zapiski
krytyczne

Axel Munthe (1857-1949), szwe-
dzki lekarz, autor poczytnej niegdyœ
wspomnieniowej “Ksiêgi z San Michele”
(1929), by³ przez szereg lat lekarzem
szwedzkiego dworu królewskiego, zaœ
od 1908 lekarzem królowej Wiktorii
(1862-1930), ksiê¿niczki badeñskiej, ¿o-
ny szwedzkiego nastêpcy tronu, póŸniej
króla Gustava V, któr¹ pozna³ w roku
1890 w czasie jej kuracji we W³oszech.

Kontakty tej pary przedstawi³ w
filmie “Wzbroniona mi³oœæ” dokumen-
talista Anders Wahlgren, znany z kilku
g³oœnych, polemicznych filmów o Sztok-
holmie, a szczególnie o jego nagannej
przebudowie i unowoczeœnianiu przez
w³adze komunalne w latach 1950. i póŸ-
niej. Tak¿e w filmie o lekarzu i królowej
nie zdradza Wahlgren swego powo³ania
dokumentalisty, mimo, ¿e ich g³osy pod-
³o¿yli aktorzy: Marie Richardsson i Pe-
ter Andersson, oddaj¹c dialogi bezpo-
œrednich rozmów (gdy takie mia³y lub
mog³y mieæ miejsce) oraz/albo fragmenty
listów, z korespondencji zapewnie regu-
larnie prowadzonej, która jednak (wed³ug
koñcowej informacji w filmie) ulec mia³a
po œmierci Wiktorii zniszczeniu.

Królowa i
livmedikus

Aleksander Kwiatkowski

FÖRBJUDEN KÄRLEK, re¿. Anders
Wahlgren, dystr. Folkets Bio.
premiera: 26 sierpnia 2016.

© Folkets Bio

W czerwcu tego roku opublikowano
odnalezione przypadkowo dzienniki
pierwszego szefa KGB, Iwana Sierowa.
Dla historyków to bezcenny dokument,
dziêki któremu bêdzie mo¿na wyjaœniæ
kilka historycznych zagadek.

Ostateczny
dowód?

Miêdzy innymi dziennik szefa KGB jest pierwszym
dokumentem, który potwierdza, ¿e szwedzki dyplomata, Raoul
Wallenberg, który w czasie Zag³ady ocali³ tysi¹ce ¯ydów wê-
gierskich, zosta³ zamordowany w sowieckim wiêzieniu. Oczy-
wiœcie – nikt nie mia³ w¹tpliwoœci wczeœniej, ¿e za znikniêciem
szwedzkiego dyplomaty stoj¹ Sowieci. Wallenberg w 1944 ro-
ku pojecha³ na Wêgry, by ratowaæ ̄ ydów. Jego pomoc polega³a
na dostarczaniu fa³szywych paszportów, które umo¿liwia³y
im wyjazd z Wêgier. W styczniu 1945 roku Wallenberg zosta³
wezwany na przes³uchanie przez Rosjan, którzy w tym czasie
walczyli z Niemcami w okolicach Budapesztu. Od tamtej pory
nikt go ju¿ nie widzia³.

Ju¿ w 1957 roku Rosjanie ujawnili dokument, z którego
wynika³o, ¿e Wallenberg by³ wiêziony na £ubiance, gdzie zmar³
na zawa³ serca w lipcu 1947 roku. Ale wielu historyków pod-
wa¿a³o te informacje, a rodzina Wallenberga w Szwecji ca³y
czas mia³a nadziejê, ¿e ¿yje on nadal i jest przetrzymywany w
którymœ z wiêzieñ na terenie Rosji.

Z dziennika Sierowa wynika, ¿e w roku 1947 Wallenberg
zosta³ zamordowany na rozkaz samego Stalina oraz Wiecze-
s³awa Mo³otowa. Sierow posiada³ te informacje od Wiktora
Abakumowa, ministra bezpieczeñstwa pañstwowego, który
sam zosta³ skazany na œmieræ w 1954 roku.

To kolejny dowód na to, ¿e Raoul Wallenberg zgin¹³ nie-
d³ugo po swoim tajemniczym znikniêciu. Ale rodzina Wallen-
berga nadal nie ma pewnoœci, czy pamiêtnik Sierowa mo¿na
traktowaæ jako wystarczaj¹cy dowód na to, co sta³o siê z ich
krewnym w sowieckim wiêzieniu, poniewa¿ dokument ten
zawiera wiele b³êdów.

Przypomnijmy, ¿e Sierow by³ wspó³odpowiedzialny
za mord polskich oficerów w Katyniu. Pamiêtniki zamurowa³
w jednej ze œcian swojego domu. Zosta³y one odkryte 25 lat po
jego œmierci. (ew)

W pewnym sensie jest zatem film
wytworem artystycznej kreacji, mo¿e-
my bowiem traktowaæ ów dwug³os jako
wyraz rekonstrukcji czegoœ autentycz-
nego, ale nie wolnego od swobodnych
skojarzeñ, szczególnie w zakresie rosn¹-
cej intymnoœci w kontaktach lekarza i
monarchini. Ich g³osy rzucone s¹ jednak
na nieustaj¹ce t³o dokumentalnych,
czarnobia³ych zdjêæ z epoki – krêconych
poczynaj¹c od roku 1897 w Sztokhol-
mie, Rzymie, Wenecji i na Capri – a tak¿e
barwnych kadrów, g³ównie w dwóch os-
tatnich miejscach – zrealizowanych
wspó³czeœnie kamer¹ re¿ysera i opera-
tora w jednej osobie.

Æmielów
To urocze miasto, usytuowane w powiecie ostro-
wieckim. S³ynie ono z tego, i¿ funkcjonuj¹ tu dwie
fabryki porcelany. S¹ to jedne z najstarszych
fabryk, produkuj¹cych ten cenny produkt.
Powsta³y bowiem w 1790 roku.

Ewa Micha³owska-Walkiewicz

Pocz¹tki osadnictwa na terenie dzisiejszego Æmielowa,
datuje siê na okres póŸnego neolitu. Sprzyja³y temu urodzajne
ziemie lessowe, jak równie¿ obecnoœæ lewego brzegu rzeki
Kamiennej, daj¹cej urodzajnoœæ polom uprawnym. Mieszkali
na tych terenach ludzie, którzy zajmowali siê wyrobem na-
rzêdzi kamiennych z krzemienia pasiastego, wydobywanego
w pobliskich Krzemionkach, gdy¿ tu w³aœnie znajdowa³a siê
du¿a kopalnia tego surowca.

W pierwszych wiekach naszej ery, wzd³u¿ rzeki Ka-
miennej przebiega³ rzymski szlak handlowy. Prowadzi³ on do
Nowos³upskich dymarek, gdzie przetapiano rudê ¿elaza. Obok
rolnictwa i wyrobu narzêdzi krzemiennych, od najdawniej-
szych lat zajmowano siê tu lepieniem garnków. Dzia³o siê to
dziêki pok³adom gliny i lessu. Pierwsze historyczne wzmianki
o Æmielowie pochodz¹ z XIV stulecia. W roku 1388, bracia
Marcin i Miko³aj z Baruchowa, herbu Doliwa, sprzedali pobu-
dowany tu zamek i wieœ Gniewoszowi z Dalewic. Z czasem,
Gniewosz przekaza³ dobra æmielowskie swojemu synowi,
który tak jak ojciec nosi³ imiê Gniewosz. W roku 1425, Æmie-
lów zakupi³ Jan z Podlodowa, herbu Janina. Koniec XV wieku,
to okres œwietnoœci wsi, a nastêpnie miasta Æmielów. Córka
Stanis³awa Szyd³owieckiego Katarzyna, poprzez ma³¿eñstwo
ze Stanis³awem z Grocholic, zawarte w 1473 roku zwróci³a
uwagê swojej rodziny na w³oœci po³o¿one w dolinie rzeki Ka-
miennej. Na pocz¹tku XVI wieku, Jakub Szyd³owiecki brat
Katarzyny rozpocz¹³ akcjê wykupu dóbr le¿¹cych nad Ka-
mienn¹, nabywaj¹c tak¿e w³oœci æmielowskie. Nastêpnie roz-
budowa³ on istniej¹ce pielesze zamkowe. Prawa miejskie, na-
dane zosta³y Æmielowowi na mocy przywileju lokacyjnego z
19 maja 1505 roku, wydanego przez króla Aleksandra Jagielloñ-
czyka.

Po œmierci Jakuba Szyd³owieckiego, czyli od 1509 roku,
Æmielów przeszed³ w rêce przyrodniego brata Jakuba, Miko³aja.
Ten z czasem odda³ miasto w rêce kanclerza Krzysztofa Szyd-
³owieckiego. To w³aœnie za jego rz¹dów Æmielów sta³ siê prê¿-
nym miastem z piêkn¹ rezydencj¹ magnack¹, na ówczesnym
europejskim poziomie. Kres œwietnoœci Æmielowa po³o¿y³ po-
top szwedzki. Zamek tu po³o¿ony, by³ rezydencj¹ ksiêcia
siedmiogrodzkiego, walcz¹cego z Polakami po stronie szwe-
dzkiej. Dnia 12 kwietnia 1657 roku dosz³o pod Æmielowem do
spotkania armii Jerzego Rakoczego i Karola Gustawa X. Po-
³¹czone wojska, rozpoczê³y trzeci¹ fazê potopu na ziemie
polskie. ̄ o³nierze nie oszczêdzili miasta i wszelkich warowni,
palili je oraz mordowali znajduj¹ce siê tam rodziny szlacheckie.

W 1709 roku Æmielów przeszed³ w rêce Aleksandra
Dominika Lubomirskiego. Ten sprzeda³ wspomniane dobra
Stanis³awowi Ma³achowskiemu. Tu¿ przed powstaniem listo-
padowym Ma³achowscy sprzedali miasto Teresie del Campo
Scypionowej. W 1845 roku hrabina sta³a siê wy³¹czn¹ w³aœ-
cicielk¹ dóbr, a po jej œmierci w 1848 roku maj¹tek odziedzi-
czy³a jej córka Maria. Nastêpnie Æmielów otrzymali w spadku
synowie Marii. W 1896 roku, æmielowskie w³oœci nale¿a³y do
ksiêcia Aleksandra Druckiego- Lubeckiego. W XVIII wieku,
Æmielów sta³ siê oœrodkiem garncarstwa. W 1750 roku, król
August III Sas, wyda³ miejscowym garncarzom przywilej
sprzeda¿y swoich wyrobów na terenie ca³ego kraju. Uprawnie-
nie to w 1768 roku, ponowi³ król Stanis³aw August Poniatow-
ski.

Do dzisiaj fabryki porcelany gromadz¹ tu t³umy tury-
stów.

Podró¿e po Polsce
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