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„W każdym społeczeństwie są 
geniusze, skupiający w sobie 
ducha narodu. Oni reprezentują 
jego charakter w oczach świata. 
Pielęgnują wspomnienie 
przeszłości narodu, by natchnąć 
go nadzieją na przyszłość. Są jak 
dęby – ich natchnienie zakorze-
nione jest głęboko w historii, lecz 
korona szumi w wichrach dzi-
siejszego dnia. Takim reprezent-
antem literatury i ducha narodu 
jest człowiek, którego Szwedzka 
Akademia odznaczyła Nagrodą 
Nobla. Jest on obecny tu, wśród 
nas. A nazwisko jego Henryk 
Sienkiewicz”.

Stulecie śmierci Henryka 
Sienkiewicza. Artykuł 
prof. Ewy Teodorowicz-
Hellman 10
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Wraz z powstaniem Kongresu Polaków 
w Szwecji - „Solidarność”, powstało też 
„SŁOWO” - „pismo popierające Kongres 
Polaków w Szwecji”. Redaktorem pisma 
był Krzysztof Mazowski, który podpisy-
wał się pseudonimem „Wieniawa” (nazwą 
herbu rodowego). Po piątym numerze drogi 
pisma i Kongresu się rozeszły. Nowa grupa 
zaczęła wydawać dobre graficznie „Słowo 
Sztokholmskie”, a Kongres dość szmatła-
wo wydane „Słowo Kongresu”. Pierwsze 
numery tego pisma redagował – związa-
ny z „Solidarnością” – Stefan Trzciński. 
I nic dziwnego, że to ówczesne „Słowo 
Kongresu” (w grudniu 1983), tak pisało o 
Adamie Michniku: 

„Adam Michnik, historyk, jeden z przy-
wódców studenckiej grupy „komandosów” 

w 1968, był od lat 60-tych czołowym działaczem opozycji demokratycznej. 
Internowany w grudniu 1982, a następnie aresztowany, jest obecnie prze-
trzymywany w warszawskim więzieniu na Mokotowie w oczekiwaniu na tzw. 
„proces KOR-U”. Przez cały ten okres wyróżniał się hartem ducha, wyra-
żanym m.inn. w egzekwowaniu należnych mu uprawnień od służb prokura-
torskich i więziennych. Tajemnym sposobem przekazuje on co pewien czas 
głośne następnie listy, artykuły itp., przedrukowywane przez polską prasę 
podziemną, jak również przez pisma zagraniczne m.inn. „Dagens Nyheter”, 
„Der Spiegel”. Poniżej zamieszczamy... wywiad z A. Michnikiem, udzielony 
z więzienia , a zamieszczony w ukazującym się w Warszawie podziemnym 
„Tygodniku Mazowsze”. (Pisownia, jak w oryginale).

Wywiad zaczyna się tak: „REDAKCJA – Siedzisz już dłużej niż istniała 
„Solidarność”. Jaki znalazłeś pomysł na siedzenie? ADAM MICHNIK – 
Pomysł jest zawsze ten sam: praca i wiara w sens. Dużo czytam. Staram się 
wykorzystywać czas na naukę. Wiadomości docierające z zewnątrz wskazu-
ją, że to siedzenie ma sens, że jest fragmentem ruchu oporu „Solidarność”; 
zwłaszcza teraz kiedy władze produkują kolejne kłamstwa na temat postę-
pującej normalizacji i porozumienia, nasz pobyt w więzieniu jest jednym z 
dowodów, że tak nie jest”.  

Tu warto dodać, że „Gazeta Wyborcza” powstała na bazie właśnie „Tygo-
dnika Mazowsze”.

Zabawnie to się czyta po trzydziestu paru latach. Michnik się nie zmienił, 
a stosunek do niego dzisiejszego Kongresu – bardzo. Najwyraźniej Kongres 
przestał być wierny sobie.

PIERWSZY NUMER 
„SŁOWA KONGRESU”

25 października. Spotkanie z cieka-
wym człowiekiem, Jezuitą Robertem Da-
nielukiem. Jest on archiwistą Rzymskiego 
Archiwum Towarzystwa Jezusowego 
(Jezuitów). Od lat mieszka w Rzymie. 
Do Sztokholmu przybył na zaproszenie 
Ambasady RP z okazji 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. Zgodnie z tytułem pre-
lekcji: „Entering the Church – Entering 
Europe” („Wejście do Kościoła – wej-
ściem do Europy”) ksiądz-prelegent 
przedstawił historię Polski z punktu wi-
dzenia Kościoła.

Przypomniały mi się czasy szkolne, 
gdy ksiądz katecheta zupełnie inną gło-
sił historię naszego Kraju niż Pan od hi-
storii. Dużo się zmieniło od tego czasu. 
Oficjalna historia przyjęła punkt widzenia 
Kościoła. Czasem nadmiernie. Powitalna 
mowa Pana Ambasadora na temat kon-
sekwencji Chrztu Polski niczym się nie 
różniła od prelekcji Księdza Jezuity. Po-
dobnie imponująca wystawa ilustrująca 
prelekcje i rozdawana broszura „A Guide 
to the History of Poland 966 – 2016” 
– były w tym samym duchu. Wystawę 
i broszurę opracował IPN. Odczyt i wy-
stawa: w sztokholmskim ośrodku Księży 
Jezuitów S:ta Eugenia.

10 listopada. Obchody Święta Nie-
podległości w Ambasadzie RP w Sztok-
holmie. Tradycyjnie.

11 listopada.  Obchody w Kraju. Pan 
Prezydent przemawia trzykrotnie w stylu, 
który Mark Twain nazywał lekcją historii 
w szkółce niedzielnej. A więc: „Źli sąsie-
dzi rozdrapali Polskę, która utraciła pań-
stwowość na 123 lata. Polacy nie godzili 
się z tym i walczyli o wolność poczyna-
jąc od Konfederacji Barskiej i Powstania 
Kościuszkowskiego poprzez liczne na-
stępne powstania. Aż Piłsudski wywal-
czył Polskę podczas Pierwszej Wojny 
Światowej”. 

Pan Prezydent zapewne nie wie, że 
Konfederacja Barska była jeszcze przed 
rozbiorami i bardzo Polskę osłabiła. 
Konfederację zawiązali ludzie, którzy 
nie chcieli reform w Polsce. Ponieważ 
te reformy popierała Katarzyna II, więc 
Konfederatów oceniamy dobrze, bo bili 
się z Moskalami. Zapominamy jednak, że 
ci sami ludzie, w parę lat później, zawią-
zali Konfederacją Targowicką, o której 
też wspomniał Pan Prezydent. W tym dru-
gim wypadku Katarzyna już nie popiera-
ła reform w Polsce i Konstytucji 3 Maja. 
Więc Konfederaci Targowiccy znaleźli w 
niej protektorkę. O tym, jaki wpływ na hi-
storię polski miały Powstania patrz AKT 
5 LISTOPADA w poprzednim numerze 
NGP. 

W odróżnieniu od Pana Prezydenta, 
Pan Prezes zna się na historii Polski. 
Obaj bracia Kaczyńscy byli w niej zako-
chani. I dlatego wypowiedzi Jarosława 
Kaczyńskiego bardzo się różniły od wy-
powiedzi Andrzeja Dudy. Prezes przy-
pomniał wkład do dzieła Niepodległości 
także i innych, niż Piłsudski, polskich mę-
żów stanu z owego czasu: Dmowskiego, 
Witosa i Paderewskiego. Wypowiedział 

się też pozytywnie o Akcie 5 listopada 
1916 roku. 

Pamiętam też, jak swego czasu św. pa-
mięci prezydent Lech Kaczyński, z okazji 
którejś tam kolejnej rocznicy II Wojny 
powiedział, że we wrześniu 1939 napadły 
na Polskę trzy państwa. Ile to z tego było 
śmiechu. Bo wszyscy wiedzą, że napadli 
na nas wtedy tylko Niemcy i Sowieci. A 
jednak wbrew nieukom i upraszczaczom 
historii, rację miał Prezydent, który dobrze 
znał historię. We wrześniu 1939 na nasze 
terytorium w pierwszych dniach września 
weszły wojska niemieckie i słowackie, a 
w połowie września radzieckie. Czyli trzy 
państwa. Tę niepodległą Słowację wy-
chowaliśmy na własnej piersi grając na 
rozbicie Czechosłowacji i popierając ruch 
separacyjny Słowaków. 

13 listopada. Akademia w Klubie Se-
niora (u Pani Karoliny). Zgrabnie opra-
cowany zestaw patriotycznych wierszy i 
piosenek. W większości legionowych, ale 
i z innych okresów np. pamiętające czasy 
napoleońskie „Serce w Plecaku” (skądi-
nąd bardzo też popularne w czasie ostat-
niej wojny). Z ostatnią wojną kojarzył się 
także brawurowo odczytany przez Panią 
Danutę wiersz Broniewskiego „Bagnet 
na broń”. Wykonawcy, których już nie 
można uważać za amatorów to: Danuta 
Rodziewicz – recytacje, wszechstronny  
Andrzej Bilski – gitara i śpiew, Waldemar 
Ostrycharczyk – recytacje i konferansjer-
ka. I zawodowcy w pełni. Doskonali piani-
ści: prof. Stella Czajkowska (Tjajkowski) 
i Jacob Moscowicz. Osobiście powiedzia-
łem słów parę na temat Listopada 1916 
i 1918 roku. Imprezę uważam za bardzo 
udaną.

18 listopada. Tragedia i groteska. Ra-
no opublikowano wyniki sekcji zwłok 
pary prezydenckiej. Sensacji nie było. 
Międzynarodowa i kompetentna komisja 
uznała, że badane przez nich ciała mają 
wszelkie cechy zniekształceń charaktery-
stycznych dla wypadów lotniczych.

Ponieważ była to już kolejna sekcja 
zwłok świętej pamięci Pana Prezydenta, 
więc sensacji nie było. Na wieczór za-
powiedziano powtórny pogrzeb pary 
prezydenckiej. Ponieważ sarkofag, który 
nie był planowany do otwierania, został 
uszkodzony – trzeba było zrobić nowy. 
Tym razem z  tą możliwością...  

Groteską były w południe uroczystości 
związane z 14-stą rocznicą objęcia przez 
Lecha Kaczyńskiego prezydentury miasta 
Warszawy. Jak dotychczas nie obchodzo-
ne rocznic – może i bardziej okrągłych, 
jak 14-sta – prezydentury bohaterskiego 
prezydenta Starzyńskiego i jego następ-
ców. Tym razem uroczystość była na 
najwyższym poziomie. Z kampanią hono-
rową i orkiestrą Wojska Polskiego i skła-
daniem wieńców. Jak słusznie zauważył 
prof. Tomasz Nałęcz, na koszt podatnika.

Za nowy sarkofag też zapłacił podatnik, 
więc te kilkaset złotych za wieńce to jest 
najmniejsza sprawa. (LGG)

Od pewnego czasu utrwalił się dobry (lub zły) zwyczaj podawania w poważnych pismach 
adresu mejlowego autora tekstu. Dobre strony tego zwyczaju są takie, że czytelnik może pody-
skutować z autorem na temat opublikowanego tekstu. Złe są takie, że może bezkarnie mu nawy-
myślać w ordynarny sposób stosując tzw. hejt. Zaryzykuje jednak i będę po podpisie podawał 
mój adres: ludomir.garczynski.gassowski@gmail.com 

Skłoniły mnie do tego telefony i mejle moich znajomych (posiadających moje namia-
ry). W większości są to moi przyjaciele, których uwagi w większości są życzliwe i mogą być 
nieobiektywne. 

Po wydrukowaniu AKTU 5 LISTOPADA miałem zapytania skąd to wszystko wiem? Proste: 
ze źródeł drukowanych. Niestety bibliografia nie zmieściła się w poprzednim numerze NGP. 
Więc owe źródła podaje poniżej.  
Źródła do AKTU 5 LISTOPADA 
Władysław Gizbert-Studnicki: „Z przeżyć i Walk” Warszawa 1928, „Lu-dzie. Idee i Czyny”. Warszawa 1936
Stanisław Cat-Mackiewicz: „Historia Polski – od 11 listopada 1918 do 17 września 1939”. Londyn 1985
Leo Belmont: „Czy wskrzeszenie Polski jest cudem dziejowym?”. War-szawa 1917 
Marika Stjernstedt: „Polens Rätt”. Stockholm 1917
Aleksander Bocheński: „Dzieje głupoty w Polsce”. Warszawa 1947
Józef Piłsudski:  „Rok 1863”. Londyn 1963 
Henryk Wereszycki: „Sojusz trzech cesarzy”. Warszawa 1965
Tomasz Łubieński: „Bić się, czy nie bić”. Warszawa 1976

GLOSA DO “AKTU 5 LISTOPADA”

Tego jeszcze nie było: żeby dostać zaproszenie na spotkanie z Pre-
zydentem Andrzejem Dudą w Ambasadzie RP w Sztokholmie, trzeba 
było podać swoje dane dotyczące obywatelstwa, numer dokumentu itd. 
Później ewentualnie – po zaakceptowaniu – wysyłano oficjalne zapro-
szenie. Całe szczęście nie pytali o polityczne preferencje...

W Sztokholmie Polonia była już zapraszana na spotkania m.in. i z 
Prezydentami Lechem Wałęsą i z Aleksandrem Kwaśniewskim, pre-
zydentową Marią Kaczyńską, także z kilkoma kolejnymi premierami. 
Listę gości ustalała Ambasada i ona wysyłała imienne zaproszenia. Nikt 
nigdy nie wymagał wcześniejszej „spowiedzi”, zwłaszcza, że grono go-
ści było raczej dobrze znane Ambasadzie. 

Okazuje się jednak, że „dobra zmiana” w Polsce, wymaga lepszej 
kontroli.... (ngp)

ludomir.garczynski.gassowski@gmail.com 

KARTKA Z KALENDARZA

Prezydent szczególnej troski

Różni dygnitarze z Polski wizytowali Szwecję. Poza pamiętną wizytą 
Edwarda Gierka, który w czasach słusznie minionych pełnił funkcję Na-
czelnika Państwa ponad pseudo-prezydentem (przewodniczącym Rady 
Państwa), jak i premierem. Ot taką, jaką pełni dziś Prezes Kaczyński. 
Otóż wizyta Gierka w 1975 roku wbiła nam się w pamięć z okazji ko-
ciokwiku ambasady i ówczesnych władz konsularnych. No... ale to były 
czasy słusznie minione. 

Potem już za Polski Niepodległej gościliśmy w Szwecji prezydentów 
i premierów bez większej sensacji i bez demonstracji przed Ambasadą 
niezadowolonych z sytuacji w Polsce. Najwyraźniej bojąc się powtór-
ki z rozrywki z czasów PRL, Ambasada RP rozpisała ankietę, na którą 
(wbrew prawu polskiemu i szwedzkiemu) mają odpowiedzieć ewentual-
ni zaproszeni na spotkanie z prezydentem Dudą.  (lgg) 
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Bycie ignorantem 
albo leniwym, nie 
jest przestępstwem

Jak znalazłeś się w Szwecji, i gdzie pracujesz?
— Przyjechałem do Szwecji razem z mamą w 

grudniu 1981 roku, tydzień przed stanem wojennym, 
żeby odwiedzić babcię na Boże Narodzenie. Z wy-
kształcenia jestem nauczycielem licealnym z historii 
i szwedzkiego, ale już prawie 10 lat pracuje w woj-
sku, jako cywilny urzędnik.

Czy dzisiaj, gdy w ostatnich latach, ukazało się 
kilka książek na temat historii Polski, tej bardziej 
współczesnej historii, wiedza Szwedów na ten te-
mat jest większa?

— Myślę, że wiedza się powiększyła, ale nie w 
szerszym znaczeniu. Ci którzy czytają książki po-
święcone Polsce lub Europie centralnej mają już ja-
kąś wiedzę na ten temat, i starają się ją pogłębić. Ale 
generalnie Szwedzi znają tylko szczątkowo historię 
Polski. 

Co jest najtrudniejsze dla Szweda, by „zrozu-
miał” Europę Wschodnią? Czy Szwedzi w ogóle 
„rozumieją” Polskę?

— Trzeba wziąć pod uwagę, że Szwecja jest kra-
jem, który od ponad 200 lat rozwija się spokojnie. W 
1814 roku szwedzkie wojska stoczyły krótką wojnę 
z Norwegią, ale ten konflikt nie wyrządził społe-
czeństwu jakichś większych straty. Z kolei Europa 
Wschodnia od wieków jest obszarem, na którym to-
czyły się wojny i konflikty. Szczególnie Polska była 
na to narażona ze względu na położenie. I jej teryto-
rium kilkakrotnie służyło jako główny teatr wojenny 
dla wielkich mocarstw. To więc „utrudnia” zrozu-
mienie tego, co tam się wydarzyło. 

Szwed ma też trudności w zrozumieniu, co to 
znaczy brak wolności. Polska nie istniała przez 123 
lata, potem był krótki okres suwerennego państwa i 
między 1945-1989 faza totalitarnego systemu socja-
listycznego. Te wszystkie doświadczenia Polaków 
miały oczywiście wielki wpływ na mentalność ludzi. 
A Szwed ma kłopoty by zrozumieć tę mentalność.

Jesteś autorem kilku książek na temat historii 
Europy Wschodniej. Jak bardzo Twoje polskie 
pochodzenie odróżnia cię od innych historyków 

szwedzkich? Z rozmów ze znajomymi Szwedami 
wiem, że na przykład uważają Piłsudskiego za 
polskiego faszystę...

— Trzeba pamiętać, że ja przybyłem do Szwecji w 
młodym wieku, miałem pięć lat. Więc jestem kształ-
cony jako „człowiek ze Szwecji”. To, co mnie odróż-
nia, to znajomość języka polskiego. Od młodych lat 
podróżuję do rodziny w Polsce (w ogóle często by-
wam w Polsce), studiowałem też na uniwersytecie w 
Gdańsku. Te wszystkie doświadczenia mają wpływ 
na mój wizerunek historyczny. Po prostu Polska ni-
gdy nie była mi obca. 

Uważanie Piłsudskiego za faszystę jest całkowi-
tym nieporozumieniem. Piłsudski nigdy nie tworzył 
partii z określoną ideologią i nie miał zamiaru prze-
jąć totalnej władzy nad całym społeczeństwem, ani 
je zmilitaryzować. Nie był rasistą – ani kulturowym, 
ani biologicznym. Owszem, Polska po przewro-
cie majowym w 1926 roku stała się bardziej pań-
stwem autorytarnym, ale to nie oznacza to, że była 
faszystowska. 

Jaki okres w historii interesuje cię najbardziej 
jako historyka?

— Muszę przyznać, że lata drugiej wojny świato-
wej, 1939-1945, chociaż teraz czytam coraz więcej o 
okresie PRL-u. 

Piszesz nową książkę na temat XIX-wiecznej 
Polski. Co znajdą w niej szwedzcy czytelnicy?

— Znajdą historii Polski od Mieszka do Dudy, z 
wgłębieniem się w poszczególne tematy: bitwy, tra-
gedie, triumfy...

Zaledwie w ciągu paru ostatnich lat świat bar-
dzo się zmienił - populizm i nacjonalizm narzuca-
ją swoją retorykę - jak na to reagujesz?

— Odpowiem krótko: staram się zwalczać mity, 
kłamstwa, przesądy. Krytykuję nieodpowiednie bi-
cie się w klatkę.

Obserwujesz tę „ideologiczną wojnę” o historię, 
jaka odbywa się dzisiaj w Polsce. Widziałem twój 
sceptyczny wpis na blogu odnoszący się do nowej 
ustawy mającej „ścigać” tych, którzy używają 
sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”... 
Jak się do takiego pomysłu odnosisz?

— Jestem przeciwko ściganiu ludzi za te sformu-
łowania, bo bycie ignorantem albo leniwym nie jest 
przestępstwem. I można dodać, że ta ustawa pachnie 
desperacją. Przecież istnieją grupy, które wyłapują 
te sformułowania co tydzień i je korygują. Nawet 
muzeum w Oświecimu w tej sprawie robi wiele, tak 
samo ambasady. I właśnie tak rozsądnie prowadzi 
się takie akcje, a nie przez jakieś zbędne ustawy.

Podobnie zareagowałeś na tak zwaną nową po-
litykę historyczną w Polsce, z której ma się usu-
nąć wszystko to, co uważne jest za „antypolskie” i 
„antypatriotyczne”.... 

— Nie podoba mi się przekształcenie historii w 
instrument, który jest używany politycznie według 
dowolnych zasad. Według jakich kryteriów można 
ocenić coś jako antypolskie? Kto o tym decyduje? 
PiS? PO? Sejm? Przecież to jest śmieszne. Dla mnie 
historia jest nauką, którą trzeba traktować poważnie, 
a nie jako narzędzie polityczne. 

NGP rozmawia z Arturem Szulcem, laureatem Nagrody Artystycznej POLONIKI 2016
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Kim jesteś?
Masowa, niekontrolowana 
migracja ostatnich lat sprawiła, 
że pytanie postawione w tytule 
nabrało nowej aktualności. 
Zależnie od okoliczności, 
odpowiedzi mogą być różne. 
Gdyby zielony ludzik z in-
nej planety zapytał mnie kim 
jestem, odpowiedziałabym, że 
mieszkanką Ziemi.

Na to samo pytanie postawione na innym konty-
nencie, odpowiedź brzmiałaby, że jestem Europejką. 
W Europie jestem Polką, a w Polsce Warszawianką. 
Biologicznie jesteśmy gatunkiem ssaka, Homo sa-
piens, czyli człowiekiem rozumnym, mimo iż wśród 
nas jest tak wielu bezmyślnych osobników. A moja 
mama, zmęczona po pracowitym dniu, zwykła ma-
wiać, że  należy do gatunku Homo ledwo sapiens. 

Żart na stronę. Imię i nazwisko, a w Szwecji przede 
wszystkim data urodzenia wraz z czterocyfrowym 
numerem identyfikacyjnym, odróżnia nas od reszty. 
Istnieje jednak wiele innych rodzajów tożsamości 
lub samookreślenia. Jest się kobietą lub mężczyzną, 
chociaż obecnie płeć zastąpiona została mętnym poję-
ciem gender. Wiek, zawód, stan cywilny, religia, by-
cie rodzicem, a nawet takie szczegóły jak preferencje 
kulinarne (jarosz, wegan) czy stan zdrowia (reumatyk, 
schizofrenik), mogą w niektórych sytuacjach określać 
kim się jest. Ale dopiero mozaika wspomnianych 
określeń stwarza bogatszy, choć nie kompletny, obraz 
kim się jest. Kiedyś pewne cechy fizyczne, takie jak 
kolor skóry czy skośne oczy świadczące o przynależ-
ności rasowej, stanowiły oczywistą część identyfika-
cji. Obecnie poddaje się w wątpliwość istnienie ras, 
mimo iż często oskarża się wielu o rasizm. 

„Kim jesteś” można by zastąpić pytaniem: kim się 
czujesz? Nie wszyscy są w stanie na nie odpowie-
dzieć. Przykładem mogą byś pozaeuropejscy imigran-
ci, chociaż pierwsza generacja przybyszów na ogół 
nie ma z tym kłopotu. Pochodzą z konkretnego kraju, 
gdzie często mają swych krewnych, mówią ojczystym 
językiem, zachowują swe tradycje i żyją wedle wła-
snych, niestety często odmiennych norm, co utrudnia 
integrację i asymilację. Ale jednocześnie mogą czuć 
pewną wdzięczność dla kraju który ich przyjął, dał 
szansę bezpiecznego życia i zapewnił pomoc eko-
nomiczną. Natomiast ich dzieciom, drugiemu poko-
leniu imigrantów, trudniej określić swą tożsamość. 
Urodzeni w Szwecji pozornie są Szwedami, ale czują 
się wyobcowani.  Żyją na styku dwóch kultur, o czę-
sto sprzecznych moralnych ocenach.

I właśnie to drugie, a może nawet i trzecie poko-
lenie, jest najbardziej problematyczne. Młodzi ludzie 
szukają identyfikacji wśród kryminalnych gangów, a 
w krańcowych wypadkach przyłączają się do terory-
stycznych ugrupowań. Jest to ich prywatną, ale i na-
szą wspólną tragedią. Są wprawdzie nieliczni, którzy 
pomimo odmiennego wyglądu i obco brzmiących 
nazwisk, są w stanie nauczyć się języka, zdobyć wy-
kształcenie, znaleźć pracę i stać się pełnowartościo-
wymi członkami społeczeństwa. Nie wiadomo jednak 
kim się czują i prawdopodobnie nadal zachowują lo-
jalność w stosunku do kraju ich rodziców. Przykładem 
może być pewien praktykujący w Szwecji lekarz z ko-
rzeniami z Bliskiego Wschodu, oskarżony o brutalny 
akt terroru na terenie swej nowej ojczyzny. 

Czy można być szczęśliwym nie mając sprecyzo-
wanej tożsamości? Niedawno poznaliśmy na urlopie 
dwie panie – leciwą matkę i córkę w średnim wieku. 
Matka, Węgierka, uciekła do Belgii przed rosyjską 
inwazją w 1956 roku. Tam urodziła się i wychowa-
ła jej córka. Potem obie wyjechały do Południowej 
Ameryki i matka osiedliła się w Peru, a córka w 
Meksyku, gdzie spędziły długie lata, aby teraz po-
wrócić do Budapesztu. Ich wspólnym językiem był 
hiszpański. Kiedy spytałam córki kim się czuje, po 

dłuższym zastanowieniu odparła niepewnie, że chyba 
Meksykanką. Ale stabilna ekonomia, życie wśród kul-
tur o podobnych normach etycznych, szacunek dla eu-
ropejskich korzeni, przyczyniły się do jej duchowego 
balansu. Przybysze z Europy niemal automatycznie 
osiągają tam wysoki szczebel w hierarchii społecznej. 
Pomimo niesprecyzowanej przynależności etnicznej  
wyglądała na zadowoloną z życia.

Kuzynka mieszkająca od dawna w Australii, do-
kąd przybyła z Polski mając 30 lat, na pytanie kim 
się czuje odpowiedziała, że Australijką. Trudno mi w 
to uwierzyć. To w dzieciństwie i młodości, kształtu-
ją się nasze korzenie. Odpowiedź mogła być inna po 
dłuższym namyśle i analizie. Natomiast pewien pi-
sarz, który wyjechał z Rumunii do Szwajcarii mając 
6 lat twierdził na wieczorku autorskim, że się czuje 

u siebie tam, gdzie mówi się po francusku. Język był 
jego domem. Podobnie działający w Szwecji powa-
żany naukowiec, uciekinier z Węgier, wyznał, że bez 
względu na kraj, w każdym laboratorium jego specjal-
ności, czuje się u siebie. Język lub miejsce pracy może 
więc dla niektórych stać się substytutem domu, ale nie 
wiadomo, czy brak głębszej tożsamości – której rze-
komo nie odczuwają, a może nie chcą się tylko do niej 
przyznać – daje im szczęście. 

Wydaje się, że świadomość własnych korzeni na 
obczyźnie bardziej jest przydatna wśród homogen-
nej kultury, podczas gdy w krajach przemieszanych 
etnicznie ważniejszym jest, jak sobie radzimy w ży-
ciu. Oceniana jest osobista kariera, a nie pochodze-
nie. Pragnę jednak podkreślić, że moje subjektywne i 
oparte na pojedyńczych przykładach rozważania, mo-
gą wymagać skorygowania. Nie wszyscy muszą się 
zgadzać z moim punktem widzenia. 

Kiedy po dziewięciu latach pobytu w Szwecji do-
stałam szwedzkie obywatelstwo, i gdy pytano mnie, 
czy czuję się Szwedką, zwykłam odpowiadać krótko 
i z przekonaniem, że absolutnie nie. Jestem i na za-
wsze pozostanę Polką, ale mieszkającą od dłuższego 
czasu w Szwecji. Odnoszę czasem wrażenie, że dla 
Szweda bycie Szwedem jest optymalną formą eg-
zystencji, niejako pełnią człowieczeństwa, do której 
osoby innych narodowości powinny dążyć za wszelką 
cenę. Jest to niezwykle uproszczone, wręcz spaczone, 
pojmowanie tożsamości. Z ponad 7 miliardów miesz-
kańców Ziemi, tylko około 9 miljonów to Szwedzi. 
Czyżby wszyscy nie należący do owego wybranego 
narodu, cierpieli z tego powodu? 

Osobiście nie mam ani ambicji ani możliwości, aby 
stać się Szwedką. Zmiana obywatelstwa nie oznacza 

zmiany narodowości, czy – jak to się obecnie mówi 
– przynależności etnicznej. Nowy paszport to doku-
ment, kawałek papieru, dajacy pewne prawa, przywi-
leje, ale i obowiązki. Znaczy nieco więcej niż zmiana 
prawa jazdy z polskiego na szwedzkie. 

Co jednak decyduje o poczuciu narodowości? 
Napewno nie tylko miejsce urodzenia. Znane jest po-
wiedzenie, że fakt narodzenia się w stajni nie oznacza, 
że jest się koniem. Może więc język, w jakim mówili 
do nas rodzice? Wierszyki i piosenki z dzieciństwa, 
krajobrazy, zapachy, smaki, zwyczaje i tradycje, reli-
gia, kultura we wszystkich jej przejawach? Literatura, 
nawet ta obca, ale czytana przez filtr ojczystego języ-
ka? Poczucie przynależności historycznej, lojalność 
do swego kraju i narodu, szacunek dla narodowych 
symboli – to wszystko stanowi nasze korzenie. Są jed-
nostki, które chcą się od nich odciąć, i pozornie może 
się im to udaje, ale nie wiemy, co naprawdę czują i 
w jakim języku wypowiedzą ostatnie słowa na łożu 
śmierci.

Nigdy nie stanę się Szwedką, ale nie jestem też tą 
samą Polką, która opuściła ojczyznę – nie taką, jaką 
byłabym pozostając w kraju. Pobyt w Szwecji odci-
snął na mnie piętno i wpłynął na ukształtowanie od-
miennej osobowości. Nie bez wewnętrznego oporu 
zacytuję Marksa, że „byt kształtuje świadomość”. 
Powiedzenie, które w populistycznej wersji brzmi 
„punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. 

Nie zapomnę kiedy zaraz po przyjeździe do Szwecji 
twierdziliśmy, że pochodzimy z kraju demokracji lu-
dowej, a rozmówcy z pobłażliwym uśmiechem pytali, 
czy wiemy na czym polega demokracja. Systemowi 
udało się częściowo wyprać nam mózgi. Pobyt w 
Szwecji zmienił moje zdanie na wiele tematów: eko-
nomii, socjologii, systemów politycznych, a nawet 
medycyny. Często uświadamiam to sobie dopiero w 
Polsce podczas rodzinnych dyskusji. Zdania nasze 
potrafią się diametralnie różnić stwarzając napięcia, 
ponieważ nie akceptujemy wzajemnych argumentów. 
Odnoszę nawet wrażenie, że w pewnych kwestiach 
przestaliśmy się rozumieć.

Być może powyższe rozważania to przysłowiowe 
dzielenie włosa na czworo. Być może prawda jest 
prostsza. Może wystarczy przypomnieć znany wier-
szyk: „Kto ty jesteś? - Polak mały”... Wszyscy znamy 
jego zakończenie. Więc mimo turbulencji politycz-
nych i wewnętrznego rozłamu wśród rodaków, nie 
traćmy wiary w Polskę.

© CC0 Public Domain Teresa Urban
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Na tle różnych ponurych historii obrazu-
jących zacietrzewienie Polaków (również tutaj na 
emigracji), każdy sukces Polaka w Szwecji zawsze 
cieszy. A do takich można zaliczyć rozgłos jaki w 
mediach szwedzkich zyskała młoda 28-letnia Daria 
Bogdańska – urodzona w Warszawie, a mieszkają-
ca od 2013 roku w Malmö. Właśnie ukazała się jej 
debiutancka książka „Wage slaves” – komiks, swego 
rodzaju autobiograficzna rysunkowa opowieść o lo-
sach współczesnych prekariuszy (używając innego 
zwrotu z jednej z recenzji: najemnych niewolników) 
w Szwecji. Zarówno temat, jak i życiowe przygody 
młodej Polki, zafascynowały czytelników. Daria – 
która po przyjeździe do Szwecji uczyła się najpierw w 
Kvarnby Serieskolan, jednocześnie należała do pun-
kowego zespołu Två Krig i pracowała jako kelnerka 
w indyjskiej restauracji i jako mechanik w warsztacie 
rowerowym. Jej losy – w jakimś stopniu – typowe są 
dla Polaków przyjeżdżających w ostatnich latach do 
Szwecji. Rodzice w wyniku przemian w Polsce straci-
li pracę. Ojciec po ukończeniu szkoły zawodowej pra-
cował w fabryce, gdy ta padła wraz ze wspólnikiem 
założyli firmę, która jednak nie utrzymała się i poszła 
pod młotek komornika. Matka pracowała w laborato-
rium fotograficznym – do czasu, gdy tej branży nie 
zmiotła z rynku digitalizacja. Tak trafili do Szwecji. 
Ta rodzinna historia jest jednak tylko dalekim tłem 
jej spojrzenia na życie. Książka Darii Bogdańskiej 
opisuje bowiem walkę o godziwe warunki pracy na 
rynku szwedzkim. Coś, co może zainteresować wielu 
Polaków.

Z kolei nie tylko szwedzki, ale i międzynaro-
dowy sukces, odnotowuje młody filmowiec 35-let-
ni Piotr Marciniak mieszkający w Sztokholmie. 
Amerykańska stacja telewizyjna CBS zakupiła prawa 
do serialu „Inkognito” według scenariusza, które-
go był współautorem. Oryginalna seria „Inkognito” 
prezentowana była na antenie TV4 w Szwecji w ro-
ku 2013. Została wyprodukowana przez Tre Vänner, 
będące obecnie częścią SF Studios, w koprodukcji z 
TV4. To historie o prokuratorze, który widząc bez-
radność prawa, postanawia wziąć się za wymierza-
nie sprawiedliwości samodzielnie. Przypomnijmy, 
że Marciniak studiował w latach 2007-2010 w Dra-
matiska Institutet w Sztokholmie, jest także autorem 
scenariuszy do filmów Jönssonligan - Den perfekta 
stöten (2015), Bekas (2010), i reżyserem filmu Be-
tongbarnet (2010).

Żeby nie było za słodko, trochę gorzkich 
uwag o otaczającej nas rzeczywistości. Fragment 
wywiadu jaki Agnieszka Jucewicz przeprowadziła z 
psychiatrą i psychoterapeutą profesorem Bogdanem 
de Barbaro: – Przejmuje mnie narastanie wrogości 
do Innego, którym może być przecież każdy z nas, bo 
każdy znajduje się w jakiejś krzywdzonej mniejszości. 

Ja na przykład jestem, albo za chwilę będę, w mniej-
szości pod tytułem „stary”. Ktoś, kto się niezdarnie 
porusza, jest Innym. Żyd, Rom, człowiek na wózku, 
chory psychicznie, mówiący po niemiecku w polskim 
tramwaju – to Inni. Stosunek do nich jest miarą nasze-
go człowieczeństwa i niepokoję się, gdy jest on pod-
szyty agresją, pragnieniem odwetu.

JUCEWICZ: – Statystyki ponoć mówią, że poziom 
agresji jest dziś niższy – mniej morderstw, napaści.

– Nie pociesza mnie, że sto lat wcześniej było gorzej. 
Za to dziś mamy Brexit w Wielkiej Brytanii, Trumpa 
w USA, Le Pen we Francji. Mnie interesuje, co moż-
na zrobić, żeby dziś było lepiej. Bo poza narastającą 
agresją są jeszcze poczucie krzywdy oraz naiwna du-
ma, która dopuszcza Curie-Skłodowską, Kościuszkę, 
Kopernika, ale zapomina np. o Jedwabnem.

JUCEWICZ: – Chciałby się pan jakoś przydać?
– Psychoterapeuci mogliby się przydać. Wielu z nas 

uważa, że psychoterapeuci mogą uwrażliwiać na te 
zakamarki ludzkiej psychiki, na które zwykle nie zwra-
ca się uwagi, a które determinują nasze zachowania, 
wybory, przeżycia. Dzięki temu można odkryć, że pod 
agresją kryje się np. lęk albo że dostało się ją w spad-
ku po pradziadku. A jak już się to wie, można coś z tym 
zrobić, zamiast np. „walić na oślep”.

W podobnym tonie rozmowa z profeso-
rem Janem Miodkiem o brutalizacji języka. Marek 
Markowski pyta: – Hańba, na honor, patriotyzm! 
Kiedy muszę użyć tych słów, coraz częściej łapię się 
na tym, że szukam synonimu. Bo czuję, że już nie są 
moje, zawęziły znaczenie. 

Miodek: – Pamięta pan PRL? Kolejki, zdobywanie 
podstawowych towarów? Kiedy już byliśmy tym do 
cna wykończeni, mówiliśmy: „Nie, to jest paranoja, 
to jest jakiś obłęd”. A wtedy ja gorzko odpowiada-
łem: „Oby ta paranoja i obłęd wróciły do zakładów 
psychiatrycznych, obyśmy żyli normalnie”. Proszę to 
przyjąć za odpowiedź, wraz z taką deklaracją: chciał-
bym dożyć czasów, w których „patriota”, „patriotycz-
ny” będą kojarzone dobrze przez wszystkich. Dzisiaj 
nadużywanie tych słów nas dzieli. Marzę, że dożyję 
czasów, kiedy te straszliwe rowy nienawiści wykopane 
przez „zginąć” i „polec” zostaną zasypane.

Markowski: – Nie odpuszczę panu tak łatwo. Nie 
śmiem oczekiwać deklaracji politycznych, ale niech 
pan chociaż powie, jaki mechanizm psychologiczny 
sprawia, że gorący patriota o jasnych poglądach na 
wszystko zawsze polegnie, a lewicowiec, centrysta, 
liberał raczej zginie. 

Miodek: – Wie pan, przed wojną też było tak, że 
pewne kręgi w pewnych kwestiach sięgały po bardziej 
ekstremalne słownictwo. A liberalizm z definicji jest 
bardziej miękki.

Przykładów językowego ekstremizmu nie 
trzeba szukać daleko. Wystarczy wejść na stronę 
Facebooka jednego z naszych dawnych sztokholm-
skich autorów, publikujących w Wydawnictwie Po-
lonica (nazwisko znane zainteresowanym), by się 
przekonać, jak „mechanizmy psychologiczne” pozba-
wiły niektórych osobników hamulców. Cóż znajdzie-
my na wspomnianym profilu tejże osoby? Powielone 
artykuły zatytułowane „Wałęsa to największa kanalia, 
jaką spotkałem” z autorskim komentarzem (w wer-
sji oryginalnej): Ubić! Nie możecie tego sukinsyna 
uciszyć? Po co w ogóle publikacja tego zdrajcy jest 
dozwolona w RP. Jemu sznur pod ten wstrętny głupi 
ryj należy. W komentarzu do wypowiedzi byłego mi-
nistra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego:  
Spalić tego żywcem tego syfilistyka. A w komenta-
rzu do wypowiedzi byłego premiera Włodzimierza 
Cimoszewicza: Zamknij mordę, syjonistyczna bladzio. 
Pod informacjami o zamykaniu przez administrato-
rów Facebooka stron nacjonalistycznych radykałów 
głoszących nienawiść, takie oto wpisy: Na oszczer-
stwie nikt nie wygrał na dłuższą metę, ale zabrać się 
za te syjonistyczne bydło i to szybko. Tym co to robią, 
to musimy sprawić taką rzeź, żeby cały świat to na 
wieki pamiętał. /wg oryginalnej pisowni/

Odwołajmy się jeszcze raz do wypowiedzi, wspo-
mnianego wcześniej, profesora Bogdana de Barbaro, 
który mówi, że jego pacjenci coraz częściej okazują 
agresję i lęki. – Coś, co się dzieje w skali społecznej, 
wpływa na to, co się dzieje w skali rodzinnej oraz w 
skali jednostki. Jeżeli np. z gazety, z telewizora czy z 
internetu wejdzie we mnie dużo gniewu i wściekłości, 
to te emocje we mnie będą. To się nie dzieje bezkar-
nie. Człowiek karmiony wściekłością, tą wściekłością 
później zionie.

Dla równowagi mądre słowa (też z Face-
booka) Stefana Ingvarssona, jednego z laureatów 
Nagród Polonii Szwedzkiej, POLONIKI, tuż po 

Piotr Marciniak. Foto: Elin Bennewitz

zwycięstwie Trumpa w USA: Jag är lite trött på 
alla som säger att nära hälften av alla amerikaner/
polacker/ungrare/fransmän/svenskar kan inte vara 
rasister. Nej, inte rasister i en ideologisk bemärkelse 
men absolut främlingsfientliga och emot „PK” eller 
det som i Sverige går under kodnamnet „genusdagis” 
(det finns kanske fem sådana i Sverige och de drivs 
nog uteslutande som föräldrakollektiv), dvs tanken 
på att dela resurser med andra, med minoriteter eller 
grupper med särskilda behov: samer, personer med 
funktionsnedsättning, flator, muslimer... Det handlar 
om många som tycker att „vanliga, hederliga vita 
människor” har byggt västvärlden och att de tycker 
sig ha rätt till den. Det är med den åsikten den politi-
ska diskussionen måste tas. Tror jag. Men vad vet jag. 

Ktoś inny tak skomentował wybór Trumpa: 
Oficjalnie już witam Państwa w nowym świecie dwóch 
wielkich religii: fanatyzmu i ideologii politycznej.  

Nie wszyscy żyją polityką, bo życie do-
starcza nam innych bardziej przyziemnych kłopo-
tów. Świadczą o tym niektóre ogłoszenia w rubryce 
„Poznam”, jakie znaleźliśmy na stronach PoloniaInfo: 
Od dłuższego czasu poszukuję tu w SE kobiety. 
Szczupłej, zadbanej, z wyobraźnią i temperamentem 
i domatorki również. Wiek do ok. 40. Wiem, portal 
ten nie budzi wiarygodności... ale jak ktoś nie łazi po 
imprezach i nie pije, jak większość, to trudno raczej 
o poznanie kogoś. Jestem wolny, samodzielny;), za-
dbany, wzrost 173, raczej konkretny typ i czasami już 
zrażony głupotą i płytkością płci pięknej. Nie szukam 
desperacko miłości, bo to żenada jest. Szukam kogoś 
logicznego do poznania się i być może stworzenia 
pary. 

Ktoś inny pisze jeszcze bardziej konkretnie: Jestem 
emerytowanym dziennikarzem i pisarzem, szukam 
kontaktu z panią, która na warunkach do wynegocjo-
wania zechciałaby mnie karmić i towarzyszyć na spa-
cerach. Oferta ma charakter wyłącznie towarzyski, 
nie matrymonialny. 

Wszystko to nic w porównaniu z barwnymi ogło-
szeniami, które swego czasu znaleźliśmy na innych 
stronach internetowych: RUDY, często pakujący się w 
kłopoty, z ciężką ręką po paru głębszych, poszukuje 
zamożnej kobiety celem pozyskania pieniędzy na kau-
cję. Seks niewykluczony. 

Albo: WREDNY gnojek o barwnym słownictwie, 
mieszkający w zawilgoconej ruderze na zadupiu, po-
szukuje gorącej blondynki.
Foto: Facebook

Foto: Facebook
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Idealna lokalizacja! Przy rondzie w 
T-bana: linia zielona 17, 

Darmowy parking za sklepem przy Brommabågen 

WYZNACZAMY NOWĄ JAKOŚĆ
 Kawiarnia i polskie delikatesy 
 Polska kiełbasa z grilla, sałatki, kanapki
 Wędliny krojone na wagę, polskie 
 Najlepszy asortyment innych polskich produktó
 NOWOŚCI: Serki i zakąski góralskie

       

     Bromma Café & Deli   
             tel: 0765 85 93 88                 
     

 

dzie w budynku obok Handelsbanken
bana: linia zielona 17, 18; Autobusy: 176, 177, 509

Darmowy parking za sklepem przy Brommabågen - skręcić w Drottningholmsvägen
 

   
    
   
   
 

ŚĆ POLSKICH SKLEPÓW! 

atki, kanapki 
polskie mięso 

polskich produktów 
i zakąski góralskie, zdrowa żywność 

      Brommaplan 422-426, 168 76 Br

           www.polenspecialisten.com 
Handelsbanken (dawniej Solarium) 

, 509 
w Drottningholmsvägen 

    

   Zapraszamy: 
 Pon—pt: 7:00—20:00 

   So-nie: 10:00—16:00 

168 76 Bromma                            
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Setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza

Szwedzka historia 
Henryka Sienkiewicza, 
czyli o literackiej 
Nagrodzie Nobla 1905 

W roku 2016 obchodzimy 
setną rocznicę śmierci 
wybitnego polskiego pisarza 
– Henryka Sienkiewicza. 
W poprzednim roku minęła 
także 110 rocznica przyzna-
nia autorowi Trylogii i Quo 
vadis? literackiej Nagrody 
Nobla. Z tej okazji w Polsce 
i w licznych krajach Europy 
miały miejsce konferencje 
oraz prelekcje poświęcone 
twórczości pisarza zwanego 
ulubieńcem rzesz czytelni-
czych. Tak też było 
w Sztokholmie.

Najpierw, trzeciego września, w 
ramach akcji Narodowego Czytania 
zagłębiliśmy się w lekturę powieści 
Quo vadis?, następnie 26. paździer-
nika na polonistyce Uniwersytetu 
Sztokholmskiego odbyła się minikon-
ferencja zorganizowana we współ-
pracy z Ambasadą Rzeczypospolitej 
Polskiej w Sztokholmie na temat 
opowiadania historii przez Henryka 
Sienkiewicza. Wykład wprowadzają-
cy prof. Ewy Teodorowicz-Hellman 
Henryk Sienkiewicz – svensk hi-
storia (Szwedzka historia Henryka 
Sienkiewicza) traktował o przekładach 
utworów pisarza na język szwedz-
ki oraz o dyskusjach związanych z 
przyznaniem mu literackiej Nagrody 
Nobla. Z uwagi na słuchaczy wykład 
był wygłoszony po szwedzku, poniżej 
zamieszczamy streszczenie w języku 
polskim.

Literacka Nagroda Nobla 
(...) Literacka Nagroda Nobla zdo-

była sobie w świecie wysoki prestiż. 
Jej zasady i wymogi przyznawania są 
dokładnie określone w testamencie fun-
datora Alfreda Nobla. Z całego świata 
najpierw napływają nominacje, po 
czym następuje wybór kilku kandyda-
tów. Komitet Noblowski przedstawia 
kandydaturę ewentualnego laureata 
wraz z charkterystyką jego twórczości 
i z argumentacją dokonanego przez sie-
bie wyboru. O tym jednak, kto uzyska 
nagrodę, decydują ostatecznie głosy 
członków Akademii Szwedzkiej, któ-
rych jest osiemnastu. Szczególnie du-
żym zainteresowaniem ogółu cieszy 
się corocznie literacka Nagroda Nobla, 
o której tak w swoim testamencie pisał 
Alfred Nobel: 

Nagrodę może otrzymać ten, kto w 
poprzednim roku swymi osiągnięciami 
przysporzył ludzkości największych ko-
rzyści bez względu na swą narodowość. 
W dziedzinie literatury może dostać na-
grodę ten, kto stworzył wybitne dzieło w 
kierunku idealistycznym. 

Akademia Szwedzka odstąpiła naj-
pierw od  kryterium czasowego, tak by 
nagroda mogła być nadawana również 
za całość twórczości literackiej, nato-
miast nadal problematyczne pozostaje 
rozumienie określenia w kierunku ide-
alistycznym. To stwierdzenie Alfreda 
Nobla wielokrotnie wywoływało 
burzliwe dyskusje wsród członków 
Akademii. Problem był też szczegól-
nie żywo dyskutowany w roku 1905, 
a nawet wcześniej, kiedy nagrody nie 
otrzymał Lew Tołstoj pomimo swo-
ich wybitnych osiągnięć w dziedzinie 
literatury. 

Sienkiewicz czy Orzeszko?
Henryk Sienkiewicz nominowany 

został do literackiej Nagrody Nobla 

kilkakrotnie, po raz pierwszy w roku 
1901 i w kolejnych latach przez człon-
ka Akademii Szwedzkiej, archeologa i 
historyka Hansa Hildebranda. W roku 
1905 zgłoszono ze strony polskiej do 
Komitetu Noblowskiego również kan-
dydaturę Elizy Orzeszkowej, która zna-
na była w Szwecji jako Eliza Orzeszko. 
Polska miała zatem dwóch kandydatów 
do literackiej Nagrody Nobla – wyso-
ce cenionych i popularnych w świecie 
prozaików. 

Od roku 1886 szwedzkim czytelni-
kom znane były krótkie formy prozy 
Henryka Sienkiewicza. Wystarczy 
wspomnieć, że jego opowiadania i no-
wele były często publikowane w róż-
nych przekładach w wielu szwedzkich 
dziennikach i czasopismach, w anto-
logiach prozy końca XIX i początkach 
XX wieku oraz w podręcznikach szkol-
nych. Powieść z czasów panowania 
Nerona – Quo vadis? w krótkim czasie 
znalazła w Szwecji kilku tłumaczy, 
zaś powieści historyczne – Ogniem i 
mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, 
Krzyżacy oraz powieści obyczajowe – 
Rodzina Połanieckich i Bez dogmatu 
ukazywały się głównie w przekładach 
jednej tłumaczki – Ellen Wester (Weer) 
– i zyskiwały sobie duże uznanie 
czytelników. 

Podobna sytuacja istniała w od-
niesieniu do twórczości literackiej 
Elizy Orzeszkowej. Wiele z jej nowel 

i opowiadań drukowano w gazetach 
codziennych i czasopismach, także w 
paru antologiach. Rok po roku ukazy-
wały się na szwedzkim rynku wydaw-
niczym jej powieści Cham, Argonauci, 
Meir Ezofowicz, Bene nati, Hekuba itd., 
a najwybitniejsze dzieło pisarki – Nad 
Niemnem – przetłumaczone zostało w 
całości na język szwedzki już w roku 
1897. Poza tym nazwisko Orzeszko 
znane było w Skandynawii, gdyż pisar-
ka utrzymywała kontakty z tamtejszy-
mi ruchami emancypancyjnymi oraz 
korespondowała z tłumaczką – Ellen 
Wester, która tak oto pisała do autorki 
Nad Niemnem w roku 1900:

A zatem Pani rozumie, że jeśli wyda-
ca ogłasza jedno za drugim dzieło, to 
dlatego, iż są one dobrze przyjmowane 
przez czytelników, a mogę dodać, że 
obecnie nie ma żadnej autorki zagra-
nicznej, niewielu autorów mężczyzn, 
którzy cieszyliby się tak wielką renomą 
jak Pani. 

Podstawę do dyskusji i późniejsze-
go głosowania członków Akademii 
Szwedzkiej nad wyborem jednego z 
polskich kandydatów stanowiły ich stu-
dia własne, opracowania na temat twór-
czości prozatorskiej obydwojga pisarzy 
pisane przez znanego tłumacza i slawi-
stę Alfreda Jensena, lektura szwedz-
kich przekładów ich utworów oraz 
informacje o ich twórczości zawarte w 
Geschichte der polnischen Literatur, 

1901 (Historia literatury polskiej) pió-
ra Aleksandra Brücknera. Niezwykle 
ważna okazała się także realizacja 
przez pisarzy wymogów określonych 
w testamencie fundatora nagrody, jakie 
kandydat do literackiej Nagrody Nobla 
winien spełnić, tworząc dzieło o tre-
ściach idealistycznych.

Z Wypowiedzi Akademii Szwedz-
kiej w sprawie propozycji przyznania 
literackiej Nagrody Nobla w roku 1905 
(Svenska Akademiens Nobelkommittés 
utlåtande öfver 1905 års förslag till 
det litterära priset) z dnia 26 wrze-
śnia 1905 roku oraz ze specjalnych 
opinii przedłożonych przez członków 
Akademii Es. Tegnéra i K. A. Melina 
można się dowiedzieć, co ostatecznie 
zaważyło na przewadze prozy Henryka 
Sienkiewicza nad tworczością Elizy 
Orzeszkowej.  

Po zapoznaniu się z charakterystyką 
twórczości Sienkiewicza i Orzeszkowej 
przygotowaną przez Alfreda Jensena, 
Komitet Noblowski uznał wielkość 
obydwojga polskich prozaików, po 
czym porównał dorobek literacki auto-
rów Quo vadis? i Nad Niemnen. Zwrócił 
przy tym szczególną uwagę na roz-
mach epicki twórczości Sienkiewicza, 
jego szerokie i zarazem głębokie stu-
dia źródeł historycznych, znakomite 
charakterystyki bohaterów, którzy są 
ludźmi z krwi i kości, wspaniałe opisy 
krajobrazów i częste stosowanie scen 
komicznych z kreacją postaci humory-
stycznych (Zagłoba). Komitet podkre-
ślił również różnorodność twórczości 
prozatorskiej Sienkiewicza, wysoki 
poziom artystyczny jego utworów, 
obiektywizm pisarza np. w przed-
stawianiu wojen polsko-szwedzkich 
oraz szlachetność jego głównych bo-
haterów. Wziął także pod uwagę nie-
zwykłą popularność jego utworów, 
zarówno jeśli chodzi o krótkie formy 
prozy jak i szeroko zakrojone powie-
ści, zwłaszcza Quo vadis? Powieść tę 
uznał za mistrzowski i jedyny w swoim 
rodzaju utwór na temat konfliktu mię-
dzy pogańskim Rzymem a jeszcze nie 
całkiem okrzepłym chrześcijaństwem. 
Komitet Noblowski zwrócił także uwa-
gę na konieczność czytania dzieła w 
pełnym wydaniu, nie zaś w wersjach 
skróconych, które w żaden sposób nie 
potrafią oddać treści całości, motywa-
cji postępowania bohaterów i wartości 
artystycznych tego niezwykłego wręcz 
utworu. Z podziwem Komitet odnoto-
wał poza tym, że powieść tę przetłu-
maczono na wiele języków świata, i że 
jej angielski przekład w ciągu jednego 
tylko roku ukazał się w nakładzie około 
800.000 egzemplarzy. Świadczyło to o 
bardzo wysokim stopniu popularności 
prozy Sienkiewicza (niezwykle rzadko 
podobne przypadki można było odno-
tować w ówczesnej historii wydawni-
czej). Szczególnie wysoko członkowie 
Akademii Szwedzkiej ocenili również 
Trylogię, Krzyżaków oraz powieści 
obyczajowe Rodzina Połanickich i Bez 
dogmatu, liczne opowiadana i nowele, 
w tym Janka muzykanta, Bądź błogo-
sławiona, Bartka zwyciężcę, Szkice 
węglem itd. Wszystkie te utwory ra-
zem wzięte świadczyły o niezaprze-
czalnej wielkości talentu literackie-
go Sienkiewicza jako epika wszech 
czasów. 

Całościowa ocena twórczości 
Henryka Sienkiewicza wypadła za-
tem bardzo pozytywnie z wyjątkiem 
krytycznych uwag Es. Tegnéra, który 
stwierdzał, że pisarz nierzadko wyko-
rzystuje w swojej prozie szablonowe 
rozwiązania fabularne, sięgając po 
podobne motywy, np. porywanie ko-
biecych bohaterek. Za słabszy utwór 
autora Quo vadis?, jako że pozbawiony 
głębszej motywacji psychologicznej, 
uznano opowiadanie o tematyce religij-
nej Pójdźmy za nim.

Sporo miejsca Komitet Noblowski 
poświęcił również twórczości Elizy 
Orzeszkowej. I jej przyznał tytuł wiel-
kiego prozaika, zaznaczył jednak, że w 
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Ewa Teodorowicz-Hellman

porównaniu z rangą talentu Henryka 
Sienkiewicza utwory autorki Nad 
Niemnem pisane są z mniejszym roz-
machem epickim i z bardziej widoczną 
tendencją, że jej opisy bohaterów, cho-
ciaż nakreślone z sercem, są jednak cza-
sem stereotypowe, i że brak w jej prozie 
humoru i komizmu. Współczucie dla 
biednych, cierpiących, chorych i poni-
żanych oraz tematykę kobiecą i żydow-
ską członkowie Akademii Szwedzkiej 
uznali za ważny walor pisarski autor-
ki Meira Ezofowicza. Do wysokich 
osiągnieć artystycznych prozy pani 
Orzeszko zaliczyli również wspaniałe 
opisy przyrody.

Jeden z członków Akademii, Es. 
Tegnér, zwrócił szczególną uwagę 
na wymóg przyznania literackiej na-
grody sformułowany przez Alfreda 
Nobla, który wyraźnie zastrzegł, że 
dzieło laureata winno zawierać treści 
idealistyczne. Za pisarza, w które-
go twórczości ważną rolę odgrywają 
wartości moralne, etyczne i społecz-
ne, uważał Tegnér przede wszystkim 
Elizę Orzeszkową, stwierdzając, że „o 
ile w tekstach Sienkiewicza bije szla-
chetne polskie serce, to w twórczości 
Elizy Orzeszkowej bije serce czło-
wieka”. Pomimo to i on w konkluzji 
swej wypowiedzi przyznał wyższość 
prozie Sienkiewicza nad twórczością 
Elizy Orzeszkowej z uwagi na stronę 
artystyczną. Zdaniem Tegnéra pani 
Orzeszko z całą pewnością zasłużyła 
na połowę nagrody, czyli na nagrodę 
dzieloną. Można przypuszczać, że fakt, 
iż Orzeszkowa była kobietą odgry-
wał tutataj także pewną rolę, chociaż 
warto przypomnieć, że już dwa lata 
wcześniej dzieloną nagrodę z fizyki 
Akademia Szwedzka przyznała Marii 
Skłodowskiej-Curie.

Dyskusyjną okazała się zatem kwe-
stia, czy literacka Nagroda Nobla bę-
dzie tym razem nagrodą dzieloną, czy 
też przypadnie tylko jednemu z pol-
skich pisarzy. Ostatecznie członkowie 
Akademii postanowili, że będzie to 
nagroda przyznana najwybitniejszemu 
z kandydatów, co sprawiło, że kandy-
datura Elizy Orzeszkowej przestala być 
aktualna i literacką Nagrodę Nobla ro-
ku 1905 otrzymał  – jak to mawiał pro-
fesor Aleksander Brückner – Liebling 
der Massen czyli „ulubieniec rzesz 
czytelniczych” –  Henryk Sienkiewicz. 
Warto pamiętać, że była to pierwsza 
Nagroda Nobla dla pisarza reprezentu-
jącego świat literatur słowiańskich. 

O decyzji Komitetu Noblowskiego 
powiadomił pisarza specjalny wysłan-
nik ze Sztokholmu, prosząc jednak o 
zachowanie dyskrecji w tej sprawie 
do 10 grudnia. Sienkiewicz przyjął 
zaproszenie na uroczystości związane 
z wręczeniem mu nagrody i osobiście 
postanowił pojechać do Sztokholmu, 
obawiając się, że w przeciwnym razie 
grozić mu może zarekwirowanie i me-
dalu i nagrody pieniężnej przez mini-
sterstwo w Petersburgu.

Przemowa noblowska Henry-
ka Sienkiewicza 

Sienkiewicz przybył do Sztokholmu 
na uroczystości noblowskie wraz ze 
swoim przyjacielem, Bronisławem 
Kozakiewiczem, tłumaczem jego 
utworów na język francuski. Z oka-
zji wręczenia nagrody pisarz wygło-
sił przemowę o silnym wydźwięku 

patriotycznym: uważał przyznanego 
mu literackiego Nobla za niewykle 
ważne, międzynarodowe wyróżnienie, 
które przypadło w udziale nie tylko 
jemu samemu, ale całemu polskiemu 
narodowi i uciemiężonej Polsce, która 
podzielona i zniewolona przez zabor-
ców zniknęła z mapy Europy. W tym 
miejscu warto przytoczyć przynajmniej 
parę słów z niezwykle sugestywnej 
przemowy Henryka Sienkiewicza:

Wszystkie narody świata idą w za-
wody o tę nagrodę w osobach swoich 
poetów i pisarzów. Dlatego też wysoki 
areopag, który tę nagrodę przyznaje, 
i dostojny monarcha, który ją wręcza, 
wieńczą nie tylko poetę, ale zarazem i 
naród, którego synem jest ów poeta. 

[…] zaszczyt ten, cenny dla wszyst-
kich, o ileż jeszcze cenniejszym być mu-
si dla syna Polski!… Głoszono ją umar-
łą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, 
że ona żyje!… Głoszono ją niezdolną 
do myślenia i pracy, a oto dowód, że 
działa!… Głoszono ją podbitą, a oto 
nowy dowód, że umie zwyciężać! 

Owo nie indywidualne, nie osobiste, 
ale narodowe i patriotyczne interpreto-
wanie decyzji o przyznaniu Nagrody 
Nobla, akcentowane przez Henryka 
Sienkiewicza, zadziwiało komentato-
rów. Rozumiał je jednak w pełni Alfred 
Jensen, znawca historii i literatury pol-
skiej, także tłumacz wierszem Pana 
Tadeusza na język szwedzki. W swoim 
utworze poetyckim dedykowanym i 
wygłoszonym na cześć polskiego pisa-
rza podczas uroczystości noblowskich 
podniósł i on kwestię nieugiętości 
polskiej duszy oraz narodu polskiego, 
który w swym hymnie śpiewa Jeszcze 
Polska nie zginęła, skoro żyje jej naród. 
Nie zginęła! powtarzał Jensen, kiedy 
jej synom przyznawane są nagrody tak 
wielkiej wagi jak Nagroda Nobla. 

Na podstawie przemowy noblow-
skiej Henryka Sienkiewicza można 
by z dzisiejszego punktu widzenia 
sądzić, że mogła to być nagroda na-
tury politycznej. Faktem jednak jest, 
że zadecydowały tutaj w ogromnej 
mierze kryteria literackie i artystycz-
ne. Członkowie Akademii Szwedzkiej 
postanowili, że laureautem zostanie 
Henryk Sienkiewicz, wielki polski pro-
zaik o sławie międzynarodowej, któ-
rego twórczość, światopogląd i treści 
ideowe utworów – poszanowanie dla 
szlachetnych cech człowieka, także dla 
narodu i religii – odpowiadają wymo-
gom stawianym laureatom przez funda-
tora nagrody Alfreda Nobla, i co wię-
cej, którego talent epicki i estetyczny w 
znaczniej mierze przewyższał walory 
literackie utworów innych kandydatów.

  
Po Nagrodzie Nobla
Reakcje na literacką Nagrodę Nobla 

dla Henryka Sienkiewicza były w 
Polsce bardzo pozytywne. Wzbudziły 
jednak ogromne rozczarowanie Elizy 
Orzeszkowej, która także w kolejnych 
latach miała nadzieję na przyznanie jej 
tego wielkiego wyróżnienia. Pisarka 
zarówno sama, jak i z pomocą przy-
jaciół oraz tłumaczki Ellen Wester, 
zaczęła zabiegać o nagrodę. Wysłała 
nawet do Szwecji wszystkie swoje 
utwory, sądząc, że w ten sposób zwięk-
szy swe szanse w oczach Komitetu 
Noblowskiego. Nie była to jednak 
właściwa droga, wchodząca wręcz w 
jawną kolizję z ustalonymi zasadami 
procesu nominacynego. Po roku 1905 
nazwisko Elizy Orzeszko nie pojawiło 
się już więcej wśród kandydatów do li-
terackiej Nagrody Nobla. W roku 1924 
Akademia Szwedzka przyznała na-
grodę kolejnemu polskiemu pisarzowi 
– Władysławowi Reymontowi za jego 
powieść Chłopi. 

Po otrzymaniu Nagrody Nobla Hen-
ryk Sienkiewicz utworzył specjalną 
fundację, której celem było wydawanie 
w Szwecji opracowań na temat Polski. 
Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że 

stypendium uzyskał Alfred Jensen. W 
stosunkowo krótkim czasie wydał on 
kilka pozycji o polskiej literaturze, hi-
storii i kulturze: Polska skalder (Polscy 
poeci), Polackerna (Polacy), Polonica 
i svensk kultur (Polonica w szwedzkiej 
kulturze), Herr Pasek – kulturbild från 
Polen (Pan Pasek – obraz polskiej kul-
tury). Dzięki tym publikacjom znacznie 
wzrosła w Szwecji wiedza o Polsce. 

Henryk Sienkiewicz przez lata całe 
prowadził w Polsce szeroką działalność 
społeczną. Przeznaczył sporo środków 
na budowę kościoła w Zakopanem i 
na sanatorium dla dzieci chorych na 
gruźlicę. Z jego inicjatywy powstał 
też Komitet Pomocy Ofiarom Wojny 
w Polsce, gromadzący datki pieniężne 
na lekarstwa, żywność, odzież i po-
moc finansową dla potrzebujących, w 
tym dla dzieci rzuconych w zawieru-
chę wojenną. Z apelem o wsparcie dla 
pracy Komitetu zwrócił się autor Quo 
Vadis? do pisarzy w wielu krajach. Ze 
Szwecji na jego wezwanie odpowie-
działa przyszła lauretka Nagrody Nobla 
– Selma Lagerlöf. Tak więc nie tylko 
swoją twórczością, ale i działalnością 
społeczną pisarz udowodnił światu, że 
w jego piersi bije zarówno polskie ser-
ce jak i serce człowieka wrażliwego na 
ludzką biedę, chorobę, cierpienie.

 
Nie tylko Quo vadis?
W Polsce do dzisiaj panuje dosyć 

powszechne przekonanie, że Henryk 
Sienkiewicz otrzymał literacką Nagro-
dę Nobla jedynie za Quo vadis?, po-
wieść o panowaniu cesarza Nerona, 
pożarze Rzymu i prześladowaniu 
chrześcijan. Wypowiedzi członków 
Akademii Szwedzkiej z roku 1905 
świadczą jednak wyraźnie o tym, że 
nagroda została mu przyznana za wy-
bitne osiagnięcia w dziedzinie epiki, i 
że Komitet Noblowski brał pod uwagę 
całą twórczość pisarza. 

Niezwykła popularność powieści 
Quo vadis?, przetłumaczonej już wów-
czas na wiele języków, odegrała tutaj 
istotną rolę, jednak na decyzji człon-
ków Akademii zaważyła także proza 
historyczna i obyczajowa, zwłasz-
cza Trylogia i Krzyżacy, Rodzina 
Połanieckich i Bez dogmatu. Nie 
umknęła również uwadze Komitetu 
niezwykle popularna w Szwecji nowe-
listyka Sienkiewicza. Krótkie formy 
prozy, jak świadczą o tym liczne pu-
blikacje gazetowe i felietony w czaso-
pismach, bardzo przypadły do gustu 

szwedzkich czytelników. Wystarczy 
tylko wspomnieć, że opowiadania 
Janko muzykant, Bądź błogosławiona 
czy Bartek zwycięzca były przekładane 
na język szwedzki wielokrotnie zarów-
no przez znanych jak i anonimowych 
tłumaczy.  

Pewną rolę w popularności Henryka 
Sienkiewicza i w przyznaniu mu Na-
grody Nobla mogło natomiast odgry-
wać zainteresowanie w Szwecji sfa-
bularyzowaną historią. W literaturze 
szwedzkiej nastąpił bowiem w owym 
czasie odwrót od realizmu i naturali-
zmu oraz zwrot ku neoromantyzmo-
wi, ku literaturze bardziej tradycyjnej, 
prozie i poezji o tematyce narodowej, 
historycznej i religijnej, do utwo-
rów ukazujących ważne wydarzenia 
z historii Szwecji i innych krajów. 
Pisarzem mocno wpływającym na ob-
raz ówczesnej literatury szwedzkiej 
był Verner von Heidenstam, laureat 
literackiej Nagrody Nobla roku 1916, 
autor powieści Karolinerna (Karo-
lińczycy), cyklu powieściowego o 
średniowiecznym założycielu rodu 
Folkungów Folke Filbyter oraz opo-
wieści Heliga Birgittas pilgrimsfärd 
(Pielgrzymowanie św. Brygidy). 

Wielkie zainteresowanie historią nie 
tylko samej Szwecji, ale i innych kra-
jów, zauważamy niemal w tym samym 
czasie także na przykładzie poczytno-
ści tłumaczeń utworów zapomnianego 
już niemal dzisiaj polskiego pisarza, 
Kazimierza Chłędowskiego, autora 
książek o czasach renesansu i baroku 
we Francji i Włoszech. Za wysokimi 
wartościami twórczości historycz-
nej Henryka Sienkiewicza opowiadał 
się także Hans Hildebrand, członek 
Akademii Szwedzkiej, który kilkakrot-
nie nominował pisarza do literackiej 
Nagrody Nobla. 

W przemówieniu ku czci laureata, 
sekretarz Akademii Szwedzkiej David 
af Wirsén mówił tak o roli opowiadania 
historii w dziełach literackich: 

„W każdym społeczeństwie są geniu-
sze, skupiający w sobie ducha narodu. 
Oni reprezentują jego charakter w 
oczach świata. Pielęgnują wspomnie-
nie przeszłości narodu, by natchnąć 
go nadzieją na przyszłość. Są jak dę-
by – ich natchnienie zakorzenione jest 
głęboko w historii, lecz korona szumi 
w wichrach dzisiejszego dnia. Takim 
reprezentantem literatury i ducha na-
rodu jest człowiek, którego Szwedzka 
Akademia odznaczyła Nagrodą Nobla. 
Jest on obecny tu, wśród nas. A nazwi-
sko jego Henryk Sienkiewicz”. 

Wirsén w swojej wypowiedzi nadał 
Nagrodzie Nobla przyznanej w 1905 
Henrykowi Sienkiewiczowi wymiar 
uniwersalny. Podkreślił bowiem nie-
zwykłą wręcz moc literatury o tematyce 
historycznej w podtrzymywaniu ducha 
narodów, uznał jej ogromne znaczenie 
w pielęgnowaniu pamięci przeszłości i 
dostrzegł jej niezwykłą siłę w napawa-
niu nadzieją serc współczesnych i przy-
szłych pokoleń. 

Alfred Jensen. Foto: Wikipedia

Na podstawie materiałów Akademii 
Szwedzkiej odnośnie literackiej Nagro-
dy Nobla roku 1905: Svenska Akade-
miens Nobelkommittés utlåtande öfver 
1905 års förslag till det litterära priset z 
dnia 26 września 1905 roku podpisanej 
przez  prezesa C. D. Af Wirséna i człon-
ków Akademii E. Tegnéra (młodszego), 
Hansa Hildebranda, C. R. Nybloma i K. 
A Melina oraz dodatkowych wypowiedzi 
przedłożonych przez E. Tegnéra i K.A. 
Melina.
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„Patrzę na mój czas”
Historię tę napisała nasza Matka, doktor 
Janina de domo Niezabitowska, primo voto 
Podgórska, secundo voto Lewandowski. 
My, jej dzieci, byliśmy jedynie „wyrobni-
kami” opracowującymi Mamy spuściznę. 
Szesnaście gęsto zapisanych zeszytów stu-
kartkowych - pamiętników z lat 1938-2014, 
notatki z poszczególnych „sesji wspomnie-
niowych”, a także wielogodzinne nagrania 
rozmów z Mamą zapisane na dyktafonie, 
stanowią trzon tej opowieści. Książką tą 
składamy hołd naszej kochanej, nieza-
pomnianej Mamie, mentorowi i oddanej 
przyjaciółce, która odeszła od nas przed 
samymi świętami Bożego Narodzenia 
2014 roku. 

ANNA WINNER

“Piszę to w szpitalu klinicznym w dzielnicy 
Huddinge. To moloch niedawno połączony organi-
zacyjnie ze szpitalem klinicznym o światowej reno-
mie, zwanym Karolińska. Kolejny raz w tym roku 
miałam problemy, tym razem zapalenie płuc udało 
się znowu opanować. „Janina, du är färdig behan-
dlat nu” (Janina zakończyliśmy już twoje leczenie) 
- powiedział doktor, bezceremonialnie poklepując 
mnie po plecach. Zostawili mnie jednak jeszcze na 
dwa dni z powodu ran na nogach, za które zresztą 
odpowiadała niezgrabna „podpielęgniarka” (odpo-
wiednik przyuczonej salowej), która szarpnęła moją 
nogę jakbym była kukłą, no i cienka skóra pękła). 
Kolejny raz miałam zaburzenia pracy serca. Biedne 
moje serce choruje już wiele lat. Jako dziewczyn-
ka miałam z nim kłopoty. W szpitalu sprawdzono 
wszystko. Rozrusznik będzie działać jeszcze dwa la-
ta i może uda mi się trochę jeszcze pożyć. Mam tyle 
do zrobienia. Chcę posprzątać szuflady, gdzie przez 
lata gromadziłam potrzebne i niepotrzebne rzeczy, i 
doprowadzić do końca moje wspomnienia. 

Jutro już 26 lipca 2014 roku Ani imieniny. 
Chciałabym je obchodzić z nią w domu. Temperatura 
na dworze +30 stopni. Kto by pomyślał, że w Szwecji 
mogą być takie upały. W szpitalu jest klimatyzacja, 
ale głupie salowe otwierają okna. Wystarczy, że w 
jednej sali ktoś sobie zacznie wietrzyć, a cały skom-
plikowany system klimatyzacji wysiada. Czegoż 
wymagać od dziewczyn pochodzących z Afryki czy 
Pakistanu. To najniżej płatna praca w służbie zdro-
wia i chyba gra tu rolę negatywna selekcja. 

Hurra! Wypisali mnie. Przyjechałam do domu jak 
królowa specjalną karetką do przewożenia pacjentów 

razem z łóżkiem.  W mieszkaniu, po południowej 
stronie, okna szczelnie zamknięte, rolety zaciągnię-
te i w moim pokoju tylko +25 stopni. Na szczęście 
mamy salon od północy i tam jest chłodniej. Ania 
wietrzy tylko nocami. 

 Jestem szczęśliwa, że i tym razem udało się po-
konać chorobę. W czerwcu skończyłam 94 lata i 
chciałabym jeszcze trochę pożyć. Nie uprzątnęłam 
jeszcze moich szuflad!

Dzisiaj w moich wspomnieniach skupię się na 
tym, do czego trudno mi było w Szwecji przyzwy-
czaić się.

Nigdy nie mogłam zaakceptować tego, że w 
Szwecji wszystkim, za wyjątkiem króla, mówi się 
per ty. W kontaktach ze Szwedami – na przykład w 
przychodni lekarskiej, czy w sklepie – po pewnym 
czasie jakoś się przełamałam i nawet stało się to na-
turalne. Akceptuję to, że lekarz mówi do mnie per 
Janina, natomiast trudniej znoszę to, gdy smarkula 
salowa „tyka mnie” bez odrobiny szacunku należne-
go wiekowi.

W życiu prywatnym. Przejście na ty, według mnie 
wymaga dużej zażyłości, jest oznaką zaprzyjaźnie-
nia się! 

Będąc zmuszona do rozmowy po szwedzku ze 
studentami Józka, Szwedami i Polakami, z niechęcią 
wyduszałam to „DU” – czyli TY, ale przechodząc na 
polski natychmiast wracałam do tradycyjnej formy 
(na przykład:  „Czy była by pani uprzejma podać mi 
to czy tamto” itp). 

Młodzi ludzie przyjeżdżający z Polski. i szybko 
przejmujący zwyczaje szwedzkie. „tykali” mnie 
bezpardonowo, co odczuwałam jako dyskomfort.  
Niektórzy odczytywali to moje unikanie przejścia na 
Ty jako oznakę wywyższania się, stwarzania sztucz-
nego dystansu. To nie było to. Po prostu byłam tak 
wychowana, że do starszych nie mówiło się ty i trud-
no było mi się tego nauczyć. Szwedzkie przysłowie 
mówi: „Starych psów nie nauczy się siadać!” 

Żadne z moich dzieci do dziś nie zwraca się do 
mnie per: „mama zrób”, czy „mama podaj” – w na-
szym domu zawsze obowiązywała forma zwracania 
się w trzeciej osobie: „czy mogłaby mama zrobić” 
albo czy „mogłaby mama podać” itp. Przechodzenie 
na ty z dziećmi uważałam za niepotrzebny moder-
nizm i spoufalanie się. Choć… nie reagowałam tak 
silnie, gdy wnuki mówiły: „Babciu podaj” …itp.

Nie powinnam narzekać na Szwecję (zdarza mi się 
to czasami). Szwecja jest nadal państwem opiekuń-
czym. Choć fakt, że mają tak dużo starych ludzi po-
woduje, że oddziały geriatryczne są przeładowane. 
Długowieczność rdzennych Szwedów sprawia, że 
system pomocy załamuje się. Do tego dochodzi spra-
wa najazdu imigrantów. Polityczna poprawność wo-
bec cudzoziemców (zwana tutaj PK - czyli Politiskt 
Korrekt) sprawia, że nie wolno (nie wypada) Mu-
rzyna nazwać Murzynem, Żyda – Żydem, a Araba 
– wyznawcę Mahometa – Muzułmaninem.  Nie daj 
Boże powiedzieć coś o uzależnieniu imigrantów od 
pomocy państwa. Na zewnątrz wszystko jest OK, ale 
w zaciszu domowym, wśród zaprzyjaźnionych – na-
wet cudzoziemców – dopiero pokazuje się frustra-
cję. Znika narzucona poprawność polityczna. Często 
brano mnie za małomówną Szwedkę i pozwalano 
sobie na pokazywanie przede mną prawdziwego ob-
licza. Gdy przypominałam, że też jestem imigrantką, 

to podkreślano, że moja sytuacja jest inna. 
Bo i była inna. Ja nie przyjechałam tu ucieka-

jąc przed wojną czy represjami religijnymi. Nigdy 
nie korzystałam z żadnych form pomocy państwa. 
To, że przyjechałam tu wziąć ślub z obywatelem 
szwedzkim, a ponadto pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu w Uppsali, stawiało mnie w zupełnie 
innej pozycji.   

Szwecja jest w moim odczuciu zaściankowym 
krajem Europy. Długowiekowe odcięcie od konty-
nentu – spowodowane położeniem geograficznym 
– wykształciło typ ludzi bardzo hermetycznie za-
mkniętych, niedopuszczających do naruszenia swo-
jej prywatności. Rozmawiając ze Szwedem trzeba 
pamiętać, o zachowaniu odległości minimum 80 
centymetrów od interlokutora. Każda próba skró-
cenia tego dystansu jest traktowana jako naruszenie 
ogólnie przyjętych reguł. 

Przeciętny Szwed ma zakodowaną „wyższość” 
nad cudzoziemcami. Mit Wikingów, panów Europy, 
jest nadal pielęgnowany, a na to nakłada się wspo-
mnienie świetności Szwecji za czasów Karola X 
Gustava, który zawojował pół Europy – co znamy 
z Potopu. 

Bardzo trudno zaprzyjaźnić się z „przeciętnym 
Szwedem”. Można żyć w tym kraju pół wieku i ni-
gdy nie być zaproszonym do szwedzkiego domu.  
Mój mąż, który mieszkał tu od dawna i pracował na 
uniwersytecie, miał niewielkie grono szwedzkich 
przyjaciół u których bywaliśmy, ale byli to ludzie 
mający częste kontakty z pozostałą Europą i w żad-
nym wypadku nie byli przeciętnymi „svenssonami”.

W Szwecji coraz częściej odzywają się obecnie 
nacjonalistyczne głosy. Głośno są krytykowane 
przez rządzących socjaldemokratów, ale przeciętny 
Szwed w zaciszu domowym im przyklaskuje i twier-
dzi, że Szwecja przyjmuje zbyt dużo kolorowych. 
Jadąc tunnelbaną – sztokholmskim metrem – prawie 
nie zauważa się ludzi o nordyckich rysach. Blondyni 
zdarzają się rzadko (pewnie nie jeżdżą miejską ko-
munikacją), za to tak zwani „svartskalle” – czyli 
„Czarne łby” dominują. Są agresywni, krzykliwi. 
Nie lubię jeździć ani tunnelbaną, ani podmiejskim 
pociągiem, wahadłowcem zwanym pendeltåg (któ-
ry nawiasem mówiąc dojeżdża z centrum do naszej 
dzielnicy w 20 minut).

To, że tak piszę, nie znaczy że sama będąc w tym 
kraju imigrantką – potępiam w czambuł ludność 
napływową, ale Szwedzi gdzieś się zagalopowali z 
tym swoim PK. Obawiam się, że mit bogatej Szwecji 
ściąga na ten dziewięciomilionowy kraj zbyt duże 
obowiązki i że w pewnej chwili Szwecja „udusi się” 
nie zapewniając przybyszom pracy i oczekiwanego 
dobrobytu.

Nieraz zastanawiam się, co będzie dalej, czy nie 
będzie takich problemów, jakie mają obecnie z imi-
grantami Francja i Niemcy. Jedyna pociecha, że 
pewnie tego nie dożyję …

Szwecja, będąca według powszechnej opinii eldo-
radem, to już przeszłość i zdecydowanie przejaskra-
wiony mit. Może tak było 30-40 lat temu i to tylko w 
porównaniu z biedną, wyniszczoną wojnami Europą. 
Neutralna i od ponad 200 lat nieznająca wojen, a w 
dodatku zarabiająca na każdej (między innymi dzię-
ki sprzedaży swojej stali i ciężkiej broni), była po 
II wojnie światowej krajem zamożnym, mogącym 
sobie pozwolić na opiekuńczy styl. Dziś, gdy jej 
ludność prawie 20% wzrosła poprzez przyjmowa-
nie imigrantów z krajów rozwijających się – celowo 
używam eufemizmu, żeby nie wskazywać konkret-
nych obszarów imigracyjnych – w tym rodzin wielo-
dzietnych, żyjących z wszelkiego rodzaju zapomóg 
i nieprodukujących nowych dóbr, doprowadziła do 
tego, że standard życia społeczeństwa zaczął się ob-
niżać (oczywiście w odniesieniu do państw tak zwa-
nej ósemki).

Mama, grudzień 2014, 
zdjęcie zrobione 
w szpitalu
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Fragment książki przygotowywanej do druku.

Aleksander Kwiatkowski

Anna Winner

Młodzi, wykształceni Szwedzi coraz czę-
ściej emigrują w poszukiwaniu lepszego życia 
do Ameryki lub bogatej Norwegii.

Może jestem niesprawiedliwa, że nie entu-
zjazmuję się Szwecją. Ten kraj pozwolił mi 
przeżyć bez zbytnich stresów kilka dziesięcio-
leci, ale czy to zasługa Szwecji? Ja uważam, że 
raczej Józefa, mego drugiego męża, przyjacie-
la i opiekuna„

***
W początkach grudnia dopadło Mamę ko-

lejne zapalenie płuc. Trochę na siłę zabrałam 
ją do szpitala. Wszystko wyglądało na to, że 
i tym razem pokona chorobę. Ostatnimi dnia-
mi czuła się dobrze. Lekarze obiecywali, że 
wypiszą ją na święta. Basia miała przyjechać 
z Polski do nas na Boże Narodzenie i Mama 
cieszyła się na to spotkanie. Lekarz gratulował 
jej świetnej kondycji.

Na stan jej psychiki niewątpliwy wpływ 
miał zapewne jej adorator. Wielki Szwed Börje 
codziennie po południu zachodził do jej po-
koju na pogaduszki. Był zachwycony Mamą. 
Mawiał:

— Jaka szkoda, że nie spotkałem Ciebie 
wcześniej. Ty jesteś jak promień słońca. 
Ciągle się uśmiechasz. Pewnie nie zwróciłabyś 
na mnie uwagi, bo jestem dla ciebie za stary, 
mam już skończone 80 lat!

Mama dławiąc się ze śmiechu przytakiwała 
mu. Kokieteryjnie nie przyznała się do tego, że 
jest od niego o 14 lat starsza! Siadał przy jej 
łóżku i wpatrywał się w nią jak w obrazek, a 
Mama rumieniła się jak panienka. Delikatnie 
próbował wziąć ją za rękę. Ona niby z obu-
rzeniem usuwała się. Gładził ją delikatnie. 
Opowiadał jej o swoim życiu. Często oboje 
milczeli. Cały oddział wiedział o tym szpital-
nym romansie.

Codziennie przychodziłam do Mamy i prze-
siadywałam u niej po kilka godzin, ale byłam 
dyskretnie „wyrzucana” przez nią, gdy przy-
chodziła pora odwiedzin Börje…

Poprosiła mnie, żebym pomalowała jej wło-
sy i zrobiła manicure. Niby bawiło ją to, ale 
widziałam jak z widocznym podnieceniem 
czeka na wizytę swego adoratora.

18 grudnia pielęgniarka zatrzymała mnie za-
nim weszłam do pokoju Mamy.

— Anna, wczoraj w nocy odszedł Börje. Nic 
nie powiedzieliśmy Janinie. Mogłabyś ją jakoś 
do tego przygotować? 

Obiecałam, ale nie wiedziałam, jak to zro-
bić. Mama sama podjęła temat:

— Wiesz, wczoraj Börje nie przyszedł mnie 
odwiedzić. Dowiedz się co u niego? Ostatnim 
razem powiedział mi na odchodnym: „Do szyb-
kiego zobaczenia” i mówił to jakoś dziwnie…

— Pewnie go wypisano – odpowiedziałam.
— Może, ale proszę pójdź do siostry i 

zapytaj.
Wyszłam i postałam dobrą chwilę za drzwia-

mi oddziału.
— Miałam rację – powiedziałam wchodząc 

– rodzina po niego przyjechała.
— Nie umiesz kłamać – powiedziała smutno  

Mama. – On nie miał żadnej rodziny. Nie żyje, 
prawda?

— Tak, nad ranem odszedł we śnie.
— Chciałabym też tak odejść. 
Mama posmutniała i czułam, że myślami 

jest gdzieś daleko. Żeby rozproszyć jej myśli 
o Börje i o śmierci poprosiłam, by napisała 
w swoim notatniku, który zawsze miała przy 
sobie, co przygotujemy na przyjazd Basi na 
Wigilię. Swoim pięknym pismem zapisała 
dwie kartki. Był to ostatni wpis robiony jej 
ręką. Nie doczekała Wigilii. Umarła, tak jak 
chciała – we śnie.

 Jej czas na zegarze życia dobiegł kresu o 
godzinie 6:00 rano, 21 grudnia 2014 roku.

XXVII Sztokholmski Festiwal Filmowy: 

CO TO JEST KOPRODUKCJA?
Pół wieku temu w koprodukcji 
brylowaly dwa europejskie 
kraje: Francja i Włochy. Bliskie 
językowo wymieniały się 
gwiazdami, a dubbing załatwiał 
resztę. Dziś bez koprodukcji 
ani rusz, a dla krajów dawnego 
obozu komunistycznego jest to 
niemal warunek sine qua non, 
by większość produkcji mogła 
ruszyć z miejsca.

W wielu wypadkach dotyczy to tak zwanych usług pro-
dukcyjnych, gdy niektóre – mniej zamożne kraje – udo-
stępniają plenery (Węgry) czy zabytkową architekturę 
(Czechy) w połączeniu z tańszymi usługami: statyści, 
catering, kaskaderzy. W przypadku nieco bardziej skom-
plikowanych czynności technicznych, usługi świadczy 
niekiedy partner zamożniejszy, dysponujący również no-
wocześniejszą aparaturą, np. dźwiękową.

W tej skomplikowanej sytuacji trudno dopatrzeć się na 
czym polegał techniczny czy artystyczny wkład danego 
kraju w film „Park”, zagrany przez Greków w ojczystym 
języku i ateńskim plenerze, gdzie jako współproducent 
występuje również Polska. 

Podobnie w przypadku portugalskiego „Porto”, współ-
produkowanego przez USA, Francję i Polskę.

Sprawa staje się jaśniejsza, gdy 
w filmie – koprodukcji Francji i 
Polski – „Niewinne” (Agnus dei) w 
reż. Anne Fontaine, akcję umiesz-
czono gdzieś w polskim klasztorze, 
zimą 1945. Około 9-ciu miesięcy 
wcześniej sowiecka soldateska 
dokonywała tam zbiorowych gwał-
tów zakonnic, z których 7 zaszło 
w ciążę. Większość wówczas roz-
dziewiczono, w tym przeoryszę, 
którą w dodatku zarażono syfilisem 
i która pozorując oddanie narodzo-

nych pewnej rodzinie, wynosi je pod krzyż na wzgórek i 
oddaje bożej opatrzności. Francuska lekarka (która nieba-
wem na własnej skórze pozna uroki sowieckiego gwałtu) 
odbiera pierwszy poród za pomocą cesarskiego cięcia, 
później inne, a dodatkowe świętokradztwo to wizyta tam 
lekarza-Żyda, który nie jest komunistą, a rodzinę pochło-
nęła Zagłada w Bergen-Belsen. Ten angażujący film to 
jakby anty-Ida, bo jedna zakonnica opuszcza klasztor po 
porodzie, do innego życia, a Agata Kulesza gra właśnie 
przeoryszę. Widać tu także dalekie echa „Matki Joanny 
od Aniołów”, a film, choć mówiony głównie po fran-
cusku, ale sporo też po polsku, ma autentyczny nastrój 
i wystrój lokalny, czyli jest to dla XXI w. nietypowa ko-
produkcja. Założenie przytułku dla dzieci – miejscowych 
sierot i właśnie urodzonych nieślubnych dzieci gwałtu – 
kontynuuje tradycje ratowania dzieci żydowskich nieco 
wcześniej.

W festiwalu znajdujemy jednak również parę filmów 
autentycznie polskich. Poza konkursem w sekcji Twilight 
Zone, grupującej horrory i inne rzeczy nadprzyrodzo-
ne, pokazano błachą komedię Agnieszki Smoczyńskiej 
„Córki dansingu”. Lepszy poziom reprezentowały 
„Wszystkie nieprzespane noce” Michała Marczaka, zgło-
szone do konkursowej sekcji dokumentów. Ten film to 
hybryda, dokument inscenizowany, ale dialogi zapewne 
improwizowano, choć ‚aktorzy’ grający siebie, starają 
się za wszelką cenę grać „miast być”. W dodatku niczego 
się nie dowiadujemy o tym co robia – studiują? pracu-
ją? bo noce spędzają na disco, potańcówkach na wolnym 
powietrzu lub na chacie, wzmacniani alkoholem, seksem 
i niekiedy narkotykami. Wszystko to musi kosztować. 
Filmowane w łatwo rozpoznawalnej Warszawie: PKiN, 
ściana wschodnia, sporo scen w jakimś mieszkaniu 
(tam z widokiem na Pałac), Marszałkowska z widokiem 

na wieże kościoła Zbawiciela w 
tle (gigantyczny korek samocho-
dów), conieco na Powiślu, pod 
Poniatoszczakiem i na Tamce, chy-
ba też Królikarnia. Film jest jednak 
koprodukcją z Brytyjczykami, bo 
wśród protagonistów mamy nie-
co cudzoziemców i płynny język 
Szekspira słychać z wielu ust.

A inne filmy?
Grand Prix festiwalu, Brązowego 

Konia, a także nagrodę za najlepszą 
żeńską kreację, jury przyznało buł-
garskiemu dramatowi „Bez Boga” 
reż. Ralitzy Petrovej, ukazującemu 

bidę z nędzą i przestępstwa na tle działań pielęgniarki  
w miejscowości Vratsa. Poznawczo interesujący, arty-
stycznie szary i bezpretensjonalny. 

Nagrodę za najlepszy debiut otrzymała izraelska re-
żyserka Elite Zexer za dramat „Burza piaskowa”, roze-
grany w środowisku Beduinów w Negewie. To wyraźny 
obraz konfliktu tradycji patriarchalnej (dopuszczającej 
wielożeństwo i promującej małżeństwa z rozsądku) i 
nowoczesności, a zarazem dowód jak traktowane są w 
Izraelu mniejszości: film nie pokazuje bowiem jakiej-
kolwiek ingerencji władz.     

W festiwalu uczestniczyły także – poza konkursem 
grupującym debiuty oraz 2-3e i 3-cie filmy początku-
jących twórców – filmy o wiele lepsze, zrealizowane 
przez uznanych mistrzów – jak otwierający imprezę 
dramat „Ja, Daniel Blake” Kena Loacha, którego boha-
ter przegrywa z brytyjską biurokracją, a ostatnią szansę 
na wygraną niweczy drugi atak serca, co uniemożliwia 
happy-end. 

Jednym z głównych celebrytów festiwalu był oczy-
wiście Francis Ford Coppola, laureat tegorocznego 
Lifetime Achievement Award. 
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