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Marta Stasiak-Górna*

BLI EJ SZWECJI

Gra yna Barbara Szewczyk, Ma gorzata P omi ska (red.), Polsko-szwedzkie zbli enia w literaturze, 
kulturze i j zyku, Wydawnictwo Naukowe „ l sk”, Katowice 2011.

W ostatnich latach obserwuje si  w Polsce wzrost zainteresowania Szwecj , jej kultur , 
literatur  i j zykiem. Polacy ch tnie si gaj  po dost pne na rynku t umaczenia literatu-
ry szwedzkiej oraz publikacje dotycz ce Szwecji, podejmuj  nauk  j zyka szwedzkie-
go, z zaciekawieniem korzystaj  z przegl dów  lmów szwedzkich. W odpowiedzi na 
to rosn ce zainteresowanie powsta a publikacja Polsko-szwedzkie zbli enia w litera-
turze, kulturze i j zyku (2011) pod redakcj  Gra yny Barbary Szewczyk i Ma gorzaty 
P omi skiej. Ksi ka jest rezultatem wspó pracy polskich i szwedzkich badaczy, szwe-
dystów, polonistów oraz germanistów i ma charakter interdyscyplinarny: jest zbiorem 
jedenastu artyku ów naukowych, które podejmuj  tematy dotycz ce literatury i kultu-
ry Szwecji, a tak e przek adu i nauki j zyka szwedzkiego. Polsko-szwedzkie zbli enia 
w literaturze, kulturze i j zyku to ju  drugi tom w serii l skich zeszytów naukowych. 
Jest on dedykowany zmar emu w styczniu 2011 roku, wybitnemu profesorowi Uniwer-
sytetu w Uppsali, Andrzejowi Nilsowi Uggli, literaturoznawcy i badaczowi stosunków
 polsko-szwedzkich.

Polsko-szwedzkie zbli enia... otwiera artyku  Piotra Bukowskiego pt. Heros, nadcz o-
wiek, demon. Mit Karola XII w literaturze szwedzkiej. Autor przybli a sylwetk  Karo-
la XII, króla Szwecji, w adcy o niezwyk ej osobowo ci i wielkich dokonaniach. Historia 
jego panowania sta a si  swego rodzaju bohaterskim mitem jeszcze za jego ycia. Wia-
r  w prawd  tego mitu umacniali pisarze. Jednak obok utworów, które mitologizowa y 
Karola XII, powstawa y te  demitologizuj ce. W swoim artykule P. Bukowski prezentuje 
literacki dialog, który omawia utwory przedstawiaj ce histori  króla, powsta e od XVII 
do XX wieku. W ród wielu zaprezentowanych tutaj dzie  znajdziemy utwory autorstwa 
mi dzy innymi Karola Linneusza (1707–1778), Emanuela Swedenborga (1688–1772), Esa-
iasa Tegnéra (1782–1846), Vernera von Heidenstama (1859–1940), Augusta Strindberga 
(1849–1912). Temat podj ty przez autora jest niezwykle interesuj cy z punktu widzenia li-
teraturoznawcy, a jednocze nie mo e wzbogaci  wiedz  historyczn  czytelnika. Prezentuj c 

* Uniwersytet Jagiello ski; marta.stasiak@uj.edu.pl

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH Tom 11/1 • 2012



172

sylwetki pisarzy oraz ich pogl d na temat osoby króla, P. Bukowski niemal e stwarza wra-
enie realnego dialogu, który pisarze prowadz  ze sob  za po rednictwem swoich utworów.

Artyku  autorstwa Ewy Teodorowicz-Hellman W kr gu dyskusji nad szwedzkim hym-
nem narodowym porusza istotny problem statusu pie ni Du gamla, du fria w Szwecji jako 
symbolu kulturowego i to samo ciowego. Szwecja ma mianowicie dwa hymny: hymn 
królewski na cze  królewskiego majestatu Ur svenska hjärtans djup en gång (1844) oraz 
hymn narodowy Du gamla, du fria (1844), autorstwa Richarda Dybecka. Autorka u wiada-
mia, e pie  Du gamla, du fria jedynie pe ni funkcj  hymnu narodowego, jednak jej status 
nigdy nie zosta  potwierdzony urz dowo, co dla samych Szwedów jest sytuacj  niejasn . 
Teodorowicz-Hellman zwraca uwag , e temat hymnu powraca  w ostatnich latach cz sto, 
oraz wyja nia przyczyn  zaistnia ego stanu.

W kolejnym artykule zatytu owanym Szwedzkie obrazy Orientu w relacjach podró ni-
czych kobiet w drugiej po owie XIX wieku Gra yna Barbara Szewczyk prezentuje spotka-
nia trzech szwedzkich pisarek z niezwyk ym wiatem Orientu, które by y dla nich ród em 
literackiej inspiracji. Sophie Elkan (1853–1921) przedstawia w swojej powie ci Drömmen 
om Österlandet (1901) histori  mi o ci Szwedki do Egipcjanina, która sk ania zakochan  
do podró y na Bliski Wschód. Wyprawa ta u wiadamia jej gigantyczn  ró nic  mi dzy 
kultur  Europy i Bliskiego Wschodu, umacniaj c przekonanie o wy szo ci w asnej cywi-
lizacji. Gra yna B. Szewczyk koncentruje si  jednak na analizie rozwa a  podró niczych 
dwóch innych pisarek: Fredriki Bremer (1801–1865) oraz Selmy Lagerlöf (1858–1940). 
Autorka prezentuje literackie dokonania Bremer i Lagerlöf, w których pisarki zrywa-
j  z tradycj  romantycznego opisu Bliskiego Wschodu, skupiaj c si  na kwestiach spo-
ecznych, religijnych i etycznych. Orient widziany oczami pisarek okazuje si  by  obcy 

i nieosi galny.
Temat podró y podejmuje tak e Janina Gesche w swoim tek cie pt. Obraz Niemiec 

i Polski pod koniec I wojny wiatowej w sprawozdaniach z podró y Fredrika Bööka. Fre-
drik Böök (1883–1961) by  szwedzkim literaturoznawc , pisarzem i krytykiem literackim, 
cz onkiem Akademii Szwedzkiej, który umi owa  literatur  i kultur  niemieck . Autorka 
artyku u prezentuje wyobra enia Bööka, wówczas korespondenta wojennego, na temat 
Niemiec i Polski, które opisywa  pocz tkowo w serii artyku ów opublikowanych w „Sven-
ska Dagbaldet”. J. Gesche w bardzo ciekawy sposób omawia opis podró y Fredrika Bööka. 
Wy ania si  z niego plastyczny obraz tych dwóch krajów – Niemiec, z którymi autor sym-
patyzowa , i Polski, widzianej jedynie przez pryzmat kultury niemieckiej.

Kolejny artyku , autorstwa Doroty Tubielewicz Mattsson, zatytu owany Ba nie nowo-
czesnego wiata. Motyw mierci w »Z ych ba niach« Pära Lagerkvista traktuje o zbiorze 
opowiada  napisanych w 1924 roku. Autorka postrzega Z e ba nie jako ba nie moderni-
styczne, b d ce przeciwie stwem tradycyjnych. Przedstawiony tutaj wiat jest wyzbyty 
ludzkich odruchów, z y, pe ny oboj tno ci na ludzkie cierpienie. Wa nym elementem zarów-
no struktury Z ych ba ni, ale te  wiatopogl du autora, jest powracaj cy motyw mierci po-
zbawionej sensu, który nadawa a jej wiara chrze cija ska. Tubielewicz Mattsson interpretuje 
Z e ba nie jako „krytyczn  wizj  nowoczesnego wiata” (Szewczyk, P omi ska 2011: 85).

 Ratunku, jestem Polakiem? O polsko-szwedzkich zbli eniach w twórczo ci Zbi-
gniewa Kuklarza to tytu  kolejnego artyku u w Polsko-szwedzkich zbli eniach... Magdalena 
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muda-Trzebiatowska podejmuje rozwa ania nad tematem znaczenia Zbigniewa Kuklarza 
(a w a ciwie Petrusa Kukulskiego, gdy  pisarz pos uguje si  literackim pseudonimem) dla 
polsko-szwedzkich zbli e  kulturowych. Autorka prezentuje tutaj dwie powie ci Kukla-
rza: Hjälp jag heter Zbigniew (2005) i Anteckningar från en liten Fiat (2008). Czytelnik 
odnajduje w nich negatywny obraz Polaków. Powie ci te s  pe ne przejaskrawionych ste-
reotypów, które zdaniem autora maj  zosta  wyeliminowane w a nie poprzez uwypuklenie. 
M. muda-Trzebiatowska ma w tpliwo ci, czy tak si  stanie. Wnikliwa analiza omawia-
nych powie ci, ich recenzji i artyku ów, które ukaza y si  na ich temat w szwedzkiej prasie 
pozwala autorce przypuszcza , e istnieje ryzyko dos ownego odczytania powie ci Ku-
klarza. Z tego powodu nie powinno si  traktowa  autora jako „ cznika mi dzy polsk  
a szwedzk  kultur ” (Szewczyk, P omi ska 2011: 109).

Cz  literacko-kulturow  Polsko-szwedzkich zbli e ... zamyka tekst Poza horyzont 
rzeczywisto ci. Gra, powaga i magia w  lmach Mauritza Stillera: »Skarb pana Arne« 
i »Gdy zmys y graj « autorstwa Zbigniewa Feliszewskiego. Prezentuje on sylwetk  re y-
sera, jednego z twórców tzw. szwedzkiej szko y  lmowej, Mauritza Stillera. Feliszewski 
omawia dwa  lmy artysty: Skarb pana Arne (1919) oraz Gdy zmys y graj  (1924). Autor 
pokazuje, w jaki sposób re yser czy w swoich  lmach realizm z magi , powag  z komi-
zmem, jak – stosuj c techniczne sztuczki – osi ga rewolucyjne efekty wizjonerskie, staj c 
si  tym samym wa n  postaci  w historii kina szwedzkiego.

Cz  Polsko-szwedzkich zbli e ... po wi con  j zykowi i dydaktyce otwiera artyku  
Wac awa Miodka pt. Werbalne pozdrowienia i formy adresatywne w j zyku niemieckim, 
szwedzkim i polskim – ró nice i podobie stwa. Autor opisuje wyniki analizy porównawczej 
pozdrowie  i form adresatywnych w trzech j zykach: niemieckim, polskim i szwedzkim. 
Poniewa  j zyki te s  kulturowo oddalone, nieznajomo  obowi zuj cych konwencji mo e 
by  przyczyn  nieporozumie . Artyku  porusza zatem fundamentalne zagadnienie z punktu 
widzenia dydaktyki j zyków obcych.

Na istot  poprawno ci spetry  kowanych zwrotów charakterystycznych dla j zyka 
szwedzkiego zwraca równie  uwag  Ma gorzata P omi ska. Jej artyku  pt. Sta e zwroty 
j zykowe w nauczaniu j zyka szwedzkiego jako j zyka obcego jest po wi cony rutynom j -
zykowym, które maj  du y wp yw na tworzenie kompetencji interakcyjnej. Autorka anali-
zuje pi  popularnych podr czników do nauki j zyka szwedzkiego pod wzgl dem zwrotów 
j zykowych. Okazuje si , e podr czniki te w niewielkim stopniu odpowiadaj  standardom 
nauczania j zyków obcych w zakresie sposobu reprezentacji, prezentacji i utrwalania utar-
tych zwrotów j zykowych, co jest ich du  wad . 

Kolejny artyku  – Wp ywy interj zykowe na pocz tkowym etapie nauki j zyka szwedz-
kiego autorstwa Iwony Kowal – bada problem j zykowej interferencji w procesie przy-
swajania j zyka szwedzkiego jako j zyka trzeciego (L3). L3 jest j zykiem aktualnie naby-
wanym przez osob  znaj c  przynajmniej jeden j zyk obcy. Na podstawie analizy tekstów 
studentów  lologii szwedzkiej w pocz tkowym okresie nauki j zyka autorka stwierdza, e 
wp ywy interj zykowe, pojawiaj ce si  w badanych tekstach, obejmuj  wszystkie poziomy 
j zyka: leksykalny, morfologiczny, sk adniowy, ponadzdaniowy oraz zasady pisowni i in-
terpunkcji, jednak w ró nym stopniu. Eksperyment pokazuje, e podobie stwo typologiczne 
mi dzy j zykiem szwedzkim i niemieckim, b d cym pierwszym j zykiem obcym badanych 
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studentów, jest istotnym czynnikiem transferu j zykowego na poziomie leksykalnym 
i morfologicznym, natomiast j zyk polski okazuje si  mie  wp yw na poziom sk adniowy 
i dyskursywny. Autorka podejmuje bardzo ciekawy i dotychczas niezbadany temat.

Ostatni artyku  w tomie Polsko-szwedzkich zbli e ..., napisany przez Hann  Dymel-
-Trzebiatowsk , a zatytu owany Przek ad oralno ci na przyk adzie utworów Astrid Lind-
gren, koncentruje si  na problemie przek adu cechy charakterystycznej dla stylu pisarki. 
Oddanie wieloaspektowej imitacji ustno ci w przek adzie wymaga od t umacza przekro-
czenia granicy, któr  wyznaczaj  zasady j zyka pisanego. H. Dymel-Trzebiatowska pre-
zentuje pozycj  ksi ek Astrid Lindgren w Polsce oraz analizuje t umaczenia jej prozy na 
j zyk polski, podkre laj c istot  przek adu techniki pisarskiej szwedzkiej autorki.

Obok znakomitych artyku ów w Polsko-szwedzkich zbli eniach… zawarte s  tak e 
recenzje najnowszych publikacji, które pojawi y si  na rynku wydawniczym. Jan Balbierz 
prezentuje dwa strindbergologiczne opracowania, które ukaza y si  w Szwecji: dysertacj  
Erika van Ooijena The Mold of Writing. Style and Structure in Strindberg’s Chamber Plays 
(2010) oraz monogra   Astrid Regnell Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och för-
soning i August Strindbergs En blå bok (2008). Wac aw Miodek przedstawia dwie pozycje. 
Jedn  z nich jest Historia j zyka szwedzkiego (2009), napisana przez wybitnego germanist  
i skandynawist , profesora Aleksandra Szulca, drug  natomiast szwedzki podr cznik dla 
ucz cych si  angielskiego, francuskiego, niemieckiego i szwedzkiego – Montanalingua. 
Främmande språk och upplevelsepedagogik. 24 praktiska förslag för lärare och kursledare 
(2007). Ma gorzata P omi ska prezentuje Kieszonkowy s ownik szwedzko-polski, polsko-
-szwedzki z gramatyk  i rozmówkami autorstwa Iwony Kowal, natomiast Marta Michnik 
podr cznik gramatyczny Troll 2. J zyk szwedzki: teoria i praktyka. Poziom rednio zaawan-
sowany (2008), napisany przez Hann  Dymel-Trzebiatowsk  i Ew  Mrozek-Sadowsk .

Polsko-szwedzkie zbli enia... to publikacja wyj tkowa, gdy  stymuluje wspó prac  ro-
dowisk akademickich w ca ej Polsce, a nawet poza jej granicami. Zaprezentowane artyku y 
wiadcz  o obszernym polu docieka  polskich i szwedzkich badaczy na gruncie literatury 

i kultury Szwecji, j zyka szwedzkiego, a tak e jego przek adu. Pojawiaj ce si  zagadnienia 
maj  zarówno charakter naukowy, jak i praktyczny, tote  publikacja jest skierowana do 
szerokiego kr gu odbiorców. Doskona ym uzupe nieniem s  recenzje nieznanych dot d 
pozycji, dzi ki którym czytelnik zapoznaje si  z najnowszymi publikacjami. Nale y zatem 
pogratulowa  autorkom przedsi wzi cia i mie  nadziej , e idea Polsko-szwedzkich zbli-
e … b dzie inicjatyw  d ugoterminow .
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