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Kamila Rak *

POMI DZY DZIE EM HISTORYCZNYM A LITERACKIM. 
VILHELMA MOBERGA TETRALOGIA 
O SZWEDZKICH EMIGRANTACH

Artyku  dotyczy tetralogii o szwedzkiej emigracji do Ameryki Pó nocnej w drugiej po owie XIX wieku autor-
stwa Vilhelma Moberga, która sk ada si  z nast puj cych tomów: Emigranci, Imigranci, Osadnicy oraz Ostatni 
list do Szwecji (w przek adzie na j zyk polski ukaza y si  dwa pierwsze tomy). W artykule opisuj  losy bohate-
rów powie ci Moberga, jak równie , dzi ki pojawiaj cym si  odwo aniom do historii XIX-wiecznej emigracji 
ze Szwecji do Ameryki Pó nocnej, losy prawdziwych emigrantów. Zarysowuj  tak e ycie Moberga, rozwój 
jego twórczo ci, zaanga owanie polityczne oraz niezwyk e odkrycie dzienników szwedzkiego emigranta An-
drew Petersona, które sta y si  kluczowe w pracy nad kolejnymi tomami tetralogii. Artyku  ten jest tak e prób  
ukazania znaczenia tych dzie  w szwedzkiej literaturze i kulturze.

S owa kluczowe: Vilhelm Moberg, emigracja, Andrew Peterson, historia, literatura

W latach 1850–1914 emigruje ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó -
nocnej oko o 1,37 mln ludzi (Hägg 2003: 397). Emigracja tego okresu staje si  tematem 
czterotomowego cyklu Vilhelma Moberga, na który sk adaj  si  cz ci: Emigranci (1949, 
Emigranterna), Imigranci (1952, Utvandrarna), Osadnicy (1956, Nybyggarna) i Ostatni 
list to Szwecji (1959, Sista brevet till Sverige), a w losach bohaterów tych powie ci zawiera 
si  znaczenie i niezwyk o  tego wa nego procesu w historii Szwecji (Olsson i Algulin 
1991: 413; Hägg 2003: 397). Powie ci w ci gu kilku dekad nie tylko zyskuj  status dzie  
kanonicznych, lecz zaczynaj  coraz silniej kszta towa  szwedzk  to samo  narodow . 
Obraz, jaki tetralogia Moberga generuje w wyobra ni zbiorowej narodu szwedzkiego, jest 
tak sugestywny, e przypisuje si  mu wiarygodno  równ  faktom historycznym (Lilje-
strand 2009a: 17). W niniejszym artykule chcia abym przybli y  polskiemu czytelnikowi 
to kluczowe dla kultury szwedzkiej dzie o, na wietlaj c je z perspektywy biogra  cznej, 
historyczno-socjologicznej i literackiej.
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1. LOSY BOHATERÓW POWIE CI 

Jest to opowie  o ludziach, którzy ze swych domów w Ljuder, w Smålandii wyw drowali 
do Ameryki Pó nocnej. Pierwsi, którzy wyemigrowali z tej okolicy. Z kraju ma ych cha up 
i wielkich czered dzieci. Byli lud mi ziemi, pochodzili z rodu od tysi cleci uprawiaj cego 
ziemi , któr  teraz porzucali. (...) Nowy kraj mia  ziemi  bez rolników i wzywa  rolników bez 
ziemi. Otwiera  si  na takich, którzy akn li wolno ci, a brakowa o im jej w rodzinnych stro-
nach. (...) Pierwsi emigranci niewiele wiedzieli o kraju, który na nich czeka . I sk d e mogli 
wiedzie , e ponad milion ludzi w druje ich ladem z rodzinnego kraju  (Moberg 1982: 7–8, 
t um. Maria Olsza ska).

Tymi s owami rozpoczynaj  si  przygody bohaterów czterotomowego dzie a Vilhelma 
Moberga, opowiadaj cego o szwedzkim wychod stwie do Ameryki Pó nocnej w drugiej po-
owie XIX wieku i ju  one mówi  czytelnikowi, z jakiej warstwy spo ecznej pochodz  g ówni 

bohaterowie, i jaki tryb ycia prowadz . Karl Oskar, jego ona Kristina, ich dzieci, brat Karla 
Oskara Robert oraz Ulrika nale  do najwa niejszych bohaterów powie ci, z których najd u ej 
mo emy ledzi  losy Karla Oskara. Jego mier  w Minnesocie w wieku 67 lat, o której listow-
nie informuje pozostaj c  w Szwecji siostr  protagonisty jego s siad Axel J. Andersson, ko czy 
ostatni tom tetralogii pt. Ostatni list do Szwecji. Polskiemu czytelnikowi znane s  niestety je-
dynie dwa pierwsze tomy cyklu – Emigranci (Moberg 1982) w t umaczeniu Marii Olsza skiej 
oraz Imigranci (Moberg 1987) w t umaczeniu Marii Olsza skiej i Haliny Thylwe. W pierw-
szym tomie tetralogii pt. Emigranci zapoznajemy si  z ci kimi warunkami, w jakich przysz o 
y  wymienionym bohaterom, oraz ró nymi motywacjami ich emigracji. Jest to powie  silnie 

osadzona w szwedzkich realiach tego okresu – niejednokrotne odwo ywanie si  autora do hi-
storii charakteryzuje zreszt  wszystkie tomy tetralogii. W Imigrantach, kiedy dwumasztowiec 
„Charlotta” z Karlshamn dobi  to brzegu „kraju, który ich przyj ”, bohaterowie szukaj  miej-
sca, w którym b d  mogli si  osiedli  i rozpocz  nowe ycie. Trzecia cz  tetralogii Osadnicy 
(Nybyggarna) opowiada natomiast o ich codziennych przedsi wzi ciach i pracy na terenach 
Minnesoty, a tak e o przygodach Roberta i Arvida w drodze do Kalifornii w poszukiwaniu 
z ota. Poszczególni bohaterowie w ró nym stopniu odnajduj  si  w nowych okoliczno ciach, 
co najwyra niej wida  na przyk adzie ma e skiej pary – Karla Oskara i Kristiny. Podczas 
gdy jej m  nieprzerwanie podejmuje nowe wyzwania i optymistycznie patrzy w przysz o , 
Kristina wielokrotnie wraca my lami do pozostawionej w oddali rodzinnej Szwecji.

2.  KLUCZOWE MOMENTY W YCIU I TWÓRCZO CI 
VILHELMA MOBERGA

(…) gdybym si  urodzi  w innym rodowisku, nale a  do innej klasy spo ecznej, napisa bym 
te  inn  histori  (Moberg 1973: 12, t um. Kamila Rak1).

Vilhelm Moberg, szwedzki pisarz, dramaturg i dziennikarz, przyszed  na wiat w 1898 roku 
w para  i Algutsboda w Smålandii (po udniowa Szwecja). Przodkowie Moberga ze strony 

1 W niniejszym artykule cytuj  fragmenty Emigrantów w t um. Marii Olsza skiej i Imigrantów w t um. Marii 
Olsza skiej i Haliny Thylwe. Dotychczas nieprzet umaczone na j zyk polski fragmenty prac naukowych, 
artyku ów, jak równie  dwóch ostatnich tomów tetralogii Moberga, Nybyggarna oraz Sista brevet till Sverige, 
cytuj  w moim t umaczeniu. 
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ojca s u yli w pu ku piechoty szwedzkiej Kalmar regemente, natomiast rodzina ze strony 
matki wywodzi a si  z klasy ch opskiej (Lönnroth, Delblanc i Göransson 1999: 122).

Literatura szwedzka co najmniej od okresu romantyzmu interesowa a si  yciem 
na wsi, jednak pisarze, którzy si gali w swych dzie ach do tematyki wiejskiej, wywodzi-
li si  najcz ciej z wy szych klas spo ecznych (np. C.J.L. Almqvist, A. Strindberg czy 
S. Lagerlöf), co skutkowa o przyjmowaniem przez nich perspektywy „z góry” tudzie  
„z zewn trz”. W a ciwie dopiero wraz z Vilhelmem Mobergiem pojawi y si  w litera-
turze szwedzkiej prozatorskie dzie a rozgrywaj ce si  na wsi, które wysz y spod pióra 
pisarza znaj cego „od wewn trz” ycie wiejskie i prac  na roli (Olsson i Algulin 1991: 
409–410). M odzie cze zainteresowania Moberga zwróci y si  jednak szybko w zupe nie 
innym kierunku – gdy tylko dowiedzia  si  o dzia alno ci ruchów ludowych oraz instytucji 
biblioteki ludowej, stara  si  jak najlepiej wykorzysta  mo liwo ci rozwoju i samokszta ce-
nia, jakie si  wraz z nimi pojawia y. Spo ecze stwo wiejskie w tamtych czasach nie da-
rzy o jednak szacunkiem inteligenckich ambicji swej m odzie y, które postrzegano naj-
cz ciej jako ucieczk  przed prac   zyczn  – w ten oto sposób w 1939 roku wspomina 
Moberga jeden z mieszka ców okolicy, z której pochodzi  autor Emigrantów: 

[o]czywi cie, pami tam Ville – tego wysokiego, leniwego cymba a (cyt. za: Lönnroth, Delblanc 
i Göransson 1999: 122, t um. Kamila Rak).

Jednak zanim Moberg odda  si  badaniom dziejów szwedzkich migracji transoceanicz-
nych i pracom nad kolejnymi tomami tetralogii, ugruntowa  sobie pozycj  znanego i ce-
nionego pisarza. W zasadzie zaczyna  jako dziennikarz w lokalnych gazetach ukazuj cych 
si  w Smålandii, dla których od 1919 roku pisa  teksty o ró nym charakterze. W swoich 
powie ciach, pocz wszy od debiutu pt. Raskens (1926) (Rodzina Rasków – polskie t uma-
czenie Ma gorzaty Szulc z 1987 roku), Moberg ch tnie obrazowa  ycie klasy spo ecznej, 
z której sam pochodzi , ycie, które by o mu najbli sze, co te  docenili zarówno wydawcy, 
jak i czytelnicy (Lönnroth, Delblanc i Göransson 1999: 124). Warto zwróci  uwag , e ju  
w Raskens pojawiaj  si  wzmianki na temat transatlantyckiej emigracji – do Ameryki uda y 
si  mi dzy innymi wszystkie dzieci (poza najm odsz  Id ) Ingi-Leny, która ze smutkiem 
my la a o rodzicach opuszczonych przez ca e potomstwo:

Ile  to jest takich, których wszystkie dzieci wyemigrowa y do Ameryki i którzy nie maj  nadziei 
na spotkanie ich za ycia... (Moberg 1987: 124, t um. Ma gorzata Szulc).

Powie ci Moberga nierzadko odzwierciedlaj  tak e przemiany, jakie dokonywa y si  
w szwedzkim spo ecze stwie XIX i pocz tków XX wieku – migracj  m odzie y wiejskiej 
do miast, modernizacj  i racjonalizacj  rolnictwa, kontrast mi dzy yciem na wsi i w mie-
cie (Olsson i Algulin 1991: 410–411; Carlstoft Bramell 2007: 120).

Praca dziennikarska pomog a Mobergowi zaistnie  w yciu publicznym w Szwecji 
(Furuland 2009: 14–16, 20–21), gdzie w latach 30. coraz cz ciej bra  aktywny udzia  
w ówczesnych debatach (Carlstoft Bramell 2007: 120). W czasie II wojny wiatowej ostro 
sprzeciwia  si  inwazji hitlerowskich Niemiec na Dani  i Norwegi  oraz Zwi zku Radziec-
kiego na Finlandi  30 listopada 1939 roku. Ta ostatnia zako czy a si  podpisaniem przez 
Finlandi  traktatu pokojowego, w wyniku którego kraj ten musia  odst pi  cz  swojego 
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terytorium ZSRR (Carlstoft Bramell 2007: 145–149; Furuland 2009: 21). Moberg znajdo-
wa  si  w owym czasie na miejscu w Helsinkach i pod wp ywem atmosfery pora ki napisa  
broszur  Natten till den 13 mars (W nocy na 13 marca), która jednak ze wzgl du na napi t  
sytuacj  polityczn  nie mog a si  w owym czasie ukaza  w Szwecji (Furuland 2009: 21). 
W czasie trwania II wojny wiatowej w Szwecji nie by o wprawdzie cenzury prewencyjnej, 
jednak szczególnie w okresie 1939–1943 na ró ne sposoby starano si  ograniczy  wolno  
prasy, tak aby nie przyczyni a si  do zaostrzenia kontaktów Szwecji z innymi pa stwami 
(Kersten 1973: 385; Andrzejewski 1988: 100).

Wyrazem sprzeciwu wobec ekspansji nazistów sta a si  natomiast wydana w 1941 roku 
powie  historyczna Rid i natt (t umaczenie na j zyk polski Marii Olsza skiej Jed  dzi  
noc ! ukaza o si  w 1975 roku). Powie  ta opowiada wprawdzie o ucisku smålandzkiego 
ch opstwa w drugiej po owie XVII wieku, jednak jej przes anie nawo uj ce do sprzeciwu 
wobec polityki nazistów, jak równie  zawieraj ce krytyk  koalicyjnego rz du szwedzkie-
go2, zosta o poprawnie odczytane przez spo ecze stwo i ksi ka ta zaj a pierwsze miejsce 
w ród najlepiej sprzedaj cych si  tytu ów w 1941 roku (Olsson i Algulin 1991: 411; Lönn-
roth, Delblanc i Göransson 1999: 125–126). Kiedy pod koniec tego roku redaktor naczelny 
szwedzkiego dziennika Dagens Nyheter (Wiadomo ci Dnia) poprosi  kilku znanych pisarzy 
szwedzkich, aby sami napisali recenzje swoich niedawno wydanych powie ci do numeru 
wi tecznego, Moberg wys a  do redakcji dziennika nast puj cy tekst:

Niniejszym upragniona recenzja mojej tegorocznej ksi ki. Jej przes anie jest nast puj ce: nie-
wolniczej pracy w prasie powiedz „nie”. Nawiedzaj Pa stwow  S u b  Informacyjn 3! Znie  
cenzur ! Odwo aj Wydzia  Prasy4! Wi  przybywa. Jed  dzi  noc !5 (cyt. za: Furuland 2009: 23, 
t um. Kamila Rak).

Jak wskazuje Carlstoft Bramell, autorytatywny charakter tej recenzji sprawia, e staje 
si  ona jednoznaczn  manifestacj  pogl dów Moberga, które w samej powie ci momenta-
mi mog  by  zbyt zawoalowane – w recenzji wyra na jest krytyka ust pstw Sztokholmu 
wobec polityki Hitlera, które mi dzy innymi przybra y form  ograniczenia wolno ci druku, 
a tak e wezwanie do podj cia dzia a  w zaistnia ej sytuacji. Jednak to w a nie dzi ki formie 
literackiej Moberg mia  mo liwo  nadania nowej perspektywy tematom, które w owym 
czasie zajmowa y go tak e w jego pracy dziennikarskiej. Naprzemienne oddawanie si  

2 W wyborch do riksdagu (parlamentu szwedzkiego) w 1936 roku Partia Socjaldemokratyczna (szw. Socjaldemo-
kraterna) odnios a zdecydowane zwyci stwo w Izbie Drugiej, jednak brak wi kszo ci w Izbie Pierwszej wymóg  
na przywódcy socjaldemokratów P.A. Hanssonie utworzenie rz du koalicyjnego wraz z politykami Zwi zku 
Ch opskiego (szw. Bondeförbundet). Na skutek rozpocz cia przez ZSRR dzia a  wojennych w Finlandii, 13 grud-
nia 1939 roku zadecydowano o rozszerzeniu sk adu koalicyjnego gabinetu premiera Hanssona – w rz dzie zasiedli 
tak e przedstawiciele prawicy (szw. Högern) oraz Partii Ludowej (szw. Folkpartiet) (Kersten 1973: 380–382).

3 Pa stwowa S u ba Informacyjna (szw. Statens informationsstyrelse, nazwa polska za: Kersten 1973: 385) – 
powo ana w 1940 roku w Szwecji jednostka pa stwowa, podleg a Ministerstwu Spraw Zagranicznych (szw. 
Utrikesdepartementet), która mia a zapobiega  rozpowszechnianiu politycznie niebezpiecznych informacji 
(Furuland 2009: 21).

4 Wydzia  Prasy (szw. Pressnämnd) – powo any w 1941 roku; mia  na celu nak anianie prasy do uprawiania 
cenzury; chocia  wi kszo  redaktorów w Szwecji podporz dkowa a si , znale li si  te  tacy, którzy walczyli 
o wolno  s owa (Furuland 2009: 21).

5 „Wi  przbywa. Jed  dzi  noc !” – nawi zanie do tytu u i tre ci powie ci Jed  dzi  noc !

KAMILA RAK



89

dziennikarstwu i pisarstwu nie by o zreszt  dla Moberga niczym nadzwyczajnym. Jak 
zauwa aj  badacze, pisarz nie tylko potrzebowa  zmian gatunku, ale zmiany te dzia a y 
równie  stymuluj co na jego prac . My l, która pojawia si  w jednym tek cie Moberga, 
mo e rozwija  si  w innym, nawet zupe nie odmiennym gatunkowo (Carlstoft Bramell 
2007: 203–204; Furuland 2009: 18).

Kilka lat po zako czeniu dzia a  wojennych na frontach II wojny wiatowej, w 1948 
roku Moberg uda  si  w podró  do Stanów Zjednoczonych w celu zebrania i zaznajomienia 
si  z dokumentami historycznymi, które mia y pozwoli  mu opisa  szwedzkie wychod -
stwo do Ameryki Pó nocnej w drugiej po owie XIX wieku (Lönnroth, Delblanc i Göransson 
1999: 128). Przebywa  on w tym czasie mi dzy innymi w miejscowo ci Chisago w Minne-
socie, gdzie te  osiedlaj  si  bohaterowie jego tetralogii – Karl Oskar, jego ona Kristina, 
ich dzieci i ziomkowie z wioski Ljuder w Smålandii. W samym centrum Chisago wznosi si  
dzi  pomnik Moberga prowadz cego swój rower. Do pomnika przytwierdzona jest pami t-
kowa tablica z nast puj c  informacj : „(...) latem 1948 roku przebywa  w Chisago City i na 
rowerze poznawa  t  okolic . Badania te pomog y mu nada  kszta t jego najbardziej zna-
nemu dzie u – epickiej tetralogii Emigranci, Imigranci, Osadnicy i Ostatni list do Szwecji. 
W Szwecji, za spraw  utworów literackich Moberga, kraina Kichi-Saga – the Chisago Lakes 
Area – jest prawdopodobnie najlepiej znanym rejonem Stanów Zjednoczonych” (t um. Ka-
mila Rak). Kilkadziesi t metrów dalej znajduje si  dom, a przy nim szyld g osz cy: „Vilhelm 
Moberg nocowa  tu w 1948 roku” (t um. Kamila Rak). Nieopodal w miejscowo ci Lind-
strom (ju  sama jej nazwa brzmi bardzo skandynawsko) odnale  mo na natomiast pomnik 
g ównych bohaterów powie ci – Karla Oskara i jego ony Kristiny.

Pobyt w Chisago by  bardzo owocny dla pracy Moberga z tego wzgl du, e móg  on 
osobi cie podziwia  uroki tej okolicy, pozna  jej faun  i  or , warunki klimatyczne. Nale-
y tutaj zwróci  uwag , e krajobraz Minnesoty (jak równie  stanów Wisconsin, Illinois, 

Iowa) bardzo przypomina krajobraz Szwecji, co nie jest bez znaczenia dla pocz tkowego 
okresu emigracji. Jak wskazuje Adam Walaszek – „[w] tej fazie migracj  ze Skandynawii 
do Ameryki Pó nocnej widzie  mo na jako radykaln  prób  zachowania i odtworzenia 
dawnych wzorów ycia (...)” (Walaszek 2007: 261; zob. tak e Beijbom 1980: 973), co by o 
mo liwe dzi ki zbli onym warunkom panuj cym na tych terenach.

Jednak ani spostrze enia poczynione na miejscu w Minnesocie, ani wywiady ze 
szwedzkimi emigrantami w Stanach Zjednoczonych nie pomog y Mobergowi w pracy pi-
sarskiej tak, jak odnalezione w Minnesota Historical Library w Saint Paul trzy tomy dzien-
ników szwedzkiego emigranta Andrew Petersona. W czasopi mie „The Swedish Pioneer”, 
w kwietniu 1966 roku, w artykule pt. Why I wrote the Novels about Swedish emigrants 
autor w nast puj cy sposób opisuje ich znaczenie dla swoich bada :

W dzienniku Andrew Petersona odkry em to, czego w Ameryce szuka em. Przez kilka miesi cy 
przesiadywa em w bibliotece w St. Paul, czytaj c na temat tego szwedzkiego rolnika, aby dowie-
dzie  si , co robi , co my la  o yciu na tej ziemi. Czyta em o jego onie i dziewi ciorgu dzieciach, 
bydle, uprawach, yciu ko cielnym. By  cz onkiem Wolnego Ko cio a Baptystycznego. Kiedy 
sko czy em lektur  dziennika, mia em wszystkie infromacje, które móg bym wykorzysta , pisz c 
o yciu rolnika w pierwszych szwedzkich osadach w Minnesocie (cyt. za: The Andrew Peterson 
Society 2011, t um. Kamila Rak).

Pomi dzy dzie em historycznym a literackim. Vilhelma Moberga tetralogia...
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Andrew Peterson (ur. 1818, zm. 1898), a w a ciwie Anders Pettersson, gdy  tak 
brzmia o jego szwedzkie imi  i nazwisko, pochodzi  ze Smålandii, podobnie zreszt  jak 
Vilhelm Moberg oraz Astrid Lindgren, której notabene by  dalekim krewnym (The Andrew 
Peterson Society 2011; Franzén 2011). By  najstarszym synem z o miorga dzieci Pette-
ra Jonssona i Ingrid Samuelsdotter, którzy trudnili si  rolnictwem w Sjöarp (Jigenstedt, 
Nilsson i Löwhagen 2010), a on sam po osi gni ciu pe noletno ci pracowa  jako parobek 
w okolicy. Kiedy jego ojciec zmar  w 1846 roku, przej  rodzinne gospodarstwo, gdzie 
pozosta  do czasu, a  21 maja 1850 roku, wraz z pi tnastoma innymi mieszka cami wio-
ski, wyemigrowa  do Stanów Zjednoczonych. Wyruszyli oni z Göteborga i po 55 dniach 
uci liwej podró y dobili do portu w Bostonie (Jigenstedt, Nilsson i Löwhagen 2010; 
The Andrew Peterson Society 2011). Cena biletu do Stanów Zjednoczonych w owym 
czasie wynosi a równowarto  rocznego dochodu rolnika, dlatego te  najbiedniejszych 
nie by o sta  na taki wydatek. Statystyki wykazuj , e w ród emigrantów nie brakowa o 
osób, których podró  zosta a op acona przez zamo niejszych cz onków rodziny lub przez 
krewnych, którzy ju  wyemigrowali – przyk adowo, jak podaje A. Walaszek, w latach 
1872–1875 dwie trzecie emigrantów szwedzkich podró owa o do Ameryki na podstawie 
biletów zakupionych w USA. By o to typowe tak e dla wielu szwedzkich przybyszów 
docieraj cych do Kanady, jak równie  dla Norwegów, co jak twierdzi A. Walaszek, wiad-
czy o piel gnowaniu kontaktów pomi dzy emigrantami skandynawskimi a ich rodzinami 
pozostawionymi w odleg ych ojczyznach (Hägg 2003: 398; Walaszek 2007: 247).

Zachowa y si  do dzi  zapiski Andrew z podró y przez Atlantyk, w czasie której nie 
brakowa o dramatycznych momentów takich jak burze, sztormy czy zgony na pok adzie. 
Nale y tutaj przypomnie , e w XIX wieku dopiero zaczyna y dokonywa  si  zmiany 
w transporcie, w wyniku których na wody wyp yn y statki parowe. Zanim do tego dosz o, 
podró owano jednak przede wszystkim aglowcami, które to rejsy z Europy do Ameryki 
trwa y oko o 40–45 dni. Niejednokrotnie zdarza o si , e wyczerpani pasa erowie umierali 
jeszcze na pok adzie statków. Dopiero w drugiej po owie XIX wieku parowce potra  y roz-
wija  szybko , która pozwala a im pokonywa  tras  pomi dzy Europ  a Ameryk  w oko o 
dwa tygodnie. Porty opuszcza o coraz wi cej parowców, które mog y zabiera  na pok ad 
coraz wi cej pasa erów (Walaszek 2007: 228–229; The Andrew Peterson Society 2011).

W pierwszych latach pobytu w Stanach Zjednoczonych Andrew napisa  jedynie kil-
ka krótkich notatek, w a ciwy dziennik rozpocz  natomiast prowadzi  pocz wszy od 
23 czerwca 1854 roku i kontynuowa  go nieprzerwanie niemal do samej mierci w 1898 roku 
(The Andrew Peterson Society 2011). Zbie no ci pomi dzy dziennikami Andrew Petterso-
na a tetralogi  Moberga sta y si  przedmiotem bada  mi dzy innymi Rogera McKnighta 
w rozprawie Mobergs Invandrarromaner och Andrew Petersons Dagböcker – En studie 
över In  ytande och Paralleller (Moberga imigranckie powie ci i dzienniki Andrew Peter-
sona – studium wp ywów i paraleli) (za: The Andrew Peterson Society 2011). Zwrócono 
te  uwag , e cz  motywów w powie ciach o Karlu Oskarze i Kristinie pojawi o si  
w wydanej w latach 1925–1931 trylogii o norweskich emigrantach, którzy tak e udaj  si  
do Ameryki Pó nocnej, norweskiego pisarza Ole Rølvaaga (Brandell 1975: 111).

Szwedzkie wychod stwo do Ameryki Pó nocnej w XIX wieku nie by o z pewno ci  
dla Moberga tematem zupe nie nowym – wielu cz onków rodziny pisarza wyemigro-
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wa o do Ameryki, która to nieprzerwanie by a tematem codziennych rozmów w okresie 
dzieci stwa Moberga (Brandell 1975: 111; Nettervik 1998), a on sam równie  w latach 
m odo ci marzy  o podró y za ocean (Nettervik 1998; Lönnroth, Delblanc i Göransson 
1999: 122). Pochodzenie i do wiadczenia Moberga pozwala y mu intuicyjnie odtwarza  
warunki ycia w tamtych czasach (Beijbom 2009: 30), dzi ki czemu obrazy przesz o ci 
w powie ciach Moberga, jak wskazuje Jens Liljestrand, zawsze maj  osobiste zabarwie-
nie i wyra nie nawi zuj  do rodowiska jego m odo ci – sceny z ycia jego rodziców 
i dziadków powracaj  niejednokrotnie (Liljestrand 2009a: 70–71). Moberg w swoich po-
wie ciach niejako udziela g osu cz onkom klasy, z której sam pochodzi , zarówno tym 
yj cym, jak i ju  umar ym (Liljestrand 2009a: 70–71). Warto zwróci  w tym miejscu 

uwag  na fakt, e pocz tki pisarstwa Moberga zbiegaj  si  w czasie z nowymi tenden-
cjami w historiogra  i – powstaniem Szko y Annales. Dwaj francuscy uczeni, Marc Bloch 
i Lucien Febvre, za o yli na pocz tku 1929 roku periodyk „Annales d’Histoire Econo-
mique et Sociale”, który mia  si  sta  „forum dla prezentowania nowych koncepcji na-
ukowych” (Grabski 2003: 721). Pocz tkowo pismo k ad o przede wszystkim nacisk na 
histori  gospodarcz , ale z czasem (od 1946 roku) zacz to bardziej interesowa  si  pro-
blemami spo ecznymi oraz zmianami mentalno ci kolektywnej (Grabski 2003: 721–724). 
Dosz o zatem do integracji historii (politycznej) z dorobkiem innych nauk (mi dzy in-
nymi ekonomii, socjologii), dzi ki którym mo liwe sta o si  szersze i bardziej dog bne 
wyja nianie poszczególnych faktów historycznych.

W historycznych studiach Moberga najbardziej interesowali go w a nie pro ci ludzie, 
o których historycy dotychczas zapominali. Moberga tetralogia o emigracji do Ameryki 
Pó nocnej w II po owie XIX wieku nie stanowi jednak próby opisania emigracji jako uni-
wersalnego, cz owieczego do wiadczenia, wr cz przeciwnie – jak twierdzi J. Liljestrand – 
jest to emigracja, z któr  autor powie ci sam móg  si  uto samia , jest to emigracja jego w a-
snej rodziny. Jednocze nie j zyk tetralogii, wielokrotnie stylizowany jest na j zyk Starego 
Testamentu, nadaje z jednej strony fragmentom tetralogii powagi (Liljestrand 2009a: 79), 
z drugiej za  mo e sugerowa  pewn  uniwersalno . Ponadto literaturoznawcy wskazuj  na 
liczne paralele mi dzy Ksi g  Wyj cia, w szczególno ci opowie ci  o ucieczce Izraelitów 
z Egiptu, a tym, w jaki sposób Moberg nadaje kszta t swojemu dzie u – oba teksty obrazuj  
bowiem n kanie ludno ci kl skami nieurodzajów oraz ograniczenie jej wolno ci, co prowa-
dzi do tego, e zarówno bohaterowie biblijni, jak i Mobergowskiej tetralogii, pragn  uda  
si  do „ziemi obiecanej” (Lönnroth, Delblanc i Göransson 1999: 129). Chocia  Moberg 
by  zadeklarowanym ateist , lektura teksów biblijnych by a dla niego jednym z najlepszych 
nauczycieli sztuki pisarskiej, a on sam wspomina , e odziedziczony po babce stary eg-
zemplarz Biblii towarzyszy  mu przez ca e ycie, co mo e t umaczy  odnajdywanie przez 
badaczy pewnych zbie no ci z tekstem Biblii (Lönnroth, Delblanc i Göransson 1999: 121; 
Nettervik 2009: 66).

Kiedy wiosn  1950 roku Moberg rozpocz  prac  nad drugim tomem – Imigrantami – 
mia  ju  wiele w asnych do wiadcze  imigranta w Stanach Zjednoczonych, z których – 
poza pami tnikami Andrew Petersona i innymi dokumentami, jakimi dysponowa  – móg  
czerpa  materia  dla kolejnych tomów powie ci:
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(…) to poczucie obco ci, niedole, pomy ki i tarapaty, w które ka dy emigrant popada, znam teraz 
dobrze z w asnego do wiadczenia, szczególnie z pocz tkowego okresu w Ameryce; teraz musz  
tylko wi kszo  tych wspomnie  przela  w moich bohaterów! (cyt. za: Liljestrand 2009: 73, t um. 
Kamila Rak).

Powy szy cytat ukazuje wyra nie to, co znawcy twórczo ci Moberga, a tak e sam 
Moberg wielokrotnie powtarza : 

[n]ale y to podkre li : gdybym si  urodzi  w innym rodowisku, nale a  do innej klasy spo ecznej, 
napisa bym te  inn  histori  (Moberg 1973: 12, t um. Kamila Rak).

3. HISTORIA SZWEDZKIEJ EMIGRACJI 
DO AMERYKI PÓ NOCNEJ W DRUGIEJ PO OWIE XIX WIEKU 
JAKO T O HISTORYCZNE TETRALOGII MOBERGA

XIX-wieczna emigracja ze Szwecji do Ameryki Pó nocnej to zjawisko, które ma swoje 
pod o e spo eczno-polityczne (Hägg 2003: 396–403). Cz  z tych aspektów spo eczno-
-politycznych Moberg wielokrotnie wykorzystuje w swojej tetralogii, co wzmacnia efekt 
realizmu tych powie ci. Aby ukaza , w jaki sposób fakty historyczne s  wplatane w dzie-
o Moberga, warto jest zarysowa  histori  XIX-wiecznego szwedzkiego wychod stwa do 

Ameryki, jednocze nie powracaj c do fragmentów powie ci, które wiadcz  o gruntow-
nych studiach historycznych, przeprowadzonych przez ich autora.

W XIX wieku dosz o w Szwecji do eksplozji demogra  cznej. Statystki demogra  czne 
wykazuj , e w latach 1750–1850 liczba ludno ci Szwecji wzros a dwukrotnie, a w ci gu 
kolejnych pi dziesi ciu lat powi kszy a si  o nast pne 50%, osi gaj c wówczas 5,1 mln 
mieszka ców (Walaszek 2007: 260). Wzmianka na temat stale rosn cej liczby ludno ci 
w Szwecji pojawia si  tak e na pocz tku pierwszego tomu tetralogii Moberga Emigranci, 
w rozdziale „Strony, które opu cili” – opisuj c wiosk  Ljuder, narrator informuje, i  liczba 
jej mieszka ców w latach 1750–1846 wzros a trzykrotnie (Moberg 1982: 10).

W drugiej po owie XIX wieku Szwecja wkroczy a wprawdzie na drog  industrializa-
cji6, jednak dynamika rozwoju ekonomicznego by a niewystarczaj ca, aby umo liwi  lud-
no ci rolniczej szybkie znalezienie róde  utrzymania poza rolnictwem (Beijbom 1980: 972; 
Jigenstedt, Nilsson i Löwhagen 2010) – jeszcze oko o 1870 roku 72,4% mieszka ców 
Szwecji utrzymywa o si  z rolnictwa i zaj  pochodnych (Kersten 1973: 323). Zza oceanu 
dociera y natomiast wie ci o rozci gaj cych si  po aciach rzadko zaludnionej ziemi upraw-
nej, która dawa a nadziej  na lepsz  przysz o  (Jigenstedt, Nilsson i Löwhagen 2010)7, 

6 O zachodz cych wówczas zmianach wspomina równie  narrator powie ci: „Lecz oko o po owy dziewi tnastego 
stulecia po narodzeniu Chrystusa porz dek niezmienno ci zosta  do gruntu wstrz ni ty. Wykorzystywano 
nowo odkryte si y, wozy mog y teraz jecha  bez koni, a okr ty przep ywa  morze bez agli” (Moberg 1982: 8, 
t um. Maria Olsza ska).

7 Wzmianka na ten temat tak e pojawia si  w pierwszym tomie: „[d]otar o drukowane s owo, nios c wie  
z dalekiego kraju (…). Nowy kraj mia  ziemi  bez rolników i wzywa  rolników bez ziemi” (Moberg 1982: 8, 
t um. Maria Olsza ska).
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a tak e doniesienia o odkryciu z ó  z ota w Kalifornii, które coraz cz ciej pojawia y si  
w dziennikach i wabi y obietnicami rych ego bogactwa (O’Dell 1961: 548)8. W tym okre-
sie, podobnie jak w pozosta ych regionach Europy, Skandynawi  mo na by o podzieli  na 
obszary charakteryzuj ce si  wysokim przyrostem naturalnym (a tym samym wysok  emi-
gracj ) oraz obszary, gdzie nie obserwowano drastycznego wzrostu liczby ludno ci, który 
przyczynia by si  do wzmo onych migracji. W wyniku podzia u w asno ci w ród spad-
kobierców (mi dzy innymi w prowincjach Dalarna, Värmland, Dalsland, Smålandii) po-
wierzchnia gospodarstw stale mala a, co przy wzrastaj cej liczbie ludno ci uniemo liwia o 
wy ywienie coraz wi kszych rodzin. Tym samym powi ksza y si  zast py zubo a ych 
dzier awców oraz bezrolnych ch opów – w 1870 roku (jest to pocz tek masowej migracji 
do Stanów Zjednoczonych) 48% emigrantów mia o status bezrolnych (Beijbom 1980: 972; 
Walaszek 2007: 145, 260). „W dziewi tnastowiecznej Skandynawii migracje stanowi y nie-
zmiernie wa ny element spo ecznej rzeczywisto ci (...)” (Walaszek 2007: 145) – z prowincji, 
gdzie brakowa o ziemi uprawnej, udawano si  mi dzy innymi do maj tków w okolicach 
Jeziora Mälaren, ale te  do Danii i Niemiec. Du e miasta, jak Sztokholm, Uppsala czy 
Göteborg, równie  przyci ga y przybyszów z prowincji, gdzie podzia y w asno ci coraz 
bardziej pomniejsza y gospodarstwa rolne (Kersten 1973: 338; Hägg 2003: 398; Walaszek 
2007: 145, 260–261). Je eli jednak migracja do miasta nie przyczynia a si  w znacz -
cym stopniu do poprawy sytuacji ekonomicznej przybywaj cej tam ludno ci, decydowa a 
si  ona na emigracj  do Ameryki Pó nocnej (95% Skandynawów emigrowa o do USA 
i Kanady), a nawet do Australii czy okolic Kapsztadu i Johannesburga w Afryce Po u-
dniowej (O’Dell 1961: 549; Kersten 1973: 338; Hägg 2003: 398; Walaszek 2007: 255). 
Prowincje wykazuj ce najwy szy odsetek migruj cych do Ameryki (4,5–5,0 na tysi c 
mieszka ców rocznie) to w a nie prowincje Halland, Småland czy Värmland: 

(...) prowincje te mia y ogromne zasoby ludzkie i ustanowi y tradycj  migracij do Danii, Norwegii 
i Niemiec. yzne rejony wokó  Jeziora Mälaren w centralnej Szwecji charakteryzowa  najni szy 
wska nik emigracji [transatlantyckich – przypis Kamila Rak], g ównie dlatego, i  w tym regionie 
Sztokholm stanowi  alternatyw  dla Ameryki (Beijbom 1980: 972, t um. Kamila Rak).

Jak zauwa a A. Walaszek, na terenach maj cych d ug  tradycj  migracji, gdzie sta y si  
one sprawdzonym sposobem poprawy warunków bytowych, prawdopodobie stwo udania si  
na emigracj  tamtejszych mieszka ców (szczególnie w obliczu wzrastaj cej liczby ludno ci 
i pogarszaj cej si  sytuacji ekonomicznej) jest znacznie wi ksze (Walaszek 2007: 227).

W XIX wieku Stany Zjednoczone Ameryki importowa y ze Szwecji rud  elaza, a wraz 
z ni  na statkach pojawili si  szwedzcy emigranci. Z czasem Amerykanie rozpocz li eks-
ploatacj  swoich w asnych z ó , a wtedy przybywaj cy ze Szwecji byli bardziej po dani 
(jako si a robocza) ni  surowce, które dostarczali. Zbieg o si  to w czasie z ci k  sytuacj  
ekonomiczn  w Szwecji w latach 40. XIX wieku, w wyniku której w latach 1845–1854 
wyemigrowa o stamt d oko o 15 tys. osób, w wi kszo ci rolnicy i rzemie lnicy w towarzy-
stwie ich rodzin i krewnych. Pogorszenie si  warunków ycia w Szwecji, g ównie za spraw  

8 Na poszukiwanie z ota udaje si  brat Karla Oskara, Robert, oraz jego przyjaciel Arvid (zob. trzeci tom tetralogii 
Moberga Nybyggarna 1961c, s. 231–472).
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kl sk nieurodzaju, przyczyni o si  do intensy  kacji migracji transoceanicznych w latach 60. 
XIX wieku (Beijbom 1980: 971), a w latach 1880–1910 wychod stwo do Ameryki Pó nocnej 
nabra o charakteru masowego (Kersten 1973: 338; Beijbom 1980: 971).

Jako jedn  z przyczyn szwedzkiej emigracji do Ameryki Pó nocnej w drugiej po-
owie XIX wieku badacze upatruj  równie  ograniczanie przez pa stwowy lutera ski 

Ko ció  szwedzki swobód religijnych:

(…) prze ladowania religijne by y g ównym czynnikem motywuj cym do emigracji, zanim bar-
dziej tolerancyjna polityka sta a si  efektywniejsza w 1858 roku. Do tego czasu publiczne od-
prawianie nabo e stw poza pa stwowym Ko cio em szwedzkim by o zabronione, a wygnanie 
by o najwy sz  kar  dla wielokrotnych przest pców. W XIX wieku przewrót religijny zatrz sn  
krajem, osi gaj c punkt kulminacyjny w latach 40. XIX wieku wraz z powstaniem ruchu „jansso-
nistów” w pó nocno- rodkowej Szwecji (Beijbom 1980: 973, t um. Kamila Rak).

Nazwa grupy – „janssoni ci” – pochodzi od nazwiska jej przywódcy Erika Janssona, 
który atakuj c kler, prowadz c niezale ne nabo e stwa i samodzielnie sprawuj c komuni , 
sprowokowa  Ko ció  pa stwowy na tyle, e musia  uda  si  na emigracj . W Stanach 
Zjednoczonych za o y  on koloni  Bishop’s Hill w Henry Country (stan Illinois), do której 
w latach 1846–1854 przyby o oko o 1200–1500 „janssonistów”. Chocia  sam Jansson zo-
sta  w 1849 roku zamordowany przez jednego z kolonistów, kolonia ta by a szeroko znana 
w ca ej Szwecji dzi ki listom i artyku om w gazetach. Inne mniejszo ci religijne równie  
by y prze ladowane, w wyniku czego na emigracj  uda o si  wielu baptystów i mormonów 
(Beijbom 1980: 973; Walaszek 2007: 261).

Prze ladowania religijne jako jedna z przyczyn transatlantyckich migracji nie umkn y 
Mobergowi, a wr cz przeciwnie – wspomina o kolonii Janssona w Bishop Hill, a nawet 
o jego morderstwie (Petrus Olausson i jego ona przy czyli si  do „janssonistów” i dlate-
go musieli emigrowa  ze Szwecji; pocz tkowo udali si  do Bishop Hill, jednak z czasem 
zachowanie Janssona przesta o im si  podoba  i, jak wspomina Olausson, opu cili grup  
„na rok przed jego morderstwem” (Moberg 1961b: 28).

Na emigracj  Szwedów do Ameryki Pó nocnej w drugiej po owie XIX wieku wp yw 
mia y tak e nastroje spo eczne i sytuacja polityczna w Europie:

Nast puj cy po ostatecznej kl sce Napoleona w 1815 roku, konserwatyzm polityczny monarchicz-
nej Europy w czasach ksi cia von Metternicha oraz wi tego Przymierza – w cznie z powstaniem 
w 1814 roku szwedzko-norweskiej unii personalnej – by  przeciwstawny wszystkiemu, co repre-
zentowa  ameryka ski republikanizm: samostanowienie oraz suwerenno  narodu, demokratyczne 
prawo wyborcze, rz dy parlamentarne, konstytucyjnie zagwarantowane prawa obywateli (Barton 
1994: 7–8, t um. Kamila Rak).

W ca ej serii o emigrantach mo na znale  wiele fragmentów, które w a nie w katego-
riach kontrastu, jak w powy szym cytacie, opisuj  ówczesn  sytuacj  spo eczno-polityczn  
w Szwecji i w Ameryce. Chocia by w wypowiedziach Karla Oskara czy Ulriki zawsze 
mo na odczu  pozytywne nastawienie do ycia w Ameryce i radowanie si  wolno ci , pod-
czas gdy Szwecja nie budzi w ród nich dobrych wspomnie  (zob. np. Moberg 1987: 228).

Warto tutaj równie  zaznaczy , e nasilaj ca si  emigracja zacz a z czasem budzi  
niepokój rz du szwedzkiego oraz wielu kr gów spo ecze stwa (Kersten 1973: 338). 
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Szwecji zacz  bowiem zagra a  niedostatek si y roboczej a tak e poborowych do wojska, 
szczególnie w obliczu wyd u ania w drugiej po owie XIX wieku czasu s u by wojsko-
wej (Walaszek 2007: 230). Po wprowadzeniu powszechnego obowi zku odbycia s u by 
wojskowej, m odzi m czy ni, potencjalni poborowi, musieli mie  specjalne pozwolenie, 
aby móc opu ci  kraj. Mimo to migracja w ród m czyzn nie usta a, a wr cz przeciwnie – 
o ile przez pewien okres migrowa y g ównie ca e rodziny, z czasem zacz li przewa a  zdolni 
do pracy m odzi m czy ni, co zmieni o si  dopiero w XX wieku, kiedy to w ród emigran-
tów wi kszo  stanowi y niezam ne kobiety (Beijbom 1980: 972; Hägg 2003: 400–401). 
Doprowadzi o to na jaki  czas do zmiany struktury demogra  cznej w Szwecji, gdzie zaob-
serwowano wyra n  przewag  kobiet. W spo ecze stwie, w którym jedynym akceptowal-
nym zaj ciem kobiety by o prowadzenie domu i zajmowanie si  potomstwem, rozgrywa o 
si  wiele osobistych dramatów na tym tle (Hägg 2003: 400–401). Co ciekawe, sytuacj  
odwrotn  – osamotnienie m czyzn w Minnesocie – opisuje Moberg w trzeciej cz ci 
swojej tetralogii Nybbyggarna: 

Anders Månsson o wiadczy  si  Ulrice, ale ona wysz a za innego. A jakie inne kobiety pozosta y 
do o wiadczyn?

Olandczyk stwierdzi :
– Tutaj ch op musi by  singlem!
– To zatrwa aj ce, e taki m ody m czyzna jak ty jest kawalerem!
Ale Jonas Petter wiedzia  przecie , jak si  sprawy mia y: co mieli zatem pocz  m czy ni 

w Territoriet, gdzie na dwudziestu m czyzn nie przypada o wi cej ni  jedna kobieta? (Moberg 
1961b: 118, t um. Kamila Rak).

Temat emigracji ze Szwecji do Ameryki Pó nocnej w drugiej po owie XIX wieku 
jest bardzo rozleg y, a historia tej emigracji przedstawiona w niniejszym artykule mia a 
na celu jedynie skrótowe zaprezentowanie, jakie mi dzy innymi jej fragmenty Moberg 
uczyni  t em historycznym swojej tetralogii. Wa ne jest w tym kontek cie zwrócenie 
uwagi, e bohaterowie Moberga nie osiedlaj  si  w Minnesocie przypadkowo – to w a -
nie do Minnesoty uda o si  20% szwedzkich emigrantów (Beijbom 1980: 973). Nie-
przypadkowy jest te  tytu  tygodnika, który czytaj  Kristina i Karl Oskar – „Hemlandet” 
rzeczywi cie ukazywa  si  w tym czasie w Stanach Zjednoczonych (na temat szwedzkiej 
prasy w USA zob. Beijbom 1980: 977).

Moberg w swojej powie ci przedstawia równie  fakty z historii Stanów Zjednoczo-
nych, ma o tego, jego bohaterowie mog  nawet bra  w niej czynny udzia . Jako przyk ad 
mo e pos u y  chocia by opisanie przez Moberga w ostatnim tomie tetralogii nastroju 
wojny secesyjnej, na któr  szykowa  si  Karl Oskar (z powodu problemów z lew  nog  
lekarz nie wyrazi  zgody na jego wypraw ). We fragmentach tych dostrzec mo na tak e 
pogl dy Moberga dotycz ce zachowania jednostki, która powinna bra  odpowiedzialno  
za rozwój spo eczny, a nie jedynie korzysta  z przys uguj cej jej praw do troski o swoje 
w asne interesy (Carlstoft Bramell 2007: 289), co wyra nie akcentuje Karl Oskar:

Obwieszczenie prezydenta by o równie  skierowane do niego. Stany Zjednoczone, twoja nowa oj-
czyzna jest w niebezpiecze stwie! Teraz musisz pomóc! (…) Ten, kto korzysta  z praw obywatela, 
wzi  na siebie równie  jego obowi zki (Moberg 1961c: 17, t um. Kamila Rak).
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Nale y tu zaznaczy , e udzia  Szwedów w wojnie secesyjnej nie jest wymys em autora – 
po stronie Unii walczy o oko o 3 tys. szwedzkich imigrantów (Beijbom 1980: 978).

Cykl Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna oraz Sista brevet till Sverige sta  si  
najwi kszym osi gni ciem pisarskim Moberga oraz jednym z najwi kszych sukcesów wy-
dawniczych w Szwecji w XX wieku (Olsson i Algulin 1990: 412). Dzi ki tym powie ciom 
Moberg zyska  sobie popularno  nie tylko w rodzimej Szwecji, ale tak e w USA (Brandell 
1975: 111), co przyczyni o si  z kolei do publikacji w j zyku angielskim równie  innych 
jego powie ci (Furuland 2009: 19).

4. ZNACZENIE TETRALOGII MOBERGA 
WE WSPÓ CZESNEJ LITERATURZE I KULTURZE SZWEDZKIEJ

(…) zapomina si  o czym  zupe nie elementarnym – e [Kristina i Karl Oskar – przypis 
Kamila Rak] nie istnieli (Liljestrand 2009b: 122, t um. Kamila Rak).

Moberga tetralogia o szwedzkiej emigracji do Ameryki Pó nocnej sta a si  zarów-
no w literaturze, jak i w kulturze Szwecji bardzo znacz cym dzie em, które nie tylko 
nada o kszta t jednej z kluczowych narodowych narracji, jednemu z centralnych mitów 
szwedzkich (Hägg 2003: 403), ale sta o si  równie  niezwykle wa ne dla odbioru tamtej 
epoki przez spo ecze stwo szwedzkie (Liljestrand 2009a: 17; Liljestrand 2009b: 121). 
Jak podkre la Anna Williams, literatura w swoim przekazie historii ma nieprzejednan  
si  oddzia ywania na czytelników i zaszczepiania w ich wyobra ni zbiorowej obrazów 
historycznych (Williams 2009: 8–9). Chocia  Karl Oskar i Kristina nigdy nie st pali po 
tej ziemi, jak twierdzi J. Liljestrand, wielu Szwedom jest trudno wyobrazi  sobie emi-
gracj  w XIX wieku bez przywo ywania w pami ci obrazów z tetralogii Moberga lub 
jej ekranizacji w re yserii Jana Troella9. Mobergowi uda o si  stworzy  dzie o w pewien 
sposób uniwersalne, o swoistym statusie pseudodokumentu, którego bohaterowie po-
zostaj  „substytutem” prawdziwych emigrantów (Liljestrand 2009b: 121–122). Bardzo 
ciekawe podej cie w tej kwestii prezentuje chocia by Ingrid Nettervik, która stwierdza, 
e Moberg w swoich emigranckich powie ciach nie d y  do prawdy historycznej (szw. 

„historisk sanning”), a do wiarygodno ci historycznej (szw. „historisk trovärdighet”) (Net-
tervik 1998). Gunnar Brandell podkre la natomiast dwie p aszczyzny tych powie ci – 
dokumentaln  i literack  (Brandell 1975: 112). Sam Moberg akcentowa  zdecydowanie 
t  pierwsz , co doprowadzi o do zagorza ych dyskusji w ród literaturoznawców, j zyko-
znawców i historyków – zarzucano Mobergowi chocia by to, e j zyk, którym pos uguj  
si  bohaterowie jego powie ci – mieszanka j zyka szwedzkiego i angielskiego – nie jest 
prawdziwy. Autor za ka dym razem jednak odsy a  do zebranych przez siebie dokumen-

9 W re yserii Jana Troella ukaza y si   lmy Utvandrarna (1971) (pol. Emigranci; scenariusz na podstawie cz ci 
powie ci Moberga: Emigranci i Imigrancji) oraz Nybyggarna (1972) (pol. Osadnicy; scenariusz na podstawie 
dwóch ostatnich tomów tetralogii – Osadnicy i Ostatni list do Szwecji). W rol  Karla Oskara i Kristiny wcielili 
si  znani z  lmów Ingmara Bergmana aktorzy – Max von Sydow i Liv Ullmann. 

KAMILA RAK



97

tów, przy czym nigdy nie zaprzecza , e materia  ten zosta  przez niego poddany zasadom 
dzie a literackiego (Brandell 1975: 112; Liljestrand 2009a: 99). Zarzuty nieprawdziwo ci 
nie przeszkodzi y yciu bohaterom Moberga w wyobra ni narodu szwedzkiego (Holm-
gren 2005: 12), a Karl Oskar i Kristina niemal nabrali cech uniwersalnego poj cia odno-
sz cego si  do emigracji, niezale nie od jej zasi gu – niejednokrotnie we wspó czesnych 
debatach na temat imigracji do Szwecji wr cz roi si  od „Karlów Oskarów i Kristin” 
(Liljestrand 2009b: 121–122).

Pomimo trwaj cych od ukazania si  pierwszego tomu dyskusji na temat prawdy i  k-
cji w tetralogii, powie ci Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna oraz Sista brevet till 
Sverige najbli sze s , jak podkre la J. Liljestrand, statusu szwedzkiego eposu narodowe-
go, w tym znaczeniu, e nale  do szwedzkiego dziedzictwa kulturowego, w które si  
wtapiaj  i staj  si  jego integraln  cz ci  (Liljestrand 2009b: 122). Moberga tetralogia 
o szwedzkim wychod stwie do Ameryki Pó nocnej w drugiej po owie XIX wieku oddaje 
zdaniem J. Liljestranda obraz spo ecze stwa, dla którego wa ne s  te warto ci, które Mo-
berg postrzega  jako pierwotne w mentalno ci klasy ch opskiej w Szwecji – niezale no , 
wolno , dobrowolna wspó praca mi dzy równymi sobie. W Minnesocie w postaci Karla 
Oskara spe nia si  marzenie o Szwecji zarówno samego pisarza, jak i wielu czytelników 
(Liljestrand 2009a: 219), a ten ludowo-idealistyczny patos zdecydowanie przyczynia si  
do popularno ci dzie a Moberga (Brandell 1975: 113).

Ukazanie z o ono ci motywów i aspektów, które sk adaj  si  na tetralogi  Moberga 
graniczy z niemo liwo ci . Jest to nie tylko bardzo obszerne dzie o (niemal e 2000 stron), 
które jest ci le zwi zane zarówno z osob  samego pisarza, jego pochodzeniem, do wiad-
czeniami i pogl dami politycznymi, jak równie  z histori  Szwecji i Stanów Zjednoczo-
nych. Jest to równie  dzie o, które w pewnym stopniu, jak ukazuj  badania, zacz o y  
w asnym yciem w wyobra ni narodu szwedzkiego.
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BETWEEN A HISTORICAL AND LITERARY WORK. VILHELM MOBERG’S TETRALOGY 
ABOUT THE SWEDISH EMIGRANTS

This article examines a tetralogy about the Swedish emigration to North America during the second half of the 
19th century, written by Vilhelm Moberg. The tetralogy consists of the following volumes: “The Emigrants”, 
“Unto a Good Land”, “The Settlers”, and “The Last Letter Home” (only the  rst two, “The Emigrants” and 
“Unto a Good Land” have been published in Polish). I present the lives of the  ctional characters that are in 
Moberg’s tetralogy. Due to the repetitive historical references about the Swedish emigration to North America 
in the 19th century, I also present the lives of some of the real emigrants. Moreover, I describe Moberg’s per-
sonal life, his development as a writer and journalist, his involvement in politics, and how he discovered the 
diaries of Andrew Peterson, a Swedish emigrant. His diaries became very crucial for Moberg while he was 
working on the tetralogy. Finally, this article tries to demonstrate how important these novels are in Swedish 
literature and culture.

Key words: Vilhelm Moberg, emigration, Andrew Peterson, history, literature
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