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Wroc aw

O OBCYCH I O SOBIE – CZYLI OBRAZ

SKANDYNAWÓW I POLAKÓW W WIETLE REFLEKSJI

ALFREDA WYSOCKIEGO Z LAT MI DZYWOJENNYCH

yjemy w ród ludzi, dlatego ciekawi nas, co inni, zw aszcza s siedzi, my l

o nas. Poddajemy te  refleksji nasze s dy o obcych. Dyplomata to cz owiek o spe-

cjalnych predyspozycjach obserwowania ludzi wokó  siebie, poniewa  zyskane

w ten sposób informacje mo e wykorzysta  w swej pracy. Jego obserwacje s  bar-

dziej szczegó owe, bo zauwa a on wiele detali, które umykaj  przeci tnemu cz o-

wiekowi. Mo na powiedzie , e on ma oczy i uszy otwarte na wszystko, co nowe

i interesuj ce.

Alfred Wysocki (1873–1959), z wykszta cenia prawnik1, ale te  korespondent

prasy lwowskiej, od 1918 r. zwi zany by  z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

– pracowa  w Pradze, Berlinie i Pary u, od 18 I 1924 r. do 30 IV 1928 r. by  po-

s em RP w Sztokholmie2. Po powrocie do kraju by  wiceministrem spraw zagra-

nicznych (1928–1931), nast pnie pos em RP w Berlinie (1931–1933) i ambasado-

rem w Rzymie (1933–1938). W czasie swej dyplomatycznej misji w Szwecji mia

wiele okazji do obcowania ze Skandynawami i poznania ich cech szczególnych,

zupe nie nieznanych Polakom. Móg  tak e odnotowa , jak oni oceniali nasz  na-

cj , które cechy zwraca y ich uwag , budzi y zainteresowanie, b d  odwrotnie –

odstr cza y od nawi zywania kontaktów. Zestawienie tych cech mo e jeszcze dzi

by  interesuj ce. St d ten tekst. Jest jeszcze jeden aspekt – takie informacje pozwa-

laj  te  zobaczy  obserwatora jako cz owieka oraz pozna  jego wiat warto ci.

O czym wi c pisa  A. Wysocki? Wiele miejsca po wi ci  kontaktom z dyplo-

matami z ró nych krajów na terenie Szwecji, przyj ciom u króla Szwecji i jego

rodziny, organizowanym przez siebie spotkaniom promuj cym Polsk . Interesowa y

go stosunki gospodarcze Szwecji i Polski, zw aszcza kwestia wywozu polskiego

w gla czy te  pomys  wspó pracy hut i stalowni w Bofors z zak adami w Stara-

chowicach i kwestie monopolu zapa czanego Ivara i Tortstena Kreugerów w Pol-
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sce. Ze spraw politycznych na kartach jego wspomnie  znajdziemy informacje

o wa nych wydarzeniach europejskich, tak e w odniesieniu do interesów Polski,

np. o Locarno, o wydarzeniach 1926 r. w Warszawie, ale te  o stosunku Niemiec,

Rosji czy Litwy wobec Polski. Czytelnik znajdzie te  kwestie dotycz ce sporu

Gda ska z Polsk  o skrzynki pocztowe. Autora jakby mniej interesowa y stosunki

polityczne w Szwecji.

Wysocki lubi  podró e i by  zafascynowany przyrod  Skandynawii. Tak oto da

wyraz swemu zachwytowi fiordami: „Kiedy statek zbli a si  do l du, widzi si

dziwaczne ich [gór] sylwety. [...] Granitowe i bazaltowe bry y zwisaj  nad morzem,

to chowaj  si  w g stwinie zielonych lasów. [...] Najpi kniejsze s  kaskady wody,

sp ywaj ce jak srebrne, w s o cu roziskrzone wst gi ku morzu. Powstaj  one u stóp

lodowców, a potem toruj  sobie drog  przez najdziksze pustkowia, oblewaj  pian

granitowe zapory, to znów tworz  wodospady, nad którymi unosz  si  wspania e

uki kolorowych t czy”3.

Wysocki lubi  ogl da  zabytki, galerie sztuki, a ogromne, pozytywne wra enie

zrobi o ma nim „muzeum na wie ym powietrzu”, czyli skansen w parku Djur-

gården w Sztokholmie, za o ony przez dr. Artura Hazeliusa. Nasz dyplomata to

cz owiek ciekawy skandynawskich zwyczajów i ludzi. Na kartach wspomnie  jawi

si  jako cz owiek przywi zany do ony, lubi cy zwierz ta (mia  rasowego pudla)

i codzienne spacery – niezale nie od pogody. Wiele miejsca po wi ci  ludziom,

w tym Polakom yj cym w Szwecji.

Ze Skandynawami Wysocki zetkn  si  ju  w czasie pobytu w Berlinie pod ko-

niec XIX w. Odnotowa  wtedy opini , e „Szwedzi i Norwegowie s  w a ciwie po-

nurym narodem, a staj  si  nieco rozmowniejsi wtedy, gdy Francuz lub Niemiec le-

a by ju  dawno pod sto em”4. O Norwegach zanotowa  jeszcze: „Cech

charakterystyczn  Norwega jest poczucie dumnej odr bno ci i krytyka w stosunku

do tego wszystkiego, co dzieje si  w wiecie poza kr giem jego widzenia. S  to jak-

by oboj tni obserwatorzy wypadków na scenie europejskiej, które wydaj  im si  prze-

wa nie podejrzane lub niebezpieczne. Nastroje te popiera w nich wrodzone zado-

wolenie z ró nych w a ciwo ci charakteru narodowego, a tak e i purytanizm, który

podobn  rol  odegra  w Norwegii jak i w Anglii, gdzie zwalcza  niegdy  szekspi-

rowsk  pe ni  i rado  ycia”5. Zwraca  te  uwag  na melancholi , która trawi a my li,

serca, mózgi i nerwy ch opów norweskich, a ratunkiem w tej sytuacji by a dla nich

Biblia i alkohol. Doda  te , e religia wzmaga a jeszcze ich rozterki duchowe.

Interesuj ca wydaje si  te  opinia Wysockiego, e Norwedzy, zwi zani z mo-

rzem i wiele podró uj cy, nie unikn  wp ywu tego w drowania „na kszta towanie

si  intelektualne narodu, zwyczaje jego i obyczaje. W rzeczywisto ci Norweg wraca

jednak do swej ojczyzny takim, jakim by , jakim urobi a go ponura, oblana burzli-

wym zawsze morzem, skalista, nieurodzajna, ale bardzo przez niego kochana Nor-

wegia”6. Zachwyci y go jednak fiordy i krajobraz Laponii.

Gra yna Pa ko

3 A. Wysock i, Na placówce…, s. 188.
4 Ibidem, s. 77–78.
5 Ibidem, s. 55.
6 A. Wysock i, Sprzed pó  wieku…, s. 53.
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Wysocki czu  si  w Szwecji dobrze i, jak zapisa  pod koniec 1927 r., „w ko cu

pa ac z kominkami, w których p on y ogromne k ody i wsz dzie ten tak powszech-

ny w Szwecji zapach czysto ci, sosnowego drzewa i lawendy, wprawi y mnie

w dobry nastrój”7. Dowiadujemy si , co wywar o wra enie na polskim dyploma-

cie. Przy okazji przyj cia na dworze królewskim wspomina : „Jak wsz dzie w Szwe-

cji, tak i tutaj zwraca a moj  uwag  wspania o  dekoracji kwiatowych i wzorowy

porz dek, z jakim obs ugiwa a s u ba”.

Godny podkre lenia jest s d Wysockiego, e Szwecja to „najuczciwszy kraj

Europy, gdzie mieszkania zostawia si  otwarte, a s u ba dzi kuje za prac , je eli

zamyka si  przed ni  szafy, bo to j  obra a. [...] W Szwecji ka de najmniejsze prze-

st pstwo jest niezwykle surowo karane”8. Zafascynowa a go tak e maj ca dawne

tradycje (od 1634 r.) „jedna z najlepszych w Europie administracja pa stwowa

i opieka spo eczna” oraz „uregulowane warunki ycia politycznego”. Intryguj co

brzmi te  opinia: „Czarno ubrani, a tak flegmatyczni, dobrze od ywiani, rumiani

przedstawiciele narodu szwedzkiego nie maj  adnego zainteresowania dla polity-

ki zagranicznej. Chc , aby w kraju by  porz dek i spokój, aby nie by o strajków

i eksport rozwija  si  normalnie. Dbaj  te  ogromnie o ustawodawstwo socjalne,

o wychowanie m odzie y, o zdobywanie nowych rynków zbytu i zarobków. Ale

ju  tak bliskie im zagadnienie Ba tyku, nie mówi c o reszcie Europy, jest im nie-

mal e oboj tne. »Szwecja nie powinna si  miesza  do nie swoich spraw« – mówi .

Mia a do  k opotu w czasach, kiedy nale a a do niej Finlandia, Estonia, otwa

i cz  Pomorza i nie chce, by one wróci y”. Pozytywnie odbiera  dba o  Szwe-

dów o punktualno , spó nienia traktowano tam jako „dowód z ego wychowania”9.

Zwraca  uwag  na rol  sportu w ród szwedzkich dyplomatów jako antidotum na

obowi zkowe przyj cia dyplomatyczne, obfite i suto zakrapiane winami, a wymie-

nia  jazd  konn , tenis, boks10.

Ze spostrze e  tego dyplomaty charakteryzuj cych Szwedów warto odnotowa

i takie stwierdzenie, wypowiedziane w restauracji Grand Hotelu w Sztokholmie:

„Szwed, kiedy ju  idzie do publicznego lokalu, to nie po to, aby si  ugada , tylko

po to, aby dobrze zje  i jeszcze lepiej wypi . [...] Od czasu do czasu s yszy si

obowi zkowe Skål, którym zaczyna si , przeplata i ko czy jedzenie. Widzi si  po-

wa ne oblicza wpatrzone w siebie przyja nie, r ka podnosi sztywno do wysoko ci

gorsu nape niony kieliszek, potem wypowiada si  z powag  Skål, wypija wino do

dna, opuszcza r k  do poprzedniej wysoko ci, sk ania si  lekko w stron  osoby,

na cze  której odbywa si  ceremonia, i stawia szk o z powrotem na stole. Widy-

wa em ludzi, którzy przez ca y obiad nie wymówili innego s owa, jak tylko to sta-

rodawne pozdrowienie, twierdz c nast pnie, e si  doskonale bawili. [...] Nasz ob-

serwator podaje, e dopiero poncz, mocny, bo zawieraj cy 80% rumu i podawany

wy cznie do obiadu w du ej ilo ci (pó  butelki na osob ), potrafi o ywi  towa-

O obcych i o sobie – czyli obraz Skandynawów i Polaków...

7 Ibidem, s. 207.
8 Ibidem, s. 33, 99.
9 Ibidem, s. 36–37, 46–47, 118.
10 Ibidem, s. 51.
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rzystwo i sprzyja rozmowom”. W innym miejscu zaznaczy , e „Szwedzi maj  [...]

w swoich piwnicach doskona e stare malagi i madery” oraz e ceni  „przede wszy-

stkim dobrego burgunda i odsta y koniak francuski”11. Wysocki zanotowa , e al-

koholizm by  „do niedawna ci k  plag  spo ecze stwa szwedzkiego”, a sprzyja-

o temu wyrabianie wódki w domach – by  to dodatek do posi ków. Informuje te

o sposobach zwalczania alkoholizmu (zakaz niekontrolowanej produkcji, utrudnie-

nia w sprzedawaniu, XIX-wieczny ruch abstynencki i ograniczenia w nabywaniu).

Jako skutki pija stwa Szwedów wymienia  du  liczb  „ob kanych, idiotów i de-

generatów”, zarazem jednak podkre li , e „Zak ady poprawcze dla m odocianych

przest pców nale  z pewno ci  do najlepiej prowadzonych w Europie”12. W jego

opinii Szwedzi my l  wolno i trudno ich przekona . Ale te  zauwa y , e bardzo

lubi  bankiety z wymy lnymi daniami i mo liwo ci  prezentacji posiadanych przez

siebie orderów.

Wysocki dobrze ocenia  szwedzkie szkolnictwo, z obowi zkow  od 1686 r.

nauk  czytania i pisania oraz likwidacj  analfabetyzmu. Zwraca  uwag  na zwi -

zanie szko y z praktyk  ycia codziennego, akcentowanie w niej pracy r cznej

i ogrodnictwa oraz funkcjonowanie uniwersytetów ludowych. Przy okazji odwie-

dzin w Uppsali, na obchodach wi ta wiosny, odnotowa , e studiuj cy na uniwer-

sytetach szwedzkich nie nale  do biednych, bo zdolny, ale pozbawiony rodków

materialnych ucze  otrzymuje stypendium albo rz dowe, albo gminne lub z fun-

dacji. M ody cz owiek niezbyt zainteresowany nauk  i biedny móg  uczy  si

w bezp atnej szkole zawodowej.

Wysocki nie ukrywa , e imponowa a mu „zawsze w tym kraju praktyczno ,

z jak  rozwi zuje si  ró ne problemy, szczególnie z dziedziny historii i sztuki oraz

ch tny i zawsze wydatny wysi ek zbiorowy spo ecze stwa szwedzkiego”13. Zafa-

scynowa a go idea dr. A. Hazeliusa, o czym ju  wspomnia am, zgromadzenia

w sztokholmskim parku oko o 150 wiejskich domów z ca ej Szwecji, czyli stwo-

rzenie pierwszego na wiecie muzeum pod go ym niebem, nazwanego skansenem.

Wioska ta by a zamieszkana, a sprz ty by y oryginalnymi pami tkami i obrazowa-

y ycie codzienne dawnej Szwecji i jej obyczaje. W tym miejscu mo na by o us y-

sze  muzyk , zobaczy  ludowe ta ce szwedzkie czy wesele. Imponowa  naszemu

ambasadorowi ten sposób utrzymywania kultu przesz o ci i ochrona jej pami tek,

zw aszcza e skansen by  instytucj  prywatn , wspieran  przez spo ecze stwo.

Odwiedziny w Göteborgu, mie cie handlowym o wspania ych gmachach, naj-

pi kniejszych parkach, obfituj cym w pomniki i muzea, sk oni y Wysockiego do

stwierdzenia: „Nigdzie nie bije w oczy to g bokie poczucie ofiarno ci publicznej,

jakie znamionuje powszechnie Szweda – tak silnie jak w Göteborgu”14.

Pozostawa  te  pod urokiem wn trz mieszkalnych, np. Aminoffów (niezbyt za-

mo nej szlachty dworskiej). Zapisa : „Tu widzi si  stare meble, dziedziczne ma-

Gra yna Pa ko

11 Ibidem, s. 17, 159, 163.
12 Ibidem, s. 100, 102.
13 Ibidem, s. 23, 34, 102–103, 125, 172.
14 Ibidem, s. 139–141, 192.
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katy, dywany, obrazy i mnóstwo srebra i porcelany. Kominki i sto y zastawione s

tymi zabytkami, które przechodz  z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie, w tym

szcz liwym kraju, w którym nie by o rozbiorów, obcych okupacji, konfiskat, po-

wsta , przemarszów wrogich armii itd.” Na tym tle Polacy jawili si  jako „zawsze

biedni”15.

Wysocki – staraj c si  przybli y  Szwedów – przytoczy  te  artobliw  opini ,

e maj  oni „mani  w óczenia si  po wiecie”, jakoby odziedziczon  po wikingach.

Doda  jeszcze: „Te sympatyczne wilki morskie zna y ca y wiat, a atwo , z jak

wlewali do swoich wn trz Aquavit , wina, koniaki, likiery i poncz, budzi a we mnie

rzetelny podziw”16. W ród cech zauwa alnych u Szwedów Wysocki wymieni  tak e

upór, na który „nie ma lekarstwa”.

Przy okazji informacji o lubie ksi niczki Astrydy zaznaczy , e „w z y cz ce

naród z dynasti  s  trwa e i silne, i e opieraj  si  na mocnych i zdaje si  niewzru-

szonych podstawach”. Pisz c o komunistach szwedzkich, najcz ciej dobrze zara-

biaj cych robotnikach, w a ciwie socjalistach, zwraca  uwag , e „s  syci, dobrze

ubrani, maj  co najmniej dwa wygodne pokoje mieszkalne i zapewniony sta y za-

robek i nie przypominaj  w niczym proletariusza europejskiego”. Przy okazji zwie-

dzania hut i stalowni w Bofors odnotowa : „imponowa a mi wsz dzie wietna orga-

nizacja pracy, znakomity wygl d robotnika i jego niemal kole e ski stosunek do

nadzoruj cych go in ynierów”.

Porównuj c Szwedów i Norwegów, Wysocki zauwa y  ró nic  mi dzy nimi:

„Szwedzi byli zawsze epikurejczykami wiod cymi ywot szlachcica i o nierza,

a Norwegowie pozostali narodem ch opa”. Przy okazji odwiedzin w Narwiku za-

notowa , e „Narwik w lecie, w nocy w a ciwie nie k adzie si  spa . [...] Wi k-

szo  domów by a drewniana. Po ulicach snuli si  nieliczni przechodnie sm tni,

bladzi, le ubrani i ma omówni. W starej dzielnicy pozosta y jeszcze sza asy i stajnie

dla reniferów, które by y do niedawna cech  charakterystyczn  tej ubogiej miej-

scowo ci, utrzymuj cej si  przewa nie z rybo ówstwa i po owu wielorybów”17.

Opinie Szwedów o Polakach pojawia y si  cz sto przy okazji polskiego wi ta

narodowego. A. Wysocki odnotowa  wypowied  szwedzkiego ministra handlu prof.

Nilsa Wohlina: „My, Szwedzi, podziwiali my zawsze Polaków dla ich wielkiej mi-

o ci ojczyzny, wytrwania w cierpieniu i przywi zaniu do ziemi”18. Zaznaczy , e

Polska walcz ca o wolno  w XIX w., zw aszcza w powstaniu styczniowym, zy-

ska a sympati  ca ej Skandynawii, przypomnia  posta  Szweda Wilhelma Unma-

na, podporucznika walcz cego w nim po stronie polskiej w oddziale Taczanow-

skiego19.

Polski dyplomata zauwa y  te , e Szwedzi akceptowali odrodzenie pa stwa

polskiego, traktuj c to jako gest naprawiaj cy wyrz dzon  przed laty krzywd , ale

O obcych i o sobie – czyli obraz Skandynawów i Polaków...

15 Ibidem, s. 157.
16 Ibidem, s. 108, 193.
17 Ibidem, s. 119,152, 155,179, 187–188.
18 A. Wysock i, Na placówce..., s. 24.
19 Ibidem, s. 110, 131.
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nie byli przekonani, e silna gospodarczo i militarnie Polska jest niezb dna dla za-

chowania politycznej równowagi europejskiej. W takiej postawie dostrzeg  on wp y-

wy polityków niemieckich20 i niech tnego wobec Polski Sekretariatu Ligi Naro-

dów. W opinii premiera Hjalmara Brantinga Polska to kraj „ekspansywny, nigdy

nienasycony” (odnosi  te cechy do sporu z Litw  i ZSRR), a powstania l skie okre-

la  jako „warcholstwo”.

Podobny brak zaufania do Polski w Szwecji i Finlandii – jako pa stwa sezono-

wego, wi c niestabilnego i zagro onego konfliktem z Rosj  Radzieck  – zauwa-

y  minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzy ski21. Warto te  odnotowa

zauwa on  przez abp. Nathana Söderbloma cech  charakterystyczn  dla polskiej

emigracji w USA, czyli przywi zanie do wiary katolickiej i wspieranie Ko cio a

rzymskokatolickiego. Przy okazji pobytu w Göteborgu i odwiedzin w Oskarström,

gdzie mieszka o 40 polskich rodzin, zatrudnionych w fabryce juty, Wysocki wyra-

zi  opini , e „katolicyzm szwedzki opiera si  g ównie na naszym wychod stwie”22.

Warto zaznaczy , e protestancka Szwecja „widzia a w nas zawsze zaci tych pa-

pistów i wrogów reformacji, opinia ta przetrwa a, zdaje si , wieki i odrodzi a si

teraz na nowo” 23, czyli po I wojnie wiatowej.

Z opinii o Polakach warto odnotowa  t  wypowiedzian  latem 1925 r. przez

pos a von Rosenberga, niemieckiego ministra spraw zagranicznych, ceni cego

wysoko zalety Polaków jako o nierzy. Nie wierzy  on jednak, e Polsce uda si

zasymilowa  mniejszo ci (Niemcy, Ukrai cy, ydzi, Bia orusini), zw aszcza z Kre-

sów Wschodnich II RP. Wyra nie nie akceptowa  praw historycznych przy two-

rzeniu nowych granic Europy po I wojnie wiatowej. Wysocki zauwa y  te , e

politycy szwedzcy cz sto pos ugiwali si  Polsk  jako „straszakiem i zarzewiem

przysz ych a bliskich konfliktów” przy rozstrzyganiu wa nych spraw wewn trz-

nych.

Po wizycie u szwedzkiego ekonomisty, profesora uniwersytetu w Sztokholmie,

Gustawa Cassela, nasz dyplomata z alem stwierdzi : „Jest w Europie pewien typ

ludzi, którzy na Polsk  spogl daj  z niech ci , jak na ród o jakiego  wielkiego

konfliktu”. Doda , e pogl dy takie s  bliskie zwolennikom Europy sprzed I woj-

ny lub Rzeszy Niemieckiej, „którzy nie wierz c w s uszno  istnienia Polski poli-

tycznie i gospodarczo niezale nej obawiaj  si , e mo e ona wp ywa  szkodliwie

na ycie i rozwój Niemiec, b d cych rzekomo regulatorem i warunkiem pomy l-

no ci Europy”. Podobne pogl dy znajdowa  u najstarszej generacji szlachty szwedz-

kiej. Po rozmowie ze szwedzkim finansist  Jakubem Wallenbergiem odnotowa  jego

opini , e Polska zagro ona przez Niemcy i Rosj  „nie daje dostatecznych gwa-

rancji spokojnego, normalnego rozwoju”, co nie sprzyja lokowaniu w niej kapita-

u obcego24.

Gra yna Pa ko

20 Ibidem, s. 49–50.
21 Ibidem, s. 38–39, 63.
22 Ibidem, s. 40, 193.
23 Ibidem, s. 71.
24 Ibidem, s. 59, 134, 177, 197–198.
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W ród pozytywnych cech Polaków wymienionych przez Chrystiana X, króla

Danii od 1912 r., Wysocki przytacza „pracowito  i skromno  wymaga ”, które

król zaobserwowa  w ród pracowników sezonowych25.

Wysocki zacytowa  te  opini  nast pcy tronu szwedzkiego, e „protest Szwecji

przeciw powi kszaniu liczby cz onków Rady Ligi [Narodów] nie ma nic wspólne-

go z jej stosunkiem do Polski, który jest i b dzie zawsze najlepszy”.

Warto przypomnie , e do wzajemnego zblizenia Polaków i Szwedów przyczy-

ni o si  Towarzystwo Szwedzko-Polskie, którego prezesem by  prof. Wohlin, za-

trudniony w Uppsali, oraz jego polski odpowiednik dzia aj cy w Warszawie. Spra-

wie tej s u y a te  wystawa sztuki polskiej, otwarta 10 VI 1927 r. przez Wysockiego

za jego staraniem, a pod patronatem ksi cia Eugeniusza, brata króla Szwecji,

w czterech salach Towarzystwa Sztuk Pi knych w Sztokholmie. Prezentowano na

niej obrazy Fryderyka Pautscha, Ludomira lendzi skiego, Romana Kramsztyka,

Stanis awa Czajkowskiego, Mieczys awa Filipkiewicza oraz Kazimierza Sichulskie-

go i Stanis awa Jarockiego oraz grafik  mi dzy innymi W adys awa Skoczylasa26.

W ród prezentowanych obrazów przewa a y portrety i pejza e, a ich wyboru do-

kona  Mieczys aw Treter, krakowski historyk sztuki, kieruj cy sto ecznym Towa-

rzystwem Szerzenia Sztuki Polskiej W ród Obcych, organizator wielu wystaw pro-

muj cych polsk  sztuk  w Europie. Zainteresowaniem Szwedów cieszy y si  prace

Sichulskiego, Jarockiego i w a nie Skoczylasa. Warto przytoczy  opini  A. Wy-

sockiego, e to polscy arty ci i ludzie pióra maj  wielkie zas ugi w propagowaniu

Polski, zw aszcza w czasach, kiedy nie by o jej na mapie Europy.

W odczuciu Szwedów sympatia Polaków do nich dopiero si  narodzi a, co od-

daj  s owa pos a szwedzkiego w Warszawie Anckarswärda, skierowane do sekre-

tarza MSZ barona Carla Hamiltona (z listu pisanego 28 XI 1924 r.): „Polskie sym-

patie wobec Szwecji mo na by porówna  do p czka, który wydaje si  prosi

o odrobin  s o ca i ciep a, aby rozkwitn ”. Zbli eniu obu pa stw nie sprzyja  kry-

tyczny wobec Polski ton prasy szwedzkiej, pozostaj cej pod wp ywem prasy nie-

mieckiej, a szans  poprawy mog o by  przyznanie Nagrody Nobla W adys awowi

Reymontowi27.

Z opinii pozytywnych o Polsce warto przypomnie  wypowiedzian  przez Tor-

stena Kreugera, a przytoczon  przez Wysockiego, e „drogi polskie s  lepsze od

dróg na Litwie i otwie i równie dobre jak austriackie i w gierskie”28.

Nasz obserwator spraw skandynawskich jawi si  na kartach wspomnie  jako

cz owiek otwarty na ludzi, wra liwy na pi kno przyrody, wn trz i strojów, cieka-

wy zwyczajów i innych przejawów kultury, lubi cy dobre jedzenie i trunki, stara-

j cy si  zrozumie  i wyja nia  ludzkie zachowania. W swoich wspomnieniach pisa

o tym, co go interesowa o, a wydaje si , e sprawy polityki wewn trznej Skandy-

O obcych i o sobie – czyli obraz Skandynawów i Polaków...

25 Ibidem, s. 151.
26 Ibidem, s.121, 167–168.
27 Ibidem, s. 212 – aneks nr2.
28 Ibidem, s. 96.
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nawii nie bardzo go zajmowa y. Lubi  przytacza  anegdoty i plotki. Wiemy z teks-

tu wspomnie , e bywa  w operze29.

Wa ne miejsce w ród jego zainteresowa  zajmowa a skandynawska literatura,

zw aszcza twórczo  Henryka Ibsena. Jego sztuki zna  Wysocki z teatrów krakow-

skich (Dzika kaczka, Wróg ludu, Nora) i „zdawa  sobie spraw  z wy yn, na jakie

wzniós  si  talent Ibsena oraz z wielkiego mi dzynarodowego waloru jego twór-

czo ci scenicznej”. Mia  te  okazj  pozna  go osobi cie w czasie pobytu w Kry-

stianii i nie by o to spotkanie fascynuj ce. Znajomo  norweskiej przyrody poma-

ga a naszemu dyplomacie zrozumie  t  literatur  i ciekawy wydaje si  jego s d,

e „wra enia, jakie prze ywa si  w owym kraju [Norwegii], s  jedyne w swoim

rodzaju. [...] Tak samo musi si  zna  Norwegów i ich legendy, aby cho  troch

zrozumie  Peer Gynta”30.

Gra yna Pa ko

29 Ibidem, s. 95.
30 A. Wysock i, Sprzed pó  wieku…, s. 62, 64–65.


