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Kiedy przyjecha!e" do Szwecji, zna!e" j#zyk, ale i$tak 
wiele szwedzkich kodów kulturowych by!o dla ciebie 
trudnych do zrozumienia.
Tak, ale tego do!wiadczaj" wszyscy imigranci. Jest taki ran-
king zrobiony dla „The Local”, pisma dla ekspatów, do któ-
rych krajów naj#atwiej si$ przeprowadzi%. Wynika z&niego, 
'e w&Szwecji #atwo jest zrozumie% dzia#anie urz$dów i&biu-
rokracja nie utrudnia ci 'ycia, ale znalezienie przyjació# jest 
najtrudniejsze na !wiecie. We W#oszech ludzie naprawd$ 
chc" przez ca#y czas by% razem. Okaza#o si$, 'e w&Szwe-
cji jest odwrotnie. Podczas studiów wr$cz wstydzi#em si$ 
swojej potrzeby bycia z&innymi. Uderza#o mnie to, 'e moi 
nowi znajomi nie chcieli wspólnie je!% posi#ków, sp$dza% 
razem czasu. M#odzi ludzie siedzieli samotnie w&swoich 
stu-denckich kawalerkach. Jednocze!nie od pierwszej 
chwili pokocha#em w&Szwecji niezale'no!%, któr" moi 
tutejsi ró-wie!nicy brali za co! oczywistego. Mieli po 
dwadzie!cia lat i&mieszkali samodzielnie, byli niezale'ni 
finansowo, unieza-le'nieni od rodziców, tacy doro!li. 
Mo'liwe, 'e wszystko to zawdzi$czali po prostu istnieniu 
dobrej po'yczki dla stu-dentów. 

Mo%e te% indywidualizmowi spo!ecze&stwa…
Pami$tam, 'e pomaga#em przeprowadza% si$ mojej przy-
jació#ce, mieli!my po dwadzie!cia lat. Po'yczy#a samochód 
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od ojca, a& jak oddawa#a mu klucz, zaproponowa#a zwrot 
pieni$dzy za benzyn$. Dozna#em szoku. Mog$ poda% set-
ki takich przyk#adów. We W#oszech co! takiego by#oby nie 
do pomy!lenia. Rodzina to styl 'ycia, nawet dzi!, gdy rodzi 
si$ tak ma#o dzieci. We W#oszech w&dyskusjach ekonomicz-
nych mówi si$ o&finansach rodziny. Nie ma koncepcji eko-
nomii indywidualnej. Jednostka czuje odpowiedzialno!% 
za rodzin$ i&kr"g przyjació#. W&Szwecji t$ funkcj$ przej$#o 
pa(stwo. P#acisz podatek, wi$c jak twój syn si$ wyprowa-
dza, to opiek$ nad nim przejmuje kraj i&daje mu po'yczk$ 
na studia. 

Pa&stwo zajmuje si# te% nowymi Szwedami. W$twoim 
filmie pojawia si# komentarz, %e imigrantom trudno 
jest spotka' Szwedów. Do"wiadczaj( nowego rodzaju 
samotno"ci. Zastanawiaj( si#, gdzie oni s(, ci Szwedzi? 
Gdzie si# pochowali? Czy to jeden z$powodów, dla któ-
rych Szwecja ma tak du%y problem z$integracj( nowo 
przyby!ych?
Tak my!l$. I&za ma#o si$ o&tym mówi. Strukturalnie Szwe-
cja jest szalenie go!cinnym krajem, który daje imigrantom 
i&uchod)com wszelkie prawa. Na papierze wygl"da to tak, 
'e droga do integracji jest prosta. Nie gra roli, sk"d pocho-
dz" twoi rodzice. Ty te' masz prawo do po'yczki studenc-
kiej i&mo'esz si$ zacz"% wspina% po drabinie spo#ecznej. 
Czynsz na imigranckich przedmie!ciach wcale nie jest du'o 
ni'szy od czynszu w& centrum miasta, gdzie imigrantów 
jest ma#o. My!l$, 'e to ró'nice kulturowe s" powodem, dla 
którego wielu ludziom tak trudno si$ w&Szwecji odnale)%. 
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Pewnych problemów nie da si$ wyt#umaczy% przyczyna-
mi ekonomicznymi. Cz$!ciowo chodzi o& rodzaj arogancji 
w&szwedzkiej kulturze…

O$brak ciekawo"ci? Brak ch#ci prze!amania cudzej sa-
motno"ci?
Zawsze przeszkadza#a mi nasza szwedzka buta, to przeko-
nanie, 'e jeste!my tak bardzo zaawansowani w& rozwoju, 
tak nowocze!ni, tak bardzo do przodu. Z&tego wyrasta te' 
przekonanie: to my zaszli!my najdalej. A&za nim niepisana 
regu#a: je!li przyjecha#e! do nas, mo'esz si$ czego! nauczy% 
od nas, ale my od ciebie ju' nie. To w#a!nie z&tym wyobra-
'eniem chcia#em wej!% w&polemik$. Chcia#em pokaza%, 'e 
s" takie dziedziny, w&których szwedzki system jest gorzej 
rozwini$ty ni' w& innych spo#ecze(stwach. My!l$, 'e kom-
petencje socjalne oraz spo#eczna umiej$tno!% opiekowania 
si$ innymi to nasza s#abo!%. 

Troch# j( w$swoim filmie karykaturujesz. 
W&moim filmie dominuje podej!cie naiwistyczne. Pokazuj$ 
w&zabawny sposób, 'e to, co normalne w& jednym spo#e-
cze(stwie, mo'e by% zupe#nie nienormalne w& innym. My, 
ludzie z&podwójnym zapleczem kulturowym, dobrze to 
rozumiemy. Na przyk#ad w&Szwecji to normalne mieszka% 
oddzielnie jako para.

Nazywa si# to byciem särbo.
A&w&Etiopii to nie do pomy!lenia. Tam jest te' niewyobra'al-
ne, 'e mo'na mieszka% samotnie. 
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A$w$Szwecji czterdzie"ci procent spo!ecze&stwa miesz-
ka w$pojedynk#.
Dok#adnie tak. Chcia#em zrobi% film pokazuj"cy Szwecj$ 
tak", jak widz" j" uchod)cy i& imigranci, dziwn", inn", sa-
motnicz". 

Czy my"lisz, %e wielu Szwedów tak w!a"nie odebra-
!o twój film? Poczuli, %e mog( si# czego" nauczy' od 
nowo przyby!ych, wywodz(cych si# z$bardzo odmien-
nych kultur?
My!l$, 'e opinia na ten temat jest bardzo podzielona. Lu-
dzie, którzy maj" do!wiadczenie 'ycia w& innych krajach 
lub maj" rodziców z& innych kultur, zrozumieli ten film 
znacznie lepiej. Mam w&ogóle wra'enie, 'e imigranci lu-
bi" go najbardziej. Szczególnie zapami$ta#em dwa pokazy 
Szwedzkiej teorii mi!o"ci. Jeden w&Egipcie, w&Aleksandrii, 
a&drugi w&Husby.

Czyli na imigranckim przedmie"ciu Sztokholmu.
Tak. W&Husby w!ród publiczno!ci przewa'ali m#odzi, by#o 
wiele dziewczyn w&chustach. Ich reakcja by#a niesamowita. 
Mówili: „Ojej, czy mogliby!my jako! pomóc tym ludziom?”. 
Moim zdaniem to by#o wspania#e, bo ludzie, którzy wiecz-
nie s#ysz": „To wy macie uczy% si$ od nas”, nagle poczu-
li, 'e oni te' mog" si$ czym! podzieli%. Mówili, 'e po raz 
pierwszy widz" film, który problematyzuje „bia#o!%”, gdy' 
zazwyczaj tematem staj" si$ ludzie z&przedmie!%, innej 
rasy. Identyczne reakcje pojawi#y si$ w&Egipcie. Widzowie 
z&niepokojem w&oczach chcieli jako! pomóc samotnym 
Szwedom.
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To pi#kne!
Te' tak uwa'am. W&Szwecji mój film zobaczy#o te' wielu 
uchod)ców z&Syrii. Twierdzili, 'e pokaza#em w&nim dok#ad-
nie to, co wzbudza#o ich niepokój w&nowym kraju. Nie-
którzy chcieli nawet st"d ucieka%, ale ja w&rozmowach po 
pokazach filmu zawsze staram si$ te' broni% Szwecji. 

Twoja filmowa opowie"' o$niej jest zabawna, czu' wy-
ra)nie przymru%enie oka.
Oczywi!cie, bo gdybym powiedzia# ludziom na powa'nie, 
'e Etiopia, do której wyje'd'a jeden z&moich bohaterów 
w&poszukiwaniu blisko!ci i&prawdziwego 'ycia, jest lepsza 
od Szwecji, to popatrzyliby na mnie jak na wariata. Wybra-
#em form$ pozwalaj"c" bawi% si$ ró'nymi niemo'liwymi 
teoriami. Testowa% idee.

A$czy kiedy zrobi!e" Szwedzk! teori" mi#o$ci, nie poczu-
!e" si# troch# bardziej samotny w$Szwecji? Zauwa%y-
!am, %e cz#"' krytyków, i$to takich zwi(zanych z$lewic( 
i$nawo!uj(cych do otwarto"ci, pisz(c o$ twoim filmie, 
wytyka!a ci… nieszwedzko"'. Nagle okaza!o si#, %e je-
ste" szkaluj(cym Szwecj# W!ochem, %e mo%e t#sknisz 
za w!oskim tradycjonalizmem. 
Tak, kiedy zrobi#em krytyczny film o&W#oszech, by#em 
w& Szwecji uwa'any za szwedzkiego re'ysera, ale kiedy 
zrobi#em film krytykuj"cy Szwecj$, nagle okaza#o si$, 'e 
jestem W#ochem! Poza tym pojawi#y si$ te' g#osy wyko-
rzystuj"ce najbardziej efektywn" bro(, jakiej mo'na dzi! 
w&Szwecji u'y%. Pisano, 'e jestem antyfeminist". To taki 
komentarz, który zamyka dyskusj$. W&dodatku zupe#nie 
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nieprawdziwy. Zrobi#em film o&egzystencjalnej kondycji 
Szwedów, a&nie o&tym, 'e to wyzwolenie kobiet doprowa-
dzi#o do samotno!ci w&spo#ecze(stwie. Nie taka by#a moja 
teza.

No dobrze, ale jak du%y jest wed!ug ciebie problem 
niechcianej samotno"ci w$Szwecji?
To dobre pytanie. Bo samotno!% z&wyboru nie jest 'adnym 
problemem i&my!l$, 'e nasz naród wspaniale piel$gnuje 
umiej$tno!% zag#$biania si$ w&sobie. Bardzo to doceniam. 
To, 'e jest tu tak du'o akceptacji dla tego, 'e ka'dy cz#owiek 
potrzebuje swojej przestrzeni, czasu i&miejsca na refleksj$. 
Pami$tam, 'e Henning Mankell powiedzia# kiedy!, 'e jak si$ 
mieszka w&tak uprzywilejowanym kraju jak Szwecja, to ma 
si$ wr$cz obowi"zek, by po!wi$ca% czas kontemplacji. We 
W#oszech nie ma na co! takiego tego samego przyzwole-
nia. Badania opinii spo#ecznej mówi" poza tym, 'e prze-
ci$tni Szwedzi raczej nie narzekaj" na nadmiar samotno!ci. 
Ceni" j" sobie. To te' kwestia przyzwyczajenia i&wycho-
wania. Mia#em raz studenta z&Palestyny, który powiedzia#, 
'e przed przyjazdem do Szwecji nigdy nie zjad# samotnie 
'adnego posi#ku. W&Szwecji to cz$sto norma. Jednocze!nie 
zakorzeniona w& kulturze pochwa#a samotno!ci i& samo-
dzielno!ci mo'e by% pu#apk". Pami$tam, jak kiedy! córka 
powiedzia#a mi, 'e musi si$ nauczy% by% sama. Uwa'am, 'e 
to nie jest konieczne. My!l$, 'e indywidualizm sta# si$ zbyt 
istotnym celem w&Szwecji i&cz$!% ludzi jednak cierpi z&tego 
powodu. Poza tym 'ycie w&samotno!ci ma te' w&sobie co! 
bardzo wygodnego. Nie musisz si$ do nikogo dostosowy-
wa% i&to ma negatywne konsekwencje. 
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