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Intymne ¿ycie Grety Garbo to jeszcze
jedna cegie³ka do jej legendy. Pe³ne
niedomówieñ i tajemnic, które ciê¿ko
zweryfikowaæ. 10

Boska i tajemnicza GretaPani Prezes
Komentarze pod informacj¹ o
audycji radiowej z udzia³em
Pani Prezes s¹ jednoznaczne:
wstyd miesza siê z za¿enowa-
niem.  3
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Rzeczywiœcie od samego pocz¹t-
ku by³ konflikt w tej sprawie. Popieraj¹cy
dzia³alnoœæ Biura Solidarnoœci Szwedzi
nie mogli godziæ siê na dzia³ania niele-
galne tego Biura. To jest przemyt do Pol-
ski kontrabandy (wydawnictw i sprzêtu
poligraficznego). Jedni dzia³acze z tym
siê godzili, inni nie i dosz³o do roz³amu.
Biuro ograniczy³o siê do wspó³pracy z
zaprzyjaŸnionymi Szwedami, a dysy-
denci robili swoje nie przejmuj¹c siê
punktem widzenia w³adz szwedzkich.
Gdy uchyli³a siê ¿elazna kurtyna to dzia-
³alnoœæ tego letniego Biura przesta³a mieæ
sens.

Nie chodzi mi tak¿e o redaktora
Tomasza Lisa, którego 13 stycznia br w
programie Aktuellt pokaza³a telewizja
szwedzka, jako t³o do wywiadu z  Amba-
sadorem RP w Szwecji.

Chodzi mi o postaæ fikcyjn¹, lite-
rack¹, acz symboliczn¹. Chodzi mi o Lisa
Witalisa. Hochstaplera i demagoga, któ-

rego w wolnych wyborach zwierzêta
wybra³y na Prezydenta.

Zaraz po wojnie – w czasie, gdy
narzucone Polsce w³adze stwarza³y po-
zory, ¿e stosuj¹ siê do porozumieñ ja³-
tañskich przewiduj¹cych w Polsce wolne
wybory (pod nadzorem miêdzynarodo-
wym) z udzia³em ró¿norodnych partii
politycznych – Jan Brzechwa napisa³
wzorem La Fontaine’a dwa poematy o-
œmieszaj¹ce ówczesne w³adze: „U króla
Jelonka” – intrygi w œwiecie owadów
(Jelonek to du¿y owad z poro¿em) i w³a-
œnie „Szelmostwa Lisa Witalisa”. Oba
poematy zosta³y wydane (w piêknej o-
prawie Jana Marcina Szancera) w oficy-
nie Eugeniusza Kuthana.

W tym wspomnianym okresie
(1945-1948) dzia³a³y w Polsce jeszcze
prywatne wydawnictwa. Tak na margi-
nesie, jedno z nich za³o¿y³o dobrze nam
znane akowskie ma³¿eñstwo pañstwa
Trzciñskich – Stefana i Ewy. Wydawni-
ctwa te z czasem zniszczy³y cenzura i
domiary.

Król Jelonek ju¿ póŸniej nie by³
drukowany natomiast „Szelmostwa Lisa
Witalisa” dosta³y siê do grubego i czêsto
wznawianego tomu „Brzechwa dzie-
ciom” z tym, ze Panie zarz¹dzaj¹ce wy-
dawnictwem Nasza Ksiêgarnia  wymu-
si³y na Autorze zmianê zakoñczenia –
na umoralniaj¹ce.

Tak naprawdê to demagog Witalis
do ówczesnych polityków nie za bardzo
pasowa³. Oni zachowywali pozory, ale
w³adzê sprawowali nie w oparciu (o
zreszt¹ fa³szowane) wyniki wyborów.
Co innego dzisiaj. I Brzechwê mo¿na
uznaæ za kolejnego Wieszcza:

Jak co rok w Zielone Œwiêta
Zgromadzi³y siê Zwierzêta
Dla obioru prezydenta.
.......................................
Ju¿ wybory rozpoczête –
Któ¿ zostanie prezydentem?
........................................
Lis spryciarzem by³ bezsprzecznie
Wiêc o g³os poprosi³ grzecznie.
..............................................
Moi mili
Nie namawiam, ale radzê:
Jeœli dziœ otrzymam w³adzê,
Dajê s³owo, ¿e zasadzê
W ci¹gu piêciu dni na piasku
Drzewa mego wynalazku
Ju¿ nie szyszki, nie ¿o³êdzie,
Ale rosn¹æ na nich bêdzie
Schab wêdzony i pieczony,
Boczki, szynki, salcesony,
Mortadela i serdelki.
Miês przeró¿nych wybór wielki.
Nawet prosiê w galarecie,
Jeœli tylko zapragniecie.

Wszystkim oczy a¿ zab³ys³y:
– Lis niezgorsze ma pomys³y,
Niech zostanie prezydentem!
– Czy przyjête? – Tak! Przyjête!
...................................................
Ju¿ nazajutrz na polanie
Zacz¹³ Lis urzêdowanie.
Kaza³ podaæ sobie korê.
Wzi¹³ do garœci pióro spore
I ustawê za ustaw¹
J¹ wydawaæ z wielk¹ wpraw¹.
..............................................

(By³y to wszystko ustawy nieko-
rzystne dla ogó³u zwierz¹t i naturalnie
nie mia³y nic wspólnego z obietnicami
wyborczymi).
...............................................
Nie pamiêtam ju¿, niestety,
Jakie prawa i dekrety
Wyda³ jeszcze Lis ponadto
Lecz zwierzêcy ca³y œwiat to,
Pe³en lêku i poddania,
Wykonywa³ bez szemrania.
..............................................

(Do czasu. Zwierzêta siê zbunto-
wa³y i przepêdzi³y  demagoga – dykta-
tora. Mimo, ¿e by³y w du¿o lepszej ni¿
my sytuacji. Wybory w lesie odbywa³y
siê co roku – u nas co cztery lata, a pre-
zydenckie co piêæ).

Z£A PRASA
Nowy rz¹d ma z³¹ prasê,
Zanim zas³u¿y³ na ni¹,
Nas jeszcze nie rozczarowa³,
A obcy ju¿ go gani¹.

Pisa³ w 1945 roku rozgoryczony
Marian Hemar. By³o to w czasie, gdy
Stanis³aw Miko³ajczyk i inni zdrajcy po-
stanowili porozumieæ siê z komunistami
i wróciæ do Polski, by (jak s¹dzili) wspó³-
rz¹dziæ. W Londynie powsta³ wtedy
Rz¹d Oporu z premierem Tomaszem Ar-
ciszewskim na czele. I w³aœnie ten rz¹d
spotka³ siê totalnym atakiem prasy ang-
losaskiej.

Ju¿ siê „Tribune” natrz¹sa,
„Spectator” ubolewa,
Ju¿ siê „New Statesman” d¹sa,
„Daily Worker” siê gniewa.
A „Times” rêce umywa
Wobec polskiego afrontu,
Trochê jak Lady Makbet,
Trochê jak Pi³at z Pontu.

By³o to po cofniêciu uznania Pol-
skim W³adzom na UchodŸstwie przez
wszystkie licz¹ce siê pañstwa z wyj¹t-
kiem Watykanu, Irlandii i Hiszpanii.
Szwecja by³a drug¹ w kolejce, po Francji
de Gaulle’a, wœród tych pañstw, które
uzna³y nowe w³adze.

Ale z tym poprzednim uznaniem
to te¿ by³o ró¿nie. Tylko pañstwa bêd¹ce
w koalicji antyniemieckiej uzna³y w ca-
³oœci polskie w³adze na emigracji. Kraje
neutralne, w tym Szwecja i Watykan,
sta³y na stanowisku istnienia Pañstwa
Polskiego, ale nie uznawa³y emigracyj-
nego prezydenta i powo³anego przez nie-
go rz¹du. Nie chcia³y akredytowaæ no-
wych przedstawicieli dyplomatycznych.
Mia³o to tê dobr¹ stronê, ¿e genera³ Sikor-
ski nie móg³ wymieniæ w krajach neu-
tralnych wybitnych polskich dyploma-
tów, takich jak Micha³ Sokolnicki dos-
konale osadzony i ustosunkowany w An-
karze.

Gdy nastêpuje normalne przejêcie
w³adzy to, ze strat¹ dla polskiej pozycji,
wymienia siê bardzo po¿ytecznych na
danym terenie dyplomatów. Nie czeka
siê na koniec kadencji nawet wtedy, gdy
ju¿ niebawem siê im koñczy. Tak post¹-
piono z ambasadorem przy Unii Euro-
pejskiej Markiem Prawd¹, czyni¹c to w
momencie, gdy Polska jest w³aœnie w
tej¿e Brukseli na cenzurowanym.

Gdy Pan Bóg chce kogoœ ukaraæ,
to odbiera mu rozum.

Dziœ tak¿e rz¹d ma z³¹ prasê. Lu-
dzie z obozu rz¹dz¹cego prawdopodob-
nie maj¹ takie odczucia, jak Hemar w
1945 roku. Zanim zas³u¿y³ na ni¹, Nas
jeszcze nie rozczarowa³, Inni ju¿ go
gani¹.

Ich mo¿e nie, nas rozczarowa³. A
inni te¿ nie œlepi. W Szwecji trudno zna-
leŸæ pismo, w którym by nie by³o kry-
tycznych uwag o sytuacji w Polsce. Oba
programy telewizji, ró¿ne programy ra-
diowe – zainteresowa³y siê Polsk¹ w
skali, jakiej od czasu Solidarnoœci i stanu
wojennego nie by³o.

Jest pewna ró¿nica. Wtedy zale-
¿a³o nam na zainteresowaniu naszych
gospodarzy nasz¹ ojczyzn¹. Dawaliœmy
im kontakty, namiary na Kisielewskiego
czy Michnika. Organizowaliœmy prze-
wodników w Polsce. Dziœ siê tylko
wstydzimy. Niektórzy z nas nawet
wbrew w³asnemu przekonaniu, próbuj¹
jakoœ obcym  t³umaczyæ, pomniejszaæ.

Bo to jednak suwerenny dziœ kraj,
a nie kolonia sowiecka. A d³u¿ej Klasz-
tora ni¿ Przeora, czy Prezesa.

Wyjaœniam od razu. Nie chodzi
mi o Bogdana Lisa, dziœ Senato-
ra RP, dawniej dzia³acza pierw-
szej Solidarnoœci, tego który po
Okr¹g³ym Stole zosta³ koordy-
natorem zagranicznych biur
Solidarnoœci i w pierwszym
rzucie (wed³ug mnie bardzo
s³usznie) zlikwidowa³ Biuro
Informacyjne Solidarnoœci w
Sztokholmie. Pan Bogdan na
kolacji u Aleksandra Or³ow-
skiego powiedzia³ nam, ¿e to
biuro w du¿ej mierze zale¿ne od
centrali szwedzkich zwi¹zków
zawodowych LO, chcia³o byæ
mo¿liwie, jak najbardziej nieza-
le¿ne od w³adz Solidarnoœci w
Polsce. A teraz to nie ma sensu.

SZELMOSTWA LISA
I Z£A PRASA

Ludomir Garczyñski-G¹ssowski

Pikieta KOD-u przed
ambasad¹ RP
w Sztokholmie...
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Po raz drugi zorganizowano w Sztokholmie pikietê Komitetu Obrony
Demokracji. W sobotê 23 stycznia pod Ambasad¹ RP zgromadzi³o siê niemal
stu manifestantów protestuj¹cych przeciwko nowelizacji ustawy o policji
zwiêkszaj¹cej jej uprawnienia do inwigilacji obywateli. Sztokholm by³ jednym
z dziesi¹tki miast poza Polsk¹, gdzie odby³y siê podobne demonstracje.

Przeciwko pikietuj¹cym demonstrowa³o kilkunastu, g³ównie m³odych
ludzi, zwi¹zanych ze œrodowiskami narodowymi. Byli to, prawdopodobnie,
przedstawiciele szwedzkiej organizacji Nordisk Ungdom - radykalno-prawi-
cowej, populistycznej organizacji, która czerpie swoje wzorce z ideologii i
polityki w³oskiego faszyzmu. Organizacja ta domaga siê m.in. usuniêcia imi-
grantów ze Szwecji, powi¹zana jest z ruchem t.zw. Vit Makt - uznaj¹cym
bia³¹ rasê za wy¿sz¹ od ludów nale¿¹cych do innych ras i mniejszoœci. Przez
Statens Mediarad (dzia³aj¹cy przy szwedzkim ministerstwie kultury) NU
okreœlana jest jako organizacja faszystowska. Cz³onkami Nordisk Ungdom
jest spora grupa m³odych Polaków, g³ównie z najnowszej emigracji.

Jednym z uczestników kontrmanifestacji by³ szef NU Fredrik Hag-
berg. Ale bardziej bulwersuj¹ce jest to, ¿e w tym towarzystwie obok Hag-
berga znalez³y siê osoby, która dzia³aj¹ obecnie w Radzie UchodŸstwa
Polskiego i Kongresie Polaków w Szwecji, organizacjach o rodowodzie
niepodleg³oœciowym.

Wiêcej na ten temat w kolejnym numerze NGP.

i kontrmanifestacja
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Andrzej Szmilichowski

Dnia 10 grudnia 2015 roku  zmar³a w Sztokholmie
moja ukochana ¿ona

Gra¿yna Szczeciñska
Szlachetna, dobra, wra¿liwa, pomocna innym,

ceniona przez wielu.

O czym zawiadamiaj¹
Jerzy Szczeciñski

z rodzin¹

Pani Prezes
Podobno w Piek³o wierzy
31 procent Polaków. Ostatnie
sonda¿e pokazuj¹, ¿e w Pana
Prezesa Wszystkich Polaków
wierzy oko³o 37 procent
obywateli Polski. Czy jest
jakaœ zasadnicza ró¿nica
miêdzy piek³em w Panem
Prezesem? Mo¿e tylko
procentowa... W te procenty
(ca³kiem na trzeŸwo) wierzy
Pani Prezes Jolanta
Halkiewicz, szefuj¹ca
Radzie UchodŸstwa Polskiego
w Szwecji, jednoczeœnie
bêd¹ca wiceprezesem
Kongresu Polaków w Szwecji.

Gogol kiedyœ napisa³, ¿e boimy
siê czêsto powiedzieæ coœ g³oœno, by nie
okaza³o siê, ¿e jesteœmy g³upsi od innych.
Pani Prezes siê nie boi. 13 stycznia br
Pani Prezes wyst¹pi³a w programie pu-
blicystycznym Radia Szwedzkiego, któ-
ry by³ poœwiêcony sytuacji w Polsce.
Dowiedzieliœmy siê z jej ust, ¿e “dobra
zmiana” w Polsce cieszy jej serce, choæ
Polska jest kompletnym bankrutem gos-
podarczym, a miliony ludzi zmuszonych
by³o wyjechaæ w poszukiwaniu pracy.
Pani Prezes przekonywa³a tak¿e, ¿e nie
ma mowy o jakimkolwiek zamachu na
niezale¿noœæ polskich mediów, po pro-
stu do tej pory wolnoœæ s³owa by³a nad-
u¿ywana, a teraz bêdzie tak jak trzeba.
Zreszt¹ podczas dyktatorskich rz¹dów
Platformy Obywataleskiej w tajemni-
czych okolicznoœciach zginê³o niemal 20
osób, które ten re¿im krytykowa³y. Li-
beralna polityka Prezesa Kaczyñskiego
wszystkie te mankamenty systemu na-
prawi.

Tak z grubsza brzmia³o przes³anie
Pani Prezes. Szwedzcy dziennikarze pro-
wadz¹cy program s³uchali tego z niedo-
wierzeniem, dopytuj¹c siê, czy Pani Pre-
zes “liberalizm” nie pomyli³ siê z “kon-
serwatyzmem”. Nie – nie pomyli³, Ona
to wszystko s³ysza³a w Polsce i “tak
jest”.

Czasami odnoszê wra¿enie, ¿e za-
czadzenie PiSem jest gorsze ni¿ zacza-
dzenia gazem. Gaz mo¿e byæ rozwese-
laj¹cy – po tym pisowski mo¿na popaœæ
w depresjê. Pani Prezes zapewne je¿-
d¿¹c do Polski, dla oszczêdnoœci, zabiera
plecaczek i œpiwór, i zamiast noc spêdziæ
w hotelu, nocuje w tym patriotycznym
namiociku, co go Prawdziwi Polacy wy-
stawili przed Pa³acem Prezydenckim w
Warszawie. A tam takie rzeczy mo¿na
us³yszeæ, a dodatkowo raz w miesi¹cu
Prezes wyg³asza odpowiednie kazanie.
I zjawi siê ksi¹dz co to egzorcyzmy od-
prawi, by ustrzec nas przed Piek³em.

Coraz czêœciej siê zastanawiam,
czy przypadek Pani Prezes ma charakter
polityczny, czy medyczny? Mo¿e nie-

Prezes... Wybór by³ miêdzy biegunk¹, a
pora¿eniem mózgowym...

Z³otousta Pani Prezes ju¿ paro-
krotnie wczeœniej dawa³a wyraz swoim
pogl¹dom politycznym. Goœæmi Oœrod-
ka Polskich Organizacji Niepodleg³oœ-
ciowych przez ostatnie lata bywali wy-
³¹cznie zwolennicy teorii spiskowych,
pada³y propozycje, by oœrodek by³ miej-
sce tylko dla “prawdziwych Polaków”.
Pani Prezes znana jest tak¿e z tego, ¿e
ka¿dy dzieñ w oœrodku zaczyna od
sprawdzenia, czy przypadkiem lokalu
nie zaœmieca nasza gazeta – to pewnie
zgodnie z wyra¿on¹ w Radio Szwedz-
kim tez¹, ¿e wolnoœæ s³owa powinna byæ
reglamentowana. Teraz Pani Prezes z
jeszcze wiêksz¹ energi¹ poœwiêci siê wê-
szeniu, czy przypadkiem wroga propa-
ganda w postaci NGP, nie psuje jej dobre-
go samopoczucia.

Byli w historii tej organizacji
(RUP) ju¿ ró¿ni prezesi – lepsi i gorsi.
Ludzie siê ró¿nili, k³ócili, w drzwiach
wejœciowych wymieniano zamki by
“nieodpowiedni” element odizolowaæ,
nawet jeden prezes zabarykadowa³ siê
w œrodku, by nie dopuœciæ do zapowia-
danego spotkania z konsulem RP. Zaw-
sze cierpia³a na tym reputacja organi-
zacji, która ma swoje piêkne niepod-
leg³oœciowe tradycje.

¯yjemy jednak w czasach pola-
ryzacji, wiêc trudno dzisiaj wymagaæ
roztropnoœci, wspó³odpowiedzialnoœci
i rozs¹dku. Komentarze na naszej stronie
Facebookowej, pod informacj¹ o audycji
radiowej z udzia³em Pani Prezes, s¹ jed-
noznaczne. Wstyd miesza siê z za¿eno-
waniem.

Kiedyœ byœmy siê cieszyli, gdyby
w szwedzkich mediach tyle pisano i mó-
wiono o Polsce, jak dzisiaj. Tyle, ¿e teraz,
budzi to zak³opotanie. W dzienniku tele-
wizyjnym w SVT “Aktuellt” jeden z czo-
³owych publicystów szwedzkich, Maciej
Zaremba, powiedzia³ trafnie, ¿e spora
czêœæ Polaków czuje siê jak na statku
porwanym przez piratów. W tym sa-
mym programie, pytano o to tak¿e am-
basadora RP w Szwecji, Wies³awa Tarkê,
który wyst¹pi³ “na ¿ywo” le¿¹c w ³ó¿ku
szpitalnym po operacji nogi. Jeœli ktoœ
liczy³ na to, ¿e ambasador potwierdzi
tezê o piratach, ten oczywiœcie nie rozu-
mie na czym polega dyplomacja. W jed-
nym z komentarzy wyczyta³em, ¿e nie
wiadomo by³o, czy bardziej ambasadora
Tarkê bola³a noga, czy chora sytuacja w
Polsce. To ju¿ pozostanie dyplomatycz-
n¹ zagadk¹.

Zreszt¹ nie nale¿y mieæ z³udzeñ,
¿e polscy ambasadorowie w szerokim
œwiecie, nagle zaczn¹ prosiæ o azyl, jak
to swego czasu uczynili ambasadorowie
Spasowski i Rurarz. Nie te czasy, nie ta
sytuacja. Na razie w Polsce nie ma jesz-
cze stanu wojennego.

Pani Prezes dyplomat¹ nie jest,
wiêc mo¿e mówiæ co jej przyjdzie w da-
nej chwili do g³owy. Nie oczekujmy wiêc
wiele... Zreszt¹ ju¿ Beniamin Franklin
mówi³, ¿e zdrowy rozs¹dek to rzecz,
której ka¿dy potrzebuje, ma³o kto posia-
da, a nikt nie wie, ¿e mu brakuje. (tn)

zbyt bym siê przejmowa³ wyg³aszanymi
przez ni¹ teoriami – w koñcu ka¿dy ma
prawo wierzyæ w to co chce i mieæ takie
lub inne pogl¹dy polityczne – gdyby nie
fakt, ¿e Pani Prezes wyst¹pi³a w Szwe-
dzkim Radio jako przedstawicielka i pre-
zes Rady UchodŸstwa Polskiego w
Szwecji. Organizacji, do której poœrednio
nale¿ê poprzez Towarzystwo Przyjació³
Biblioteki Polskiej w Sztokholmie. Œwiê-
cie wierzê, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
cz³onków RUP, ma zupe³nie inne pogl¹-
dy ni¿ Pani Prezes, wiêc wyg³aszane
przez ni¹ androny powinna zapisaæ tyl-
ko na swój rachunek.

Problem z Pani¹ Prezes jest taki
sam, jak z Prezesem Prezesów. On te¿
ju¿ wiele razy mówi³, ¿e przejdzie na
emeryturê i zostawi politykê, ale nigdy
s³owa nie dotrzyma³. Pani Prezes te¿ ju¿
to zapowiada³a, ale zmiany w RUP nie
doczekaliœmy siê. Zreszt¹... gdy by³a o
tym mowa, ktoœ sobie uwiadomi³, ¿e
proponowano w jej miejsce inn¹ Pani

Mój nie¿yj¹cy ju¿ kolega Witold
W., by³ cz³onkiem komisji przyjmuj¹cej
nowo wybudowane bloki mieszkalne w
Gdañsku-Wrzeszczu, a rok mieliœmy
1970. Witek opowiedzia³ mi scenê, któr¹
pozwolê sobie przytoczyæ

Komisja (w jej sk³adzie g³ówn¹ o-
sob¹ by³ tak zwany „czynnik spo³ecz-
ny”, czyli przedstawiciel komitetu wo-
jewódzkiego partii) ogl¹da du¿e cztero-
pokojowe mieszkanie, a tam, w ³azience,
bidet, którym bardzo zainteresowa³ siê
ów „czynnik”, i pyta: Co to jest? Jeden
z in¿ynierów wyjaœni³ mu szczegó³owo
cel owego sanitarnego urz¹dzenia, i ten
siê zachwyci³. To wspania³y pomys³, to-
warzyszu in¿ynierze! – zakrzykn¹³.
Gratulujê wynalazku! Stosujcie dalej
towarzysze, kontynuujcie!

Minê³o z gór¹ pó³ wieku. Jest 15-
go stycznia 2016 i ogl¹dam „Fakty”, a
tam kryguj¹cy siê przed kamer¹ nowy,
pisowski komendant g³ówny policji,
prezentuj¹cy gabinet konferencyjny by-
³ego komendanta, wyposa¿ony w apara-
turê uniemo¿liwiaj¹c¹ pods³uch, urz¹-
dzenia rejestruj¹ce konferencjê, specjalne
szyby w oknach i inne zabezpieczenia.
Tu padaj¹ szokuj¹ce s³owa: – Jakie ta-
jemnice mo¿e znaæ komendant g³ówny?
Meble i wszystko inne – najzwyklejsze
i standardowe, za wyj¹tkiem, i tu docho-
dzimy do „sedna sprawy”, ale jeszcze
chwila.

Celem wyst¹pienia nowego szefa
policji jest unaocznienie bezsensownej
rozrzutnoœci by³ego komendanta, oczy-
wiœcie cz³owieka z rozdania PO. Ca³oœæ,
co podkreœlono z naciskiem, kosztowa³a
3 miliony z³otych (co z perspektywy
120 tysiêcy policjantów w Polsce i rocz-
nego bud¿etu 1,3 miliarda z³otych, nie
jest cyfr¹ specjalnie szokuj¹c¹).

Nastêpnie kamera panoramuje
„szczyt rozrzutnoœci”, ³azienkê z prysz-
nicem, toalet¹ i… bidetem! Tu¿ potem
wiceminister spraw wewnêtrznych,
przaœny jegomoœæ jak¿e przypomina-
j¹cy funkcjonariuszy „by³ego systemu”,
ze stoj¹cym w tle komendantem i poli-
cjantk¹ z identyczn¹ rang¹ na epoletach,
nadaje sprawie „jedyny s³uszny” ko-
mentarz, przytaczam nieomal dos³ownie:
– Oto przyk³ad bizantyjskiej rozrzut-
noœci by³ego komendanta! A policjanci
w komendach powiatowych, musz¹
przynosiæ z domu w³asny papier, bo nie
maja na czym pisaæ dziennych raportów
z czynnoœci! I tyle, co tu komentowaæ?

To, co dzieje siê dziœ w Polsce,
budzi coraz powa¿niejszy niepokój... i
wstyd. Wstyd przed Europ¹ i Œwiatem,
jak równie¿ wielki ¿al. ¯al, ¿e gdy po
dwustu latach totalnej mizerii pañstwa,
wreszcie coœ drgnê³o – pomimo b³êdów,
jakie mia³y miejsce. Nie sposób unikn¹æ
b³êdów – gdy przebudowuje siê ogromny
aparat pañstwa oraz stara przebudowaæ
g³owy obywateli – i obudzi³o nadziejê
na szybkie doszlusowanie do poziomu
dojrza³ych pañstw europejskich, nastê-
puje gwa³towny i niespodziewany krach.

Co zawiera g³owa prezesa PiSu,
nie wie nikt. Przypuszczalnie jest to kli-
niczny przypadek klaustrofobii polity-
cznej, po³¹czony z poczuciem misji. Na-
tomiast zupe³nie nie potrafiê zrozumieæ
inaczej, jak – ¿e Bóg pokara³ – s³ów za-
s³u¿onej sk¹din¹d na emigracji osoby,
pani Jolanty H., jakie us³ysza³em w au-
dycji radiowej szwedzkiej rozg³oœni P1,
ale o tym artyku³ obok...

Ja w
sprawie
bidetu
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W dziedzinie prawa rodzinnego oferuję 
klientom pomoc i doradztwo między 

innymi w sprawach dotyczących opieki nad 
dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci i 

kontaktów z dziećmi, prawa do
zatrzymania mieszkania, alimentów, 

ustalenia ojcostwa i wykonalności orzeczeń 
sądowych. Klientom mojej Firmy 

Adwokackiej pomagam w składaniu 
wniosków o ochronę prawną lub pomoc 
prawną. W sprawach karnych podejmuję 

się zleceń jako obrońca z urzędu, 
pełnomocnik strony poszkodowanej i 

specjalny przedstawiciel dzieci. 

PRAWO KARNE PRAWO RODZINNE

Adwokat
Monika Zytomierska Nisell

Telefon: 08 21 44 40
Telefon komórkowy: 0707 812 126

Mail: info@advokatnisell.se
www.advokatnisell.se
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Satyra jako broñ

Czasami mo¿e siê wydawaæ, ¿e granica miêdzy satyr¹
polityczn¹ a propagand¹ jest ma³o widoczna. Tak jak
zreszt¹ cienka jest granica miêdzy dobr¹, a z³¹ satyr¹.
Dzisiaj, obok profesjonalnych karykaturzystów i satyryków
- wiêksz¹ armiê politycznych przeœmiewców stanowi¹
Internauci, tworz¹cy tysi¹ce niezwykle celnych i czêsto
zjadliwych memów. To strefa wci¹¿ niekontrolowana.

Jak kiedyœ precyzowa³ Gieorgij
Malenkow – jeden z najbli¿szych wspó³-
pracowników Józefa Stalina, a po jego
œmierci przez niespe³na dwa lata (1953-
1955) premier i faktyczny przywódca
Sowietów – zawsze chodzi³o o to, by
„ogniem satyry wypaliæ z ¿ycia wszy-
stko to, co jest negatywne, przegni³e i
obumar³e”.

Zaledwie parê lat po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej odby³ siê w Warsza-
wie I Ogólnopolski Kongres Satyryków
(8 wrzeœnia 1948 roku). Walczymy o sa-
tyrê – wspó³organizatora przebudowy du-
szy nowego Polaka. Satyra „musi byæ
wycelowana w odpowiednim kierunku i
przybraæ charakter wychowawczy. Musi
znaæ wroga i ch³ostaæ go” – mówi³ pod-
czas Kongresu Jerzy Borejsza, pierw-
szy prezes wydawnictwa Czytelnik i
zarazem jeden z gorliwszych propagan-
dystów komunistycznych. Borejsza po-
stulowa³, by satyrycy odeszli od nazbyt
wymyœlnych przedwojennych skaman-
dryckich kalamburów, szmoncesu i
„œmiechu dla œmiechu”. Nowa satyra
mia³a byæ zrozumia³a dla milionów i
zwalczaæ – w imiê m³odoœci, radoœci i
nowoczesnoœci – przestarza³¹ mental-
noœæ, moralnoœæ i ideologiê. Na kongres
przyby³o oko³o 100 satyryków i karyka-
turzystów. Wspólnie postanowili oni
(tutaj indywidualne pogl¹dy nie mia³y
znaczenia!), ¿e satyra ma byæ awangard¹:
„ma niejako sprz¹taæ drogê, torowaæ
miejsce dla wielkiej przysz³oœci, usuwaj¹c
zatêch³¹ przesz³oœæ”.

Dzisiaj te programowe has³a i no-
womowê, czytaæ mo¿na jak ponur¹ hi-
storiê zasz³ych czasów. Ale nic bardziej
mylnego! “Ogieñ satyry” – o którym
mówi³ Malenkow – jest w dzisiejszej

Polsce nadal “wycelowany w odpowied-
nim kierunku i ma charakter wychowaw-
czy”. Bo “szuka wroga i musi go ch³o-
staæ”.

Janusz Rolicki, po jednej z gru-
dniowych demonstracji Komitetu Obro-
ny Demokracji, napisa³:

“Kto nie skacze, ten jest z PiS-u,
hop, hop, hop”. Tysi¹ce ludzi podskaku-
j¹cych przed Pa³acem Prezydenckim w
rytm tej przyœpiewki nada³o rzeczywiœcie
dowcipn¹ formê samej demonstracji, roz-
³adowuj¹c przy okazji gniew, sprzyjaj¹c
pozytywnej ekspresji tego, co robili. ̄ ywo
to zreszt¹ kontrastowa³o z ponuractwem
demonstrantów PiS nastêpnego dnia.

/.../ Pamiêtajmy, ¿e œmiech jest za-
bójcz¹ broni¹ polityczn¹ i wspaniale nisz-
czy rozdête, ale puste polityczne wydmu-
szki. /.../ Na ponuractwo i wznioœle wy-
g³aszane brednie, œmiech jest najlepsz¹
broni¹. Ten œmiech wyg³aszany z trybun,
jak Polska d³uga i szeroka, zabije pisow-
sk¹ chcicê w³adzy i chêæ urz¹dzenia nas
wedle mrocznych, ale wci¹¿ w pe³ni nie-
wypowiedzianych jeszcze pomys³ów pana
prezesa”. (za: Gazeta Wyborcza). Inni
komentatorzy przypominali, ¿e jednym
z hase³ demonstracji by³o: “Œmiechem,
chichotem w ma³ego despotê!”

Wbrew jednak pozorom, ta poli-
tyczna satyra, nie jest wymys³em ostat-
nich miesiêcy. Mo¿e jedynie jest bardziej
widoczna.

Siêgnijmy najpierw do historii. Sa-
tyra znana by³a ju¿ w staro¿ytnoœci, a
w Polsce przywary i obyczaje spo³eczne
krytykowa³ w tej formie ju¿ Ignacy Kra-
sicki. Przed upowszechnieniem siê prasy
w Polsce, polityczn¹ satyrê mo¿na by³o
znaleŸæ na ³amach “Monitora” – by³o to
jedno z pierwszych polskojêzycznych
czasopism drukowane w latach 1765-
1785 w drukarni królewskiej, a jednym
z redaktorów by³ Krasicki.

Niezwyk³¹ popularnoœæ pisma
satyryczne zyska³y dopiero w dwudzie-
stoleciu miêdzywojennym. To wtedy, w
grudniu 1935 roku, powsta³y “Szpilki”
pod redakcj¹ Zbigniewa Mitznera.
Doœæ znamienne jest, ¿e pismo progra-
mowo zwi¹zane by³o ze œrodowis-
kiem lewicy i z antyrz¹dowego (przed II
wojn¹ œwiatow¹ oœmiesza³o obóz sana-
cyjny) sta³o siê “prorz¹dowe” (reakty-
wowane po wojnie walczy³o z przeciw-
nikami ustroju komunistycznego). Zno-
wu po upadku komunizmu – ten¿e ko-
munizm wyœmiewa³o...

“Szpilki za³o¿one zosta³y jeszcze
przed II wojn¹ œwiatow¹, z inicjatywy
kilku m³odych ludzi zwi¹zanych z lewic¹,
chc¹cych za³o¿yæ pismo satyryczne opo-
zycyjne wobec ówczesnych w³adz sana-
cyjnych, maj¹ce na celu m.in. krytykê an-
tysemityzmu i faszyzmu – pisze Joanna
Cybulska. – Pierwszym wydawc¹ by³
Zbigniew Mitzner, a pierwszym redak-
torem naczelnym Eryk Lipiñski. Tytu³ wy-
myœli³ Mitzner, pomimo sprzeciwu Lipiñ-
skiego, który – jak wspomina w swojej
ksi¹¿ce pt. “Drzewo szpilkowe” – uwa-
¿a³ takie “kolczaste” nazywanie pisma z
za³o¿enia satyrycznego za doœæ banalny
pomys³.

Niemniej nazwa przyjê³a siê i
funkcjonowa³a przez wszystkie kolejne
lata dzia³alnoœci gazety. Pierwszy numer
zosta³ wydany w grudniu 1935 r., tak ¿e-
by ju¿ w numerze styczniowym 1936 r.
mo¿na by³o zaznaczyæ, i¿ pismo ukazuje
siê na rynku drugi rok i zyskaæ tym wiêk-
sze zaufanie czytelników. By³o ubogie w
teksty i ilustracje, poniewa¿ nie uda³o siê
zwerbowaæ zbyt wielu autorów, dodatko-
wo znajdowa³y siê w nim bia³e plamy po
artyku³ach usuniêtych przez cenzurê.

Wszystkie teksty zreszt¹ napisa³a
jedna i ta sama osoba – niejaki Szpula,
który ukrywa³ siê pod ró¿nymi pseudoni-
mami (co znów mia³o na celu stworzenie
wizerunku profesjonalnego pisma wspó³-
pracuj¹cego z licznymi autorami). Poza
cenzur¹ m³odzi wydawcy borykali siê tak-
¿e z problemami finansowymi i lokalo-
wymi. Ratowano siê zachêcaj¹c czytel-
ników do subskrypcji pisma oraz za-
mieszczaj¹c reklamy, nazywane wówczas
og³oszeniami, informuj¹ce o ¿yciu kultu-
ralnym Warszawy – o kinach, teatrach,
kawiarniach, ale tak¿e reklamuj¹ce tak
pospolite artyku³y jak brzytwy czy kra-
waty. (...) 

Zanim dzia³alnoœæ pisma rozwi-
nê³a siê na dobre, wybuch³a wojna, po
której sytuacja diametralnie siê zmieni³a.
Przede wszystkim Szpilki nie by³y ju¿
opozycyjne wobec w³adz i zaczê³y byæ fi-
nansowane przez pañstwo. Niemniej,
dziêki temu, ¿e mia³y ambicje artystyczne
i zgromadzi³y wokó³ siebie wspania³ych
twórców, prezentowa³y zawsze wysoki
poziom i by³y bardzo lubiane przez czy-
telników. Charakter pisma ewoluowa³
zreszt¹ na przestrzeni lat, zmieniali siê
ludzie tam pracuj¹cy, rubryki oraz szata
graficzna.  (...)

Wyrazem pomys³owoœci redakto-
rów Szpilek (i dowodem na to, ¿e praca
w redakcji musia³a byæ naprawdê dobr¹
zabaw¹) by³a tak¿e edycja licznych nume-
rów specjalnych (np. prima-apriliso-
wych) i jubileuszowych. By³a to oczywiœ-
cie œwietna okazja do tego, ¿eby wykpiæ
konkurencjê. Na tej zasadzie wydano
m.in. parodiê warszawskiego Ekspresu
Wieczornego, Przekroju, a nawet Trybu-
ny Ludu – kopiowano winiety tak, ¿e ³u-
dz¹co przypomina³y orygina³y, a nastêp-
nie sparodiowano wszystkie sta³e rubry-
ki poszczególnych gazet. Jeszcze inny z
numerów specjalnych poœwiêcony zosta³
pismom kobiecym (znów specjalna szata
graficzna na oko nie do odró¿nienia od
typowego czasopisma dla kobiet, a w
œrodku... informacje o modzie mêskiej,
praktyczne porady dla panów w stylu
“Jak wyhodowaæ kociaka” oraz spis wy-
bitnych mê¿czyzn uchodz¹cych do tej po-
ry za kobiety – Joanna D’Arc, Teresa z
Kalkuty, etc.). (...)

Nic co dobre nie trwa wiecznie i
ca³e przedsiêwziêcie pt. Szpilki zakoñ-
czy³o siê w koñcu w 1994 r. Ich upadek
by³ spowodowany problemami finanso-
wymi – w zwi¹zku ze zmianami politycz-
nymi i gospodarczymi gazeta przesta³a
byæ finansowana z publicznych pieniêdzy
i musia³a stawiæ czo³o komercyjnym ty-
tu³om, które nagle pojawi³y siê na rynku
prasowym. Jednoczeœnie uprawianie sa-
tyry w nowych warunkach – wolnoœci
s³owa, gdy otwarcie mo¿na by³o drwiæ z
polityków, musia³o przybraæ inn¹ formê
ni¿ w czasach, gdy dyskretnie mruga³o
siê do publicznoœci, a ta ju¿ œmia³a siê do
rozpuku. Szpilki niestety nie podo³a³y tym
wyzwaniom i zosta³y zlikwidowane, a
dwukrotne próby ich reaktywacji nie
przynios³y efektu. Ich era bezpowrotnie
minê³a. 

Polityczna satyra w powojennych
“Szpilkach” mia³a do spe³nienia okreœ-
lone zadania propagandowe. Piêtnowano
wrogów socjalizmu, szydzono z emigra-
cji politycznej, a “rewan¿yœci” i “s³ugu-
sy imperializmu” mieli swoje sta³e miej-
sce na ³amach pisma. Sytuacja zmieni³a
siê nieco w latach 70-tych, póŸniej jesz-
cze bardziej “z³agodnia³a” w latach
osiemdziesi¹tych.

“Szpilki”, by³y monopolist¹, gdy
chodzi o pisma satyryczne, ale warto
wspomnieæ te¿ o ukazuj¹cej siê od 1957
roku ³ódzkiej “Karuzeli”. Pismo ukazy-
wa³o siê do wczesnych lat 90. i tytu³em
nawi¹zywa³o do przedwojennego (1936-
1939) ³ódzkiego pisma pt. “Karuzela.
Obrazkowy tygodnik przygód cieka-
wych i weso³ych”. W przeciwieñstwie
do elitarnych “Szpilek” – “Karuzela”
wydawana by³a na niewysokim pozio-
mie edytorskim, przy u¿yciu papieru
gazetowego w formacie A-4.

Jak wspomina Jerzy Wilmañski
“Karuzela” powsta³a w parê tygodni po
polskim PaŸdzierniku ‘56 – zrazu jako
pismo trochê na wariackich papierach,
bo bez lokalu, bez telefonu i bez zespo³u.
Twórc¹ “Karuzeli” by³ Leopold Beck –
redaktor miêdzywojennej prasy wiedeñ-
skiej, potem redaktor warszawskiego
“Roju” – wtedy pracuj¹cy w “Dzienniku
£ódzkim”. Sekretarzem “Karuzeli” zo-
sta³ Adam Ochocki, doœwiadczony re-
daktor przedwojennej “Republiki” i “Ex-
pressu Ilustrowanego”, felietonista i sa-
tyryk. Ten znakomity tandem stworzy³
czasopismo niezwyk³e, które osi¹gnê³oMuzeum karykatury. Eryk Lipiñski:

Bogu œwieczka a diab³u ogarek. 1964
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niebywa³y nawet na tamte lata nak³ad
600 tysiêcy egzemplarzy! Mimo istniej¹-
cych wtedy na polskim rynku prasowym
paru tego rodzaju pism, “Karuzela” wio-
d³a zdecydowany prym.

Stopka redakcyjna pierwszego nu-
meru “Karuzeli” z dnia 9 stycznie 1957
roku g³osi³a: “Redaguje siê samo. Redak-
tor przyjmuje na przystanku tramwajo-
wym przy ul. Mickiewicza i alei Koœciu-
szki. Kierownik muzyczny: Jan Czarny.
Choreografia: Karol Baraniecki. Kole-
gium nie ma, ale bêdzie. Kolporta¿ ust-
ny: Horacy Safrin. Telefon zepsuty, winda
nieczynna. Jan Sztaudynger przyjmuje
owacje i prezenty w dni nieparzyste. Z
pozdrowieniem – Leopold Beck”. Roz-
szyfrujmy tê notkê: otó¿ twórca “Karu-
zeli” Leopold Beck i jej redaktor na-
czelny do roku 1966 mieszka³ w domu
na rogu alei Koœciuszki i Mickiewicza.
Wymienione nazwiska to znani ³ódzcy
satyrycy.

Drugim redaktorem naczelnym
“Karuzeli” by³ dziennikarz PAP Wojciech
Drygas, zdolny organizator, choæ jako
satyryk nie zapisa³ siê w dziejach ³ódz-
kiej prasy. Ale ca³y czas niezmiennie se-
kretarzem redakcji by³ a¿ do roku 1978
Adam Ochocki.

Z up³ywem lat “Karuzela” posze-
rza³a kr¹g wspó³pracowników – w ró¿-
nych latach pisywa³o do niej ponad 500
autorów! Wœród sta³ych autorów “Karu-
zeli” znajdziemy m.in. nazwiska pisa-
rzy Stefanii Grodzieñskiej, Jana Husz-
czy, Zygmunta Fijasa, Mariana Piecha-
la, Jerzego Urbankiewicza... Rysowali w
czasopiœmie przez ca³e lata m.in. Szymon
Kobyliñski, Eryk Lipiñski, Karol Bara-
niecki, Kazimierz Mozolewski, Halina
Skibiñska oraz stali graficy Stanis³aw
Ibis Gratkowski i Jerzy Ibis Jankowski.

W tym samym czasie w prasie
codziennej masowo tworzono tak zwane
okienka na satyryczny wierszyk, który
przewa¿nie pe³ni³ rolê l¿ej strawnego ga-
zetowego ideologicznego wstêpniaka,
prezentuj¹cego obowi¹zuj¹c¹ liniê pro-
pagandy. Bowiem w PRL-owskiej prasie
satyra polityczna by³a uprawiana w
szczególny sposób. Czynnikiem, który
regulowa³ z czego wolno by³o siê œmiaæ,
by³a cenzura. Warto jednak wspomnieæ
o niezwykle popularnych k¹cikach saty-
rycznych prowadzonych przez “Polity-
kê” (istniej¹ca do dziœ rubryka “Fusy,
plusy i minusy”) oraz “Przekrój” (ostat-
nia strona z niezapomnianym Panem
Filutkiem Zbigniewa Lengrena i humorem
z zeszytów). Zreszt¹ ca³e pokolenia wy-
chowa³y siê na satyrycznych rysunkach
Szymona Kobyliñskiego, które w latach
1957-1990 by³y jego rysunkowym felie-
tonem, który pojawia³ siê co tydzieñ na
pierwszej stronie “Polityki” jako integ-
ralna czêœæ winiety tytu³owej.

Cofaj¹c siê w historiê warto przy-
pomnieæ jeszcze o jednym piœmie: „Mu-
cha”. Wydawane by³o w latach 1868-
1939 oraz na krótko po wojnie w latach
1946-1952. By³o to ilustrowane karyka-
turami satyrycznymi czasopismem, któ-
re – podobnie jak dzisiejsze francuskie
„Charlie Hebdo” – w swoich szyder-
stwach i kpinach nie zna³o granic. Z
„Much¹” wspó³pracowa³o wielu litera-
tów i rysowników, m.in. Franciszek Ko-
strzewski, Franciszek Reinstein, Stani-
s³aw Burski, Henryk Nowodworski,
Stanis³aw Olszewski “Œlepowron”, Mi-
ko³aj Wiszniewski, Ludomir Ilinicz-Zey-
del, a swoje pierwsze utwory literackie
publikowa³ tu Boles³aw Prus.

Na pierwszej stronie wydania wi-
dnia³a du¿a karykatura okraszona zwiê-
z³ym opisem. Satyry dotyczy³y g³ównie
spraw dotycz¹cych polityki, sytuacji
miêdzynarodowej oraz kwestiom gos-
podarczym. W okresie miêdzywojen-
nym liczy³a 8 stron. Nazwiska autorów
jednak trzymano w tajemnicy. Byæ mo¿e
dlatego, ¿e czêsto na ³amach „Muchy”
prezentowano pogl¹dy, które mo¿na u-
znaæ za nacjonalistyczne, antysemickie
czy ksenofobiczne.

Poza oficjalnym nurtem praso-
wym, po prze³omowych wydarzeniach
w roku 1976, zacz¹³ siê tworzyæ w Pol-
sce niezale¿ny, drugi obieg wydawniczy.
Jego kulminacja przypada na lata 1980-
1984, a wiêc stan wojenny. Wœród uka-
zuj¹cych siê tytu³ów nie brakowa³o treœci
o charakterze satyry politycznej. Jak pi-
sa³ nieznany autor w “Tygodniku Ma-
zowsze” (marzec 1982) z biegiem czasu
drugi obieg zmienia³ swój charakter i w
ideologicznej “bitwie” zaczêto u¿ywaæ
“l¿ejszej formy” co zreszt¹ widaæ po
tytu³ach ukazuj¹cych siê periodyków:

“Biust” (traktowany jako skrótowiec od
Biuletyn Informacyjny Uczniów Szkó³
Technicznych) - wydawany przez m³odzie¿
we Wroc³awiu; “Bomba”, “Glizda”,
“Zbroja” - sygnowane przez Federacjê
M³odzie¿y Walcz¹cej, “Larwa” - pismo
M³odzie¿y Polskiej Partii Niepodleg³oœ-
ciowej Warmii i Mazur, “MON Stop” -
firmowane przez Federacjê M³odzie¿y
Walcz¹cej i Ruch “Wolnoœæ i Pokój” -
oraz pismo “Anarcholl”, wydawane
przez grupy anarchistyczne z ró¿nymi
podtytu³ami, np. “Naoliwione pismo
anarchistyczne”, “Pet w maœle”, “Re-
baliant Poranny”. Zmienia³ siê styl i jêzyk,
u¿ywano wiêcej kolokwializmów i m³o-
dzie¿owego slangu. W pismach pojawia³y
siê dowcipy, s³owa piosenek, rysunki, a
nawet reklamy.

Liczba tytu³ów prasowych wyda-
wanych w drugim obiegu znowu znacz-
nie wzros³a w po³owie 1989 r., przed hi-
storycznymi wyborami parlamentarny-
mi. Jednak ju¿ wkrótce niektóre pisma
podziemne zakoñczy³y dzia³alnoœæ. Ich
wydawcy doszli bowiem do wniosku, ¿e
spe³nili swoje zadanie. Pozostali, niepew-
ni dalszego rozwoju sytuacji, maj¹c na
uwadze obowi¹zuj¹c¹ ci¹gle cenzurê, nie
spieszyli siê z zalegalizowaniem czy te¿
zakoñczeniem dzia³alnoœci.

W 2007 roku ukaza³a siê bardzo
ciekawa praca Wojciecha Polaka “Œmiech
na trudne czasy. Humor i satyra niezale¿-

na w stanie wojennym i latach nastêp-
nych (13.XII.1981-31.XII.1989)”.

Ksi¹¿ka Wojciecha Polaka, pro-
fesora Instytutu Politologii Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu, autora
licznych publikacji o charakterze histo-
rycznym, jest pierwsz¹ tak obszern¹ pu-
blikacj¹ z materia³ami o treœciach saty-
rycznych, powsta³ymi w Polsce w stanie
wojennym i w kilku kolejnych latach –
pisa³ Szczepan Sadurski. Jest tez prób¹
opisania atmosfery stanu wojennego od
nieznanej dotychczas strony, a tak¿e
przedstawieniem tego okresu historycz-
nego osobom m³odym, w przystêpny spo-
sób. Autor przygotowa³ interesuj¹cy
wstêp oraz rys historyczny, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem satyry rysunkowej
stanu wojennego. Jak na pozycjê o cha-
rakterze naukowym przysta³o, jest bi-
bliografia, przypisy i indeks osób. S¹ in-
formacje o wydawanych poza cenzur¹
plakatach, znaczkach, stemplach, bank-
notach i kartkach pocztowych, s¹ zdjêcia
z satyrycznych happeningów (Pomarañ-
czowa Alternatywa) i informacje o ró¿-
nych formach satyrycznych tego okresu.

G³ówn¹ treœæ ksi¹¿ki, czyli rysun-
ki satyryczne, podzielono na szereg dzia-
³ów, m.in. milicjanci, zomowcy, ¿o³nierze,
esbecy, Genera³, Urban, Rakowski i inni,
Towarzysze radzieccy i ich sojusznicy

S¹ te¿ dwa dzia³y autorskie, a w
nich rysunki Jacka Fedorowicza i S³awo-
mira £uczyñskiego. 

Czêœci autorstwa rysunków opu-
blikowanych w ksi¹¿ce nie uda³o siê roz-
szyfrowaæ. Autorzy podziemnych publi-

Spoœród rysowników o znanych
nazwiskach, których prace opublikowa-
no w ksi¹¿ce, znaleŸæ mo¿na takich au-
torów, jak: Zbigniew Jujka, Andrzej
Mleczko, Zbigniew Ziomecki, Julian
Bohdanowicz, Antoni Chodorowski,
Andrzej Krauze,Szczepan Sadurski,
Miros³aw Andrzejewski, Aleksander
Wo³os czy S³awomir Mro¿ek (by³ tak¿e
rysownikiem!). W indeksie osób wymie-
niono tak¿e wielu satyryków nie tylko
tworz¹cych rysunki satyryczne. ZnaleŸæ
tu mo¿na takie nazwiska, jak: Jan Piet-
rzak, Maciej Zembaty, Rudi Schubert,
Bohdan Smoleñ, Krzysztof Piasecki, Ja-
nusz Rewiñski, Krzysztof Daukszewicz,
Andrzej Rosiewicz, Marcin Wolski,
Krzysztof Skiba, Janusz Weiss, Marek
Majewski, Andrzej Waligórski, Jacek
Kleyff, Jan Kaczmarek, Jerzy Skoczylas,
Pawe³ D³u¿ewski, Rafa³ Bryndal, Jacek
£apot, Piotr Skucha, Stanis³aw Szelc,
W³adys³aw Sikora, “Konjo” Konnak.

Warto zwróciæ uwagê, jak wielu z
tych autorów sta³o kiedyœ z jednej strony
barykady, a jak ich drogi siê rozesz³y – o
czym póŸniej.

Po prze³omie w 1989 roku ostra i
niekiedy brutalna satyra polityczna poja-
wiaæ siê zaczê³a w tygodniku “Nie” Je-
rzego Urbana. Czasopismo, które zreszt¹
ukazuje siê nadal – chocia¿ straci³o ju¿
swoj¹ si³ê – ma charakter antyklerykalny,
lewicowy i satyryczny, chocia¿ pojawia-
j¹ siê w nim tak¿e równie¿ krytyczne
artyku³y o dzia³alnoœci ugrupowañ uwa-
¿anych za lewicowe. Od samego pocz¹t-
ku “humor” w wydaniu Urbana by³ raczej
ciê¿ki, niewysublimowany, czêsto na po-
graniczu dobrego smaku – a jeszcze czêœ-
ciej ten dobry smak ³ami¹cy. Ale jedno-
czeœnie by³a to czêsto satyra polityczna
o du¿ej sile ra¿enia. Mia³o to oczywiœcie
swoje konsekwencje, a Urban musia³ bro-
niæ liniê swojego pisma w s¹dzie.

Tak by³o m.in. gdy ówczesny pre-
mier Donald Tusk wytoczy³ proces wy-
dawcy tygodnika “Nie” za publikacjê,
która w internecie ukaza³a siê 29 marca
2013 roku. Napisano tam, ¿e za pomoc¹
specjalistycznego sprzêtu szpiegowskie-
go dziennikarzom uda³o siê pods³uchaæ
rozmowy premiera z innymi VIP-ami
na trybunie honorowej Stadionu Naro-
dowego podczas meczu pi³karskiego Pol-
ska-Ukraina. W tekœcie pojawi³y siê wy-
powiedzi przypisane m.in.: Tuskowi,
Lechowi Wa³êsie, Jolancie Kwaœniew-
skiej i Grzegorzowi Schetynie. Pada³y
nieparlamentarne zwroty. Wkrótce po-
tem Urban oœwiadczy³, ¿e artyku³ by³
¿artem primaaprilisowym, a wszystkie
wypowiedzi zmyœlono. 

Sprawa mia³a charakter doœæ pre-
cedensowy i wa¿na jest dla rozumienia
granic, które nie nale¿y przekraczaæ.

Jak uzasadnia³ s¹d, satyra mo¿e
krytykowaæ i wyszydzaæ, ale nie mo¿e
poni¿aæ. S¹d podkreœli³ te¿, ¿e wzi¹³ pod
uwagê fakt, i¿ tygodnik Urbana ma cha-
rakter satyryczny, a satyra to zniekszta³-
canie rzeczywistoœci maj¹ce na celu spro-
wokowanie opinii publicznej. “Powodo-
wi (chodzi³o o premiera Tuska) równie¿
zdarza³o siê ostro komentowaæ zachowa-
nia oponentów – t³umaczy³ sêdzia Jacek
Tyszka. – Satyrykom wolno jest to piêt-
nowaæ. Powód musi cierpliwie znosiæ sa-
tyrê, jaka go dotyczy. Nawet bêd¹c pozba-
wionym poczucia humoru ju¿ po dementi
powinno siê przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e
by³ to ¿art. Krytyka zmierzaj¹ca do po-
prawy rzeczywistoœci nie jest dzia³aniem
bezprawnym. Czy jednak dla osi¹gniêcia
satyrycznego efektu by³o konieczne przy-
pisanie mu tak wulgarnych s³ów? W tym
tak¿e o papie¿u, Lechu Wa³êsie i Aleksan-
drze Kwaœniewskim? Nawet jeœli jest
prawd¹ – t³umaczy³ sêdzia Tyszka – ¿e
sam powód przyznaje, ¿e czasem klnie
jak szewc, to nie ma powodów, by uznaæ,
¿e czyni to w tak plugawy sposób, jaki
przypisano mu w tym artykule”. Zgodnie
z wyrokiem s¹du Jerzy Urban musia³
przeprosiæ premiera Tuska.

kacji w obawie przed represjami co naj-
wy¿ej sygnowali swoj¹ nieoficjaln¹
twórczoœæ pseudonimami lub wcale ich
nie podpisywali. Znani z oficjalnej prasy
rysownicy najczêœciej zmieniali swoj¹
³atwo rozpoznawaln¹ kreskê, aby trudno
by³o rozpoznaæ autorstwo. Wœród twór-
ców satyry rysunkowej stanu wojennego
sporo by³o plastyków nikomu niezna-
nych, dla których przygoda z podziem-
nym rysunkiem satyrycznym by³a chwi-
lowa.

cd na str. 14
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Koniec
„afery Gurlitta”

Polska nie ma ¿adnych praw
do odnalezionej kolekcji

Tylko co do jedenastu
spoœród 1,5 tysi¹ców
obiektów z kolekcji
niemieckiego marszanda
Gurlitta s¹ niejasnoœci,
jedynie piêæ zosta³o z
pewnoœci¹ zrabowanych.
Ta wiadomoœæ jakoœ nie
przebi³a siê w polskich
mediach. W³aœciwie
trudno siê dziwiæ, Polacy
maj¹ teraz powa¿niejsze
zmartwienia na g³owie.
Ale bior¹c pod uwagê, i¿
dotyczy ona sprawy, która
nieco ponad dwa lata temu
zelektryzowa³a miliony
czytelników, jest to cisza
znamienna.

Po prostu nie takiego newsa ocze-
kiwano. Przecie¿ nadzieje budowano o-
gromne. Nag³ówki w gazetach i portalach
internetowych krzycza³y: „Polska od-
zyska obrazy zrabowane przez nazistow-
skie Niemcy? Konsul RP zrobi³a pierwszy
krok. Jest o co walczyæ, ³¹czn¹ wartoœæ
obrazów oszacowano na miliard euro”;
„Obrazy z Polski w kolekcji Gurlitta?
Ministerstwo Kultury poda³o, ¿e w cen-
nej kolekcji obrazów Hildebranda Gur-
litta, znalezionej w mieszkaniu jego sy-
na, mog¹ znajdowaæ siê obrazy z Pol-
ski”. Raport opublikowany 14 stycznia
2016 r. przez zespó³ niezale¿nych eks-
pertów (wynajêtych przez rz¹d krajowy
Bawarii i niemieckie w³adze federalne za
blisko 2 mln euro) grzebie wszystkie te
nadzieje.

Przypomnijmy: kolekcjê odnale-
ziono w monachijskim mieszkaniu syna
marszanda, Corneliusa Gurlitta oraz w
nale¿¹cym do niego domu w austriackim
Salzburgu. Odkrycia obrazów dokonano
przypadkowo – przy rewizji podjêtej

w zwi¹zku z podejrzeniem pope³nienia
przez Gurlitta juniora nadu¿yæ podatko-
wych.

Kiedy pod koniec 2013 roku pisa-
³em na ³amach NGP o sensacyjnym od-
kryciu zbioru prawie 1500 dzie³ dzie³
zdefiniowanych przez nazistów jako
sztuka zdegenerowana, ukrytych przez
ponad pó³ wieku przed oczami œwiata, a
pochodz¹cych g³ównie z wycofywa-
nych w drugiej po³owie lat 30. zasobów
muzeów niemieckich, stara³em siê zacho-
waæ zimn¹ krew. Patrz¹c na wstêpn¹ li-
stê prac, pierwsze dostêpne zdjêcia i ana-
lizuj¹c losy twórcy tej kolekcji, zadawa-
³em pytanie: Czy rzeczywiœcie zawiera
dzie³a zrabowane w Polsce lub polskim
kolekcjonerom?

Dla wiêkszoœci polskich mediów
by³a to „oczywista oczywistoœæ” a z-
identyfikowanie takich prac by³o tylko
kwesti¹ czasu, a proces ten opóŸnia³a
tylko opiesza³oœæ w³adz niemieckich,
które – jak wiadomo – nie pal¹ siê do
rozliczania hitlerowskich przestêpstw.
Gor¹czce miliarda „do odzyskania” nie
opar³ siê nawet znany historyk sztuki,
prof. Jerzy Mizio³ek, który w wywia-
dzie dla dziennika „Polska. The Times”
mówi³: „Bior¹c pod uwagê fakt, jak licz-
ny jest ten zbiór, jak i to, ¿e obrazy mog¹
pochodziæ nawet z XVI w., i co wiêcej –
zosta³y dobrane w tak przypadkowy spo-
sób, jestem niemal pewien, ¿e znajdziemy
tam polskie akcenty. Nie zgadzam siê ze
stwierdzeniami, ¿e znalezienie w Mona-
chium dzie³ nale¿¹cych do Polaków jest
praktycznie niemo¿liwe”.

Nie mam zamiaru chwaliæ tu swo-
jej intuicji. Po prostu ka¿dy krytyk sztuki
oraz obserwator œwiatowego rynku sztu-
ki od razu musia³ mieæ w¹tpliwoœci co
do „polskoœci”, a przede wszystkim ran-
gi i wartoœci kolekcji. Nie mieli ich tylko
dyletanci, podobni do tych, których na
przyk³ad zachwyci³a (i co gorsza nadal
zachwyca) tzw. kolekcja Porczyñskich,
sk³adaj¹ca siê z przede wszystkim z ta-
nich kopii znanych obrazów, ich mniej
lub bardziej udanych naœladownictw
oraz stuprocentowych fa³szerstw. Swoj¹
drog¹ mo¿e w³adze Warszawy zrobi¹
wreszcie coœ z tym artystycznym kurio-
zum zajmuj¹cym jeden z najpiêkniej-
szych gmachów w centrum stolicy przy
Placu Bankowym – o ironio – zaledwie
o rzut beretem od Ratusza. Porczyñski
zaszanta¿owa³ ignorantów i zagra³ na ich
snobizmie rzucaj¹c nazwiskami Rem-
brandta, Rubensa czy Velasqueza oraz
nazywaj¹c swoj¹ „kolekcjê”  imieniem
Jana Paw³a II – nota bene – bez wiedzy
i zgody polskiego papie¿a. W przypadku
Gurlitta, obok dyletanctwa i zwyk³ej
chciwoœci, mieliœmy do czynienia z epi-
demi¹ poprawnoœci politycznej, nakazu-
j¹cej szybkie i g³oœne potêpienie nazi-
stowskiego re¿imu i jego popleczników.
Takich jak Hildebrand Gurlitt, który gro-
madzi³ obrazy zdyskwalifikowane w
muzeach lub skonfiskowane b¹dŸ te¿ od-
kupione po zani¿onej cenie od w³aœci-
cieli, w wiêkszoœci niemieckich ̄ ydów.
Ale ¿aden z tych domagaj¹cych siê ra-
dykalnych aktów sprawiedliwoœci i na-
tychmiastowego zwrotu prac, nie mia³
w istocie zielonego pojêcia, jaka by³a
faktyczna proweniencja prac, jakie by³y
rzeczywiste ich losy – przed, w trakcie,
i po wojnie.

Oczywiœcie, obok kwestii czysto
prawnych, pozostaje wymiar moralny
dzia³alnoœci Gurlitta i (nie)etycznego
trybu gromadzenia przez niego kolekcji.
W ka¿dym razie tej czêœci, która pocho-
dzi³a od osób prywatnych. Obrazy ku-
pione od muzeów, niezale¿nie od naszej
oceny barbarzyñskiego pomys³u usuwa-
nia z ich œcian prac „niearyjskich” lub
choæby tylko awangardowych twórców,
Gurlitt posiad³ w pe³ni legalnie. Je¿eli
coœ zosta³o zagrabione, na ogó³ mo¿na
to udowodniæ lub choæby wyraziæ w¹t-
pliwoœæ co do tytu³u w³asnoœci dzie³a,

ale je¿eli za obraz zap³acono nisk¹ cenê,
nie jest ³atwo dowieœæ, ¿e rzeczywiœcie
by³a ona ra¿¹co ni¿sza od aktualnej war-
toœci rynkowej pracy. Nawet najwy¿szej
jakoœci artystycznej dzie³o dopóki nie
znajdzie nabywcy mo¿na uwa¿aæ – z
punktu widzenia rynku – za pozbawione
wartoœci.

Dlatego do oskar¿eñ kierowanych
pod adresem marszandów, ¿e kupili coœ
„za tanio” nale¿y podchodziæ z du¿¹ o-
stro¿noœci¹. Bywaj¹ oczywiœcie okolicz-
noœci, tak jak w przypadku Gurlitta, mo-
g¹ce wzmacniaæ tezê, i¿ nabywca zap³aci³
za ma³o, skoro sprzedaj¹cy byli pod pre-
sj¹ czasu, policyjnych nacisków, klimatu
nagonki, czy dramatycznej sytuacji ma-
terialnej  po utracie dotychczasowych
Ÿróde³ utrzymania. Praktycznie ¿ydow-
scy kolekcjonerzy w Niemczech mieli
do wyboru: albo utraciæ obraz, czy ca³¹
kolekcjê, albo przyj¹æ proponowan¹ za-
p³atê, choæby œmiesznie nisk¹. Co jesz-
cze bardziej komplikowa³o tê konkretn¹
sprawê, to fakt, i¿ Hildebrand Gurlitt
sam by³ ofiar¹ nazizmu. Jako „Misch-
ling’, czyli mieszaniec drugiego stopnia,
wnuk ¿ydowskiej babci, by³ przedmio-
tem ró¿nych szykan. Równoczeœnie
mog³o to jednak sprawiaæ, i¿ w œrodowis-
kach ¿ydowskich cieszy³ siê wiêkszym
zaufaniem ni¿ inni marszandzi.

Z piêciu – tych bez cienia w¹tpli-
woœci – zrabowanych obrazów znajduj¹-
cych siê u Gurlitta dot¹d zwrócono pra-
wowitym w³aœcicielom dwa: „Siedz¹c¹
kobietê” Henri Matisse’a i „Dwóch jeŸ-
dŸców na pla¿y” Maxa Liebermanna. O
tym drugim obrazie, zagrabionym ¿y-
dowskiemu kolekcjonerowi Davidowi
Friedmannowi z przedwojennego nie-
mieckiego Wroc³awia, pisa³em ju¿ dwa
lata temu. Kolejne trzy sprawy s¹ w toku.
Ale ¿adna nie dotyczy jakiegoœ wielkiego
arcydzie³a sztuki o ogromnej wartoœci.
Wiêkszoœæ pozycji z pó³toratysiêcznej
kolekcji to jednak niezbyt drogie prace
na papierze.

I na koniec jeszcze jeden gorzki
paradoks. W trakcie badañ okaza³o siê,
¿e nale¿¹cy do zbioru obraz Marca Cha-
galla „Scena alegoryczna”, o który nieza-
le¿nie od siebie upomnia³o siê kilku spad-
kobierców ró¿nych kolekcjonerów, jest
falsyfikatem o nieustalonym dot¹d po-
chodzeniu.

Przysz³oœæ kolekcji pozostaje
kwesti¹ otwart¹. Nied³ugo po odkryciu
zbioru Cornelius Gurlitt zmar³. W testa-
mencie zapisa³ go muzeum sztuki w sto-
licy Szwajcarii Bernie, ale dopiero s¹d w
Monachium ma rozstrzygn¹æ, czy jednak
nie nale¿y siê on dalszej rodzinie Gurlitta.

Piotr Cegielski

P.S. Omawiana przeze mnie we
wspominanym artykule praca szwedz-
kiego dziennikarza Andersa Rydella
„Plundrarna. Hur nazisterna stal Europas
konstskatter” („Rabusie. Jak naziœci u-
kradli skarby sztuki Europy”) ukaza³a
siê w miêdzyczasie po polsku w t³uma-
czeniu Wojciecha £ygasia pod wysilo-
nym i doœæ dalekim od orygina³u tytu³em
„Bezcenne. Naziœci opêtani sztuk¹”
(Wydawnictwo Albatros 2015). Mimo
ró¿nych – wskazanych przeze mnie –
s³aboœci ksi¹¿ki, polecam jej lekturê
wszystkim zainteresowanym tematem
hitlerowskich grabie¿y dzie³ sztuki.
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Boska i tajemnicza Greta
Jako dziecko nie lubi³a szko³y.
Dokuczano jej tam z powodu lekkiej
nadwagi i wysokiego wzrostu (ju¿ jako
dwunastolatka osi¹gnê³a swój doros³y
wzrost, 170 cm). By³a wówczas bardzo
nieœmia³a i zamkniêta w sobie z powodu
kompleksów. Mówiono o niej „Boska
Greta”, ale nazywano j¹ tak¿e „Zimnym
P³omieniem Szwecji” oraz „kobiet¹
sfinksem”. Greta Garbo...

W historii kinematografii zapisa³a siê, jako jedna
z niewielu aktorek, które w jednakowym stopniu fascy-
nowa³y zarówno mê¿czyzn, jak i kobiety. Greta Gustaf-
sson urodzi³a siê 18 wrzeœnia 1905 roku w Sztokholmie.
Mia³a dwójkê starszego rodzeñstwa – siostrê Alvê i
brata Svena. Poniewa¿ jej rodzina by³a uboga, a ojciec
(z zawodu rzeŸnik) ciê¿ko zachorowa³, gdy mia³a 14
lat, Greta porzuci³a szko³ê i rozpoczê³a pracê w domu
towarowym PUB w Sztokholmie, sk¹d póŸniej zosta³a
zwolniona za kradzie¿ sukienki. Ima³a siê ró¿nych zajêæ,
by³a tak¿e pomocnic¹ fryzjera i dorabia³a jako modelka.
Wyst¹pi³a w reklamie, co umo¿liwi³o jej op³acenie kursu
teatralnego. Ta ma³a rólka w filmie reklamowym zwró-
ci³a jej zainteresowanie ku filmowi. Wtedy postanowi³a
zwi¹zaæ swoje ¿ycie z aktorstwem, studiowa³a.

W wieku szesnastu lat Erich Potschler zapropo-
nowa³ jej pierwsz¹ rolê w filmie Petter w³óczêga. Recen-

zje by³y przychylne. Jesieni¹ 1922 roku Greta zda³a
egzamin wstêpny do Królewskiej Akademii Sztuki Tea-
tralnej. I tam dostrzeg³ j¹ szwedzki re¿yser Mauritz
Stiller. To jemu zawdziêcza sw¹ pierwsz¹ wiêksz¹ rolê
hrabiny El¿biety w filmie “Gdy zmys³y graj¹”. Stiller
by³ wówczas jednym z najwybitniejszych szwedzkich
re¿yserów i chêtnie pracowa³ z amatorami, gdy¿ móg³
ich sobie ca³kowicie podporz¹dkowaæ. Dyktowa³ ka¿-
dy ruch przed kamer¹, ale tak¿e ca³y sposób bycia. Za-
twierdza³ ka¿dy szczegó³ kostiumów i makija¿u, ucze-
sania, bi¿uterii itp. Ustala³ jej tryb ¿ycia osobistego i
towarzyskiego. Wymyœli³ jej pseudonim: Greta Garbo.

“Gdy zmys³y graj¹” okaza³ siê filmowym sukce-
sem i wkrótce Garbo, w roku 1925, przyby³a ze Stille-
rem do Berlina, gdzie zagra³a w kolejnym filmie tego re-
¿ysera “Zatracona ulica”. To ugruntowa³o jej pozycjê
aktorki w tak zwanej “filmowej szkole szwedzkiej”.
W Berlinie pozna³a Louisa Mayera, jednego z za³o¿y-
cieli Metro-Goldwyn-Mayer, najwiêkszej wówczas
wytwórni filmowej. Zaproponowa³ Stillerowi i Garbo
wyjazd do Hollywood, by tam produkowaæ kolejne
filmy.

Garbo prezentowa³a – ze wzglêdu na swoje po-
chodzenie i nietuzinkow¹ urodê (która staje siê ka-
mieniem wêgielnym jej gry i sukcesu) – typ egzotycznej
piêknoœci. Ale pocz¹tki w USA nie by³y ³atwe. Piêkna
i tajemnicza Szwedka by³a nieœmia³a i nie zwraca³a na
siebie uwagi dziennikarzy. Problemem by³a tak¿e bariera
jêzykowa. Jej dalsza kariera wymaga³a zmiany wizerun-
ku.

W 1926 roku zagra³a w “Kusicielce” i tak naro-
dzi³a siê kobieta-wamp. Na planie swojego trzeciego
hollywoodzkiego filmu “Symfonia zmys³ów” z 1926
roku Garbo spotka³a siê z Johnem Gilbertem. Motywem
filmu jest znowu wamp zapl¹tany w trójk¹t mi³osny.
Romans odtwórców g³ównych ról nie ogranicza³ siê
jednak jedynie do gry. Gilbert mia³ wtedy 29 lat, a Garbo
21. Powa¿nie myœla³a o przysz³oœci i swoj¹ karierê bu-
dowa³a z ¿elazn¹ konsekwencj¹, nie w g³owie jej by³y
romanse. Kiedy Louis B. Mayer nie chcia³ jej daæ pod-
wy¿ki, przez siedem miesiêcy strajkowa³a i nie poja-
wia³a siê na planie. Dziêki pomocy prawników osi¹gnê³a
swój cel – otrzyma³a podwy¿kê i status gwiazdy pierw-
szej wielkoœci. Odnios³a sukces.

Nadesz³a jednak era dŸwiêku, a niski, gard³owy
g³os Grety powstrzymywa³ producentów przed obsa-
dzaniem jej. Jednak pokona³a i tê przeszkodê. By³a je-
dn¹ z nielicznych gwiazd kina niemego, która z sukcesem
kontynuowa³a karierê w filmie dŸwiêkowym. W roku
1930 mia³ premierê pierwszy dŸwiêkowy film Gar-
bo “Anna Christie”. Okaza³ siê on du¿ym sukcesem,
podobnie jak ”Romans”, dwukrotnie nominowany
do Oscara. Rok póŸniej zagra³a g³ówn¹ rolê w fil-
mie ”Mata Hari”, a w kwietniu 1932 wyst¹pi³a w pro-
dukcji ”Ludzie w hotelu”, opartej na powieœci Vicki
Baum. W filmie tym Garbo wypowiedzia³a legendarne
ju¿ s³owa “Chcê byæ sama”. Film ten, w którym zagrali
tak¿e Joan Crawford i John Barrymore, odniós³ ogrom-
ny sukces.

Pod koniec 1933 roku aktorka zagra³a g³ówn¹
rolê w ”Królowej Krystynie”, która uznawana jest za
jej najlepsz¹ kreacjê. Dobrze przyjêty zosta³ tak¿e ko-
lejny film, ”Dama kameliowa”, ale ju¿ ”Pani Walew-
ska” z 1937 roku nie zdoby³a uznania krytyków.

W 1939 roku wyst¹pi³a w swoim pierwszym
filmie komediowym “Ninoczka”, któremu towarzyszy³
s³ynny reklamowy slogan “Garbo laughs” – “Garbo siê
œmieje”.

W 1941 nakrêcono ostatni, jak siê póŸniej okaza-
³o, film z Gret¹ Garbo. By³a to ”Dwulicowa kobieta”,
w którym aktorka zagra³a podwójn¹ rolê. Produkcja ta
okaza³a siê ca³kowit¹ pora¿k¹ komercyjn¹ i zebra³a bar-
dzo negatywne oceny krytyków. Po tym filmie Garbo
wycofa³a siê z bran¿y filmowej. Po raz ostatni pokaza³a
siê na ekranie... w filmie pornograficznym ”Adam &
Yves” (1974 r.), uchwycona w kadrze, gdy przypadko-
wo znalaz³a siê na planie, spaceruj¹c po ulicy Nowego
Jorku.

Rezygnacja z kariery filmowej przynios³a jej na
dobre wymiar legendy. Mia³a zaledwie 36 lat, ale nie
chcia³a wróciæ na plan filmowy. Ca³kowicie wycofa³a
siê tak¿e z ¿ycia publicznego, mimo ¿e najwiêksi re¿y-
serzy proponowali jej g³ówne role. Na niemal pó³ wieku
ukry³a siê w swoim domu, podsycaj¹c zainteresowanie
prasy. Za ¿ycia sta³a siê legend¹, kimœ nieosi¹galnym.

Greta Garbo prowadzi³a samotniczy tryb ¿ycia.
Stroni³a od ludzi i Ÿle czu³a siê w otoczeniu t³umu. O-
powiadano, ¿e podczas krêcenia scen zbiorowych, w

Greta Garbo z Johnem Gilbertem (1928)
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których bra³a udzia³ wiêksza liczba aktorów i statystów,
musiano pos³u¿yæ siê dublerk¹. Rzadko udziela³a wy-
wiadów i nie opowiada³a o swoim ¿yciu prywatnym,
co przyczyni³o siê do stworzenia jej mitu i legendarnego
wizerunku femme fatale. Jej izolowanie siê od ludzi
przybiera³o formê autyzmu, szczególnie w póŸniej-
szych latach ¿ycia, po tym jak aktorka wycofa³a siê z
bran¿y filmowej.

Ju¿ jako dziecko zdradza³a sk³onnoœci do izolacji,
co w jej doros³ym ¿yciu mia³o rozwin¹æ siê na szersz¹
skalê. Jeszcze w drodze ze Szwecji do USA, na statku,
pozna³a Vendelê Berg, któr¹ zatrudni³a póŸniej jako
swoj¹ sekretarkê. Vendela chroni³a Gretê przed cie-
kawskimi reporterami, pomaga jej wynajmowaæ domy,
podpisywaæ kolejne kontrakty i inwestowaæ pieni¹dze.
Mieszka³y, pracowa³y i podró¿owa³y razem, razem
rozmawia³y o scenariuszach planowanych filmów. Ra-
zem styka³y siê z hollywoodzk¹ socjet¹ tamtych lat, w
tym równie¿ ze s³awnymi przyjació³mi Grety, Johnem
Gilbertem, Nilsem Astherem czy Mercedes de Acost¹.
Podobno nikt nie zna³a Garbo tak dobrze, jak Vendela.

Alexander Walker w ksi¹¿ce poœwiêconej Grecie
Garbo rysuje niezwyk³y portret tej niezwyk³ej kobiety,
która fascynowa³a mê¿czyzn. Jej zagadkowa twarz,
dystans, który stara³a siê zawsze zachowaæ, dzia³a³y
jak magnes. By³a poci¹gaj¹ca i niedostêpna zarazem.
Walker pisze, ¿e otacza³a j¹ tajemnica, mur, który mê¿-
czyŸni próbowali przebiæ. Ale ona nie umia³a kochaæ.
Jak zwierza³a siê pod koniec ¿ycia Lilli Palmer, ¿a³owa³a
tylko, ¿e nigdy nie mia³a dziecka. A przecie¿ co najmniej
stu mê¿czyzn stara³o siê j¹ zdobyæ... Greta Garbo twier-
dzi³a, ¿e ¿aden nie by³ tym w³aœciwym.

Pisze o niej tak¿e Józef Hen w ksi¹¿ce “Nie bojê
siê bezsennych nocy”. Czym mo¿na by³o zdobyæ Gretê
Garbo? Jeœli unika³a czysto fizycznych zwi¹zków (lub
przynajmniej je ukrywa³a) - jaki atut móg³ mieæ mê¿-
czyzna wobec jej talentu, s³awy, pieniêdzy? Chaplin mia³
zawsze tylko starletki, to one na niego polowa³y – by³
dla nich szans¹. Zakochiwa³ siê i szed³ od rozczaro-
wania do rozczarowania. Stokowski! Tak, wielki muzyk,
s³awa z innej dziedziny, która byæ mo¿e wydawa³a jej
siê magi¹, czymœ nieosi¹galnym. Pomieszkali razem,
popodró¿owali, magia siê skoñczy³a, zosta³ ob³aska-
wiony starszy pan, nie bez dziwactw. /.../

Garbo. Przedtem Greta Gustafsson, trochê pu-
co³owata dziewczyna, której ojciec by³ œmieciarzem i
parobkiem, matka te¿ z najni¿szych warstw. Wyros³a w
domu bez ubikacji. Jak Pola Negri. Jak te ³ódzkie dziew-
czêta, które ozdabia³y Honoratkê, wysiaduj¹c u boku
startuj¹cych do kariery filmowców i literatów. Piêkne
dziewczyny, które nade wszystko chcia³y uciec ze swojego
œrodowiska. Poli Cha³upiec marzy³y siê salony, tytu³y
ksi¹¿êce, ³azienki z bia³ymi telefonami, czarnoskóra
s³u¿ba. Te z Honoratki nie mia³y jej talentu (i odrobiny
szczêœcia) – mia³y tylko ten sam apetyt na ¿ycie. Garbo
nie potrzebowa³a tych wszystkich poz³oceñ, co Pola.
Ot, uciec, wyrwaæ siê. (Lili Palmer opowiada w swoich
pami¹tnikach, ¿e kiedyœ na jachcie zakrad³a siê do ³a-
zienki zaprzyjaŸnionej Grety: rozczuli³o j¹, ¿e jedynie,
co le¿a³o na pó³ce z kosmetykami, to by³ stary szczerbaty
grzebieñ). Kiedy zaczê³a siê kariera, myœla³a g³ównie o
tym, ¿eby siê zabezpieczyæ. Tak¿e ich, swoj¹ rodzinê.
Dobra córka.

Intymne ¿ycie Grety Garbo to jeszcze jedna ce-
gie³ka do jej legendy. Pe³ne niedomówieñ i tajemnic,
które ciê¿ko zweryfikowaæ. Ponoæ by³a osob¹ bisek-
sualn¹ (choæ wed³ug czêœci osób znaj¹cych j¹ prywatnie,
by³a aseksualna). Mia³a romans miêdzy innymi z ak-
torem Johnem Gilbertem, ale tak¿e z Marlen¹ Dietrich i
pisark¹ Mercedes de Acosta. Jedni mówi¹, ¿e jedynym
mê¿czyzn¹, którego pragnê³a poœlubiæ, by³ jej mentor
z najwczeœniejszych lat Mauritz Stiller, inni uwa¿aj¹,
¿e to nieprawda, gdy¿ Stiller by³ homoseksualist¹. Po-
dobno z Johnem Gilbertem aktorka mia³a wzi¹æ œlub,
ale w ostatniej chwili, podczas sk³adania podpisów,
od³o¿y³a pióro.

I nigdy nie wysz³a za m¹¿, nie mia³a dzieci.

Czterokrotnie nominowano j¹ do Oscara za naj-
lepsz¹ rolê kobiec¹. W 1999 roku trafi³a na 5. miejsce
listy najlepszych aktorek wszech czasów, stworzonej
przez Amerykañski Instytut Filmowy.

Po wycofaniu siê z ¿ycia aktorskiego, prowadzi³a
niemal pustelnicze ¿ycie w Nowym Jorku a¿ do koñca
swojego ¿ycia. Zmar³a 15 kwietnia 1990 roku na zapa-
lenie p³uc i niewydolnoœæ nerek. Jej cia³o po œmierci
poddano kremacji i po d³ugotrwa³ych formalnoœciach
prawnych prochy aktorki spoczê³y w koñcu na cmenta-
rzu Skogskyrkogarden w jej rodzinnym Sztokholmie.

Stanis³aw Sobolewski

SZWECJA NA WEEKEND

Limes Norrlandicus
Wzd³u¿ dolnego biegu Dalälven
biegnie biologiczna granica miêdzy
Œrodkow¹ a Pó³nocn¹ Szwecj¹.
Nazywa siê j¹ Limes Norrlandicus - tu
spotykaj¹ siê okazy fauny i flory
Po³udnia i Pó³nocy. To jeden z
najpiêkniejszych zak¹tków Szwecji - o
niespotykanej gdzie indziej bogactwie
¿ycia biologicznego.

Ze Sztokholmu jest tutaj zaledwie 150 kilome-
trów. Mo¿na dojechaæ do Uppsali i stamt¹d drog¹ numer
272, albo pojechaæ dalej E4 w kierunku Gävle i tam na
zjeŸdzie 193 skrêciæ w drogê 292. Park narodowy Färne-
bofjärden le¿y na samym pograniczu województwa
uppsalskiego i Gästrikeland. Oko³o dwóch godzin sa-
mochodem ze stolicy Szwecji doje¿d¿amy do Gysinge,
gdzie ko³o piêknie zachowanego pa³acu znajdziemy Na-
turum – punkt informacyjny o otaczaj¹cym nas parku
narodowym.

Posiad³oœæ Gysinge za³o¿ona zosta³a w 1668 ro-
ku przez Pedera Swenssona Printza, który otrzyma³
przywilej za³o¿enia pieca hutniczego – miejsce by³o
wymarzone: pobliski rw¹cy nurt rzeki pozwala³ na za-
³o¿enie si³owni wodnej, w okolicy nie brakowa³o tak¿e
drzewa, którym palono w piecach. Powsta³a tak¿e kuŸ-
nia, wiêc maj¹tek Gysinge sta³ siê wa¿nym producentem
wyrobów hutniczych na potrzeby szwedzkiej armii.
Wokó³ zaczê³y powstawaæ nowe zabudowania – pierw-
szy drewniany pa³ac powsta³ w po³owie XVII wieku,
a gdy sp³on¹³ na pocz¹tku XVIII wieku w jego miejsce
postawiono nowy wraz z oran¿eri¹ i licznymi zabudo-
waniami gospodarczymi.

W 1820 roku posiad³oœæ kupi³ Michael Bene-
dicks i Gysinge sta³o siê jednym z g³ównych centrów
metalurgicznych Szwecji. W 1823 roku rozpoczêto bu-
dowê, stoj¹cego do dzisiaj, okaza³ego dworu, którego
architektem by³ Carl Christoffer Gjörwell. Kamienny
pa³ac w stylu gustawiañskim gotowy by³ w 1840 roku.
Dzisiaj mieœci siê tutaj PROs Folkhögskola, a w oran¿erii
przyjemna restauracja/bar, gdzie podaj¹ doskona³e paje.

Posiad³oœæ wraz z ca³¹ osad¹ zachowa³a siê do
czasów dzisiejszych, mo¿na zwiedzaæ star¹ kuŸniê ze
starym piecem hutniczym, wœród starej zabudowy znaj-
dziemy ma³y sklepik “w starym stylu”, jakby czas za-
trzyma³ siê tutaj co najmniej 100 lat temu. Ale na pó³kach
obok bardzo wyszukanych i “staroœwieckich” produk-
tów, tak¿e wspó³czesne: artyku³y spo¿ywcze i gospo-
darstwa domowego. Niemal naprzeciwko znajdziemy
muzeum stra¿y po¿arnej i muzeum tratw. Przy nurcie
Dalälven pozosta³y fundamenty po starej si³owni wod-
nej.

Opusczamy Gyslinge w¹skim mostem (na któ-
rym mieœci siê w zasadzie tylko jeden samochód – wiêk-
szoœæ przejezdnych zatrzymuje siê na œrodku mostu,
by podziwiaæ wzburzony nurt rzeki) w kierunku Matt-
ön. Droga prowadzi oko³o 1,5 kilometra do kolejnego
mostu. Ale warto przed nim siê zatrzymaæ – wokó³ kil-
ku miejsc parkingowych wybudowano schronienia i
³awki dla turystów. St¹d te¿ prowadzi parê szlaków,
którymi warto powêdrowaæ. Nie s¹ zbyt d³ugie, przej-
œcie najd³u¿szego nie zajmie wiêcej ni¿ 2 godziny, za to
bêdziemy mieli okazjê zag³êbiæ siê w niezwyk³¹ przyro-

dê, id¹c zazwyczaj wzd³u¿ brzegu rozlewiska Dalälven.
Poniewa¿ – zw³aszcza w okresie wiosennym, po zimo-
wych roztopach – nurt rzeki rozlewa siê szeroko, du¿a
czêœæ szlaku prowadzi po d³ugich drewnianych k³adkach
po podmok³ym terenie. Latem otacza nas zapach niezli-
czonej iloœci kwiatów, powietrze pe³ne jest ró¿norod-
nych owadów, motyli i ptaków – ¿yje tutaj oko³o 100
gatunków. A najbardziej niezwyk³e s¹ niewielkie roz-
lewiska, pe³ne powalonych drzew – to robota du¿ej
iloœci bobrów, które mo¿na czasami poobserwowaæ.
Wszêdzie na brzegu poobgryzane w charakterystyczny
sposób pnie drzew - czasami widaæ, ¿e œlady s¹ œwie¿e,
co oznacza, ¿e bobry by³y tutaj przed chwil¹.

Ca³y park narodowy Färnbofjärden zajmuje oko-
³o 10.000 hektarów. Ci¹gnie siê nad szerokim rozle-
wiskiem od Gysinge na pó³nocy, po Ekedal – to oko³o
8 kilometrów. Graniczy z rezerwatem przyrody Hede-
sundafjärdens, obok Sevedskvarn, dalej na po³udnie w
kierunku Osta, Ingbo. Ca³y obszar znany jest jest z bo-
gatej fauny, ³¹k, bagien, starych lasów i kaskad rzeki.
By to wszystko zobaczyæ warto zatrzymaæ siê w Ske-
karsbo (na po³udnie od Gyslinge), gdzie jest wie¿a wido-
kowa.

Rejon Färnbofjärden to podobno jeden z najatrak-
cyjniejszych wêdkarsko rejonów Szwecji. Dla wêdkarzy
to raj – a przyje¿d¿aj¹ tu z ca³ej Europy. To wszystko
spowodowa³o, ¿e po wielu latach swoistego „oblê¿enia”
region zyska³ trochê z³ej s³awy i straci³ w oczach wêd-
karzy szukaj¹cych „dziewiczej” wody. Wspomniany
oœrodek od kilku lat dysponuje tylko dwoma domkami,
a na olbrzymim rozlewisku jakim jest Färnebofjärden
trudno zobaczyæ jakiekolwiek ³ódki.

Ale nadal liczba potencjalnych ³owisk, ich wielka
odmiennoœæ, a przede wszystkim ³owione tu ryby przy-
prawiaj¹ wêdkarzy o zawrót g³owy i sprawiaj¹, i¿ wielu
goœci przyje¿d¿a tu kilka razy do roku. Œwiadomie pro-
wadzona turystyka wêdkarska, a przede wszystkim
wspania³e, du¿e i silne ryby sprawiaj¹, ¿e obszar ten
mo¿na œmia³o okreœliæ mianem prawdziwego wêdkar-
skiego eldorado. Bystrza Tyttbo, to prywatny blisko
dwukilometrowy odcinek rzeki Dal pomiêdzy rozlewis-
kami Färnebofjärden a Tyttbo. Z obu stron ograniczony
naturalnymi progami rzecznymi. To miejsce dobre na
³owisko lipienia i pstr¹ga, ale równie¿, a mo¿e nawet
przede wszystkim sandacza, szczupaka i okonia. Mo¿-
na na nim wêdkowaæ z brzegu i z ³odzi wyposa¿onej w
silnik.

To tak¿e znakomity rejon na weekendowy wy-
pad ze Sztokholmu. Bli¿ej natury ni¿ tutaj, nikt nie bê-
dzie. (ngp)
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Innego rodzaju spraw¹, która ma
zwi¹zek z satyrycznym charakterem
pisma Urbana, by³o oskar¿enie, ¿e w
sierpniu 2012 roku tygodnik “Nie” opu-
blikowa³ na pierwszej stronie grafikê
przedstawiaj¹c¹ zdziwionego Jezusa.
By³a to ilustracja tekstu o spadaj¹cej
liczbie praktykuj¹cych chrzeœcijan w
Europie i na œwiecie. Wkrótce do proku-
ratury szeœæ osób wnios³o skargê twier-
dz¹c, ¿e ta satyryczna grafika obra¿a ich
uczucia religijne. 

S¹d Rejonowy dla Warszawy-
Mokotowa wyda³ wyrok w tej sprawie,
w trybie nakazowym (bez rozprawy i
prawa do obrony). Redakcja mia³a zap³a-
ciæ 1.000 z³otych kary, ale wywo³a³a o-
burzenie Urbana, który oœwiadczy³, ¿e
na ca³ym œwiecie symbole religijne s¹
przedmiotem ¿artów, wiêc dlaczego mo¿-
na przedstawiaæ Chrystusa frasobliwego
lub umêczonego, a nie wolno przypisaæ
mu zdziwionej miny? Ju¿ wczeœniej w
2002 roku Urban skar¿y³ Pañstwo Pol-
skie do Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka w Strasbourgu za skazanie
go na 20 tys. z³ grzywny za zniewa¿enie
w Jana Paw³a II. Chcia³ w ten sposób na
forum miêdzynarodowym przeciwsta-
wiæ siê sytuacji, w której wszelka kryty-
ka i satyra dotycz¹ca papie¿a jest w Pol-
sce zakazana.

O ile procesy przeciwko Urbano-
wi i “Nie” nie budzi³y g³oœniejszych pro-
testów (nie móg³ on bowiem liczyæ na
sympatiê wiêkszoœci Polaków), to poka-
za³y jednak, ¿e granice miêdzy satyr¹,
wolnoœci¹ wypowiedzi i odpowiedzial-
noœci¹ za s³owo s¹ œciœle ze sob¹ powi¹-
zane. Zreszt¹ ostatnie lata pokaza³y, ¿e
polskie s¹dy i prokuratura coraz czêœciej
musz¹ decydowaæ co w twórczoœci saty-
rycznej jest zabawne, a co jest pomówie-
niem lub obraz¹. Jak pisa³ Sadurski coraz
czêœciej dochodzi do spiêæ na linii: twór-
czoœæ satyryczna - prawo. Kiedyœ by³
urz¹d cenzury, teraz ka¿dy satyryk mo¿e
mówiæ, pisaæ i drukowaæ co zechce, a
funkcje cenzury przejê³y s¹dy i proku-
ratura, a tak¿e KRRiT. Czasami w roli
cenzora wystêpuj¹ poprawnie politycz-
nie media. I – tu warto dodaæ – politycz-
na koniunktura, któr¹ w dzisiejszej Pol-
sce kszta³tuj¹ podzia³ polityczny: nie
tylko na lewicê i prawicê, ale tak¿e na
doœæ abstrakcyjny pojêcia: “patriotów”
i “zdrajców, czy te¿ na “prawdziwych
Polaków” i “postkomunê”. A ¿e czêsto
ka¿da w³adza boi siê satyry (która jest
przecie¿ orê¿em, z którym trudno wal-
czyæ), dochodzi w Polsce do sytuacji
paradoksalnych, które nawet satyrycy
by nie wymyœlili.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w dobie
wolnego s³owa nadawcom satyry polity-
cznej niegro¿¹ ju¿ sankcje instytucjo-
nalno-prawne, tymczasem twórca serwi-
su Antykomor.pl, RobertFrycz, we wrze-
œniu 2012 r. zosta³ uznany winnym znie-
wa¿enia prezydenta RP – pisze Magda-
lena Mateja w pracy “Satyra polityczna
w mediach. Wolnoœæ s³owa a tabu œmierci”
(Wydawnictwo UMK, Toruñ 2014). –
S¹d uzna³, ¿e czêœæ zdjêæ zamieszczonych
w serwisie Frycza, g³ównie fotomonta¿e
zawieraj¹ce wizerunek prezydenta, nie
zniewa¿aj¹ go. Natomiast za zniewa¿aj¹-
ce g³owê pañstwa uznano zdjêcia „o wy-
raŸnym kontekœcie erotycznym, seksual-
nym”; zdaniem s¹du te „zniewa¿aj¹ce,
obra¿aj¹ce,uw³aczaj¹ce” obrazy nie
mia³y nic wspólnego z aktualnym komen-
tarzem politycznym czy dyskusj¹. Ponad-
to sêdziowie napiêtnowali umieszczone
na stronie gry, w których mo¿na strzelaæ
z broni ostrej do wizerunków prezydenta:
„W ocenie s¹du jest to propagowanie
agresji w cyberprzestrzeni”. St¹d kara
ograniczenia wolnoœci dla tego, który –
zdaniem s¹du – j¹ z³ama³. Co wa¿ne, w
sposobie zatrzymania Frycza, przebiegu
procesu i samym wyroku nie tylko krytycy
rz¹du PO-PSL oraz prezydenta Komo-
rowskiego dopatrzyli siê próby cenzuro-
wania treœci internetowych i ograniczania
krytyki politycznej.

Jak wynika z raportów miêdzyna-
rodowych organizacji pozarz¹dowych,
Polska wystêpuje stosunkowo rzadko w
kontekœcie cenzury Internetu, nie znaczy
to jednak, ¿e rodzimi u¿ytkownicy sieci
mog¹ nadu¿ywaæ wolnoœci. Istnieje sze-
reg sposobów blokowania dostêpu, w-
œród nich œrodki informatyczne (np. filt-
rowanie pakietów IP i serwerów proxy
czy blokowanie serwerów DNS) oraz
dzia³ania nietechniczne: administracyjne,
fiskalne i prawne.

Odnosz¹c siê do tej ostatniej kwe-
stii, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pañstwo pol-
skie w ramach istniej¹cego prawa œciga
i karze za przestêpstwa pope³niane w sie-
ci, tj. za rozpowszechnianie pornografii
dzieciêcej, treœci rasistowskich, nadu¿y-
cia ocharakterze gospodarczym, wresz-
cie za znies³awienie. Niepokoi fakt, ¿e po-
nawiane s¹ próby wprowadzenia regula-
cji zmierzaj¹cych do œciœlejszej kontroli
sieci, a czyni siê to pod pretekstem wzmo-
cnienia bezpieczeñstwa narodowego oraz
koniecznoœci¹ eliminacji agresji
jêzykowej, pornografii dzieciêcej itp.

Zdaniem Magdalena Mateji naru-
szanie tabu w dowcipie i poprzez dow-
cip nie powinno mieæ konsekwencji w
postaci sankcji spo³ecznych, jak np. o-
braza czy oburzenie. Ale zdarza siê, ¿e
anonimowym twórcom dowcipów za-
rzuca siê szarganie œwiêtoœci, naigrywa-
nie z nieszczêœæ i tragedii, jak chocia¿by
w serii dowcipów na temat œmierci pre-
zydenta Lecha Kaczyñskiego.

Ale granice, jakie stawiaj¹ sobie
dzisiaj coraz m³odsi u¿ytkownicy Inter-
netu, niemal eliminuj¹ wszelkie tematy
tabu – dzisiaj wszystko jest dozwolone.
Czy jednak na pewno? I jak w kontekœcie
tego nale¿y rozumieæ pojêcie satyry?

dok. ze str. 7

Satyra
jako broñ

Tadeusz Nowakowski

W kolejnym odcinku:
Wspó³czesna wojna propagandowa:
“Macierewicz, czyli czubek na choinkê”

SPRZEDAM

Sprzeda³am kwiaciarniê,
pozosta³ mi magazyn: szk³o

artystyczne, wazony, doniczki
porcelanowe i plastikowe

plus ró¿ne dodatki
(wartoœæ 31.400 SEK).

Sprzedam za 6.000 SEK
T: 08-99 74 96 do 19-tej

Wizyta
w teatrze czyli o
banalnoœci z³a

Johan Ulveson i Philip Zandén w sztuce “Samtal före döden” , Lilla scenen, Kulturhuset
Stadsteatern. Foto: © Bengt Wanselius

Aleksander Kwiatkowski

Sztuka Adama Price’a “Samtal
före döden” (duñska prapremiera jesieni¹
2014) wystawiona zosta³a w sztok-
holmskim Stadsteatern (premiera w gru-
dniu 2015) w minimalistycznej sceno-
grafii, która zrazu przedstawia oszklon¹
klatkê z procesu Adolfa Eichmanna, póŸ-
niej poszczególne jej œciany slu¿¹ jako
ekrany dla numerów transportów ekspe-
diowanych przezeñ do obozów zag³ady,
wykazy zagazowanych tam ofiar, czasa-
mi czas pozosta³y do koñca sztuki i
egzekucji jej g³ównej postaci przez
powieszenie w znów po³¹czonym tymi¿
œciankami pomieszczeniu.

Sztuka w dwóch aktach jest psy-
chologicznym pojedynkiem skazanego
ju¿ Eichmanna z Moshe Landauem,
izraelskim sêdzi¹ w procesie, który –
zrazu z pozycji defenzywnej, póŸniej
jednak z wzrastaj¹c¹ pewnoœci¹ siebie –
stara siê raz jeszcze oskar¿yæ Eichmanna
o zbrodnie i wymusiæ na nim – jak Gita
Serenyi wobec Stangla i Speera – przy-
znanie swej winy. W ten pojedynek w-
plecione s¹ sceny retrospektywne, uka-
zuj¹ce karierê Eichmanna w hitlerow-
skich Niemczech i kluczowe dla tematyki
wydarzenia, jak Noc Kryszta³owa, kon-
ferencja w Wannsee, zamach na Hey-
dricha. Mo¿e tylko brak g³osowego na-
grania przemówienia Himmlera do elity
SS w Poznaniu 1943.

Pogl¹dy wyra¿ane przez posta-
cie, g³ównie Eichmanna, nie ograniczaj¹
siê do wiedzy dostêpnej dlañ po wojnie
a¿ po rok 1960, wybiegaj¹ te¿ w przy-
sz³oœæ, co pozwala ukazaæ Zag³adê jako
czyn porównywalny z dzia³aniami w³a-
dz, policji i armii izraelskiej, uznanymi
za równie naganne co mord 6 milionów.
Eichmann móg³ co prawda s³yszeæ o ma-
sakrze w Deir Yasin, ale sam rozmiar
Naqby palestyñskich Arabów, czy wrêcz
ich okreœlenie jako Palestyñczyków, sta-
³y siê aktualne dopiero od okupowania
tych terenów przez Izrael po wojnie 6-
dniowej 1967 roku, gdy Eichmann nie
¿y³ ju¿ od 5 lat.

Tak¿e Heydrich, który ju¿ nie do-
¿y³ przemówienia Himmlera, oskar¿a go
w sztuce o póŸniejsz¹ zdradê, w postaci
wstrzymania (w tajemnicy przez Führe-
rem) rozkrêconego mechanizmu Zag³ady
oraz zakulisowych pertraktacji z sojusz-
nikami (poprzez Folke Bernadotte’a) w

sprawie jednostronnej kapitulacji na
froncie zachodnim.

Jeszcze bardziej smakowite, ale
zarazem dwuznaczne i kontrowersyjne
mog³oby okazaæ siê w³¹czenie do materii
spektaklu (i oczywiœcie w ustach Eich-
manna) jakichœ nawi¹zañ do tezy Hanny
Arendt o banalnoœci z³a i obarczania
przez ni¹ wspó³win¹ za Zag³adê ¿ydow-
skich Judenratów.  Tê banalnoœæ  widaæ
najwyraŸniej w scenie, gdy Eichmann (w
czasie procesu podkreœlaj¹cy, ¿e sam,
w³asnorêcznie nikogo nie zabi³), prowo-
kowany przez Heydricha, nie jest w
stanie tego dokonaæ z wymierzonym w
ortodoksyjnego Zyda pistoletem w rêku.

Te uwspó³czeœniaj¹ce na si³ê
anachronizmy s¹ równie nieprzekony-
wuj¹ce jak oskar¿enie Zydów przez
Eichmanna, ¿e za ma³o siê bronili, który
to fakt winien napawaæ sêdziego Landaua
równie du¿ym poczuciem winy co Eich-
manna za Zag³ade.

Psychologicznie spektakl koñczy
siê wiêc patem i w³aœciwie nie wiadomo,
jak¹ sumê przemyœleñ wywo³a u pu-
blicznoœci – s³abiej lub wcale nie przygo-
towanej na przyjêcie serwowanych tu
faktów.

Samtal före döden, re¿. Ragnar Lyth,
obsada: Johan Ulveson, Philip Zandén,
Gerhard Hoberstorfer, Allan Svensson
i in. Stadsteatern. Sztokholm
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Co? Gdzie? Kiedy?
Wydzia³ Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie

i Towarzystwo “Sztokholmski Salon Poezji”
zapraszaj¹ na

XXI EDYCJÊ SALONU
Goœciem wieczoru bêdzie

Ma³gorzata Bañka

W³aœnie kocham. Poœwiatowska.
Spektakl muzyczny oparty na wierszach, listach i na prozie

Haliny Poœwiatowskiej

Scenariusz: Ma³gorzata Bañka
Muzyka: Ma³gorzata Bañka
Obsada: Ma³gorzata Bañka

sobota, 6 lutego 2016 r. godz.18:00
Siedziba Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie

Prästgardsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

Uwaga: ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc, uczestnictwo
w spektaklu jedynie na podstawie uprzedniej rezerwacji miejsc.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ od 28 stycznia 2016 telefonicznie

w godzinach 17-19 : 08 7393839; 073 5051127
Obowi¹zuje kolejnoœæ zg³oszeñ.

LISTY DO REDAKCJI

Panie Redaktorze,
przyje¿d¿am do Szwecji na œwiêta. Je¿d¿ê tu od wielu lat. Dosta³am teraz

“Now¹ Gazetê Polsk¹” z dn. 20 grudnia 2015 roku. Jestem ni¹ zbulwersowana!
Zastanawiam siê komu Pan s³u¿y? I jaki cel chce Pan osi¹gn¹æ propaguj¹c osz-
czerstwawobec nowej polskiej demokracji? Dlaczego Pan truje Polaków w Szwe-
cji? Nazwiska Ho³uj czy Lis Ÿle s¹ w Polsce odbierane!

Jak mo¿e Pan na pierwszej stronie truæ Polaków Komitetem Obrony Drañ-
stwa! Dlaczego Pan uczciwie nie napisze o tym, kto zniszczy³ demokracjê w kraju
okopuj¹c siê w licznych spó³kach Skarbu Pañstwa i ministerstwach i doprowadzi³
nasze Pañstwo do ruiny, nie tylko gospodarczej, ale i moralnej!

Ludzie ju¿ tego mieli doœæ i w demokratycznych wyborach zag³osowali na
PiS i prawicê.. Doœæ tych k³amstw, matactw i afer, ³¹cznie z kradzie¿ami i nieucz-
ciwym wynajmem pomieszczeñ w Pa³acu Królewskim w Warszawie przez by³ego
Prezydenta. Dlaczego Pan o tym nie napisze - to fakty sprawdzone, a tak¿e ca³ej
prawdy o Trybunale Konstytucyjnym, którym PO chcia³o zaw³adn¹æ przez wczeœ-
niejszy wybór sêdziów, niezgodny z Konstytucj¹. Trudno uwierzæ, ¿e Pan o tym nic
nie wie - po prostu wygodniej jest Panu pisaæ k³amstwa i oszczerstwa, bo te po
pewnym czasie pisania uznane bêdê za prawdziwe.

Jest pan nieobiektywny jako dziennikarz. Dlaczego Pan nie pisze o zmia-
nach w Polsce, które zdecydowanie prowadz¹ nas ku lepszej przysz³oœci w trosce
o Wszystkich Polaków? I o Panu Prezydencie Andrzeju Dudzie wraz z Ma³¿onk¹,
którzy wreszcie godnie reprezentuj¹ nasz Kraj?

Proszê nie myœleæ, ¿e jestem osob¹ zacofan¹. Widzê dok³adnie nasz¹ rzeczy-
witoœæ, czytam wiele ksi¹¿ek i prasy, tak ze strony prawej jak i lewej, i wiem, ¿e
czas na gruntowne zmiany w³aœnie nadszed³! £¹cznie chyba z Pana Osob¹.

Proszê mi odpisaæ na ³amach gazety, publikuj¹c tak¿e mój list – niech Pola-
cy w Szwecji z tym siê zapoznaj¹.

Mam tu du¿e zastrze¿enia do Telewizji Polskiej, któr¹ tu ogl¹dam, ale w
Polsce poruszony by³ ju¿ ten temat przez Poloniê Amerykañsk¹.

Z wyrazami, ale bez szacunku
Anna Wincencik
Sztokholm, 23 grudnia 2015

Od redakcji:
“Z wyrazami, ale bez szacunku” mówi samo za siebie. Nie doœæ, ¿e list

opiera siê na pustej retoryce i propagandowych bana³ach o “ruinie gospodarczej” i
z³odziejach, demokracjê nazywa drañstwem, to w dodatku nie posiada³ adresu
zwrotnego, a “Anna Wincencik” to wymys³ prawdziwego autora (zreszt¹ mê¿-
czyzny “na emeryturze”). Jak ju¿ chce siê coœ wymyœlaæ, to proszê siê postaraæ
lepiej. 

W zasadzie nie ma z czym polemizowaæ: bo autor listu nie jest zaintereso-
wany pogl¹dami drugiej strony – “Ÿle” mu siê kojarz¹ nazwiska Lisa i Ho³uja.
Gdyby czyta³ uwa¿nie NGP to zwróci³by uwagê, ¿e w³aœnie najczêœciej piszemy
o potrzebie tolerancji, o tym jak wa¿na jest demokracja, jak wa¿na jest wolnoœæ i
prawo wypowiedzi. I jak wa¿ny jest szacunek, mimo ¿e mo¿na nie zgadzaæ siê z
pogl¹dami innych, a nawet je ostro krytykowaæ. I tego szacunku bardzo czêsto
brakuje.

Pytanie “komu Pan s³u¿y?” wpisuje siê wiêc w ten brak tolerancji i sugeru-
je jakieœ podejrzane sprawy. Autor pisze te¿ o tym, ¿e “propagujemy oszczer-
stwa wobec nowej polskiej demokracji”... Ja rozumiem, ¿e dla autora listu, wraz z
ostatnimi wyborami, pad³ jakiœ obcy i paskudny re¿im w Polsce, ¿e pewnie by³a
to jakaœ dyktatura i zamordyzm Tuska. Teraz nagle “w demokratycznych wybo-
rach” wybrano demokratyczne w³adze. Tê kombinacjê myœlow¹ mo¿na ³atwo
obœmiaæ, bo nagle siê okazuje, ¿e “demokratyczne wybory” mamy wtedy, gdy
wygrywamy MY, a nie ONI. Wczeœniej by³o niedemokratycznie...

Chcê te¿ wyprowadziæ autora listu z b³êdu: nie ma ¿adnej “nowej polskiej
demokracji” – jest wci¹¿ ta sama “demokracja”. Która w³aœnie dzisiaj jest zagro-
¿ona przez pomys³y nowej, legalnie wybranej w³adzy. I o tym na ³amach NGP
piszemy.

Dla odmiany: z wyrazami szacunku
Tadeusz Nowakowski NGP

Z wyrazami,
ale bez szacunku

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Katarzyny Jagiellonki
przy Ambasadzie RP w Sztokholmie

przyjmuje zapisy na rok szkolny 2016/2017
  

Trzy poziomy nauczania: szko³a podstawowa,
gimnazjum, liceum.

Szczegó³owe informacje na stronie:
www.sztokholm.orpeg.pl

Oferujemy now¹ formê opieki lekarskiej dla Polaków
mieszkaj¹cych czasowo lub na sta³e za granic¹. Jesteœmy

pewni, ¿e mo¿emy byæ pomocni w wielu trudnych, ale te¿ i tych
prostych przypadkach gdzie potrzebna jest rozmowa

z lekarzem, konsultacja lub orientacja
w miejscowym systemie opieki zdrowotnej,

ubezpieczeniach zdrowotnych itp.

Oferujemy telekonsultacje lekarskie ogólne i specjalistyczne
w umówionych godzinach. W zakresie konsultacji

specjalistycznych poza typowymi specjalizacjami medycznymi
oferujemy telekonsultacje w zakresie psychiatrii,

psychologii i logopedii.

Nasz program „Powrót do Zdrowia” pozwala na organizacjê
leczenia za granic¹ i w kraju tak, aby dopasowaæ proces

leczenia do mo¿liwoœci czasowych pacjenta, posiadanych
ubezpieczeñ itp.

 Dla osób posiadaj¹cych rodziców w kraju
oferujemy us³ugi Teleopieki.

Dla osób przewlekle chorych (np. cukrzyca) oferujemy
platformy monitoruj¹ce i programy wsparcia.

Wiêcej informacji
na www.mdtmedical.eu lub info@mdtmedical.eu

Tel. +48 85 874 23 50




