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TERESA URBAN: Nie jestem 
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i obowiązki. 10
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Tadeusz Nowakowski

ADOLF SZUTKIEWICZ 1940-2019

Wszystko wskazuje na to, że również i w tym ro-
ku Kongres Polaków w Szwecji nie dostanie dotacji 
szwedzkiej. Na stronach Myndigheten för Ungdoms- 
och Civilsamhällesfrågor, urzędu który zajmuje się 
przyznawaniem dotacji dla organizacji imigranckich, 
nie uwzględniono Kongresu.

Dotację dostało natomiast Zrzeszenie Organizacji 
Polonijnych w Szwecji w wysokości podobnej jak w 
roku 2018. Tak zwany föreningsbidrag przyznano w 
wysokości 360.007 koron. 

Pieniądze na działalność w 2019 roku od sztok-
holmskich władz komunalnych otrzymało także 
Szwedzko-Polskie Centrum Seniora: 206.519 koron 
(föreningsbidrag) plus 90.000 koron (lokalbidrag). 

Trudno przewidzieć, jakie konsekwencje będzie 
miało nieprzyznanie już po raz drugi dotacji dla 
Kongresu. Ale póki w Kongresie nie nastąpią zmiany 
personalne i zmiana polityki, Szwedzi będą zapewne 
wstrzymywać się z wydaniem decyzji pozytywnej. 
(ngp)

Kongres 
znowu bez 
dotacji?

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że 

w dniu 22 stycznia 2019 roku 
zmarł

Adolf Szutkiewicz
nasz ukochany

Mąż, Ojciec, Dziadek i Teść

Cnota 
dawno 
utracona

Wódz co prawda nie ma karty bankowej ani pra-
wa jazdy, ale za to ma charpkę na wieżowce. O ile 
jednak karta bankowa i umiejętność jeżdżenia samo-
chodem nie muszą być standardem dla polityków, 
to rozgraniczenie między biznesami a działalnością 
polityczną standardem już być powinno. Ale Prawo 
i Sprawiedliwość (w kontekście tej nazwy wszystko 
dalej brzmieć będzie już śmiesznie) pisze własne stan-
dardy, bo podobno taka była wola Narodu. 

Nagranie biznesowych szachrajstw i machinacji z 
udziałem Jarosława Kaczyńskiego nie tylko uświada-
mia, że Wódz nie jest taki niewinny i niezaradny, jak 
go malują, ale przede wszystkim pokazuje hipokryzję 
tej władzy, która z nagrań “u Sowy” kręciła bat na po-
przednią ekipę. Ośmiorniczki kontra wykorzystywa-
nie politycznych wpływów na zaciąganie gigantycz-
nych kredytów z banków państwowych na budowę 
wieżowców w centrum Warszawy, to przysłowiowy 
pryszcz... “Zagarek Nowaka” w zestawieniu z “dojną 
władzą”, gdzie ciotki i pociotki związane z PiS dre-
nują spółki państwowe, także pokazuje jak daleko 
Polska zaszła. Tylko niestety – w złą stronę. 

Historia zapewne rozliczyć kiedyś Wodza surowo, 
ale szkód wyrządzonych tak łatwo nie da się napra-
wić. A szkodą główną jest przyzwolenie na demontaż 
państwa prawa. Obywatel, który widzi, że rządzący 
traktują Państwo jak własny folwark i niemal wszyst-
ko jest dozwolone, uzna, że i on ma do tego prawo. 
Więc dochodzi i do sytuacji, że rzekomo chroni oby-
watela “wolność słowa”, więc może maszerować z 
hasłami rasistowskimi. Skoro wolno jednym kombi-
nować, to wolno drugim nawoływać do nienawiści. 

Polityka polska straciła swoją niewinność już daw-
no temu. Wygląda na to, że nic tego nie zmieni. (ngp)

Urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi, wy-
chował na dalekim Kazachstanie, do Polski wró-
cił dopiero w 1956 roku, by znowu z niej wyjechać 
(zmuszony stanem wojennym i aresztowaniami) w 
1983 roku. Ostatnie 36 lat spędził w Szwecji. Adolf 
Szutkiewicz był nietuzinkowym człowiekiem, a gdy 
mówił o Polsce, o Wolności, to zawsze były to dla 
niego Wielkie Słowa. Zmarł po długiej chorobie – po-
zostawił po sobie bogaty życiorys.

Poznałem Adolfa w połowie lat osiemdziesiątych 
w Sztokholmie. On działał w sztokholmskim od-
dziale Kongresu Polaków w Szwecji, ja w Radzie 
Uchodźstwa Polskiego w Szwecji. Bliżej zaprzyjaź-
niliśmy się po przypadkowym spotkaniu w samolo-
cie, którym lecieliśmy na wakacyjny odpoczynek na 
Maderę. 

Był człowiekiem ciepłym, ale upartym; bezkompro-
misowym, ale nie zacietrzewionym, wiernym swoim 
przekonaniom, który z pełnym oddaniem angażował 
się w pracę społeczną, zwłaszczy gdy chodziło o to, 
by coś zrobić dla najmłodszego pokolenia Polaków 
– czy to w Szwecji, czy w Polsce. Mając w pamięci 
lata spędzone na zesłaniu, nie zapominał nigdy o ro-
dakach, którzy tam zostali. W jednym z wywiadów, 
którym z nim nagrywałem, mówił, że los tak sprawił, 
że ani nie urodził się w Polsce, ani nie spędziłem tam 
młodzieńczych lat. “Te lata spędziłem w południo-
wym Kazachstanie. Dlatego, dla mnie, Polska była 
zawsze czymś jak bajka”. Miał świadomość, że jego 
pokolenie było wyjątkowe. Wychowało się gdy obok 
siebie egzystowały dwie historie. “Ta jedna, oficjal-
na, pisana – mówił – i ta druga przekazywana z ust 
do ust. I właśnie ona decydowała o naszym ukształto-
waniu. Ta niepisana historia była moim wskaźnikiem, 
czym jest wolność”.

I Ojciec i Dziadek Adolfa czynnie walczyli o wol-
ność Polski. Adolf poszedł w ich ślady. W latach 1977-
1979 był działaczem i kolporter KSS KOR-u, później 
związał się z Konfederacją Polski Niepodległej. Ale 
przede wszystkim, w chwili gdy rozpoczęły się strajki 
w 1980 roku, stał się jednym z ważniejszych działa-
czy Solidarności szczecińskiej. Współorganizował 
Komitet Strajkowy w Stoczni im. Adolfa Warskiego 
(spacyfikowanej przez wojsko, ZOMO, czołgi, amfi-
bie). Później był aktywnym uczestnik pomocy repre-
sjonowanym, kolporterem wydawnictw podziemnych 
i dostawcą materiałów poligraficznych dla wydawców 
prasy podziemnej. Poddawany był wielokrotnie prze-
szukaniom i przesłuchaniom. W marcu 1982 areszto-
wany, później internowany w Ośrodku Odosobnienia 
w Wierzchowie i w Strzebielinku.

Sytuacja rodzinna zmusiła go do wyjazdu z Polski, 
trafił do ośrodka dla byłych internowanych dzia-
łaczy Solidarności w Oxelösund. Stamtąd trafił do 
Sztokholmu.

“Na emigracji spotkałem ludzi tego starego poko-
lenia, którzy pasowali do tego obrazu jaki wyniosłem 
z mojego wychowania” – wspominał. “Na zesłaniu, w 
Kazachstanie, nie spotkałem Polaka, który by był nie-
wierzący. Ta wiara pomagała nam w przetrwaniu te-
go czasu i wzmacniała w nas niechęć do komunizmu”. 
Adolf, który przecież wiekowo nie należał do starego 

pokolenia emigrantów, ale poprzez swoją rodzinną hi-
storię i życiowe doświadczenia, doskonale się znalazł 
wśród tej najstarszej, ideowej emigracji, której już 
dzisiaj prawie nie ma. 

Często mówił, że wobec emigracji trzeba było wy-
kazać się wiarygodnością. Nie tylko powtarzać sloga-
ny o patriotyźmie i niepodległości, ale przede wszyst-
kim działać. I takiego go zapamiętamy. 

Takiego zapamiętali go także mieszkańcy niewiel-
kiego Człuchowa, z którym był związany emocjonal-
nie, choć nigdy tam nie mieszkał. W nocie pośmiertnej 
w lokalnej prasie pojawiło się krótkie wspomnienie, 
gdzie określono go jako człowieka zawsze uśmiech-
niętego, serdecznego i otwartego. “Pierwsze kroki 
zawsze kierował jednak do domu dziecka. Był niczym 
święty Mikołaj obładowany prezentami. Prawda 
jest taka, że był wysłannikiem Janusza i Barbary 
Bukowskich, właścicieli chyba najbardziej pluszowej 
fabryki na świecie, którzy dzięki zaangażowaniu pana 
Adolfa przekazywali pieniądze na buty, kurtki... dla 
dzieci z Człuchowa. Adolf Szutkiewicz to chyba jedy-
na osoba związana z powiatem człuchowskim (cho-
ciaż nigdy tu nie mieszkał), która została uwieczniona 
w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Z 
Człuchowem, a właściwie z Debrznem związany był 
dzięki swojej żonie - Jolancie, która właśnie z mia-
steczka nad Debrzynką pochodzi” (Piotr Furtak Nasze 
Miasto).

O swojej życiowej lekcji, pełnej nie tylko dramatów, 
ale i zabawnych anegdot, opowiedział Zygmuntowi 
Barczykowi, który z tych Adolfowych opowieści 
przygotował znakomitą książkę “Dojrzewać na polu 
bawełny” (Wydawnictwo Polonica, Sztokholm 1999). 
Pasjonująca lektura, będąca swego rodzaju podręczni-
kiem wychowania obywatelskiego. 

Adolf odszedł zbyt wcześnie. Jak na warunki 
szwedzkie, stanowczo zbyt wcześnie. Ale zapisał się 
na trwałe – i w historii Polski i w historii szwedzkiej 
emigracji.
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Sztokholmska gwiazda 
Mediów Narodowych
Stoimy na skraju przepaści. 
Najbliższy rok jest decydujący 
dla Polski. Bardzo mnie niepokoi  
rozwój sytuacji w Kraju... Tak 
mówi pani Joanna Teglund (58 
lat), mieszkająca od 1981 roku 
w Szwecji. Wbrew  pozorom pani 
Teglund nie ma na myśli łamania 
prawa, czy też prób zawłaszczenia 
państwa przez Prawo i Sprawiedli-
wość. Mimo, iż w jednym 
z wywiadów mówi, że “rząd mamy 
niby polski, a gdy PiS dochodziło 
do władzy było źle, ale teraz jest 
dużo gorzej”... Nie. 
Pani Teglund mówi o zalewającej 
Polskę... fali imigrantów.

Mieszkająca w Sztokholmie Joanna Teglund to 
“gwiazda” – jak sama określa – “jedynych prawdzi-
wie niezależnych” Mediów Narodowych (i nie chodzi 
tu o TVP, które jej zdaniem są zajęte indoktrynacją 
proimigrancką), wspierających nacjonalistyczne i 
faszyzujące organizacje polityczne w Polsce. Jest 
także stałym gościem konferencji i wieców Ruchu 
Narodowego. Przypomnijmy: powołanie Ruchu 
Narodowego ogłoszono 11 listopada 2012 po Marszu 
Niepodległości. Ugrupowanie współtworzyło wów-
czas kilkadziesiąt organizacji, które podpisały dekla-
rację ideową (wśród nich znalazły się m.in. Młodzież 
Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny – który w  
2015 opuścił RN – oraz jedyna w tym gronie partia 
polityczna, Unia Polityki Realnej Janusza Korwina 
Mikke. Ruch Narodowy odwołuje się w swoim dzia-
łaniu i tradycji do działania Romana Dmowskiego 
i związanych z nim organizacji endeckich. Ruch 
Narodowy jest z założenia partią antysystemową, 
deklarującą chęć budowy państwa narodowo-demo-
kratycznego (zastępując nim demokrację liberalną) na 
etyce i podstawach moralnych wiary chrześcijańskiej. 
Jest to ugrupowanie w czystej formie nacjonalistycz-
ne i eurosceptyczne.

Jak znalazła się w tym gronie pani Teglund? Nie 
wiadomo. Na swoim Twitterze reklamuje się jako 
“Matka, Polka, warszawianka, emigrantka. Nieza-
leżny ekspert ds. migracji z 30-letnim doświadczeniem 
w pracy z migrantami w Szwecji, zawsze blisko czło-
wieka”. Swoje “eksperckie” opinie wyraża na podsta-
wie kilkunastoletniej pracy w szwedzkim Urzędzie 
Migracyjnym i jako koordynatorka do spraw imigran-
tów przy Szwedzkim Kościele. Ale często w wywia-
dach pojawiających się na Facebooku nadal figuruje 
jako pracownik Migrationsverket, co zapewne jest już 
nieprawdą. 

Eksperckie oko Teglund nie zostawia suchej nitki 
na szwedzkim systemie przyjmowania imigrantów, 
o samych imigrantach też niewiele dobrego mówi –
nic więc dziwnego, że jej “rewelacje” o upadającej 
Szwecji, chętnie są kolportowane przez prawicowe 
witryny internetowe i średnio rozgarniętych, ale kar-
miących się nienawiścią do obcych, facebookowych 
fanów. 

Każdy bez trudu znajdzie na Internecie liczne wy-
powiedzi pani Teglund. Jeśli komuś starczy cierpli-
wości, może je wysłuchać. Teglund mówi językiem 
spokojnym, bez agresji (co jest dość rzadkie w przy-
padku osób o takich poglądach), ale plecie farmazony 
na użytek swoich wiernych słuchaczy. W noworocz-
nym programie Mediów Narodowych przepowia-
dała zagładę Polski na skutek... wciąż wzrastającej 
ilości imigrantów w Polsce. Mówiła między innymi 
o “masie imigrantów obściskujących polskie młode 
dziewczyny na sylwestrowym koncercie na Placu 
Bankowym w Warszawie” i przerażających ją sta-
tystykach: aż 33% Polaków akceptuje muzułmanina 

w rodzinie, a „niektóre dzielnice podwarszawskie są 
całkowicie zasiedlone przez obcokrajowców”. Takich 
konfabulacji w wydaniu pani Teglund jest wiele. Nie 
warto prostować ani tłumaczyć. Z badań socjologicz-
nych przeprowadzonych parę lat temu wynikało, że aż 
88% Polaków nie zna żadnego muzułmanina, a na py-
tanie: “Jaki jest Pana(i) stosunek do muzułmanów?” 
- 33% odpowiedziało: “Pozytywny”. I tylko tyle.

W długim wywiadzie (“Szwecji, jaką znali Polacy, 
już nie będzie”) który z Teglund w 2017 roku prze-
prowadził Grzegorz Lindenberg, tak mówiła o sobie: 
Kiedy w 1981 roku przyjechałam do Szwecji byłam 
zaszokowana, że tu z taką łatwością wszystko się do-
staje. Bardziej doświadczeni rodacy pouczali mnie, że 
trzeba jak najwięcej brać, bo Szwedzi są głupi, teraz 
rozdają, ale za chwilę to się skończy. (...) Muszę się 
przyznać, że ja nigdy nie interesowałam się polityką. 
Nigdy nie miałam telewizora, nie słuchałam radia, nie 
kupowałam gazet popołudniowych. Zawsze prenume-
rowałam jakiś dziennik, w którym głównie czytałam 
strony poświęcone kulturze. W 2010 roku poprosiłam 
o bezpłatny urlop w Agencji Imigracyjnej, gdzie pra-
cowałam od 2004 roku, żeby przez dwa lata praco-
wać dla Kościoła Szwecji i koordynować projekt po-
mocy imigrantom w Södertälje, mieście na południe 
od Sztokholmu znanym z tego, że po wybuchu wojny 
w Iraku przyjęło więcej uchodźców z Iraku niż Stany 
Zjednoczone i Kanada łącznie. Dla mnie, która poza 
pracą, tak jak większość Szwedów, nie miałam kon-
taktu z cudzoziemcami, to był szok. Wprawdzie wie-
działam, że Södertälje nazywają małym Bagdadem, 
ale nie zdawałam sobie sprawy z ogromu tej prze-
paści, jaka dzieli mieszkańców centrum Sztokholmu, 
gdzie mieszkam, od mieszkańców Södertälje. (...) I 
wtedy do mnie dotarło, że Szwecja to dwa różne pań-
stwa, dwie różne rzeczywistości i przepaść między ni-
mi coraz bardziej rośnie. Ale jeszcze miałam nadzieję, 
że to się da zmienić, że ten proces rozpadu państwa da 
się zatrzymać. I starałam się dotrzeć z informacjami o 
tej drugiej rzeczywistości do dziennikarzy, partii poli-
tycznych, związków zawodowych, policji. (...) 

W Szwecji zostałam przypadkiem, zastał mnie tutaj 
stan wojenny. Ale jak już zaczęło zanosić się na to, że 
tutaj zostanę, bo wszyscy moi przyjaciele i znajomi w 
Polsce mówili, że tam nie ma po co wracać, to posta-
nowiłam, że nie chcę być jak ci Finowie mieszkający 
w Szwecji, którzy czują się w domu jedynie na promie 
między Szwecją a Finlandią. Nie chciałam też być jak 
niektórzy moi rodacy, a właściwie większość, którzy 
siedząc na zasiłku pracowali na czarno i starali się 
jak najwięcej uszczknąć z tego dobrobytu. Teraz z 
perspektywy czasu rozumiem ich wybór. I myślę, że 
może to oni byli mądrzejsi, bo zrozumieli, że jedyne, 
co Szwecja ma do zaofiarowania cudzoziemcowi, to 
dobra materialne. Ja poszłam do pracy. Najpierw 
jako opiekunka do dziecka, później sprzątaczka, po-
mywaczka, a w końcu zaczęłam pracować w fabryce 
czekolady na nocną zmianę i w dzień uczyć się języka. 
Później skończyłam studia, znalazłam pracę, założy-
łam rodzinę i urodził się mój syn. Przez wszystkie te 
lata spotykałam się głównie ze Szwedami, czytałam po 
szwedzku, a do Polski jeździłam raz do roku, w odwie-
dziny do rodziców. I przez wszystkie te lata walczyłam 
z ogarniającą mnie od czasu do czasu depresją. (...) 
Zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja (w Szwecji 
- dop. red.) może się pogorszyć bardzo gwałtownie. 
Ludzie świadomi tego robią zapasy żywności. Są to 
głównie cudzoziemcy, bo większość Szwedów jest w 

szoku i reaguje negacją. Ja próbuję się do tego przy-
gotować głównie mentalnie, chociaż mam małe zapa-
sy jedzenia na wypadek rozruchów. Mam nadzieję, że 
w takiej sytuacji uda mi się i moim dzieciom w po-
rę opuścić Szwecję i schronić w Polsce. Jak pewnie 
większość emigrantów, z wyjątkiem może tej najśwież-
szej emigracji, która została zmuszona opuścić kraj za 
chlebem i nadal jest na Polskę obrażona, wróciłabym 
do Polski jeszcze dzisiaj, gdybym tylko wiedziała, z 
czego mogę się utrzymać. Ale ostatnio zaczęłam my-
śleć o otworzeniu biura podróży dla Szwedów, którzy 
będą chcieli przyjechać do Polski, a myślę, że będzie 
ich coraz więcej. A za jakiś czas wydaje mi się, że co-
raz więcej Szwedów będzie przyjeżdżać do pracy w 
Polsce. (...)

Wiele z opinii, formułowanych przez Teglund w 
tym wywiadzie, jest słusznych i prawdziwych. Ale 
jeszcze więcej jest chybionych bądź podyktowanych 
złymi emocjami. I dodatkowo formułowanymi pod 
oczekiwania konkretnego odbiorcy. 

We wspomnianym wcześniej wywiadzie dla Me-
diów Narodowych Teglund oskarżała Polki o to, że 
związując się z cudzoziemcami będę rodzić dzieci 
imigrantów. I, że jest to akceptowalne w dzisiejszej 
Polsce. Można by posądzić, że chodzi jej o muzuł-
manów... ale przecież w Polsce imigrantami (i to w 
zdecydowanej większości imigrantami zarobko-
wymi) wcale nie są muzułmanie! Z dostępnych da-
nych wynika, że osoby otrzymujące pozwolnie na 
pobyt w Polsce pochodzą z Ukrainy (zdecydowana 
większość), z Wietnamu, z Chin, z Białorusi, z kra-
jów Unii Europejskiej i z Rosji (dane sprzed 3 lat). 
Zresztą... Teglund chroniąca Polki przed “mieszaniem 
kultur” jest chyba sama w niezręcznej sytuacji, gdyż 
– sądząc po szwedzkim nazwisku – “zmieszała” się 
ze Szwedem, a jej syn „zmieszał” z Włoszką (a ta 
Włoszka ile miała w sobie mieszanki? – można by za-
pytać...). Ale przekaz o “czystej rasie” jest ulubionym 
tematem polskich nacjonalistów, więc... 

Więc nic dziwnego, że w komentarzach słuchaczy 
“wykładów” pani Teglund znajdziemy i takie: Obcego 
nie należy się bać, obcego trzeba pacyfikować, a jak 
się nie da, to won (Mroczny Korsarz); Tylko fizyczna 
eksterminacja euro skurwesyństwa da narodom szczę-
ście wolność (Adam Jakuszewski). 

RUCH NARODOWY jest jedyną zdrową siłą w 
narodzie – mówi Joanna Teglund. – Polacy mają 
sformatowane mózgi przez lewacko-liberalną propa-
gandę” – dodaje – Homo sovieticus dziś w Szwecji to 
np. miliony kobiet, ale w Warszawie jest podobnie... 
Zatruci ideologią, bez rdzenia. Kobiety zniszczone 
przez ideologię od wewnątrz, niszczące zniewieścia-
łych mężczyzn. My idziemy w tym kierunku. Polska 
ma wybór: Albo dać się dalej oszukiwać politycznym 
hochsztaplerom – i to będzie droga Szwecji, która 
już jest na skraju kryzysu, albo – jeśli będziemy zbyt 
długo czekać – to będzie droga Francji, gdzie już bu-
dują szubienice, prawdziwe, zwykli normalni ludzie, 
zakładają żółte kamizelki..., albo trzecią drogę – dro-
gę Włoch, upadek gospodarki, skraj wojny domowej, 
upadek wsi, małych przedsiębiorstw, kryzys migracyj-
ny, zanik poczucia bezpieczeństwa.

Skąd ta nagła aktywność Polki ze Sztokholmu na 
skrajnej prawicy w Polsce? Nie będzie pewnie zdzi-
wienia, gdy okaże się, że znajdzie się wśród kandyda-
tów do... europarlamentu. Bo choć Unia to “samo zło” 
dla Ruchu Narodowego, to apanaże mile widziane. 
Wszak – jak mówiła Joanna Teglund w wywiadzie 
zatytułowanym “Seks, polityka i pieniądze - szczery 
wywiad o indoktrynacji” – Ruch Narodowy to jest 
jedyna Prawica, idealiści i społecznicy, a reszta to 
hochsztaplerzy, krętacze polityczni. 

Teglund zapewne nie czytała Józefa Mackiewicza, 
który napisał kiedyś: „Nienawidzę nacjonalizmu i 
szowinizmu. Tak długo mieszkam wśród obcych, 
że już dawno miałem sposobność się przekonać, że 
wszyscy ludzie są jednakowi, a każdą ciasnotę poglą-
dów, czy to narodowych, czy partyjnych, uważam za 
raka na ciele ludzkości, który życie ludzkie przeista-
cza w nudę. Czy to będzie Deutschland über alles, czy 
Polska über alles, czy Partia über alles – jest dla mnie 
jednako wstrętne”. (ngp)

Screen z YouTube
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Lasse Bergström 
– z krytyka 
i wydawcy: 
historyk filmu

Słynni Szwedzi

Wielu historyków filmu (większej czy mniejszej rangi) 
rozpoczynało zawodową aktywność od krytyki. I niektó-
rzy także później – po publikacji wielotomowych, kano-
nicznych dzieł – kontynuowali działalność recenzenta. 
Wśród wielu innych można tu wymienić Francuza 
Georgesa Sadoula, Szwedów Rune Waldekranza i Beng-
ta Idestama-Almquista (pseudonim Robin Hood) oraz 
Leifa Furhammara. Waldekranz ograniczył co prawda 
recenzje, gdy – równolegle do publikacji historycznych 
– stał się producentem, później rektorem nowopowsta-
łej szkoły filmowej i pierwszym w Szwecji profesorem 
filmoznawstwa. Podobne koleje losu czekały Furham-
mara, również profesora, także autora programów 
radiowych i telewizyjnych.

Do grupy tej dołączył w ostatniej 
dekadzie jeden z najbardziej interesu-
jących szwedzkich krytyków – Lasse 
Bergström (ur. 1929), publikujący 
najdłużej w Expressen, a także m.in. w 
Arbetaren, Folket i Bild. Równocześnie 
był on znanym wydawcą, na kierow-
niczym stanowisku w wydawnictwie 
Norstedts, gdzie w latach 1960. wy-
dawał wielotomową serię książek o 
filmie w formacie kieszonkowym, a 
także lansował i redagował  książki o 
Ingmarze Bergmanie, także jego sce-
nariusze i wspomnienia. Sam opubli-
kował niewiele (Bokmärken, 1998) 
choć zwrócił uwagę jego esej o Alfie 
Sjöbergu w tomie zbiorowym “Skott 
i mörkret” (1956) w serii Svensk film-
bibliotek w wydawnictwie Wahlström 
och Widstrand, w której przeważały 
książki Rune Waldekranza. 

Już na emeryturze, opublikował 
Bergström trzy solidne tomy w mniej-
szym formacie albumowym, które, 
podobnie jak książki Waldekranza, 
analizowały rozwój sztuki filmowej w 
różnych krajach. Bergström skoncen-
trował się na USA i Francji. Ambicje 
edytorskie są jednak różne w poszcze-
gólnych woluminach. Pierwszy ma po-
za tekstem tylko skorowidz nazwisk, 
tom drugi również indeks tytułów, 
trzeci ogranicza się do tekstu. W to-
mie poświęconym Francji zarówno 
w indeksie, jak i w tekście, imponuje 
użycie w pierwszym rzędzie tytułów 
oryginalnych, z tytułami w szwedzkiej 
dystrybucji bądź tłumaczeniami – w na-
wiasie. Taki sposób umożliwiał niekie-
dy nieoczekiwane znaczenia, asocjacje 
i interpretacje.  

Bergström zdaje się dowodzić, że 
historii filmu nie sposób uprawiać bez 
stałego dostępu (najlepiej we własnych 
zbiorach) do klasycznych filmów wy-
danych na płytach DVD. Można posta-
wić kreskę nad fenomenami pamięci, 
jak Jean Mitry czy Jerzy Toeplitz, któ-
rzy dawali do zrozumiena, bądź którym 
wydawało się, że pamiętaja swe daw-
ne przeżycia z projekcji klasycznych 

filmów oraz swe ówczesne interpre-
tacje. Lub może wspierali wątpliwą 
pamięć ponownymi pokazami klasyki 
w kinie. Także Bergström zapamiętał 
wiele z kształtujących go lat, jako mło-
dego entuzjasty kina i debiutującego 
krytyka w latach 1950., co stanowi o 
uroku jego książek. Ale w ostatecznym 
rozrachunku opiera się on na odre-
staurowanej elektronicznie klasyce. W 
sprzężeniu zwrotnym między zacho-
wanymi we fragmentach i z różnych 
powodów uszkodzonymi filmami, jak 
również zachowanymi w archiwach, 
lecz rzadko pokazywanymi oraz peł-
nowartościowymi rekonstrukcjami, 
zawiera się proces twórczy historyka 
filmu, łączącego popularne opowieści 
i anegdoty z poważnymi analizami w 
głąb. I Bergström bez trudu różnicuje 
swój styl według aktualnych potrzeb: 
od eseju do felietonu i od diagnoz 
krytyka do generalizujących ocen dłu-
gotrwałych okresów w dziejach filmu 
danego kraju.

Bergström cytuje często (choć nie 
nazbyt często) własne recenzje, w swo-
im czasie napisane i opublikowane, a 
ja – czytelnik – konfrontuję wszystko, 
selektywnie, z własnymi, najczęściej 
nieopublikowanymi notatkami o róż-
nych filmach. W ten sposób lektura 
jego książek staje się pouczającą repe-
tycją historii filmu, na nowo przeżytą 
równolegle przez autora i czytelnika.

Kiedy przed wieloma laty czyta-
łem cztery książki Rune Waldekranza 

w serii Szwedzka biblioteka filmowa, 
jego analizy i prezentacje robiły na 
mnie wrażenie nieco przerobionych 
recenzji ze Svenska Dagbladet lub Bio-
grafägaren. U Bergströma widzimy 
proces odwrotny: jego narracja wynika 
z obecnej wiedzy o historii sztuki filmo-
wej i tylko niekiedy przywołuje dawne 
oceny, dla konfrontacji z obecnym ro-
zumieniem pełniejszych – w wielu wy-
padkach – wersji jej kamieni milowych.  
W jego ręku staje się zatem materiał 
historii filmu giętkim kawałkiem gliny, 
formowanym, rzeźbionym w rozmaity 
sposób, w zależności od prostego prze-
biegu akcji i jej prezentacji, ogólnych 
zależności historii filmu, różnych lo-
sów gotowego, pociętego, zaginione-
go, odnalezionego, odrestaurowanego 
dzieła filmowego. Nie zawsze zagi-
nionego, czasem tylko zapomnianego, 
niesprawiedliwie przyćmionego nowy-
mi wersjami, jak w przypadku “Anny 
Kareniny”, “Listu” czy “Pożegnalnego 
walca” (które pod piórem Bergströma 
bywają docenione bądź zdegradowane 
w przekonywujacy sposób). I punktem 
przełomowym jest najczęściej okres 
przełomu filmu dźwiękowego w roku 
1929 (co przypadkiem jest również ro-
kiem urodzin autora). Cały ten przebieg 
pokazany jest nie opisowo, lecz jako 
żywa, niemal pulsująca myśl autora. 
zilustrowana odpowiednimi, ważnymi, 
niekiedy paradoksalnymi asocjacjami.

Trzecia – i miejmy nadzieję nie 
ostatnia – część serii powstała w du-
chu równouprawnienia płci. Gdy część 
1 poświęcona była przede wszystkim 
mężczyznom – od Griffitha do Hawksa 
i od Chaplina do braci Marx – w jej nie-
oficjalnej kontynuacji wędrujemy od 
Louise Brooks do Katharine Hepburn. 
Nadal w ramach i granicach klasycz-
nego okresu Hollywood, lat 1920. i 
1930, aż do praktycznego wprowadze-
nia Kodeksu Haysa (Production Code), 
który zmienił obraz obyczajów i moral-
ności w amerykańskim społeczeństwie, 
jaki był on widziany i rozumiany w 
Hollywood. I tu – niezależnie od sku-
pienia całej książki na problematyce 
udziału kobiet – jest ta część cennym 
uzupełnieniem poprzedniej z punktu 
widzenia autocenzury.

W rozdziałach wyznaczających ce-
zury różnych okresów i punkty przeło-
mowe w historii filmu zgrupowane są 
portrety starannie wybranych, niekiedy 

zapomnianych aktorek. W konstruowa-
niu ich sylwetek autor nie dba nadmier-
nie o dokładne podawanie nawet pod-
stawowych danych biograficznych, jak 
daty urodzin i śmierci postaci, tak jakby 
chciał on je uplasować w przedstawia-
nej teraźniejszości i jakby ich dalsze 
losy były mniej interesujące. Męskie 
gwiazdy kina ukazano (w cz. 1) z więk-
szą starannością, opisując ich dalsze 
kariery aż po lata 1950. 

Lustrzane odbicia znajduję – bez 
specjalnego zaskoczenia – w po-

staciach dwóch polskich krytyków, któ-
rzy również stali się historykami kina, 
obaj nieco starsi od Bergströma, obaj 
już nieżyjący. Jerzy Płażewski (1924-
2015) zadebiutował kilka lat przed ro-
kiem 1948 (wtedy miał miejsce debiut 
Bergströma), a wśród jego licznych 
książek, nie tylko zbiorów recenzji czy 
dłuższych esejów, znalazły się także 
dwa albumy (1957, 1973), chronolo-
gicznie zestawiające i zwięźle opisują-
ce najlepsze i najbardziej typowe filmy. 
W roku 1968 wychodzi po raz pierwszy  
“Historia filmu dla każdego”, uzupeł-
niana później w kolejnych wydaniach. 
Charakterystyczną cechą było tu pod-
sumowywanie każdego okresu przeglą-
dem osiągnięć teorii filmu. Płażewski 
miał bowiem także ambicje teoretyka i 
w 1961 roku opublikował potężne roz-
miarami dzieło pt “Język filmu” (za co 
uzyskał tytuł doktora), z nowym posze-
rzonym wydaniem w 1982.

Zbigniew Pitera (1918-2014) był 
krytykiem od lat 1930. – i podobnie 
jak Bergström, choć krócej – redakto-
rem w warszawskich Wydawnictwach 
Artystycznych i Filmowych, gdzie 
przez szereg lat odpowiadał za książki 
o filmie (w tym moją własną o filmie 
skandynawskim, 1986). Sam zaś opu-
blikował pod koniec działalności (w la-
tach 1975-90) sześć książek o różnych 
zagadnieniach, okresach i postaciach z 
dziejów filmu.

Lasse Bergström: Hollywood Guldåldern 
Stockholm 2010 Norstedts s. 470
Lasse Bergström: Franska bilder. Filmens 
födelse till nya vågen Stockholm 2013 
Norstedts s. 348  
Lasse Bergström: Jazzålderns flickor, 
depressionens kvinnor. Hollywoods för-
vandlingar Stockholm 2017 Norstedts s. 317

Aleksander Kwiatkowski

Szanowny Panie Redaktorze,
W pierwszym numerze gazety tego roku zamieścił Pan bardzo miłą notatkę/re-

cenzję o wieczorze “Kolęd i pastorałek”, który odbył się 16 grudnia 2018 roku w 
Teatrze Lederman, zatytułowaną BAGATELA W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU.  

Pisze Pan, cytuję (fragment): „Było jak ‚za dawnych czasów’... Gdy polonij-
ne życie kulturalne w Sztokholmie kipiało od koncertów, wernisaży, spotkań. 
Wszystko to minęło – z różnych powodów. Bagatela pozostała.” 

I tu pojawia się nieścisłość. BAGATELA niestety nie pozostała. Bagatela jako 
Stowarzyszenie od kilku już lat również nie istnieje – z różnych powodów - mi-
nęła, bo taka jest czasem kolej rzeczy, tak jak inne zjawiska w świecie tutejszej 
kultury.

Pozostali ludzie, którzy byli jej członkami – artyści, muzycy, znane wszystkim 
twarze i nazwiska. Występują już jako “niezrzeszeni”, w różnych formacjach, 
czasem razem, czasem osobno, ale już nie jako “Bagatela”.  

Wieczór “Kolęd i pastorałek”, o którym mowa, miałam wielką przyjemność 
stworzyć i reżyserować na zaproszenie organizacji Stowarzyszenie Polek w 
Szwecji, które było projektodawcą tego koncertu. Zaprosiłam do niego przyja-
ciół artystów i muzyków, z którymi miałam okazję wielokrotnie współpracować 
nie tylko w Bagateli. 

Od grudnia dzwonią do mnie czytelnicy NGP z pytaniem, kiedy i z czym na-
stępnym razem wystąpi Bagatela, i za każdym razem muszę tłumaczyć jak spra-
wa wygląda.

Dlatego bardzo proszę Pana redaktora o umieszczenie mego listu, gwoli wy-
jaśnienia Czytelnikom status quo, co pozwoli mi na uniknięcie powtarzania w 
kółko tego samego tekstu przy każdej kolejnej rozmowie. 

Z serdecznymi pozdrowieniami
Dana Rechowicz, Sztokholm

Bagatela to nie Bagatela
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Żyć nie umierać. W Monte Carlo
Miasto wspaniałego wczoraj, 
pysznego dzisiaj jak i świetlanie 
zapowiadającego się jutra. Po 
prostu: Monte Carlo. Miasto to pod 
każdą szerokością geograficzną 
kojarzone jest z klawym życiem, 
które prowadzi tam nie tylko cysorz, 
jak w dawnej piosence, ale i dość 
spora grupa szczęściarzy. Monte 
Carlo (czyli Księstwo Monako, ale 
nie bądźmy aż tak pieczołowici 
w ustalaniu faktów) jest dowodem 
na to, że lepiej być zdrowym, 
młodym i bogatym, niż starym, 
chorym i biednym.

W mieście ruletki, wspaniałych rautów, ulicznych 
wyścigów Formuły 1, prestiżowych turniejów teniso-
wych, nawet „stary” nadal jest „młodym” (jeśli liczyć 
wiekiem aktualnych partnerek/partnerów), zdrowym 
(a przynajmniej długowiecznym), i bajecznie boga-
tym (jako że od pewnej acz dużej sumy, w zgodzie ze 
starym powiedzeniem: pieniądz myśli za człowieka).

Oto Monte Carlo – miasto będące symbolem kla-
sy, stylu i luksusu, metafora oazy playboyów. Miejsce 
gdzie pędzi się dolce vita w scenerii pełnej pięknych 

ludzi i kunsztownych dekoracji i kreacji, gdzie ko-
lejne dni upływają na rozrywkach i przygodach, a 
wszystko to dzieje się w świecie intensywnych ko-
lorów, bajecznych smaków, rozkosznych  zapachów, 
zniewalających urodą widoków…

Nie? Niemożliwe? Chyba jednak tak, możliwe.
A teraz miseczka danych:
Ze względu na stworzony tam tzw. raj podatkowy 

w Monako żyją ludzie sławni i bogaci, przybyli ze 
wszystkich stron świata. Owszem, sporo tu Rosjan i 
to od dawna. Najpierw upodobała sobie tę idyllę nad 
Morzem Śródziemnym stara arystokracja, dziś pysz-
nią się tym adresem rosyjscy nuworysze. W Monako 
notujemy największą liczbę milionerów na kilometr 
kwadratowy: 2000 milionerów i 50 miliarderów, w 
państwie liczącym nieco ponad 30 tysięcy miesz-
kańców, na terytorium o powierzchni 2 kilometrów 
kwadratowych. Przepisy podatkowe powodują, że 
Księstwo przyciąga najbogatszych – aktorów, arty-
stów, najsławniejszych sportowców, bogatych biznes-
menów, międzynarodowe korporacje i banki. 

A teraz to najsmaczniejsze, co można wyjąć z mi-
seczki danych. Przykład Monte Carlo wskazuje dobit-
nie, że kto żyje najdostatniej – żyje najdłużej. To tam, 
a nie na Kaukazie, czy w trudno dostępnych rejonach 
Chin, ludzie żyją najdłużej na świecie. Według da-
nych za 2015 rok, kobiety żyją w Księstwie średnio 
93,58 lat, mężczyźni 85,63 (średnia dla obu płci to 
89,52 lat). Dla porównania, mieszkańcy Czadu żyją 
średnio 40 lat krócej, Polski 12 lat, a pobliskiej Francji 
nieco ponad 7,5 roku krócej.

Klawe życie, jest gwarancją długiego życia.
Na szczęśliwych, bo bogatych, ma kto pracować. Na 

terenie Księstwa zatrudnionych jest blisko 51 tysięcy 
ludzi, czyli więcej niż wynosi jego cała populacja (37 
tys. mieszkańców). W sektorze prywatnym, ponad 3/4 
zatrudnionych dojeżdża z terytorium Francji.

Księstwo Monako zostanie niebawem powiększo-
ne terytorialnie, i to przy użyciu jednostki pływają-
cej, budowanej już w stoczni w Gdyni. Pierwszy etap 
realizacji projektu oznacza poszerzenie Księstwa o 6 
hektarów. Całkowita wartość morskiej części projektu 
(budowy infrastruktury morskiej), to około 1 mld eu-
ro. Całość ma być ukończona w 2025 roku. Zakłada 
budowę “ekologicznej dzielnicy”, na którą składać 
się będą głównie budynki mieszkalne (ok. 60 tys. m 
kw.), budowle użyteczności publicznej, rozbudowa-
ne Grimaldi Forum, publiczny parking, marina z na-
brzeżami dla pieszych, park, promenada nadmorska i 
zacieniona aleja z roślinnością, przebiegająca wzdłuż 
Ogrodu Japońskiego. Księstwo Monako idzie z du-
chem czasu i chce być „ekologicznie poprawne”. Jego 
rozwój ma być przyjazny klimatowi, ziemi i niebywa-
le zrównoważony.

W jednym z przewodników wyczytałem: 
“Do Monte Carlo, w pobliże kasyna, dojeżdża z 

Nicei autobus nr 100. Podróż kosztuje 1,5 euro i trwa 
niecałą godzinę. Wysiada się na przystanku Casino 
Monte Carlo przy Boulevard des Moulins (zaraz obok 
jest informacja turystyczna). W 20 minut można do 
Monako dotrzeć pociągiem, ale to większy wydatek. 
Niestety w Monte Carlo nie ma zbyt wielu miejsc z 
szybkim jedzeniem i tanich sklepów spożywczych. 
Warto zabrać ze sobą przynajmniej wodę. Na zwie-
dzanie Monte Carlo trzeba przeznaczyć minimum 2-3 
godziny. Kończąc wycieczkę na plaży można wrócić 
do centrum autobusem lub piechotą wybierając inną 
trasę. To pozwoli jeszcze bardziej zagłębić się w tym 
wyjątkowym miejscu.” 

Zagłębić się w tym „wyjątkowym miejscu”! 
Zwłaszcza z „własną wodą” i przemykając autobu-
sem linii 100, będąc tam 2-3 godziny... Można oczy-
wiście, odfajkować miasto turystycznie, nadal nic 
o nim nie wiedząc. Można nawet wejść do kasyna, 
udać się na przechadzkę omiatając spojrzeniem za-
tokę i port ze słynnego tarasu widokowego, czy też 
wchodząc na chwilę do ogrodu Boulingrins. Można 
przejść się Promenadą Mistrzów, gdzie zamiast dłoni 
sławnych gwiazd, odciśnięto stopy najlepszych pił-
karzy na świecie (są wśród nich odciski stóp Zidane, 
Ronaldo, Del Piero, Maradony i Zbigniewa Bońka). 
Trudniej już będzie w Forum Grimaldi, jeśli zapragnie 
się zobaczyć słynną salę widowiskową, której scenę 
zbudowano pod poziomem morza. Można jeszcze 
skoczyć kawałek dalej, na plażę Larvotto z importo-
wanym piaskiem, zachwycić się pięknym stadionem, 
na którym swe mecze rozgrywa AS Monaco. I kto 
wie, może i wejść do słynnego nocnego klubu – Le 
Jimmy’z. Liznąć można tego i tamtego. Wyłącznie od 
zewnątrz, nawet jeśli wejdzie się do środka. Wszystko 
i tak będzie za grubą szybą, której nawet nie dostrze-
żemy. Trzeba być pieszczochem losu, śpiącym na 
grubych pieniądzach, by mieć okazję napawać się 
„miastem wyjątkowym” i przy tym należycie się w 
nie „wgłębić”. 

Dla wybrańców losu, jutro tego miasta i Księstwa 
rysuje się znakomicie. Monte Carlo nie przestanie 
być miastem pieszczochów losu, symbolem nie-
ustającej szczęśliwości. Teraz jako ekologicznie po-
prawne, zrównoważone szczęście dla wszystkich… 
wybranych.

Zygmunt Barczyk
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Szanowny Panie Redaktorze,
                
W nr 1/2019 NGP zamieścił Pan informacje o kan-

dydatce na nową Ambasador Polski w Szwecji i jest 
tam też cytowana wzmianka, że to “dobra znajoma 
byłego marszałka podkarpackiego”. Ani potwierdzić 
ani zanegować tego twierdzenia nie mam zamiaru. 
W radio słyszałem (na początku stycznia), że przecią-
gano sprawę w sądzie przez 6 lat!!! Wyrok zapadł i 
oskarżony w 16 sprawach, został uznany za winnego 
i otrzymał wyrok 4 lat więzienia. To też nie mnie oce-
niać, bo nie znam wszystkich za, ani przeciw.

Piszę tych kilka słów, bo do mnie (re-emigranta) 
ciągle wraca pytanie – jak to jest możliwe, że ludzie 

o podobnej filozofii życiowej, “dorobku” itp. są “wy-
bierani” na stanowiska wojewodów, marszałków czy 
posłów? Po 20 latach pobytu w Polsce, stwierdzić 
muszę niestety, że w każdej obecnej “partii” jest nie 
wybór oddolny, a kumoterstwo. Ten “ktoś” zależy tyl-
ko od tego “wyższego” i jemu musi się rewanżować.  
Coś dla niego i coś dla siebie. Zwykłym wyborcom 
czymś trzeba “oczy zamydlić” i jest OK.  Co takiego 
dokonał były marszałek, za co ja go rozliczam? Ano 
zbudował w swej okolicy - nowe przejście drogowe 
PL-UK w Budomierzu pow. Lubaczów. Ile koszto-
wało? Nie wiem, ale dziesiątki milionów złotych na 
pewno. Następnie “załatwił”  w Sejmiku w Rzeszowie 
– a to już wiem na pewno – 12 km drogi dojazdowej 
z Lubaczowa do przejścia, za 90 milionów złotych! 
Co w tym złego? A to, że tam żaden TIR nie jeździ, 
bo po drugiej stronie NIE ma dla nich drogi – jest 
żwirówka, którą z trudem jadą osobowe! To jaką dro-
gą jadą TIRy z Niemiec przez Wrocław, Katowice, 
Kraków, Rzeszów, (autostrada A4) po skręcie do 
Jarosławia? Starą drogą wojewódzką 865 do Bełżca 
i dalej do Hrebenne, by wyjechać z Polski. Rzecz w 
tym, że jakość tej drogi to rozpacz: doły, wyrwy, brak 
poboczy, złe oznakowanie, itp, a najgorsze jest to, że 
ludziom domy pękają od drgań generowanych na dro-
dze przez TIRy (30 ton x 70km/godzinę = siła 2100 ton 

uderzenia!), także kościoły, kaplice, pomniki na cmen-
tarzu, a nawet (zbrojony i betonowy!) most na rzece 
Tanew! I co? Nic to. Towarzysz marszałek przecież 
jest – budowniczy!

Za ten wyczyn nikt go nie będzie sądził. No, ale 
przejście coś daje? Tak – przemyt papierosów i sa-
mogonu, w tym drzewnego. Efekt? Zmarło już w 
pasie granicznym od Przemyśla, przez Jarosław do 
Tomaszowa Lubelskiego, setki ludzi! Sam znam 10, 
których już nie ma, a byli o wiele młodsi...

Ale to ich wina, że do piwa PL - sami sobie dolewa-
li “wzmocnienie” z Ukrainy. Czy za takie budowanie 
Polski ktoś kogoś skazuje?  NIE.

W jeden dzień, miesiąc czy rok, to się nie stało. A 
nominacje idą dalej – tak było w 2018 roku i tak się 
zapowiadają “wybory” w 2019. Nieszczęściem Polski 
jest nadal funkcjonujący system komuszy. Niestety. 
Jaki Marszałek da radę TO COŚ zmienić? Nie wiem. 
W Sztokholmie też “zbudowano” nowy Instytut... I co?

Pozdrawiam 
Jan Zuchowski, 
Narol 2019.01.21

Tropem 
naszych artykułów: 
Marszałek Budowniczy
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Feministki
Nie jestem feministką, tylko 
humanistką. Pragnę, aby wszyscy 
uczciwi ludzie – bez względu na płeć 
– cieszyli się poważaniem i dzielili 
te same przywileje i obowiązki. 
Jednocześnie podziwiam i szanuję 
sufrażystki/feministki za ich długą i 
ofiarną walkę o równe prawa, którą 
wygrały, przynajmniej teoretycznie.

Mam jednak wrażenie, że współczesne feministki 
nadal czują się dyskryminowane tylko dlatego, że są 
kobietami. Osobiście nie mam takiego kompleksu, a 
przyczyną tego jest prawdopodobnie stosunek do ko-
biet, jaki panował w mej socjalistycznej ojczyźnie. 

Kiedy powracam myślami do tych czasów widzę 
w reżimowym mroku pewne jasne punkty, których 
istnienie uświadomiłam sobie dopiero teraz. Wtedy 
wydawało mi się że tak, po prostu, ma być. Jestem 
ostatnią, która broniłaby komuny i zaskoczyło mnie, 
że obecnie widzę tamtą rzeczywistość w nieco innym 
świetle. Jednym z jasnych punktów była tania kultu-
ra. Na kino, teatr, koncerty czy książki praktycznie 
wszystkich było stać. Okresowo potrafiłam chodzić do 
kina trzy razy w tygodniu i nie stanowiło to uszczerb-
ku dla naszego skromnego budżetu. Mimo cenzury 
sprowadzano do Polski wiele wartościowych filmów, 

przede wszystkim francuskich i włoskich, a później 
angielskich a nawet amerykańskich.Czasem cenzura 
nie potrafiła się opanować wkładając w usta boha-
tera popularnego radiowego serialu „Matysiakowie” 
słowa krytyki o wspaniałym filmie z Gerarde Philipe 
i Danielle Darrieux, opartej na powieści Stendhala 
„Czerwone i Czarne” – „ale głupie i marne”. Po bi-
lety na dobry film często stało się w długiej kolejce. 
Lepiej sytuowani kupowali bilety z drugiej ręki od 
tzw koników. 

W Polsce zawsze mieliśmy wspaniałych aktorów 
teatralnych. Do dziś pamiętam spektakle Dűrrenmatta 
czy Ionesco, „Wizytę starszej pani”, „Fizyków”, „No-
sorożca” czy „Krzesła”. Każdy spektakl był ucztą 
duchową. Występy światowej sławy piosenkarzy też 
nie rujnowały kieszeni. Juliette Greco, Paul Anka – 
to dwa przykłady. Z książkami był problem. Papier 
zużywano na druk propagandy, na przykład kompletu 
dzieł Lenina, i brakowało go na literaturę piękną. Ale 
na każdą dobrą książkę było nas stać i znikały one na-
tychmiast z księgarni. Papier był na ogół złej jakości, 
książka potrafiła rozsypać się w czasie czytania, ale 
te, które przetrwały, zżółkłe ze starości, biorę do ręki 
z nostalgią i sentymentem.W końcu wartość książki 
leży w treści, a nie w formie. 

Codzienna prasa karmiła nas propagandową papką 
za wyjątkiem tygodnika „Przekrój”. Polityka ograni-
czona była w nim do minimum. Zwracał się on w rów-
nym stopniu do kobiet, jak i do mężczyzn. Lekturę za-
czynało się od ostatniej strony: humorystycznej rymo-
wanki  Kerna, komiksu Lengrena o profesorze Filutku 
i jego psie Fafiku oraz humoru z zeszytów szkolnych. 
Savoir vivre Kamyczka był także popularną rubryką. 
Od nowel zachodnich pisarzy i reportaży autorstwa 
znanych osobistości ze świata kultury trudno się było 
oderwać. „Przekrój” przetrwał do dziś, ale poza logo-
typem niewiele ma wspólnego z pierwowzorem. 

 Można dyskutować, czy brak bezrobocia za komu-
ny był zjawiskiem pozytywnym. Pamiętamy powie-
dzenie – bardziej cyniczne niż żartobliwe – „Czy się 
stoi czy się leży dwa tysiące się należy”. Stanowiska 
pracy były podzielne i gdy zaszła potrzeba, zatrud-
niano następnego pracownika. Przyczyniało się to do 
gospodarczej ruiny, ale nowo zatrudnionemu groźba 
bezrobocia nie zakłócała snu. Były i inne pozytywne 
zjawiska, ale niewykluczone, że istniały one wówczas 
również w krajach o odmiennym systemie politycz-
nym, np tanie leki czy tania komunikacja. 

Ale... co to wszystko ma wspólnego z feminizmem? 
Otóż ma. Kobiety w PRL czuły się dowartościowa-
ne zawodowo i uczuciowo. W szkolnictwie, zarówno 
podstawowym jak i wyższym oraz w lecznictwie, by-
ły cenione i często zajmowały wysokie stanowiska. W 
szkołach, do których uczęszczałam, kierowniczkami 
były kobiety, a na studiach miałam wykładowczy-
nie o stopniu profesora. W naszym żeńskim liceum 

miałyśmy nauczyciela od fizyki, który błędne odpo-
wiedzi zwykł ironicznie komentować, że nadajemy 
się wszystkie do wyższej szkoły gotowania na gazie. 
Nie urażało to bynajmniej mej kobiecej godności, tyl-
ko stymulowało do pilniejszej nauki. Wyrastałam w 
poczuciu, że jeśli przyłożę się do nauki, to osiągnę w 
zawodzie satysfakcję. Pod warunkiem że nie będzie 
się wymagać ode mnie legitymacji partyjnej. 

Kobiety szanowano również za rolę, jaką odegrały 
w czasie wojny, za ofiarność i odwagę.  Potrafiły po-
dołać obowiązkom rodzinnym i jednocześnie być sa-
nitariuszkami czy łączniczkami. Mam wrażenie, że na 
stosunek do kobiet w katolickiej Polsce wpłynął rów-
nież kult maryjny. Matki się szanowało, matka była 
święta. Szanowano również potencjalne matki: na-
rzeczone, siostry, dorastające córki. Ale wśród podzi-
wianych Polek w świecie nauki prym wiedzie Maria 
Curie. Dwukrotna noblistka własnoręcznie przerzuci-
ła tony rudy uranu, aby wyizolować promieniotwór-
cze zanieczyszczenie nazwane radem, które ratowało 
życie, a jednocześnie sprawiło, że odkrywczyni zmar-
ła przedwcześnie na skutek promieniowania. Założyła 
rodzinę, wychowała dwie córki i zdążyła nawet jako 
wdowa mieć mocno krytykowany romans z żonatym 
mężczyzną. Użycza ona blasku swym rodaczkom.

Kiedy wspominam obchody dnia kobiet w PRL nie 
pamiętam, aby kobiety wstępowały na barykady z 
hasłami żądającymi równouprawnienia, tak jak to się 
dzieje np w Szwecji do dziś. Dzień kobiet przypomi-
nał bardziej obecne Walentynki. Panowie okazywali 
swe uczucia drogim im kobietom. Tego dnia sprzeda-
wano najwięcej kwiatów. Biada temu, kto nie ofiaro-
wał swej pani bukietu lub przynajmniej pojedyńczego 
kwiatka. W miejscach pracy kobiety otrzymywały po 
róży czy goździku, czasem czekoladki czy maskotkę. 
Nie mówiono o polepszeniu warunków pracy: pod-
wyżkach, wyrównaniu zarobków czy przywilejów w 
czasie urlopu macierzyńskiego. Był to tylko symbo-
liczny hołd składany pracowniczce jako kobiecie.

Jak już wspomniałam, Szwedki, jako kobiety, nadal 
mają z tego powodu kompleks niższości i za wszelką 
ceną starają się udowodnić, że są niezależne i samo-
dzielne. Nie należy podawać im płaszcza czy przy-
trzymać drzwi lub przepuścić, aby przeszła pierwsza. 
Będzie się czuła poniżona. Znajoma Szwedka z mojej 
generacji nie mogła zrozumieć, dlaczego mężczy-
zna ma podawać płaszcz kobiecie, a nie odwrotnie. 
Zgodziłam się z nią, że powinno się pomóc mężczy-
znie, jeśli jest niepełnosprawny lub chory. „Wobec 
tego ja jako sprawna i zdrowa i nie potrzebuję pomo-
cy” – odparła. Ciekawe, że znajoma była uosobieniem 
kobiecości i słodyczy, mąż ją ubóstwiał i niemal nosił 
na rękach, istne cacuszko z cytowanego poniżej wier-
sza. Ale ideologicznie była zatwardziałą feministką.

Pewne polskie zwyczaje mogą szokować w Szwecji. 
Polski lekarz odwiedził kiedyś służbowo nasze labo-
ratorium i na przywitanie pocałował kierowniczkę w 
ręke. Mimo swych lat spłonęła dziewczęcym rumień-
cem, a potem tłumaczyła mi się, że gest ten odebrała 
jako bardzo intymny.

Polki czują się natomiast pewnie jako kobiety, 
ale wdziecznie przyjmują kurtuazyjne gesty panów. 
Lubią być dopieszczane. I to właśnie tak słodko wyra-
ziła Agnieszka Osiecka w jednym ze swych utworów: 
 „Tobie chodzi tylko o łóżko,
 A ja jestem takie cacuszko,
 które pragnie miłości i wsparcia,  
 — nie tylko czegoś do żarcia.” 

Równouprawnienie zawodowe dało kobietom no-
we możliwości, ale często jest obciążeniem ponad 
siły. Kiedyś kobiety zajmowały się domem, obecnie 
doszła do tego praca zawodowa. Niełatwo pogodzić 
karierę z tradycyjną biologiczną rolą kobiety. Jeśli ko-
bieta osiąga sukces zawodowy powinna zarabiać tyle, 
aby stać ją było na opiekunkę do dziecka i gosposię. 
Niestety, w Szwecji ze wględu na wysokie podatki i 
drogie usługi, niewiele kobiet może sobie na to po-
zwolić. Może w Polsce jest pod tym względem lepiej. 

Niestety mężczyzni na ogół nie uczestniczą w tym 
samym stopniu co kobiety w pracach domowych i 
opiece nad dziećmi. Wynika to również, przynajmniej 
częściowo, z zakorzenionej w genach i psychice tra-
dycyjnej biologicznej roli mężczyzny jako żywiciela i 
obrońcy. Ambicje zawodowe nie są jedyną przyczyną 
podejmowania pracy przez kobiety. Poza wypadka-
mi, kiedy z jednej pensji partnera nie da się utrzymać 
całej rodziny, często powodem jest chęć posiada-
nia własnych dochodów, czyli pewna ekonomiczna 
niezależność.

Więc... może jednak należy wstąpić na barykady i 
domagać się równouprawnienia nie tylko w pracy ale 
i w domu oraz prawa do ekonomicznej niezależności?
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Teresa Urban

Stowarzyszenie Polek w Szwecji 
wraz z Towarzystwem Przyjaciół 

Biblioteki Polskiej w Sztokholmie 
zapraszają na wieczór literacki:

W smudze cienia.... o życiu 
i twórczości Edith Södergen 
(1892-1923) i Haliny Poświa-

towskiej (1935-1967). Co łączy 
szwedzką i polską poetkę?

Wykład poprowadzi prof. Anna 
Małgorzata Packalén-Parkman

Czwartek 21 lutego godz. 18.00 
w lokalu OPON

Östermalmsgatan 75. T-bana Stadion
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Byłaś/jesteś kobietą sukcesu. Czy uważasz, że 
skoro mogłaś się nią stać, bo los obdarzył Cię 
wieloma zdolnościami, to chciałaś także dać coś 
od siebie dla innych, którzy nie mieli/nie mają 
takiego szczęścia, takich szans jak Ty, aby 
osiągnąć sukces?
J. L.: Nie bardzo wiem, co masz na myśli pod 
określeniem „człowiek sukcesu”. Po prostu miałam 
szczęście. Oczywiście życzę tego każdemu. A w 
ogóle uważam, że używasz za wiele określeń po-
chwalnych pod moim adresem i bardzo proszę, abyś 
tę moją opinię zamieściła. Wszystko to, co robiłam, 
robiłam z własnej potrzeby. Był to po prostu mój 
sposób postępowania. Nie widzę w tym nic nad-
zwyczajnego i nie jestem żadną wyjątkową osobą. 
Los obdarzył mnie szczęściem. W czasie obu moich 
pobytów w Szwecji – od 1939 do 1945 oraz od 1968 
roku – przepracowałam sześć lat jako gospodyni 
domowa, ale w końcu otrzymałam pracę w moim 
zawodzie na Wydziale Teatru i Filmu Uniwersytetu 
Sztokholmskiego. Nie wszystkim imigrantom tak się 
życie układa. Udało mi się także pod tym względem, 
że na pracę w gospodarstwie domowym nie było 
potrzebne zezwolenie, a ja nie chciałam korzystać z 
pomocy społecznej. W 1939 roku byłam tak młoda, 
że mogłam szybko opanować język... W 1968 zaś 
znałam już szwedzki, więc z tym nie miałam kłopotu. 
Dostałam wtedy pracę z ogłoszenia u bardzo sympa-
tycznych ludzi. Po dwóch latach dostałam tak zwaną 
arkivarbete na uniwersytecie, gdzie pozostałam do 
emerytury. Doktoryzowałam się późno, bo dopiero w 
1991 roku.

Co i gdzie studiowałaś zanim przyjechałaś 
do Szwecji? 
Na teatrologii – pięć lat studiów – studiowałam w 
GITISie (Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej) w 
Moskwie. Dostałam polskie stypendium.

Czy byłaś wykładowcą wiedzy o teatrze w Polsce?
Nie wykładałam wiedzy o teatrze w Polsce. Byłam 
szefem Centralnej Poradni Ruchu Amatorskiego. 

Na czym polegała ta praca?
Instytucja zajmowała się metodą pracy z amatorami 
uprawiającymi różne dziedziny sztuki. Organizo-
waliśmy kursy dla zawodowych artystów, którzy 
pracowali z amatorami. Z czasem rozwinęliśmy tę 
działalność także na zagadnienia oświatowe. Dla 
dyrektorów domów kultury w województwach 
prowadziliśmy cztery razy w roku konwersatorium 
oświatowe. Wykładowcami byli zapraszani przez nas 
uczeni.

Jak to się stało, że musiałaś wyemigrować 
na stałe do Szwecji?
W 1968 pojechałam z Tomkiem na urlop do Francji 
do mojej koleżanki szkolnej i już pozostaliśmy za 
granicą. Dostałam od przyjaciela z Polski depeszę, 
że zostałam zwolniona z pracy. Wiesz przecież, że 
ten rok związany był z niepokojami studenckimi i 
nagonką na Żydów. Wylądowaliśmy w Szwecji. No 
i dobrze.

Spotkałaś i ludzi, którzy mieli decydujący wpływ 
na Twoją postawę życiową? 
Na moje zainteresowanie ludźmi i ich losami 
wpłynął przede wszystkim mój dom rodzinny i moje 
wychowanie. Nie byliśmy zamożni. Wiedziałam 
jednak zawsze, że tym co się ma, można się dzielić 
z innymi. Byłam otoczona ludźmi, którzy zawsze 
pamiętali o innych. Także w szkole – w gimnazjum 
imienia Zofii Kaleckiej – uczennice, którym łatwiej 
przychodziły pewne przedmioty, pomagały tym, 
którym było trudniej. Geografii uczyła nas Pani 
Stefania Sempołowska i zapamiętałam na całe życie, 
co kiedyś powiedziała, gdy dwie koleżanki o coś 
się założyły i ta, która miała rację powiedziała: „A 
widzisz!”, Pani Sempołowska na to: „Nie mów nigdy 
A widzisz. To jest tak, jak stawiać nogę na karku 
powalonego przeciwnika”.

A czy było coś, co miało decydujący wpływ na 
fakt, że jesteś szczególnie wrażliwa na cudze 
nieszczęście, zwłaszcza na sytuacje ludzi pokrzyw-
dzonych przez los? 
Oczywiście. Wojna, świadomość, że moja rodzina 
zamknięta jest w warszawskim getcie, skazana na 
to, co zrobią z nimi Niemcy, podczas gdy ja jestem 
w Szwecji bezpieczna i nie mogę ich tu sprowa-
dzić... Chłonęłam wiadomości o wojnie i o tym, 
co wyprawiają Niemcy w podbitych krajach... w 
ogóle to, co działo się w tych latach na świecie... w 
Polsce i w innych krajach... Sytuacja Szwecji była 
skomplikowana i wiedziałam o tym, że przez kraj 
przejeżdżają urlopowani i wracający z urlopów do 
Norwegii Niemcy. Miałam też kolegę, który walczył 
w Finlandii z Sowietami. Wszystko to sprawiało, że 
chcąc ludziom pomóc, gdyby było trzeba, przeszłam 
kurs pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża.
Wracając do mojej rodziny w kraju... Korespondo-
wałam z nimi i z paroma koleżankami szkolnymi. 
Nie pisali mi prawdy, ale domyślałam się jej. A kiedy 
korespondencja się urwała, zrozumiałam, że zostali 
już zamordowani. 
Kiedyś poznałam w Sztokholmie panią, która 
przeżyła Auschwitz. Przyjechała jednym z Białych 
Autobusów do Szwecji. Pewnego razu powiedziała, 
że musi być jakiś sens w tym, że właśnie ona została 
uratowana. Nawet teraz, po latach, jak sobie to przy-
pominam, jestem oburzona, bo jeśli jej należał się ten 
„przywilej”, to znaczy, że innym należała się śmierć. 
Nie rozumiem, jak można tak widzieć siebie.

Czy po wojnie coś zostało z Twojego domu?
Z mojego domu, gdzie mieszkałam z rodzicami, 
zostały tylko ruiny. Teraz zaś nie ma nawet tego nu-
meru przy ulicy Dzielnej. Przechodzi tamtędy aleja 
Jana Pawła II.
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Chodzi tylko o 
ludzką solidarność
Z Janiną Ludawską, 
laureatką Nagrody 
Specjalnej POLONIKI 
2018, rozmawia 
Jolanta Szutkiewicz

Nie bałaś się wrócić do Polski po wojnie, wiedząc 
od kolegi co Sowieci wyprawiali w Finlandii? 
Mój kolega był żołnierzem na froncie, oczywiście 
po stronie Finów. Jedyne, co mi opowiedział było to, 
jak przy jakimś zabitym rosyjskim żołnierzu znalazł 
słownik filozoficzny. Nie mógł zrozumieć tego, że 
właśnie taką książkę zabiera ze sobą żołnierz na 
wojnę. Mówiliśmy o tym, że pewno był studentem 
i miał słabe wyobrażenie o tym, co go czeka. Ja zaś 
byłam wtedy młoda, ale z odwagą mój powrót do 
Polski nie miał nic wspólnego. Uniknęłam wojny, 
chciałam chociażby pomóc w odbudowie. Niczego 
się nie bałam.

Pozwolę sobie wrócić do głównej myśli pytania – 
co jeszcze zaważyło na Twojej szczególnej wrażli-
wości na cudze nieszczęście, zwłaszcza chorobę?
W 1986 roku zmarł mój jedyny syn. Wydaje mi 
się, że każdy rodzic wie, czym jest przeżyć własne 
dziecko. Od stycznia 1987 roku zaangażowałam się 
do pracy w Arce Noego/Czerwonym Krzyżu jako 
wolontariuszka. Chciałam uchronić od takiego losu 
innych ludzi i pomóc tym, którzy są w tej sytuacji – 
to ułatwiało mi przeżyć tę tragedię. 

Na czym polegała Twoja działalność na rzecz ludzi 
chorych na AIDS – tu w Arce Noego i w Polsce, w 
Gdańsku, chyba też w Warszawie?
Robiłam to, co było potrzebne. Udzielałam informa-
cji w różnych środowiskach społecznych o HIV w 
Sztokholmie i innych miastach Szwecji, aby ludzie 
rozumieli, że nie mają się czego bać w kontaktach 
z ludźmi zakażonymi. Miałam dyżury w lokalu 
Arki. Gotowałam lunche dla ludzi zakażonych i ich 
bliskich.

Jak przyjmowali Twoją pomoc ludzie 
pokrzywdzeni przez los?
Darzyli mnie zaufaniem.

A jak reagowali inni ludzie na Twoją pomoc dla 
tych nieszczęśliwych ludzi?
Pozytywnie. Bardzo Cię proszę – mów po prostu dla 
tych ludzi. To „nieszczęśliwych” nie podoba mi się, 
bo pachnie litością, a tu chodzi wręcz tylko o ludzką 
solidarność.

Otrzymałaś nagrodę za działalność w Arce i tę 
nagrodę przeznaczyłaś na dalszą działalność na 
rzecz ludzi chorych na AIDS.
To się zgadza. Nawet dwukrotnie. Pierwszy raz była 
to nagroda, którą 1 grudnia, w Międzynarodowy 
Dzień AIDS, przyznaje sama Arka. Byłam akurat w 
Polsce, w gdańskim szpitalu i odebrała ją za mnie 
Hedda. Drugi raz była to nagroda Bancos. Zgłosiła 
mnie wolontariuszka z Arki, która tam oszczędzała, 
a jakiś procent z oszczędności przekazywany jest 
na cele społeczne. W obu wypadkach przekazałam 
przyznane mi kwoty na działalność Arki. Konkretnie 
na tzw. projekt polski, którym się zajmowałam.

Jak dzisiaj wygląda Twój normalny dzień?
Jestem emerytką, więc mój dzień nie jest normalny. 
Był normalny, kiedy pracowałam i kiedy jeszcze 
byłam aktywna. W Polsce mieszkałam w Gdańsku 
w Szpitalu Zakaźnym i w pierwszej połowie dnia 
miałam spotkania informacyjne w różnych środo-
wiskach. W drugiej połowie dnia byłam na oddziale 
u pacjentów. Co robiłam w Arce, już Ci mówiłam. 
Przydała mi się praca w gospodarstwie „u ludzi”, bo 
umiem gotować.

A Twoje zainteresowania?
Moje zainteresowania nie uległy zmianie. Interesuje 
mnie to, co się dzieje na świecie, w tym oczywiście 
tu w Szwecji i w Polsce. Interesuje mnie Muzeum 
Historii Żydów Polskich. Do Żydowskiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie przekazałam korespon-
dencję z okresu wojny z komentarzem. Napisałam 
też o szkole, do której chodziłam. Nadal interesuję 
się teatrem i w ogóle życiem kulturalnym. Z czaso-
pism wychodzących w Polsce prenumeruję „Dialog” 
i „Zeszyty Literackie”. W komputerze czytam „Gaze-
tę Wyborczą”. Czytam książki stare i nowe.

Masz jakieś przesłanie dla nowej, młodej emigra-
cji polonijnej? 
To jest najtrudniejsze. W tym celu lepiej poczytać 
Janusza Korczaka.
Wywiad pochodzi z książki  Jolanty Szutkiewicz “Ludzie o 
złotym sercu” (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016). 
Wywiad publikowany był wcześniej w NGP
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To nie żaden nowy abonament i nie musisz 
zmieniać operatora ani karty SIM. Locall to 
aplikacja, dzięki której możesz dzwonić  
za granicę również bez Internetu.  
Tanio, prosto i z doskonałą jakością dźwięku.

DZWOŃ DO DOMU 
W Locall otrzymasz 20 darmowych minut


