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Opowiadała mi jedna polska nauczycielka, która miała skończoną
polonistykę w Łodzi i która zgodnie ze swoimi kwalifikacjami uczyła,
pechowo, w dzielnicy, gdzie mieszkali polscy dyplomaci i ich dzieci,
m.in. państwa Ambasadorstwa. Dzieci te chodziły do szkoły, w której
uczyła. Problem w tym, że ona była emigrantką „pomarcową” ergo
Żydówką. I przedstawiciel ambasady zażądał zmiany lektorki, bo
twierdził, że Żydzi źle znają i wymawiają słowa polskie. Nie lubiące
konfliktów władze szwedzkiej wymieniły lektora. s.3

Modersmål - piąte koło u wozu
Likwidacja modesmål niewątpliwie spowodowałaby spadek popularności tego
rządzącego bloku politycznego wśród emigrantów w Szwecji, na co nie mogą
sobie oni pozwolić, szczególnie kiedy ich przewaga polityczna nad opozycją jest
minimalna. Jednak w przypadku dojścia do władzy moderatów, czy jeszcze gorzej
szwedzkich demokratów, modersmål może zniknąć ze szkół.

Druga część artykułu Andrzeja B. Lewkowicza s.2

Quo vadis modersmål?

(2)

Uczniowie, jak to uczniowie, zawsze
były, są i będą problemy z nimi. Pytanie, czy chcą oni uczyć się swego
języka ojczystego? Z tym jest różnie,
według mnie niewielu chce. Uczestniczą w zajęciach dlatego, że rodzice
ich do tego przymuszają. Uważają,
że jeśli potrafią na poziomie podstawowym porozumieć się z rodzicami
i kuzynami w kraju – to wystarczy.
Niestety, nawet jeśli uczęszczają na zajęcia ze swego języka ojczystego, mają problemy z wypowiadaniem się na bardziej złożone tematy oraz z pisaniem
i czytaniem. Nie znają również literatury w swym
języku, ponieważ na jej nauczanie brakuje czasu.
Nauczanie modersmål w przypadku zdecydowanej
większości uczniów nie prowadzi do bilingwizmu,
a przecież taki cel nauczaniu modersmål stawiali
ci, którzy walczyli przed laty o wprowadzenie tego
przedmiotu do nauczania. Język ojczysty niestety
ustępuje językowi szwedzkiemu. To wynika z tego,
że w domu język ojczysty jest używany do komunikacji na bardzo podstawowym poziomie i wąskim
zakresie tematów, co determinuje znajomość języka
ojczystego.
Znam również skrajne sytuacje, kiedy ojciec naukowiec, a matka lekarz uznając, że polski do niczego nie
przyda się ich dzieciom, rozmawiali z nimi w domu
po szwedzku i po angielsku. W efekcie dzieci po polsku znały zaledwie kilka słów i to niecenzuralnych.
Nawiasem mówiąc, ciekawe gdzie ich nauczyły się?
Kiedy rodzice zorientowali się, że wnuki nie potrafią porozumieć się z dziadkami, wysłali je na polski.
Jednak dzieci uczyć się polskiego za żadne skarby na
świecie nie chciały.
Uczęszczanie na modersmål to są dodatkowe zajęcia dla ucznia po południu. Oni w tym czasie chcą
odpocząć lub uprawiać sport czy rozwijać inne swoje
zainteresowania, albo po prostu chcą siedzieć przed
komputerem. Buntują się przed pracami domowymi, argumentują, że w szkole im nie zadają zadań do
odrobienia w domu. Nie rozumieją, że nie poznają
dobrze języka bez jakiegoś minimalnego wkładu własnej pracy. Ci rodzice, którzy są w Szwecji czasowo,
nie planują zostać tu na stałe, bardziej interesują się
sprawami nauczania języka ojczystego, więcej wymagają od swoich dzieci, które będą kontynuowały edukację w swoim kraju. Wysyłają je również do szkół z
rozszerzonym nauczaniem niektórych języków lub do
szkół dwujęzycznych, jak np. szkoła estońska, fińska,
niemiecka, francuska. W Szwecji od roku 1993 działa również sieć szkół angielskich (IES). W teorii powinny to być szkoły dwujęzykowe, w których połowa
zajęć prowadzona jest po angielsku. W praktyce bywa
to różne, często nauczanie odbywa się tylko po angielsku. Los tych szkół jest obecnie niejasny. Nowa minister edukacji A. Ekström przypomina, że zgodnie
z obowiązującym prawem o języku szwedzkim z
roku 2009 szkoły, które są finansowane z budżetu
mają obowiązek nauczania w języku szwedzkim.
Debata na ten temat rozpoczęła się po tym, kiedy
zauważono, że w prywatnych szkołach wyznaniowych (głównie tu chodzi o szkoły muzułmańskie,
które również są finansowanie z budżetu), wbrew
obowiązującemu prawu, nauczanie odbywa się
tylko w języku arabskim, a nie po szwedzku. W
listopadzie ubiegłego roku napisała ona w Expressen
artykuł na ten temat, w którym szkoły wyznaniowe
określiła jako trujący koktajl. A to za sprawą języka nauczania oraz treści przekazywanych uczniom.
Wiele znanych i wpływowych osób zabierało głos
na ten temat. W Riksdag’u zebrał się nawet zespół
dla omówienia tej sytuacji. Zupełnie inny status ma
polska szkoła działająca przy Ambasadzie RP, która
jest finansowana przez polskie Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
Wśród uczniów uczęszczających na zajęcia z języka ojczystego zauważa się pewien trend polegający
na tym, że uczniowie licznie biorą udział w lekcjach
do klasy piątej. Później następuje bunt i większość
rezygnuje z nauki. Ponownie zapisują się na zajęcia
w klasie ósmej i dziewiątej. Niestety, powrót do pod
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koniec szkoły podstawowej nie wynika z przypływu
miłości do języka ojczystego, ale z chęci otrzymania
dobrej oceny z tego przedmiotu. Ma to podnieść ich
średnią ocenę i pomóc w dostaniu się do lepszej szkoły średniej. Problem ten rozwiązałyby jasne przepisy
mówiące, że prawo do uczestniczenia w zajęciach
modersmål jest uwarunkowane pozytywną oceną
z poprzedniej klasy z tego przedmiotu lub zdaniem
egzaminu. Taki system zaczyna obowiązywać w
sztokholmskich gimnazjach, gdzie do udziału w zajęciach są dopuszczani uczniowie, którzy ukończyli
modersmål w szkole podstawowej lub zdali na tym
poziomie egzamin.

Modersmål - piąte koło u wozu.
Organizacją nauczania języków ojczystych zajmują się w większych gminach specjalne działy zwane
modersmålsenheten. W mniejszych gminach jest do
tego delegowany często zupełnie przypadkowy pracownik. Rzadko kiedy są to obcokrajowcy, którzy
byli nauczycielami i mają doświadczenie w nauczaniu języka ojczystego w Szwecji. Przeważnie są to
Szwedzi, którzy o nauczaniu języków nie mają żadnego pojęcia. W swojej karierze miałem już jako
szefa byłego nauczyciela zajęć technicznych (slöjd),
byłą kierowniczkę przedszkola, następnie kobietę
z nieukończonym nawet gimnazjum, była również
bizneswoman, której w interesach nie szło i postanowiła coś zmienić w swoim życiu i zaczęła kierować
nauczycielami języków ojczystych. O czym ci ludzie
mogą mieć pojęcie? Nie wiedzą nawet, co to jest język. No i z taką wiedzą, jak mają kierować nauczaniem języków?
Dochodzi często do absurdalnych sytuacji, kiedy
nauczyciel mówi coś do swego szefa, a ten robi bawole oczy, zupełnie nie rozumiejąc o co chodzi, mimo,
że mówi się do niego po szwedzku. Po tym, kto kieruje nauczaniem języków ojczystych można zorientować się, jaki jest stosunek szwedzkiej oświaty do tego
przedmiotu. Bywają oczywiście przypadki zatrudniania na te stanowiska byłych nauczycieli modersmål.
Ci nierzadko stają się bardziej papiescy niż sam papież. Nie chcąc stracić pracy posłusznie wykonują
wszelkie polecenia zarządów gmin stając w opozycji do swoich niedawnych kolegów. Przekonują się
szybko, że ich rolą nie jest tak naprawdę kierowanie
nauczaniem, ale dbanie o to, aby nie przekroczyć budżetu gminy na te cele. Mniej lub bardziej nieudolnie
lawirują pomiędzy zarządem gminy a zachowaniem
twarzy przed swoimi kolegami. Niestety, nie przysparza im to szacunku wśród współpracowników.
W Szwecji w każdej szkole organizowane są dla
nauczycieli tzw. studiedag. W tym dniu nie ma zajęć lub są one jedynie do południa. Nauczanie języków ojczystych odbywa się zazwyczaj po południu.
Przyjeżdża nauczyciel do szkoły, a tu okazuje się,
że na próżno, uczniów nie ma. Nikt nie raczy nawet
poinformować nauczyciela, aby nie przyjeżdżał i nie
tracił czasu. Podobnie jest z nieobecnością uczniów
z powodu choroby lub z innej przyczyny. Często nie
powiadamia nauczyciela o tym ani szkoła, ani rodzice,
którzy mało interesują się swoimi dziećmi. W bardzo
wielu gminach nie ma lub działa w niewielkim zakresie system komputerowy, w którym powinny znajdować się również informacje o obecności uczniów.
Generalnie nie ma przepływu informacji pomiędzy
szkołą i rodzicami a nauczycielem języka ojczystego,
co jest niezwykle deprymujące.
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że wiele szwedzkich
szkół boryka się z problemami lokalowymi. Szkoły
są przepełnione, brakuje pomieszczeń. Nierzadko
nauczyciel języka ojczystego jest zmuszony do nauczania w bibliotece, w jakimś pomieszczeniu technicznym, gdzie nie ma nawet tablicy. A zdarza się,
że zmuszony jest uczyć na korytarzu. Ma to szczególnie miejsce, kiedy w szkole jest wywiadówka
(utvecklingssamtal). Wówczas wszystkie sale są
pozajmowane i nie ma gdzie uczyć. Jeden z nauczycieli wysyła na początku roku do rektora szkoły list
z prośbą o wyznaczenie sali na nauczanie swego języka. Odpowiedzi brak przez dwa tygodnie. Jedzie
więc do szkoły, a rektor odpowiada, że wolnych klas
nie ma. Nauczyciel postanawia przejść się po szkole, sprawdza rozkłady zajęć w poszczególnych salach
lekcyjnych. Wraca do rektora i mówi mu, że po południu jest wolnych co najmniej kilka sal i podaje które.
Rektor z niewinną miną mówi, że co prawda te sale są
wolne, ale nauczyciele odpowiedzialni za te sale nie
życzą sobie w nich zajęć z języków ojczystych. To

mówi wszystko za siebie.
Problemy z nauczaniem języków ojczystych w
Szwecji można podzielić na kilka grup. Z jednej
strony wynikają one z niechęci uczniów do brania
udziału w dodatkowych zajęciach, następnie to
brak odpowiednich materiałów do nauczania tego
przedmiotu, utrudnienia ze strony szkół oraz cięcie
kosztów przez gminy.
Nauczyciele raz w tygodniu mają wspólne zebrania, tak zwane APT, podczas których omawiają problemy związane z pracą. Skoro są one co tydzień, to
znaczy, że problemy nie znikają, istnieją one ciągle,
bo nie znikają przyczyny, które je wywołują. Te zebrania kierownicy modersmålenhet traktują jako
pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. Zapewne
mają nadzieję, że kiedy nauczyciele w swoim gronie
wyżalą się, wygadają, to emocje opadną i wszystko zaraz wróci do normy. Te spotkania to stracony
czas, ponieważ te dyskusje niczego nie wnoszą i nic
nie zmieniają. Rozwiązywać problemy z nauczaniem
języków ojczystych trzeba systemowo i na poziomie
legislacyjnym. Winne są zbyt ogólne przepisy regulujące nauczanie tego przedmiotu, które gminom dają
zbyt dużą swobodę w ich interpretacji i w stosowaniu.
Czy to praca marzeń? Odpowiedzi na to pytanie będą oczywiście różne w zależności komu je zadamy.
Jednak z doświadczenia wiem, że nikt nie jest tą pracą zachwycony. Z pracy, która powinna być miła i
przyjemna, gminy przez swoją politykę, uczyniły
z niej często koszmar. Dochodzi do nieprzyjemnych
sytuacji. Nauczyciel nie ma ze swej pracy satysfakcji, nie może cieszyć się również jej wynikami, bo
przez obcinanie godzin pracy, jego wysiłek jest bezowocny. A płaca nie odpowiada ani wykształceniu i
doświadczeniu zawodowemu, ani wysiłkowi wkładanemu w pracę. Ludzie najczęściej wykonują tę pracę
z prozaicznych powodów, bo gdzieś pracować trzeba.
Wygląda na to, że właściwie nikt tego przedmiotu nie
chce, ani uczniowie, ani szkoły i gminy, a nauczyciele
mają w tej pracy więcej problemów niż zadowolenia.

Przyszłość modersmål.

Trudno jest oczywiście przewidzieć, jaki będzie los
nauczania w Szwecji języków ojczystych. Ale pojawiają się pewne symptomy, które dają podstawę do
przypuszczeń jak zakończy się historia z modersmål
w tym kraju.
Szkoły prywatne rezygnują z usług wydziałów
oświaty (utbildning förvaltningen), którym podlegają komórki kierujące nauczaniem języka ojczystego
(modersmålenhet) i zaczynają szukać na własną rękę nauczycieli. Często szukają nauczycieli, którzy
znają również jeden z języków ojczystych, na który
jest zapotrzebowanie w szkole. Nie potrzeba w takiej
sytuacji zatrudniać dodatkowego nauczyciela, a ich
„przedmiotowiec” ma możliwość zarobienia dodatkowo trochę pieniędzy.
Powstają prywatne firmy (w Sztokholmie są już takie dwie) oferujące nauczanie języków ojczystych. Co
przemawia za tym, aby zatrudniać firmy prywatne?
Oczywiście niższe koszty, które osiąga się poprzez
skracanie czasu nauczania do 30 minut oraz bardzo niskie wynagrodzenia dla nauczycieli, na poziomie 100
kr za godzinę. Często nie respektuje się praw uczniów
języków mniejszości narodowych, szczególnie chronionych prawnie w Szwecji (jidysz, cygański, fiński,
samicki i meänkieli). Ci, wyjątkowo, mogą uczyć się
tych języków od podstaw i muszą mieć zapewnione
nauczanie w wymiarze co najmniej pełnej godziny
tygodniowo. Mało kto protestuje, z powodu skracania czasu nauczania, ponieważ zazwyczaj uczniowie
niechętnie biorą udział w lekcjach języka ojczystego. Dochodziło w przeszłości również do skandali
związanych z przesuwaniem środków na nauczanie
języków mniejszości na inne cele, a nawet były one
defraudowane przez rektorów szkół.
Znam sytuację kiedy mimo zamówień na nauczanie
języka ojczystego ze strony szkoły, modersmålenhet
w ogóle nie szukał nauczyciela, szczególnie jeśli jest
to zamówienie na małą część etatu.
Gminy obniżają koszty nauczania tego przedmiotu
nie tylko obcinając ilość godzin i płacąc nauczycielom mniej, ale również przechodząc na nauczanie internetowe. Mimo, że na świecie odchodzi się od tego
sposobu nauczania ze względu na małą jego efektywność, to wiele szwedzkich gmin obecnie wykorzystuje
komunikatory internetowe (np. skype) do nauczania
języków ojczystych. Szczególnie ma to miejsce na

północy kraju, gdzie rozproszenie uczniów chcących
uczyć się swego języka ojczystego jest duże, a ponadto brakuje nauczycieli. Nie zawsze wprowadzenie nauczania “na odległość” jest podyktowane względami
ekonomicznymi, nierzadko gminy nie mają innego
wyjścia. Jednak istnieje realna obawa, że niedługo
ten sposób nauczania będzie stosowany coraz częściej
i zastąpi stacjonarne nauczanie języka ojczystego w
szkołach. Wówczas gminy będą potrzebowały tylko
jednego nauczyciela, pozostali stracą pracę.
Dla wielu gmin nauczanie języków ojczystych rzeczywiście stanowi wyzwanie finansowe, szczególnie
tam, gdzie koncentracja emigrantów jest znaczna.
Niektóre gminy coraz częściej mówią o konieczności
wsparcia tych zadań ze strony budżetu centralnego.
Jednak póki co nie pozwalają na to obecne przepisy.
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że polityczna koalicja
czerwono-zielonych w Szwecji szuka poparcia wśród
emigrantów zapewniając ich ciągle o swojej gotowości do wychodzenia na przeciw ich różnym oczekiwaniom i potrzebom. Takie podejście ma swoje historyczne uwarunkowanie w ideach międzynarodówki
socjalistycznej, która głosiła hasła internacjonalizmu
i braterstwa narodów w walce klasowej. Likwidacja
modesmål niewątpliwie spowodowałaby spadek
popularności tego bloku politycznego wśród emigrantów w Szwecji, na co nie mogą sobie oni pozwolić, szczególnie kiedy ich przewaga polityczna
nad opozycją jest minimalna. Jednak w przypadku
dojścia do władzy moderatów, czy jeszcze gorzej
szwedzkich demokratów, modersmål może zniknąć ze szkół. Takie plany już były w przeszłości,
nie było tylko pomysłu jak to zrobić, aby nie stracić
wyborców.
Jest jeszcze jeden czynnik, który powstrzymuje
Szwecję przed likwidacją nauczania języków ojczystych. Jak wiadomo Szwecja lubi przodować w realizacji różnych projektów międzynarodowych, np. w
obszarze ekologii, praw człowieka i ochrony zwierząt czy w edukacji. Unia Europejska przyjęła zasadę
jedności w różnorodności i dotyczy to również sfery
językowej. Jak wiadomo Unia nie ma jednego języka
roboczego, a status wszystkich języków narodowych
jest równy. Chociaż praktyka pokazuje coś innego, okazuje się, że wśród tych równych są równiejsi. Bowiem dokumenty unijne nie są tłumaczone na
wszystkie języki, a jedynie na kilka największych. W
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej dużą uwagę przywiązuje się do spraw kultury i języków. Natomiast w
Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art.
165, ust. 2) zaleca się rozwój edukacji europejskiej
przez nauczanie języków obcych i upowszechnianie
języków państw członkowskich Unii. Są również inne
jeszcze dokumenty międzynarodowe, które wytyczają
drogę, są jakby drogowskazami pokazującymi kierunek rozwoju Unii w tym zakresie. Po uchwaleniu
tych dość ogólnych praw przyszedł czas na konkrety.
Rada Europy uchwaliła kartę języków regionalnych i
mniejszościowych.
Na Szczycie Społecznym, który odbył się 17 listopada 2017 r. w Göteborgu, Komisja Europejska
przedstawiła projekt stworzenia “europejskiego obszaru edukacji”, w którym do 2025 r. “normą jest [...]
znajomość dwóch języków oprócz języka ojczystego”.
Po szczycie tym Komisja opublikowała wniosek dotyczący zalecenia Rady Europy w sprawie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków.
Reasumując, zaleca się uczynić wszystko, aby obywatele Unii znali w sumie co najmniej 3 języki (ojczysty i
dwa obce), co może mieć niebagatelny wpływ na dalszą edukację i zatrudnienie. Zatrzymując modersmål
Szwecja mogłaby pochwalić się nauczaniem 4 języków. I to prawdopodobnie zadecydowało, że Szwecja
powstrzymuje się, póki co, z rezygnacją z modersmål.
Ale sprawa jest otwarta, ponieważ obecnie Szwecja
bez nauczania języków ojczystych (chyba jako jedyna) w pełni realizuje zalecenia Unii poprzez nauczanie języka szwedzkiego i dwóch języków obcych w
szkołach podstawowych (angielski obowiązkowo i do
wyboru jeszcze jeden język: francuski, hiszpański lub
niemiecki).
Oczywiście nikt nie podejmie decyzji o likwidacji nauczania języków ojczystych bez podparcia się
badaniami naukowymi. Tylko czekać, aż zaczną się
badania efektywności nauczania. Wynik może być
tylko jeden; nauczanie tak realizowane, jak to dzieje
się obecnie w większości gmin, nie może dawać dobrych rezultatów.
We wrześniu ubiegłego roku powstał ponad 400
stronicowy raport pt. „För flerspråkighet, kunskaps-utveckling och inkludering”, autorstwa kilku
szwedzkich naukowców, na temat organizacji nauczania modersmål w Szwecji. Badaniami kierował N.
Bunar, profesor pedagogiki pochodzący z Bośni, który ma również doświadczenie jako nauczyciel języka
ojczystego w Szwecji. Nie ma możliwości omówienia
tej obszernej pracy, jednak można ją streścić kilkoma

słowami; przypadkowi ludzie nie powinni zajmować
się nauczaniem i organizowaniem modersmål’u. W
niniejszym tekście opisałem jedynie zjawiska, o których raport nie mówi, aby nie dublować jego treści.
Raport został przestawiony minister edukacji. Wątpię
jednak, aby coś zmieniło się w tym zakresie. Przecież
głosy krytyki docierają do władz od wielu lat i brak
jakiejkolwiek reakcji z ich strony.
Patrząc na sytuację modersmål zauważamy, że
trwają obecnie przepychanki, próbuje się znaleźć jakiś “elegancki” sposób na pozbycie się go lub przesunięcie go do nauczania internetowego. Wydaje się, że
los modersmål jest bardzo niepewny. W przypadku

realizacji najmniej optymistycznego scenariusza,
w niedalekiej przyszłości pracę może stracić wielu nauczycieli. Jeśli nie chcą być zaskoczeni, już
teraz muszą oni myśleć o przekwalifikowaniu się.
Jeśli będą chcieli nadal pracować jako nauczyciele,
to najlepiej będzie jeśli uzyskają legitymację do nauczania któregoś z przedmiotów w szwedzkiej szkole.
Przewiduje się, że niedługo będzie brakować około
50 tys. nauczycieli w szwedzkich szkołach podstawowych. Dobrze wykształceni nauczyciele języków
ojczystych z pewnością znajdą w nich zatrudnienie.

LUDOMIR
GARCZYŃSKI GĄSSOWSKI

podszedł do mnie czarnoskóry konduktor i spojrzawszy na pismo, które czytałem, powiedział po polsku:
„Bardzo pana proszę o okazanie biletu”. Zdziwiłem
się trochę. Bilet okazałem. Pan konduktor poszedł dalej, ale później do mnie wrócił i spytał, czy mógłbym
mu pożyczyć dla jego żony pismo, które czytałem.
Odpowiedziałem, że mnie to już niepotrzebne i bardzo proszę, by to sobie zabrał. To było nasze pierwsze
spotkanie. Ale nie ostatnie. Na wszelki wypadek zawsze, gdy jechałem tą kolejką, miałem ze sobą, jakieś
polskie pisma.
Raz się zdarzyło, że trafiłem, gdy ten konduktor
miał zmianę i wysiedliśmy razem na mojej stacji i
wtedy zadałem mu parę pytań. Zaczynając, jak idiota,
od pytania: – Skąd pan Afroamerykanin tak dobrze
zna język polski?
Na to mi odpowiedział: – Niech pan się nie wygłupia. Ja nie jestem Afroamerykaninem tylko murzynem z Ghany, w Ameryce nigdy nie byłem i tam
się nie wybieram. A polski znam, bo studiowałem
polonistykę na uniwersytecie w Krakowie. Miałem
stypendium z UNESCO. Na studiach poznałem doskonałą dziewczynę i myśmy się pobrali. Jej rodzina
mnie akceptowała. Ja byłem dewizowcem, dostawałem stypendium w dolarach kupowałem w Pewexie
wszystko co im było potrzebne, ale myślę, że nie tylko
dla tego mnie lubili. Gorzej było z koleżankami mojej
żony. Obrażały ją, uważały, że postąpiła niegodnie.
To był czas, że jakaś znana Majbritt w Szwecji wyszła
za czarnoskórego i nikomu to nie przeszkadzało. Mój
paszport upoważniał mnie do mieszkanie, gdzie chcę.
Dotyczyło to także mojej żony. Więc wyjechaliśmy
do Szwecji. Przyjęli nas tu bardzo dobrze, rozumieli
naszą decyzję. Dostaliśmy pomoc socjalną i skierowanie na kursy szwedzkiego. Potem było gorzej. Oboje
byliśmy absolwentami polonistyki UJ, więc chcieliśmy pracować jako lektorzy języka polskiego. Pani
Szwedka powiedziała, że rzeczywiście są potrzebni
lektorzy polskiego z wyższym wykształceniem i moja
żona może zacząć pracę nawet jutro, ale spojrzała na
mnie i powiedziała, że to nie jest dobry pomysł, bym
i ja mógł uczyć polskie dzieci. Radziła mi pójść na
jakieś przeszkolenie i tak zostałem konduktorem. Na
początku jeździłem między Alvikiem a dzielnicą willową. Mieszkającym tam rasistom to się nie podobało
i nawet, jak mi mówili w dyrekcji, były jakieś listy
protestacyjne. Dyrekcja to „struntała”, Ale, jak parokrotnie obrzucono tramwaj kamieniami, to na wszelki
wypadek przeniesiono mnie na inną linię, gdzie mniej
byłem niewygodny.
Żonę przyjęły koleżanki bardzo dobrze. Nawet zapisały ją do stowarzyszenia polskich nauczycielek i
było bardzo dobrze, aż do czasu, gdy ich stowarzyszenie zorganizowało z okazji Świąt spotkanie wigilijne,
takie rodzinne z mężami lub żonami nauczycieli. Gdy
żona przedstawiła mnie jako męża, to od razu wyczułem, coś nie tak, powtórzyła się historia z Krakowa.
Żona dostała depresji i ma ją do dziś. Nie pracuje, jest
na rencie. Czuje się wyobcowana i dlatego bardzo panu dziękuję za te pisma polskie, które żonę podtrzymują na duchu”.
Woziłem zawsze ze sobą pisma i książki polskie,
które mu przekazywałem. Żony jego nie poznałem nigdy. Po pewnym czasie przestałem go spotykać. Gdy
jechałem kiedyś tą linią i zorientowałem się że konduktor, który mnie sprawdzał jest Polakiem, spytałem
się go, czy nie wie co się stało z moim znajomym.
Odpowiedział mi tak: „Chodzi o tego Czarnucha?
Żona mu padła i on wyjechał do Ghany. Za szwedzką emeryturę będzie tam żył jak król w raju. Na nasz
koszt”.
No i tyle mojej glosy.

GLOSA
Do ważnego, i jak zwykle słusznego, artykułu Andrzeja Lewkowicza postanowiłem dołożyć swoje
trzy grosze. Chodzi o artykuł na
temat nauczania języka ojczystego, przepraszam, macierzyńskiego. Autor artykułu przypomina
50. rocznice wprowadzenia w
Szwecji prawa dzieci, o obcym
pochodzeniu, do nauki ich języka
rodzinnego.
Gdy pod koniec września roku 1971 przybyłem do
Szwecji i poznałem mieszkających tu Polaków, to
oni byli zachwyceni tą inicjatywą władz szwedzkich.
Ale... nie do końca. Bo już wtedy nastąpił konflikt
narodowy. Władze szwedzkie w pierwszym okresie
nie wtrącały w to, co lektorzy lub lektorki przekazują
uczniom. Więc nauczyciele języka macierzyńskiego
przekazywali uczniom także informacje odnośnie historii i geografii krajów ich pochodzenia. Ale tak się
pechowo złożyło, że nieświadomi następstw Szwedzi
ulokowali emigrantów z Grecji i Turcji obok siebie
w podsztokholmskich osiedlach Rinkeby i Tensta.
Dzieci tych emigrantów chodziły do tych samych
szkół, gdzie miały nauki ze swojego języka oraz z historii i geografii rodzimej. Pan lektor grecki konflikt
historyczny między Grecją i Turcją przedstawiał ze
swojego punktu widzenia. Lektor turecki postępował dokładnie tak samo, gdy miał zajęcia ze swoimi
uczniami i opowiadał im tę samą historię odwrotnie.
Na przerwach uczniowie greccy i tureccy bili się ze
sobą, pewni swoich narodowych racji. Gdy Szwedzi
zorientowali się o co chodzi – zabronili lektorem wychodzenia po za ortografię i gramatykę. Miało to różne skutki.
Ale były też inne zawirowania. Opowiadała mi
jedna polska nauczycielka, która miała skończoną polonistykę w Łodzi i która zgodnie ze swoimi
kwalifikacjami uczyła, pechowo, w dzielnicy, gdzie
mieszkali polscy dyplomaci i ich dzieci, m.in. państwa Ambasadorstwa. Dzieci te chodziły do szkoły, w której uczyła. Problem w tym, że ona była
emigrantką „pomarcową” ergo Żydówką. I przedstawiciel ambasady zażądał zmiany lektorki, bo
twierdził, że Żydzi źle znają i wymawiają słowa
polskie. Nie lubiące konfliktów władze szwedzkiej
wymieniły lektora. Zastosowały roszadę.
Jeśli chodzi o polskie dzieci – by nie były pozbawione historii – to państwo Teresa i Kazimierz
Matuszakowie zorganizowali polską szkółkę sobotnią
w katolickiej szkole niemieckiej. I nauczali tam dzieci
historii, literatury i geografii polskiej, takiej jaką znali
i lubili. W odróżnieniu od przymusowej nauki w szkołach publicznych, nauka w polskiej szkółce sobotniej
była dobrowolna i płatna, ale bardzo popularna.
I tu zgrzyt. Ja przez lata jeździłem tramwajem
na trasie Alvik-Liljeholm. Wtedy w tej kolejce byli
konduktorzy sprawdzający bilety. Siedziałem sobie spokojnie i czytałem jakiś polski periodyk, gdy

Andrzej B. Lewkowicz
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warunkiem studiowania wiedzy o teatrze po szwedzku jako wolny słuchacz
razem ze studentami Teatrologii. Pracę
rozpoczęłam jesienią pod kierunkiem
Janiny według jej programu, który prowadził do poznania głównej tematyki i
metod pracy Archiwum oraz dzięki wykładom do poznania po szwedzku wiedzy o teatrze szwedzkim i zagranicznym. Jej wkład pracy, zaangażowanie
i troska o podopieczną była niespotykana jak dla nieznajomej, emigrantki
politycznej z tzw. grupy solidarnościowej. Byłam wprawdzie jej rodaczką,
ale osobą zupełnie jej nieznaną. Podała
mi pomocną dłoń w obcym dla mnie
jeszcze kraju.
Przez kilka miesięcy pracowałam
nadal pod jej kierunkiem, wdrażając
się w przyszłe obowiązki. Moim zadaniem było samodzielnie poprowadzić

pomocy Janiny Ludawskiej, ona jest
zawsze do dyspozycji. Podobnie, gdy
przychodzą naukowcy. Kiedy oni sami,
ani ja, nie możemy rozwiązać problemu, pomaga Janina, która wie wszystko, bo to ona uporządkowała i rozwinęła to Archiwum. Jest ono największe w
Szwecji i nawet w Skandynawii.
W porze lunchu wpada do nas
Aleksander Kwiat-kowski z Instytutu
Filmowego, mieszczącego się na tym
samym piętrze. Ucinamy sobie w trójkę krótką, przyjemną pogawędkę po
polsku. Janka jest bardzo powściągliwa w słowach, ale zadowolona z rozmowy. Potem idziemy obie na lunch.
Tu dołącza do nas przemiła, kolejna
Polka, sekretarka na Filmologii, Hedda
Perska, też bratnia dusza. Jest świetna
atmosfera. Na lunchu spotkamy cały personel Wydziału. Janka jest tutaj

O Jance Ludawskiej raz jeszcze
Zainteresowanie i zauroczenie Janiny Ludawskiej Szwecją
ugruntowało się jeszcze podczas jej pobytu w Lund na
miesięcznym stypendium językowym przyznawanym przez
dział handlowy ambasady szwedzkiej w Warszawie w sierpniu 1939 roku. Wybuch wojny zastał ją własnie w Szwecji,
w neutralnym kraju. Do Polski wróciła w 1945 roku.
Skończyła studia teatralne. Pracowała w Państwowej
Wyższej Szkole Teatralnej, Państwowym Instytucie Sztuki
PAN, Teatrze Dramatycznym oraz Centralnej Poradni
Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Nigdy nie sądziła, że w 1968 roku
powróci do Szwecji. Tak więc nie przypadkiem Szwecja stała się miejscem docelowym emigracji Janiny Ludawskiej.
Doskonała znajomość szwedzkiego i
studia kierunkowe sprawiły, że została zatrudniona w archiwum Instytutu
Teatrologii i Filmologii Uniwersytetu
Sztok-holmskiego, gdzie w 1991 roku – będąc już na emeryturze obroniła doktorat za pracę o inscenizacjach
Ślubu Witolda Gombrowicza w krajach
skandynawskich. Publikowała ponadto
eseje na temat adaptacji polskiego dramatu romantycznego w Polsce.
Wiosną 1986 roku spotkałam ją
po raz pierwszy. Jako filolog języka
polskiego, będący od ponad dwóch
lat na emigracji w Szwecji, poszukiwałam pracy w mojej lub zbliżonej
do niej dziedzinie. Janina Ludawska
prowadząca Archiwum Teatralne na
Wydziale Teatrologii i Filmologii
Uniwersytetu Sztokholmskiego, niebawem miała odejść na emeryturę. W
Instytucie potrzebowano zatem pracownika z odpowiednimi kompetencjami, który poprowadzi Archiwum.
To archiwum było „dzieckiem” Janiny
Ludawskiej, stworzyła je od podstaw.
Zostałam zaproszona przez panią
Ludawską w imieniu kierownictwa
instytutu na rozmowę kwalifikacyjną.
Byłam onieśmielona, spotkałam jednak
osobę otwartą, przychylną. Po przejrzeniu moich papierów i rozmowie
dostałam nadzieję na zatrudnienie pod
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i rozwijać Archiwum Przeźroczy Teatralnych. To niełatwe wyzwanie, ale
Janka zrobiła wszystko, aby dobrze
przygotować mnie do tej pracy, co zaowocowało świetnymi efektami. Mam
nadzieję, że nie zawiodłam zaufania
Janki.
Jaką Jankę zapamiętałam z tamtego
okresu? Przed oczami mam Jej obraz
ze zwykłego dnia pracy: Janka z uśmiechem na ustach wchodzi do gabinetu.
Jest skromnie, schludnie ubrana. (Jest
trochę młodsza od mojej matki, ale tak
jak ona ładna, szczupła i ma wyprostowaną sylwetkę). Emanuje też z niej
spokój i dobroć. Po krótkiej i rzeczowej
rozmowie przygotowuje się do pracy,
po czym zasiada przy swoim biurku i
już znajduje się w jej ukochanym świecie wiedzy. Pracuje naukowo. Za rok
ma obronę doktoratu. Janina wertuje
kartki książek, znajduje to, czego szukała i zaczyna czytać tekst, potem sporządza notatki.
W pokoju panuje cisza, którą zakłóca
tylko stukot klawiszy naszych maszyn
do pisania. Każda z nas zajęta swoją
pracą. Czuję się bezpieczna i niezestresowana. Wiem, że jeśli zajdzie potrzeba, będę mogła zasięgnąć jej rady.
Jestem pod Jej opiekuńczym i skrzydłami. Tak jest!
Jeszcze nie ma dziesiątej. O dziesiątej pojawiają się studenci w poszukiwaniu odpowiednich przeźroczy o teatrze
do prac zaliczeniowych. Wystarczy jednak, że ktoś potrzebuje specjalistycznej

popularna. Zawsze jest ktoś, kto chce z
nią porozmawiać.
Janka była osobą prostolinijną i bardzo taktowną. Jej wypowiedzi były wyważone, mądre. Wyróżniała się pełnym
zaangażowaniem w sprawy Instytutu,
dobry duch Teatrologii i Filmologii.
Swą wiedzą wzbudzała respekt nas
wszystkich na Wydziale. Dla mnie była
niedoścignionym wzorcem, autorytetem. Nie tylko dla mnie, ale dla wielu
innych. Gdy odchodziła w roku 1987
na emeryturę, otrzymała od nas – pracowników i od naukowców Teatrologii
i Filmologii oraz od innych osób związanych z teatrem i filmem – niecodzienny prezent, książkę poświęconą
Jej – „TEATERBILDER” (Obrazy
Teatru) napisaną przez nas.
Od czasu do czasu odwiedzała nas w
domu. Czasem nocowała na naszą prośbę. W dyskusjach politycznych z moim
mężem nie była kategoryczna. On też
nie. Jakoś się dogadywali. Chyba Janka
czuła się z nami dobrze? My bardzo
ją lubiliśmy. Stawała się wtedy jakby
członkiem rodziny.
Byłam z Janiną w bardzo trudnych
chwilach jej życia, po śmierci jej syna – oczywiście nie tak blisko i nie tak
często, jak Jej Przyjaciele....
Podziwiałam Jankę także za jej podejście do życia, nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Przez blisko
trzydzieści lat, była zaangażowana
w pomoc chorym, zupełnie nowa dla
niej dziedzina! Jako wolontariuszka pracowała w Domu Gościnnym w
Sztokholmie. Znalazła swoją drogę
kojenia bólu po stracie jedynego syna, spełniając jego prośbę–wolę, niosąc pomoc innym, potrzebującym w
Szwecji i w Polsce.
Janina Ludawska była i jest mi bliska. Nie zapomnę Jej nigdy!
Jolanta Szutkiewicz
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Wiara i oszustwo
Daniel w jaskini lwów (poprawczak) i jego
metamorfoza w fałszywego księdza – gdzieś
w Beskidach – to jakby francuski “Dr
Knock” Julesa Romainsa, filmowany
dwukrotnie (1951, 2017). Także szantaż
dawnego współwięźnia Pinczera przypomina wątek Lansky’ego z “Dr. Knocka”, choć
cały kłębek tajemnic związanych z tragicznym wypadkiem siedmiu osób do końca
nie ulega rozplątaniu.
Trójczłonowa, równoległa sekwencja końcowa
udowadnia tylko stan ducha polskiej, prowincjonalnej społeczności: dziewczyna – córka zakrystianowej, opuszcza masteczko, jej matka – być może
– pogodzi się z wdową po samotnym kierowcy w
czasie samokrytycznego kazania starego księdza, a w
poprawczaku nadal gwałt i przemoc.
Nie widzę w filmie “Boże Ciało” Kościoła czy kleru jako głównego oskarżonego. W tej roli występuje
raczej społeczność pod władzą notabla-burmistrza i
innych podpór korupcji.
Film nominowany był do Nagrody Oscara w kategorii filmów międzynarodowych (dawniej nie anglojęzycznych), którą jednak zdobył południowo-koreański “Pasożyt”. Film Komasy został natomiast doceniony przez jury najważniejszej polskiej filmowej
nagrody – Orłów, przyznanej w kilkunastu (w tym
kilku najważniejszych) kategoriach.
Aleksander Kwiatkowski
BOŻE CIAŁO/Corpus Cristi reż. Jan Komasa. Prem. szwedzka: 13.3.2020

Doszli do Rynku. Weszli w ulicę
handlową, a tam bezlik ludzi i harmider. Stukot kół tramwajowych,
szum motorów, nawoływania muezinów handlu, dochodzące z głośników sklepowych. W tle słychać disco
dochodzące z „fast foodów”, które
miesza się ze skowytem świdrów
pracujących w budynku otoczonym
budowlanym płotem.
Przystanęli, popatrzyli chwilę na przechodniów walących we wszystkich kierunkach. „Chmurni i gburni”
– zauważył Dżeki głośno. Byli na ulicy, którą kiedyś
nazywano Pańską, potem Główną, a jeszcze potem
Grundmanna. Po przyłączeniu miasta do Polski w
1922 roku nosi niezmiennie miano 3 Maja.
Uwagę ich przykuły niezwyczajne, jak na tę ulicę –
dźwięki. Metalicznie brzmiący fortepian. W mig rozpoznali, czyje to granie. Ketil Björnstad i jego Prelude
13. Dopiero po chwili spostrzegli, że dźwięki płyną z
katarynki Wacia.
– Aż tutaj dotarł!– zareagował żywo Piter. Nie znał
nowej idei biznesowej Wacia. Dotąd sprzedawał koszyki w swojej budce. Piter zachodził tam często, żeby sobie z Waciem pogawędzić.
– Wacio, toś ty teraz jest centrum kultury w tym
mieście. A miałeś tylko pleść i sprzedawać, co wyplecione – z wyraźnym ożywieniem Piter zaczepił
operatora katarynki. Obwieszona była koszykami,
podstawkami, trzepaczkami. Wacio nie kręcił korbą.
Zamiast wałka melodycznego używał modelu z komputerowym programem, nadającym dźwiękom fortepianu katarynkowy klang.
– Jedni plotą głupstwa, a ja plotę koszyki. Co lepsze? Ludzie się chętnie zatrzymują, nawet coś tam kupią. Zachwyceni delikatną muzyką, wzruszą się nawet
i wdzięczniej na subtelnie tkane plecionki spoglądają.
– Oj, Wacio, toś ty mistrzunio nowego handlu. Nie
pożytek, a przeżycie się liczy – Dżeki uznał, że to dobry moment, by sobie z Wacia nieco podworować.
– Panowie, rozejrzyjcie się tylko, jak ta ulica na psy
zeszła. Kiedyś główna, elegancka, europejska. A teraz? Dunka - dunka dochodzi ze sklepów ze szmatami, które podobno rajcują mocno młodzież, a wszystko to chińska tandeta i podróba. A między nimi operatorzy sieci komórkowych, sklepy z alkoholem „24h”,
w oficynach sex shopy. Elegancja się stąd zmyła. A to
jedna z najdroższych ulic w tym kraju. Co z tego, że
nowe centrum handlowe do dworca dokleili.
– A kiedyś elegancja tu gościła? – spytał zaczepnie
Dżeki.
– Człowieku! Grundman Strasse, między Friedrichplatzem a Wilhelmsplatzem, to była elegancja nowej klasy industrialnej, witryna bogatego miasta.
Ekskluzywne sklepy z konfekcją, kino, Banque de
Silesie, sklep Hartmana, delikatesy Borinskiego…
Panowie, tu była wtedy Europa! Kiedy przyłączono
w 1922 roku miasto do Polski, nadal było tu dobrze.
Wielki dom handlowy Baendera, konsulaty, banki.
No, ale potem przyszli komuniści, miasto czas jakiś
nazywało się Stalinogród i przez lata komuny było
stolicą Czerwonej Katangi. I wszystko się tu starło w jedną bryję bylejakości. Zresztą, co ja wam tu
będę opowiadał, wiecie to wszystko, razem tutaj
dorastaliśmy.
Dżeki z Piterem spojrzeniem dali sobie znak, że
czas się stąd zmyć.
– Poczekajcie, coś wam powiem. Jestem tu codziennie i widzę to wyraźnie. Ta tłuszcza, która się
tędy przelewa, to inna tłuszcza niż dawniej.
– Dobra, Wacio, innym razem…

– Chwila, panowie. Powiem tak. Będzie dosadniej,
ale w zgodzie z faktami. Pamiętacie, nieraz, za komuny, urządzaliśmy sobie orwellowskie kwadranse nienawiści. Za ekran służyła ulica. Pamiętacie, no nie?
Bawiliśmy się w dosadne określenia mijanych typów.
Były ćwoki, boroki, choć jedne to krzoki a inne pnioki. Były też przyjezdne mamlasy, fajanczarze, grzdyle
i huncwoty.
– Były, szczony, dupki żołędne i menele. – Dżeki
nagle się ożywił.
– No właśnie, chodziły tędy różne łapserdaki, pokurcze, łazęgi… no i tapirowane meduzy, grubaśne
damulki z lisem na kołnierzu…
– Chodziły też sztyfty z czarnymi obwódkami na
oczach, ale ci szli z roboty – uzupełnił Piter.
– No właśnie – przytaknął Wacio – były przeróżne
typy, wszyscy wtedy mieliśmy czarne kragle u koszul od tej cholernej sadzy. Nikt wtedy nie gadał o
słynnych dziś pyłach nisko zawieszonych. Różne to
jednak były typy, to co im było wspólne, to braki w
uzębieniu i paznokcie w żałobie. A spójrzcie teraz, rozejrzyjcie się wokół. Co widzicie?
– Bycze ptysie, rozlane bysie, mamlaste serdele…
– odparł Piter.
– Ha, no właśnie! Sam czujesz różnicę. Oni teraz
wszyscy tacy sami, jakoś podobnie rozmamłani. Choć
mogą być po kibolsku groźni. Znalazłem, panowie,
określenie na tę nową glajchszaltację.
Wacio wyczekał, aż kompani okażą zainteresowanie wynikami jego badań. Nie doczekawszy się zachęty, przystąpił do konkluzji: – To nowy gatunek
mutantów. Nazywam ich wszystkich „Kurva People”.
Tak, „Kurva People”, przez „v” – Wacio był wyraźnie
kontent ze swego antropologicznego odkrycia.
Akurat nawinęła mu się klientka, więc poprosił gestem, by pozostali.
– Pięknie, pięknie – rzucił szybko Dżeki, chcąc od
razu wiać. Zmęczyła go ewentualność zgłębiania tej
kwestii. Piter wydał się bardziej rozbawiony tyradą
Wacia, który po szybkiej transakcji, dzierżąc w ręku
nowy banknot, kontynuował:
– Oni nie potrzebują już języka polskiego, ani żadnego innego. Komunikują się inaczej. Przy pomocy
własnej bryi językowej. Frele podobnie, nawet te ładne, podobne rzygi z ust puszczają. Parę soczystych
przekleństw i durnych określeń wystarcza za całość
języka. Innych fraz nie używają. Nie ma znaczenia,
czy to ślonzoki czy gorole, dziouchy czy sztyfty. Te
same duchowe pokurcze, jeden zwarty gnuśny lud. –
„Kurva People, naprzód Polska!”
Piter, wyraźnie uradowany konkluzją Wacia, dodał, udając tonem wykładowcę: – Przeczytałem, że
naukowcy zebrali ponad trzysta zwrotów, które zawierały słowa: k.rwa, ch.j, jeb.ć, pie.dolić. Okazało
się, że najpilniejsi użytkownicy tych słów odznaczali
się niezwykłą kreatywnością lingwistyczną. Potrafili
użyć ich w ponad pięćdziesięciu funkcjach komunikacyjnych. Wyrażali wszystkie uczucia: dezaprobatę,
pogardę, groźbę, a nawet zachwyt. Wacio, pomyśl,
jakie to praktyczne. Po co im inne słowa? Te, co mają,
do życia im wystarczają.
Dżeki się zaśmiał, Wacio posmutniał i dodał:
– Ty się śmiej. Wrócisz do tego swojego Sztokholmu i możesz mieć to wszystko w nosie. A ja żyję
tu, pośród tego szajsu. Ten tłum, ta tłuszcza, ta Polska,
są straszne…
Dżeki, żeby pokryć irytację i pożegnać zgrabnie
Wacia, wyjął z kieszeni kamizelki notatnik, w którym
notuje złote myśli:
– Posłuchaj Wacio, może to nie tłum, tylko ty nie
znajdujesz klucza do rozumienia rzeczywistości.
Przeczytam fragment zapisków mojego Mentora, znanego wam jako twórca Kwiatów zła. Oto fragment,
który mówi o tym, czym jest tłum, zwłaszcza dla flaneurów, takich jak my:
„Tłum jest jego królestwem, jak powietrze królestwem ptaka, woda królestwem ryby. Posiąść tłum –
oto jego namiętność i powołanie. Wielka rozkosz dla
flaneura to zamieszkać w mnogości, falowaniu, ruchu,
w tym, co umyka, co jest nieskończone… Człowiek zakochany w życiu wchodzi w tłum, niby do olbrzymiego
zbiornika elektryczności… Jest to ’ja’ wiecznie niesyte ’nie–ja, w każdej chwili oddające je i wyrażające w
obrazach bardziej żywych niż życie, zawsze niestale i
ulotne”.
Dżeki zamknął notes. Zapadła cisza. Po chwili odezwał się Wacio:
– Pogięło was!
Byli skłonni zgodzić się z tą sugestią.
Zygmunt Barczyk
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Chorujesz?
Zostań w domu
Jeśli masz następujące objawy:

Gorączka
Kaszel
Katar
Ból gardła
Chroń osoby starsze i wrażliwe.

NGP 6/2020 (460)

