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Wspominamy
Natana Tenenbauma
Bêdê szczery, a¿ do nieskromnoœci i za
Tuwimem powtórzê, ¿e moja ojczyzna to
polszczyzna. Nic na to nie poradzê. W innych jêzykach potrafiê siê komunikowaæ,
lepiej lub gorzej. Wyraziæ siebie, swoje
odczucia – mogê tylko po polsku.
Z Natanem rozmawia³a
Jurata Bogna Serafiñska. 2

OSZUKA£ CIÊ
PRACODAWCA?
JAKIE S¥ SZANSE
NA ODZYSKANIE
NALE¯NOŒCI?
NGP rozmawia z Marzen¹ Hernansson 6

POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Jak Natan
poci¹ga³ t³umy...
Z Natanem Tenenbaumem rozmawia
Jurata Bogna Serafiñska
„Ka¿dy Twój wyrok przyjmê twardy
Przed moc¹ Twoj¹ siê ukorzê
Lecz chroñ mnie, Panie, od pogardy
Przed nienawiœci¹ strze¿ mnie, Bo¿e (…)”
Natanie, te s³owa zna ca³a Polska. Czy nie
czujesz siê przez to trochê „zaszufladkowany”?
Czy wyj¹tkowo wielka popularnoœæ jednego
wiersza pomaga czy przeszkadza w poetyckich
zmaganiach z rzeczywistoœci¹?

¯egnamy
Natana
W Sztokholmie zmar³ we wtorek 23
lutego 2016 roku w wieku 76 lat Natan
Tenenbaum.
Urodzi³ siê w 1940 roku w Witebsku. By³ polskim satyrykiem, poet¹ i autorem tekstów scenicznych ¿ydowskiego pochodzenia. Ukoñczy³ archeologiê
œródziemnomorsk¹ na Uniwersytecie Warszawskim. W
latach 60. XX w. pracowa³ jako dziennikarz (w Polskim
Radio oraz piœmie Fo³ks Sztyme). Od 1969 r. mieszka³
w Szwecji. Publikowa³ m.in. w “Szpilkach”i “Kulturze”. Wspó³pracowa³ z Kabaretem STS, klubem Hybrydy i innymi. W czasach “Solidarnoœci” jego wiersz
“Modlitwa. O wschodzie s³oñca”, z muzyk¹ Przemys³awa Gintrowskiego zosta³ spopularyzowany m.in.
przez kompozytora a tak¿e przez Jacka Kaczmarskiego
oraz Jacka Wójcickiego z krakowskiej “Piwnicy pod
baranami”. Wykonywali go tak¿e Zbigniew £apiñski oraz zespó³ reggae Habakuk. Tekst Natana ponownie sta³ siê popularny niedawno, gdy by³ swego rodzaju
hymnem œpiewanym podczas demonstracji organizowanych w Polsce przez Komitet Obrony Demokracji. W
Sztokholmie prowadzi³ kabaret polonijny Krakowskie
Przedmieœcie. Wyda³ dwa zbiory wierszy: “Chocho³y
i Ró¿a” i “Imiê Twoje Rzeczy Pospolitoœæ”. W 2004 r.
zosta³ odznaczony przez Prezydenta RP Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, zaœ w 2012 r. – Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Natan Tenenbaum
MODLITWA O WSCHODZIE S£OÑCA
Ka¿dy Twój wyrok przyjmê twardy,
Przed moc¹ Twoj¹ siê ukorzê.
Ale chroñ mnie Panie od pogardy,
Przed nienawiœci¹ strze¿ mnie Bo¿e.
Wszak Tyœ jest Niezmierzone Dobro
którego nie wyra¿¹ s³owa
Wiêc mnie od nienawiœci obroñ
i od pogardy mnie zachowaj.
Co postanowisz niech siê ziœci.
Niechaj siê wola Twoja stanie
ale zbaw mnie, od nienawiœci,
Ocal mnie od pogardy, Panie.
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— Trudno uciec od tego, ¿e jest to w³aœciwie jedyny
mój tekst, który zdoby³ sobie spor¹ popularnoœæ.
Inna rzecz, ¿e przypisuje siê go czêsto Jackowi
Kaczmarskiemu, który – o ile wiem – zwykle podkreœla³, ¿e napisa³ go w³aœnie N. T.. Druga sprawa, to
fakt, ¿e nie czujê siê zawodowym poet¹, dwa zbiory
moich utworów by³y wydane i rozprowadzane niejako „cha³upniczo”. Na zmagania z rzeczywistoœci¹
nie ma to w moim przekonaniu wielkiego wp³ywu,
jednak jestem œwiadomy owego zaszufladkowania.
Chcia³bym naturalnie byæ rozpoznawany tak¿e
przez inne moje utwory.
Gdzie mieszka³eœ i co robi³eœ przez te wszystkie
lata – przez ostatnie czterdzieœci lat?
— Wyjecha³em z Polski do Szwecji z rodzin¹ w grudniu 69. Pierwsze piêæ lat przemieszka³em w mieœcie
Lund, gdzie – po kursie jêzykowym – studiowa³em
na tamtejszym uniwersytecie historiê i literaturoznawstwo. Przez pewien czas wspó³pracowa³em z rozg³oœni¹ „Wolna Europa”. Razem z kilkoma przyjació³mi i par¹ Czechów zorganizowaliœmy te¿ ma³¹
grupê, która przedstawia³a Szwedom prawdê o Polsce, o opozycji demokratycznej i o innych demoludach. Wspó³pracowa³em te¿ z pismem „Aneks”, t³umacz¹c teksty z rosyjskich wydawnictw podziemnych, czyli „samizdatu”. W po³owie lat 70-ch przenieœliœmy siê do Sztokholmu, gdzie po jakimœ czasie
dosta³em pracê w Instytucie Kultury Antycznej, zgodnie z moim zawodem wyuczonym. Przepracowa³em
tu równe 30 lat, w spokoju, choæ bez wiêkszych sukcesów zawodowych. W tym czasie zajmowa³y mnie
¿ywo sprawy polskie – by³y to lata burzliwe. Szwecja, goœcinna dla nas i ¿yczliwa, by³a w moim œwiecie
nieco na uboczu, gwarantuj¹c mnie i mojej rodzinie
godziwe warunki pracy i ¿ycia. Gdy wybuch³a „Solidarnoœæ” a wkrótce potem – stan wojenny, „rozwozi³em sprawê polsk¹ po szwedzkich op³otkach”. W roku 1984 z gronem przyjació³ za³o¿yliœmy w Sztokholmie polski kabaret literacki „Krakowskie Przedmieœcie”.

Tematy Twojej twórczoœci s¹ ca³y czas polskie.
Wystarczy przejrzeæ tytu³y: ”Ziemia obiecana –
Rzeczypospolitoœæ”, „Popió³ i diament”, „List do
Agnieszki Osieckiej”, „Chocho³y”, „Z Leœmiana”, „Bilet powrotny”, „Powrót na Itakê”, czy
wreszcie „¯ydowski baga¿”, w którym piszesz o
tym, ¿e wzi¹³eœ ze sob¹ „odprysk duszy tego
kraju”. W innych wierszach, które nosz¹ na
pozór zwyk³e tytu³y jak n.p. „Króliczek” czy
„Wspomnienie’ równie¿ odnajdujemy nawi¹zania do Mickiewicza, Tuwima…. Ostatnio podobno wiele siê zmieni³o. Czy nie myœlisz o
powrocie do kraju?
— Bêdê tu szczery, a¿ do nieskromnoœci i za Tuwimem powtórzê, ¿e moja ojczyzna to polszczyzna.
Nic na to nie poradzê. W innych jêzykach potrafiê
siê komunikowaæ, lepiej lub gorzej. Wyraziæ siebie,
swoje odczucia – mogê tylko po polsku. Sprawy,
które najbardziej mnie obchodz¹, dziej¹ siê nad Wis³¹.
Przez wiele lat, gdy nie pozwalano mi, choæby na
odwiedziny, œni³em sen o Warszawie, prosi³em przyjació³, by na rynku krakowskim s³uchali – za mnie –
hejna³u o pó³nocy i pozdrawiali ma³e dolnoœl¹skie
miasteczko mojego dzieciñstwa. Czas nie sta³ w
miejscu, wiele siê zmieni³o, a mnie przyby³o wiele lat
i ...pó³ tuzina wnucz¹t. Tu s¹ moi najbli¿si. Tu pozostanê. A zreszt¹ w dzisiejszej dobie adres pocztowy
nie jest taki wa¿ny.
Znalaz³am w Internecie zbiory Twoich wierszy.
S¹ wœród nich przepiêkne liryki – mi³osne
miniaturki —
„Jeszcze w ciszy wieczoru s³yszê Twoje s³owa
Twój zapach siê unosi jeszcze i osiada
Jeszcze w lustrze dostrzegam Twojej twarzy owal
I Twoim ciep³em poœciel ogrzewa mnie nadal”
Gdzie mo¿na szukaæ tomików w tymi wierszami?
— W³aœciwie na rynku ksiêgarskim prawie siê nie
pojawi³em. W roku 1992 wydawnictwo „Zebra”,
którym kierowa³ Pawe³ Potoroczyn, opublikowa³o
zbiorek „Chocho³y i Ró¿a”, w niewielkim nak³adzie,
który nawet trafi³ do ksiêgarni, ale dziœ jest ca³kiem
wyczerpany. Piêæ lat póŸniej para przyjació³ wyda³a
mój drugi tomik „Imiê Twoje Rzeczy Pospolitoœæ”.
Tym razem ca³kiem zawiod³y próby przebicia siê na
rynek i lwi¹ czêœæ nak³adu sprzeda³em lub rozda³em
przyjacio³om i znajomym. Po tych doœwiadczeniach
postanowi³em zaistnieæ w sieci i przy pomocy przyjaciela, Jurka Sychuta, przepisujê i poprawiam oba

Czy polski poeta mo¿e czuæ siê
usatysfakcjonowany prowadz¹c kabaret literacki
w Sztokholmie?
— Jak najbardziej. Trafiliœmy w potrzeby rodaków,
o czym œwiadczy³a publicznoœæ, która ¿ywo reagowa³a na nasze teksty. Wystêpowaliœmy nieregularnie,
nawet z paroletnimi przerwami, pocz¹tkowo w kawiarnianych piwnicach Starego Miasta, ale tak¿e
poza Sztokholmem, w skupiskach polskich n.p. w
Uppsali, Göteborgu, Norrköping, dochodzi³y do tego
wieczory autorskie z udzia³em przyjació³-muzyków.
Czytaj¹c Twoj¹ „Ariê Leñskiego” czuje siê niesamowit¹ têsknotê za przesz³oœci¹. Takie uczucia
bol¹, ale pozwalaj¹ stworzyæ wiersz najwy¿szego
lotu. Czy boli Ciê obna¿anie swoich uczuæ?
— Jest w tym wierszu têsknota za bezpowrotnie
minion¹ m³odoœci¹, gdy byliœmy „piêknymi-dwudziestoletnimi” czytelnikami H³aski i Ma³gorzaty
Hillar. Nie kojarzê tego z jak¹œ szczególn¹ traum¹.

Natan Tenenbaum, 1962

1940-2016

Obna¿am siê znacznie bardziej w innych tekstach,
czêsto przy tym szydz¹c z siebie samego, nawet do
granicy bólu. ...Albo kabotyñstwa.

zbiorki, a ponadto planujê w tej samej formie ujawniæ
teksty dot¹d nie wydane. Sprawa siê nieco wyd³u¿a,
wiêc – z pewnym wahaniem – mogê niecierpliwych
odes³aæ do tymczasowego adresu – z proœb¹, by
uwzglêdnili niedoskona³¹ formê i liczne b³êdy. Oto
adres: natan.sychut.com

Moc tkwi w Narodzie

Tytu³y rozdzia³ów w Twoim tomiku „Imiê Twoje
Rzeczy Pospolitoœæ” sugeruj¹, ¿e powstanie kilka
tomików o takich w³aœnie tytu³ach jak chocia¿by:
„Modlitwa”, ”Kartki pocztowe”, Romans starego
Faustynka”. Czy dobrze odczytujê Twoje
intencje i zamierzenia?
— Piszê z regu³y niewiele. Tytu³y, które wymieniasz, np. „Romans starego Faustynka” s³u¿¹ mi zwykle jako temat do paru utworów, które stanowi¹
czêœæ tomiku, ale nie wystarcz¹ na ca³y zbiór. S¹ w
literaturze, w poezji, motywy trwa³e, têsknoty, tematy, które stale powracaj¹. Wieczne, jak uczucia, jak
têsknota za m³odoœci¹, jak – dla mê¿czyzn – zagadka
kobiecoœci. Prawie pó³ wieku temu w tekœcie œpiewanym przez Janka Pietrzaka w studenckim kabarecie
„Hybrydy” próbowa³em wejœæ w skórê m³odego
Fausta, czyli, po naszemu, Faustynka. Wiele lat póŸniej uzupe³ni³em ten utwór refleksj¹ do której wówczas dojrza³em. Tu zamykam nawias.
Wrócê jeszcze do Twojego zawodu i miejsca
zamieszkania. Jesteœ archeologiem œródziemnomorskim. Szwecja nie le¿y nad Morzem Œródziemnym. Wiêc – dlaczego dokona³eœ takiego
w³aœnie wyboru?
— Odpowiedz jest prosta: z mapy wynika³o, ¿e by³
to kraj bliski, tak wiêc, choæ nie œmia³em marzyæ, ¿e
za mego ¿ycia Europa siê zjednoczy, ta geografia by³a
dla mnie wa¿na. Wiedzia³em przy tym, ¿e jest to
spo³eczeñstwo wyrównanych szans, gdzie bêdê móg³
zapewniæ sobie i rodzinie przyzwoity byt. Archeologiê œródziemnomorsk¹ studiowa³em w Warszawie,
by poznaæ podstawy kultury i cywilizacji, ale nie
by³o we mnie materia³u na naukowca-analityka, raczej myœla³em o dziennikarstwie, publicystyce, w
ka¿dym razie o pisaniu i to na tematy aktualne. Jednak w koñcu przyda³y mi siê te studia, bo dosta³em
prace w tej „bran¿y”. Jeszcze tylko dodam, ¿e jedyne wykopaliska w jakich przysz³o mi uczestniczyæ,
to póŸnoœredniowieczne norweskie miasto Trondheim, po³o¿one nad pó³nocnym Atlantykiem, doœæ
odleg³ym od s³oñca Hellady czy Italii.
Ostatnio mam kontakty z wieloma poetami,
pisarzami i dziennikarzami, ¿yj¹cymi na emigracji w Australii. I w³aœnie od zaprzyjaŸnionej
dziennikarki dosta³am bardzo oryginalny
kamieñ. Za³¹czam jego zdjêcie. S³ysza³am, ¿e
takie kamienie mog¹ wywieraæ wp³yw na
cz³owieka. Zaintrygowa³o mnie to, poniewa¿ od
czasu jak kamieñ jest w moim mieszkaniu czujê
siê jakoœ dziwnie. Mo¿e to tylko sugestia – zbieg
okolicznoœci… Czy, jako archeolog móg³byœ
powiedzieæ wiêcej na ten temat?
— Jako nieprzemakalny racjonalista, sceptycznie odnoszê siê do wiary w si³y nadprzyrodzone, wszak¿e
uznajê, ¿e takie kamyki mog¹ w widomy sposób oddzia³ywaæ na otoczenie przez promieniowanie. Taka
radiacja mo¿e zapewne wp³ywaæ na cz³owieka w
sposób, który opisujesz. Mój kolega archeolog, któremu pokaza³em zdjêcie twojego kamyka, dopatruje
siê w nim podobieñstwa do amuletów, które przewijaj¹ siê przez ró¿ne, odmienne kultury, jak chocia¿by
skarabeusze w religii starego Egiptu. Jako poeta uwa¿am, ¿e taki kamyk mo¿e stanowiæ inspiracjê twórcz¹, ale by³oby dobrze, gdybyœ da³a go do zbadania
w jakimœ laboratorium chemicznym.

„Je¿eli myœlisz, ¿e jesteœ zbyt ma³y, by
coœ zmieniæ, spróbuj zasn¹æ z komarem
lataj¹cym nad uchem” – to s³owa
Dalajlamy. W³adze mog¹ zaklinaæ rzeczywistoœæ, ale jej nie zmieni¹. Niezale¿nie od
tego, co podaj¹ media resortowe, by³a moc
w Warszawie, w Gdañsku i w Sztokholmie.
Jeœli nawet demokracja ponios³a wyborcz¹ pora¿kê, nie zapominajmy o lekcji. Potraktujmy powa¿nie
fakt, ¿e 50% Polaków nie g³osowa³o w ogóle. Spójrzmy,

KOP kontra KOD

Z tymi skrótami zawsze by³
problem, bo siê powtarzaj¹.
Klasyczny przyk³ad.
Za³o¿ony w latach dwudziestych, bardzo zas³u¿ony Polski Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej straci³ swój skrót
PZPR na korzyœæ zjednoczenia siê w 1948 roku komunizuj¹cej frakcji Polskiej Partii Socjalistycznej z Polsk¹
Parti¹ Robotnicz¹ czyli PPS z PPR. A KOP to skrót
nazwy zas³u¿onego Korpusu Ochrony Pogranicza. Ideowej formacji broni¹cej w czasach II RP naszej granicy
wschodniej. ¯o³nierze i podoficerowie KOP po wrzeœniu 1939 roku byli przeœladowani (mordowani) przez
NKWD na równi z oficerami innych formacji wojska
polskiego. Tym razem skrót KOP oznacza³ za³o¿ony
w Sztokholmie ad hoc Komitet Obrony Polski (lub
Polskoœci).

jak d³ugo i konsekwentnie budowany by³ twardy elektorat Jaros³awa Kaczyñskiego – choæby przez miesiêcznice smoleñskie. Praca u podstaw, czasem syzyfowa,
powinna staæ siê bardziej zrozumia³a jako strategia, ani¿eli niemoc KOD-u.
Przekonanie, ¿e demokracja jest wartoœci¹ równoznaczn¹ z wolnoœci¹, staje siê myœl¹ przewodni¹ KODu. Trzeba o ni¹ zabiegaæ, chroniæ idee i zmniejszaæ bilans
strat dla Polski. Najwiêksz¹ strat¹ jest podzia³ Polaków,
ale zaraz potem straty gospodarcze i misternie budowany aparat nowej re¿imowej w³adzy. Ten ostatni powsta³
nie dla oddania go w inne rêce, st¹d coraz czêstsze
przeniesienia programowych horyzontów rz¹du na najbli¿sze 25 lat. Ta perspektywa napawa strachem.
Jak nie rozmieniæ dobrej energii ludzi na drobne?
Siêgajmy trochê dalej, nabierzmy perspektywy. Suwerenem obecnej w³adzy jest zaledwie 18% Polaków, bo
taka czêœæ spo³eczeñstwa g³osowa³a na PiS. To dodaje
nadziei i otwiera drogê do dzia³ania wszystkim cz³onkom i mi³oœnikom KOD-u – równie¿ Polakom mieszkaj¹cym w Szwecji.
Ostatnie has³o: „My, Naród” mia³o poruszyæ,
„obudziæ” z pewnego letargu i obojêtnoœci wobec losów
Polski. Mia³o te¿ ³¹czyæ ludzi – nie pod szyldem partii,
ale pod sztandarem wolnoœci, Konstytucji, Praw Cz³owieka i protestu przeciwko próbom zafa³szowania polskiej historii obalenia re¿imu komunistycznego. „Je¿eli
myœlisz, ¿e jesteœ zbyt ma³y, by coœ zmieniæ…” – spójrz
na tysi¹ce ludzi w solidarnym marszu ulicami Warszawy. Moc tkwi w Narodzie.
Magdalena Motog

Trzecia w Sztokholmie demonstracja (pikieta)
Komitetu Obrony Demokracji w dniu 27 lutego by³a
liczniejsza ni¿ poprzednie i lepiej zorganizowana. W³aœciwie by³ to wiec. Kodowcy wziêli sobie do serca krytyczne uwagi zawarte w cytowanej w numerze 4/366
NGP ulotce Ruchu Kontroli Wyborów. I tym razem
zaroi³o siê od flag bia³o-czerwonych. Organizatorzy
zaopatrzyli siê te¿ w elektrotubê i zostawili psy w domu, by nie nara¿aæ ich na stres spowodowany odpalaniem rac. W poprzedniej demonstracji jeden ze sprowokowanych psów wyszczerzy³ zêby w kierunku kotrmanifestanta. Ten zwróci³ siê do kolegi: „Jak dojdziemy
do w³adzy w Szwecji, psy bêd¹ chodziæ w kagañcach”.
Nie wiem, czy mówi¹c w³adza mia³ na myœli PiS, czy
szwedzk¹ skrajn¹ prawicê?
Ale tym razem by³o inaczej. Kulturalnie i spokojnie. Polscy hongwainbini nie przybyli pod Ambasadê RP. Mieli w tym czasie inne zajêcia pod redakcj¹
Aftonbladet. Redaktorzy ich zlekcewa¿yli – struntali,
jak mówi¹ Szwedzi i ca³y wysi³ek na nic.
Paroosobowa grupka kontrdemonstrantów to by³
inny sort. Mili, kulturalni ludzie. Stali spokojnie pod
szyldem KOP. Da³o siê z nimi rozmawiaæ, wymieniaæ
pogl¹dy. Naturalnie nikt nikogo nie przekona³. Ale w
¿adnym wypadku nie zak³ócali KODowskiego wiecu.
Prowadz¹ca imprezê pani Magdalena Motog,
z wysokoœci ³awki, na której sta³a, odczyta³a rezolucjê,
której fragmenty zamieœciliœmy w poprzednim numerze
NGP oraz wyg³osi³a poparcie dla Lecha Wa³êsy. T³um
(t³umek) skandowa³ na przemian: demokracja, demokracja i Lech Wa³êsa, Lech Wa³êsa. Policja tym razem
nie mia³a nic do roboty. Trzech sympatycznych policjantów nie musia³o wzywaæ posi³ków, w tym groŸnych
policyjnych amazonek, których konie wystraszy³y poprzednio kontrdemonstrantów (wed³ug wydanej przez
nich, wspomnianej wy¿ej, ulotki).
Jak to zwykle bywa w takich przypadkach okna
Ambasady by³y ciemne. W dawnych dobrych czasach
walki i naporu œwiat³a w Ambasadzie by³y te¿ wygaszone, ale z uchylonych okien wystawa³y teleobiektywy aparatów i kamer oraz mikrofony kierunkowe. A
teraz nas lekcewa¿¹. Nie chce siê im, czy co? (LGG)

Wywiad przeprowadzony w 2008 roku.
Jurata Bogna Serafiñska z domu Michalska (ur. w
P³ocku), ukoñczy³a studia magisterskie w obszarze
nauk humanistycznych na kierunku Filozofia, obecnie
doktorantka na UKSW w Warszawie. Jest cz³onkiem
Zwi¹zku Literatów Polskich, Stowarzyszenia POLART, Stowarzyszenia Autorów Polskich, Stowarzyszenia Siwobrodych Poetów i Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Kroœnie. W 2011 r. odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla kultury polskiej”.
Statuetka „Œwiêtokrzyskiego Gustawa” przyznana
przez Kapitu³ê Fundacji „Radostowa” w kategorii
„proza” za prace krytyczne o literaturze i filozofii,
opublikowane w 2013r. m.in. za szkice Grzech pierworodny pisma. Wspó³pracuje z kilkoma redakcjami, a
tak¿e z Grup¹ Literack¹ Si³ Powietrznych i z Zespo³em muzycznym „VERTTEX” z New Yorku, publikuje
w czasopismach polskich i polonijnych.
http://serafinska.w.interia.pl

W grudniu 2015 roku w Göteborgu w wieku 90 lat
zmar³ Zbigniew Frank Skalenius, a w³aœciwie Zbigniew
Skaczy³o. By³ jednym z najaktywniejszych dzia³aczy
spo³ecznych w Göteborgu. Miêdzy innymi prezesem
Stowarzyszenia Polskiego w Göteborgu, prezesem
Ko³a Przyjació³ Fundacji Jana Paw³a II w Göteborgu
(1993-1995) oraz inicjatorem i cz³onkiem zarz¹du
Szwedzko-Polskiego Forum Handlu. Równie¿ jednym
z inicjatorów powo³ania Polskiej Misji Katolickiej w
Göteborgu. Urodzi³ siê 24 stycznia 1925 roku w
Samborze.W Szwecji mieszka³ od 1953 roku.
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W dziedzinie prawa rodzinnego oferuję
klientom pomoc i doradztwo między
innymi w sprawach dotyczących opieki nad
dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci i
kontaktów z dziećmi, prawa do
zatrzymania mieszkania, alimentów,
ustalenia ojcostwa i wykonalności orzeczeń
sądowych. Klientom mojej Firmy
Adwokackiej pomagam w składaniu
wniosków o ochronę prawną lub pomoc
prawną. W sprawach karnych podejmuję
się zleceń jako obrońca z urzędu,
pełnomocnik strony poszkodowanej i
specjalny przedstawiciel dzieci.
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Ryba szuka wsparcia wœród
tutejszej Polonii... i je znajduje
O Polakach w szeregach skrajnych nacjonalistycznych
ugrupowañ w Szwecji pisaliœmy ju¿ nie raz. Ale wszystkich
przebija mieszkaj¹cy w Göteborgu Kamil Pawe³ Ryba
urodzony 3 kwietnia 1984
roku, który nie tylko g³osi
islamofobiczne tezy, ale ma z
tego powodu – miêdzy innymi
– na pieñku z prawem.
O Rybie zrobi³o siê znowu g³oœno
kilka tygodni temu, gdy¿ – jak siê okaza³o
– by³ jednym z tych, którzy nawo³ywali
“do rozprawienia siê” z uchodŸcami,
którzy mieli molestowaæ Polkê mieszkaj¹c¹ w Nynäshamn. Fina³em tej sprawy
by³o aresztowanie kilkunastu osób, niemal wszyscy byli Polakami. Sprawê nag³oœni³y szwedzkie media, a reakcje Polaków w Szwecji by³y bardzo podzielone.
Pisaliœmy o tym w poprzednich numerach NGP.
Kamil Ryba jest liderem antyislamskiej Szwedzkiej Ligi Obrony (Swedish Defence League), która wyros³a z
utworzonej w 2009 roku w Wielkiej Brytanii English Defence League, która pocz¹tkowo skupia³a brytyjskich “kiboli”.
Liga ma swój od³am m.in. zarówno w
Polsce jak i Norwegii. Jesteœmy ugrupowaniem, które jest przeciwko islamizacji
Szwecji. Obecnie obserwujemy niekontrolowan¹ muzu³mañsk¹ imigracjê, która ka¿dego roku staje siê coraz wiêkszym
problemem. Niewdziêczni muzu³manie
chc¹ wprowadzaæ tutaj swoje obyczaje,
domagaj¹ siê warunków, których nie
oczekuje ¿adna inna religia – mówi³ Ryba w lipcu 2013 roku podczas demonstracji SDL w Göteborgu. Bardziej dosadnie artyku³uje swoje pogl¹dy na forach i portalach internetowych, miêdzy
innymi na Facebooku, gdzie wyzywa
muzu³manów i grozi im fizyczn¹ przemoc¹.
Pisa³ o tym kiedyœ portal Na Temat.pl: Tak Ryba pisa³ pod postem jednej z muzu³manek na Facebooku: Chcecie spokoju to wypier*** na Bliski
Wschód. W Polsce nigdy nie zaznacie
spokoju i bezpieczeñstwa. Na ka¿dym rogu bêdziecie bici i obra¿ani. Polska jest,
by³a i zawsze bêdzie krajem patriotycznym. Wasze muzu³mañskie ryje bêd¹ obijane na ka¿dym kroku, œwiñskie
skur****. Poka¿cie siê tylko na ulicach,
wasze hijaby bêd¹ lecia³y razem z w³osami, muzu³mañskie szczury.
To w³aœnie za te wpisy zosta³ w
listopadzie 2013 roku skazany przez
polski s¹d na rok wiêzienia w zawieszeniu. Okolicznoœci, w jakich zosta³ zatrzymany na lotnisku w Warszawie, wzbudzi³y du¿o kontrowersji w œrodowisku jego zwolenników. Sam Ryba relacjonowa³ w rozmowie z portalem “Dispatch International”, ¿e przyjecha³ do
Polski na Marsz Niepodleg³oœci, a kiedy
wybiera³ siê w drogê powrotn¹ i by³ ju¿
po kontroli paszportowej, funkcjonariusze rzucili go na ziemiê i zakuli w kajdanki. Myœla³, ¿e policja podejrzewa go
o udzia³ w zamieszkach przed rosyjsk¹
ambasad¹, ale okaza³o siê, ¿e chodzi tylko... o “krytykê muzu³manów”.
Przewieziono mnie do prokuratury w £odzi. W tym samym czasie policjanci przeszukali dom mojej matki, zabrali jej komputer. Prokurator nie da³

mi wyboru. Musia³em siê przyznaæ, ¿e
grozi³em muzu³manom i zaakceptowaæ
wyrok w zawieszeniu, bo inaczej zosta³bym zamkniêty na minimum trzy miesi¹ce w oczekiwaniu na proces. Chcia³em
szybko wróciæ do domu, wiêc podpisa³em
zeznania – wspomina. Ryba jest przekonany, ¿e skazali go za niewinnoœæ, a “zawiasy” za wpis na Facebooku to gruba
przesada.
W Szwecji znalaz³ siê na czo³ówkach gazet, gdy wtargn¹³ do siedziby redakcji Expressen i wygra¿a³ dziennikarzom. Zdarzenie mia³o miejsce 13 grudnia
2013 roku w Göteborgu. Ryba pojawi³
siê oko³o 13:30. Za¿¹da³ rozmowy z redaktorem naczelnym lub z inn¹ osobê
odpowiedzialn¹ za publikacjê artyku³ów,
z których wynika³o, ¿e kilku polityków
pod pseudonimami pisa³o teksty ¿ycz¹ce imigrantom œmierci i popieraj¹ce Breivika. “Jesteœcie komunistami” - krzycza³. Kiedy poproszono, by opuœci³ budynek, wyj¹³ trzy jajka i jedno z nich
rozbi³ o szklan¹ œcianê. “Nastêpnym
razem nie bêdê rzuca³ jajkami. Jeœli bêdziecie dalej o tym pisaæ, wrócê, ale z no¿em” – powiedzia³ na odchodne.
Atak Ryby na Expressen spowodowany by³ publikacj¹ artyku³ów, z których wynika³o, ¿e kilku polityków skrajnej prawicy w Szwecji, pod pseudonimami pisa³o teksty ¿ycz¹ce imigrantom
œmierci i popieraj¹ce Breivika.
20 lutego 2014 roku rozpocz¹³ siê
proces z powództwa redaktora Expressen Thomassa Mattsona, który osobiœcie
wielokrotnie by³ celem ataków i pogró¿ek ze strony lidera SDL. S¹d Rejonowy
w Göteborgu wyda³ oficjalne orzeczenie
s¹dowe uznaj¹ce Kamila Rybê winnym
zarzucanych mu czynów. Skaza³ go na 6
miesiêcy pozbawiania wolnoœci. By³ to
pierwszy w Szwecji, od 1958 roku, przypadek skazania w wyniku z³amania praw
wolnoœci obywatelskiej.
Pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e ten
“sympatyczny” osobnik ma raczej odosobnione pogl¹dy wœród tutejszej Polonii, ale w ci¹gu ostatniego roku okaza³o
siê, ¿e cel jaki sobie postawi³ – czyli uratowanie Szwecji przed islamizacj¹ –
sta³o siê has³em noœnym wœród wielu radyklanych œrodowisk. Nie brakuje wœród
nich tak¿e Polaków w Szwecji. Na stronach SDL mo¿na przeczytaæ program
Ligi – jêzyk i argumenty brzmi¹ bardzo
znajomo.... gdy porówna siê je z ultraprawicowymi portalami w Polsce. 32letni Kamil Ryba tak broni siê przed rzekomym oczernianiem go przez szwedzkie media:
Czy media sponsorowane z naszych podatków, mog¹ pisaæ co chc¹?
Dzisiejsze media demonizuj¹ praktycznie
ka¿dego, kto jest politycznie niepoprawny. Pomyœlcie o tym, jak wygl¹daj¹ dzisiaj
media! Wed³ug mnie praktycznie wszyst-

kie szwedzkie media trzymaj¹ lew¹ stronê, co widaæ nawet w ró¿nych badaniach.
Mój atak jajkami na redakcjê Expressen/
GT zosta³ opisany jako atak na demokracjê. Atak na Szwedzkich Demokratów
publikowany w Expressen uwa¿a siê za
w pe³ni uzasadnione zachowanie lewicowe. Nienawidzê polityków, którzy nie
potrafi¹ stan¹æ w obronie tego, co mówi¹.
W jakim kierunku pod¹¿a Szwecja?!
Wydawa³o siê, ¿e Ryba dzia³a³
do tej pory raczej w w¹skim gronie,
g³ównie szwedzkich nacjonalistów.
Teraz szuka wsparcia wœród tutejszej
Polonii... i je znajduje. To w³aœnie on
by³ organizatorem manifestacji pod redakcj¹ Aftonbladet, która odby³a siê 27
lutego br w Sztokholmie, w proteœcie –
jak to okreœlono – “przeciwko antypolskim artyku³om i k³amstwom Aftonbladet”. Jak pisa³ jeden z uczestników demonstracji, Jacek Gancarson z Klubu
Gazety Polskiej w Sztokholmie, ta codzienna popo³udniówka, bêd¹ca odpowiednikiem Gazety Wyborczej, nie zaprzestaje od pewnego czasu oskar¿aæ
Polaków i innych narodów Europy
Wschodniej za rzekomy “rasizm” i “konserwatywne zacofanie”. Uff... nie chcielibyœmy byæ nowoczeœni na szwedzki sposób, bo wszyscy widz¹, ¿e odejœcie od
tradycyjnych wartoœci i lewicowe rz¹dy
doprowadzi³y ten kraj na granicê zapaœci. Podajemy treœæ banerów: “Jeœli nazywacie Polaków prawicowymi ekstremistami, gdy broni¹ swoich ludzi atakowanych przez mê¿czyzn z okropnym podejœciem do kobiet, to jak wy siebie samych nazywacie? (chodzi o obronê Polki
atakowanej przez imigrantów).
Paradoksem tej historii jest to, ¿e
w listopadzie 2012 roku organizator protestu, Kamil Ryba (z zawodu dekarz),
zosta³ oskar¿ony za gro¿enie i rêkoczyny przeciwko kobiecie! Przez 10
miesiêcy wysy³a³ do swojej by³ej partnerki, z któr¹ ma dziecko, SMSy gro¿¹c
jej œmierci¹, rozbi³ szybê w jej samochodzie. S¹d zakaza³ mu zbli¿ania siê do
oskar¿aj¹cej go kobiety i ograniczy³ mu
prawa rodzicielskie. Policja prowadzi³a
dochodzenie równie¿ w innych sprawach, w które zamieszany by³ Polak.
Gdy wiêc dzisiaj kreowany jest przez
niektóre œrodowiska na obroñcê czci
Polek, to brzmi to œmiesznie i strasznie. Zw³aszcza, ¿e Ryba wielokrotnie
potêpia³ muzu³manów ze ich stosunek do kobiet... Zreszt¹, wystarczy
wejœæ na jego profil na Facebooku, by
zobaczyæ w jaki pogardliwy sposób pisze o kobietach, nie wspominaj¹c ju¿
o prostackim i wulgarnym jêzyku tych
wpisów.
Mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e Ryba tym razem odniós³ sukces – na jego
wezwanie pod redakcj¹ Aftonbladet pojawi³a siê spora grupa Polaków (œwiadkowie mówi¹ o liczbie od 80 do 200),

zwabionych has³ami o obronie dobrego
imienia Polski. Wziêli w niej udzia³
tak¿e reprezentanci polskich œrodowisk emigracyjnych – by³o Stowarzyszenie Polskich Patriotów i Klub Gazety Polskiej dzia³aj¹ce przy Radzie
UchodŸstwa Polskiego w Szwecji. Ryba maj¹cy swoje porachunki z redakcj¹ Aftonbladet (która opisuje jego
powi¹zania z ruchami radykalnymi)
wykorzysta³ tutejszych Polaków do
swojej prywatnej walki.
Jak ujawnili dziennikarze, Ryba
czêsto pokazuje siê w towarzystwie,
które wywodzi siê z œrodowisk kryminalnych, m.in. z klubu motocyklowego
Bandidos. Wczeœniej by³ te¿ zamieszany
w burzliwe demonstracje przeciwko
„islamizacji Szwecji” w Malmö. Jak wynika ze œledztw dziennikarskich w szeregach SDL, której przewodzi Ryba, jest
wiele osób, które maj¹ zwi¹zki z ruchami
neonazistowskimi. Nie brakuje tam dzisiaj i Polaków.
Poczynania Ryba wzbudzi³y wiele komentarzy nieprzychylnych Polakom w Szwecji. Na portalach internetowych pisze siê o „polskich katolikach”
broni¹cych Europy, inni zwracaj¹ uwagê
na imigrantów z Polski, którzy wi¹¿¹
siê ze œrodowiskami skrajnymi, powi¹zanymi z neofaszystami. Pojawi³y siê
tak¿e wpisy na Facebooku domagaj¹ce
siê deportacji Polaków, którzy ³ami¹ prawo w Szwecji. Nieprzychylnych Polakom opinii jest coraz wiêcej - i bêdzie
wiêcej, jeœli polskie œrodowisko w
Szwecji nie wyka¿e dystansu do takich zachowañ i pogl¹dów, które
œwiadcz¹ o ksenofobii, rasiŸmie i wrogoœci do innych. Niestety, na razie atmosfera polityczna w Polsce s³u¿y tylko
takim pogl¹dom.
“Kamilowi nale¿y siê wielkie uznanie za precyzyjnie przygotowany i
sprawnie przeprowadzony protest pod
redakcj¹ Aftonbladet!” – napisa³ na Facebooku Jacek Garncarson, reprezentant
Klubu Gazety Polskiej.
Osoba, która przychodzi do redakcji i grozi dziennikarzowi, aby przesta³ pisaæ, jest zagro¿eniem dla demokracji – komentowali z kolei sytuacjê w
2014 roku dziennikarze Expressen.
Szwedzka prokurator Ulrika Aberg t³umacz¹c dlaczego Ryba zosta³ oskar¿ony
o pogwa³cenie zasad wolnoœci obywatelskiej, mówi³a: To forma bezprawnej groŸby, której g³ównym celem jest chêæ wp³yniêcia na opiniê publiczn¹, co po czêœci
nara¿a wolnoœæ s³owa na niebezpieczeñstwo.
Ale jak widaæ interes polityczny
niektórych œrodowisk polskich w Szwecji, które z tak¹ zapalczywoœci¹ mówi¹
o wartoœciach patriotycznych i katolickich, jest wa¿niejszy ni¿ zdrowy rozs¹dek. I jest zwyk³¹ kpin¹ z patriotyzmu i
wartoœci chrzeœcijañskich. (ngp)
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niós³ w beciku bocian, czy te¿ mia³a jakiœ literackich rodziców?
Tematem tym badacze do niedawna zajmowali
siê niechêtnie, jak w ogóle ca³¹ literatur¹ popularn¹,
która wydawa³a siê im niegodna powa¿niejszych studiów. Powieœæ kryminalna zyska³a jednak w ostatnich
latach taki status, ¿e i jej korzenie sta³y siê przedmiotem
coraz bardziej dociekliwych analiz, a wnioski z nich
staj¹ siê coraz ciekawsze. Paru autorów doczeka³o siê
nie tylko wydobycia z mroków zapomnienia, ale wrêcz
rehabilitacji.
Tak te¿ jest z autorem „Wariata”. Gunnar Serner
alias Frank Heller, urodzony w 1886 roku w Lösens w
Blekinge, to postaæ bardzo barwna i zgo³a ma³o „szwedzka”. Zreszt¹ wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³ zagranic¹. Po
ukoñczeniu studiów literaturoznawczych na Uniwersytecie w Lund, jako 26 latek by³ zmuszony uciec z
kraju po wykryciu przez pracownika banku w Malmö
sfa³szowanych przez niego weksli. Serner wsiad³ na
pierwszy statek do Kopenhagi, sk¹d przez Hamburg
dosta³ siê do Londynu. Prowadzi³ potem awanturniczy
tryb ¿ycia, a jego najczêstszym adresem by³o Monte
Carlo, gdzie jednak w miejscowym kasynie traci³
wszystko, co zdo³a³ zarobiæ. Szukaj¹c jakiegoœ sta³ego
dochodu zacz¹³ pisaæ opowiadania, by³y one na tyle udane, i¿ w 1914 r. sztokholmskie wydawnictwo Bonniers
zaproponowa³o mu sta³y kontrakt. Pod pseudonimem
Frank Heller rozpocz¹³ cykl powieœci o superinteligentnym przestêpcy Filipie Collinie. Mimo, i¿ pokrewieñstwo Collina ze s³ynnym Arsenem Lupinem, bohaterem
prozy Maurice’a Leblanca, by³o a¿ nadto oczywiste,

Szwedzki psychiatra w Gdañsku i Sopocie

WARIAT
PRZYCHODZI NOC¥
Wpad³a mi w rêce powieœæ sensacyjna
rozgrywaj¹ca siê w Gdañsku i Sopocie w roku
1920. Nie, nie jest to nowy polski krymina³
retro, naœladuj¹cy Marka Krajewskiego i
jego bohatera – radcê kryminalnego
Eberharda Mocka, dzia³aj¹cego w Breslau,
czyli przedwojennym, niemieckim
Wroc³awiu. To szwedzka powieœæ z roku
1922, nosz¹ca tytu³ „Du dare i denna
natt…”. Czyli dos³ownie „Ty wariacie, tej
nocy…”, ale myœlê, ¿e znacznie zgrabniejszy
i wcale nie mniej adekwatny do treœci
by³by polski tytu³: „Wariat przychodzi
noc¹”. Autor podpisa³ siê: Frank Heller, pod
tym pseudonimem kry³ siê niejaki Gunnar
Serner.
„Wariat” to swego rodzaju hybryda gatunkowa,
³¹cz¹ca elementy powieœci sensacyjnej oraz fantastyki
politycznej, ale na szczêœcie nie przybranej w jakiœ
kosmiczny kostium, tylko w bardzo wiernie odmalowane realia pierwszych miesiêcy istnienia Wolnego
Miasta Gdañska. Takiego dziwnego miejsca, w niezwyk³ym czasie, gdzie zanim na dobre zapanowa³a brunatna w³adza, œciera³y siê interesy niemieckie, polskie,
brytyjskie i sowieckie oraz – ju¿ tylko na polu ekonomicznym – ¿ydowskie. A w kasynie w pobliskim Sopocie, który wtedy nazywa³ siê Zoppot, miêdzynarodowe
towarzystwo traci³o wielkie fortuny w tempie jeszcze
szybszym ni¿ trawi³a je inflacja.
Boom na szwedzkie oraz skandynawskie powieœci kryminalne jaki prze¿ywamy ju¿ od dobrych kilkunastu lat zrodzi³ te¿ spory historyczne. Kto by³ pierwszy, kogo mo¿na nazwaæ ojcem lub matk¹ szwedzkich
krymina³ów? Jeœli chodzi o wspó³czesn¹ literaturê, panuje w³aœciwie zgodnoœæ, i¿ rodzicami s¹ Maj Sjöwall i
Per Wahlöö, którzy wymyœlili komisarza Martina Becka
oraz formu³ê powieœci kryminalnej bardzo mocno osadzonej w kontekœcie obyczajowo-spo³ecznym i pokazuj¹cej nie najpiêkniejsz¹ twarz Szwecji. Dlatego, kiedy
kilka ich powieœci wydano w latach 70. i 80. w Polsce,
nasi czytelnicy podchodzili do nich nieufnie, uwa¿aj¹c
je wrêcz za komunistyczn¹ propagandê. Dziœ, paradoksalnie, czyta siê je lepiej, ale to ju¿ temat do innych
rozwa¿añ.
Za pionierkê, czy trzymaj¹c siê tej terminologii
rodzinnej: babciê gatunku, uwa¿a siê w Szwecji Mariê
Lang, która w latach 1949-1990 wyda³a przesz³o czterdzieœci powieœci kryminalnych, do dziœ chêtnie czytanych i ekranizowanych, ale czy rzeczywiœcie nie by³o
wczeœniejszych prekursorów? Czy babciê Lang przy6
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ksi¹¿ki Hellera zyska³y w Szwecji du¿¹ popularnoœæ.
W sumie napisa³ przesz³o 50 powieœci, nie tylko o Collinie. Kilka z nich w okresie miêdzywojennym wydano
tak¿e w Polsce. By³y to m.in. takie tytu³y jak Collin
kontra Napoleon (1924), Lavertisse wygrywa g³ówny
los (1929), Pan Collin jest zrujnowany (1930), Przygody
Filipa Collina (1930), Wakacje Karola Bertila (1930),
Klejnot Maharad¿y (1931), WódŸ mnie na pokuszenie
(1931). Serner zmar³ w 1947 roku w Malmö, bêd¹c akurat przejazdem w Szwecji. Na sta³e mieszka³ w Mentonie na francuskiej Riwierze, mia³ te¿ rezydencjê na
Bornholmie.
Latem 1922 roku autor zawita³ do Gdañska, sk¹d
doje¿d¿a³ do kasyna w Sopocie i to, co tam zobaczy³ i
us³ysza³, zrobi³o na nim tak mocne wra¿enie, i¿ szybko
przeku³ w powieœæ. Poza tym musia³ jakoœ odbiæ sobie
to, co przegra³ w ruletkê i Black Jacka. Ksi¹¿ka ukaza³a
siê jeszcze w grudniu tego samego roku.
G³ównym bohaterem swej opowieœci Heller uczyni³ szwedzkiego psychiatrê Gerdta Lymana, który
przyje¿d¿a do Gdañska, by odwiedziæ œwiatow¹ s³awê
w swoim fachu, profesora Oscara Freudenthala. Zanim
jednak uda mu siê dotrzeæ do mistrza, prze¿yje liczne i
niezwyk³e przygody. Autor cofa akcjê do roku 1920,
kiedy Gdañsk jest pogr¹¿ony w chaosie powojennego
kryzysu, zbankrutowany wskutek reparacji jakie Niemcy musia³y zap³aciæ na mocy pokoju wersalskiego, wystawiony na dzia³ania ró¿nych aferzystów i przemytników, rozgrywki prawdziwych i fa³szywych dyplomatów oraz dywersyjne akcje agentów bolszewickich.
Pewnej nocy w tym tyglu pojawia siê tytu³owy „Wariat”
i to on staje siê motorem oraz katalizatorem dalszych
wydarzeñ.
Powieœæ Hellera nie jest wolna od mielizn fabularnych, szerokich jak pla¿a w Sopocie i naiwnoœci narracyjnych, niczym z powiastek dla dorastaj¹cych panienek, ma jednak spore walory poznawcze, jakiœ nostalgiczny klimat i ci¹gle aktualne przes³anie (niestety
nie mogê tu zdradziæ jakie), co sprawia, i¿ nadal warta
jest lektury. Trzeba tylko przyj¹æ z przymru¿eniem
oka zawarty w niej element fantastyki oraz pogodziæ
siê z pewn¹ nut¹ antysemityzmu, chyba doœæ typow¹
dla epoki.
„Wariat” ukaza³ siê po polsku w roku 1930 jako
„Ekspres syberyjski”. Taki tytu³ ma pewne uzasadnienie w fabule, choæ przede wszystkim wskazuje, ¿e
polski przek³ad dokonany zosta³ na podstawie wydania
niemieckiego, które nazywa siê w³aœnie „Der sibirische
Express”. Dlatego, jak zawsze w takich przypadkach,
lepiej siêgn¹æ po orygina³, który jest dostêpny w wielu
szwedzkich bibliotekach, zw³aszcza wznowienie z 1949
roku, wydane w ramach cyklu „Frank Hellers bästa”.
Piotr Cegielski

OSZUKA£ CIÊ
PRACODAWCA?
JAKIE S¥ SZANSE
NA ODZYSKANIE
NALE¯NOŒCI?

50/50
Mój m¹¿ zosta³ oszukany przez przez firmê
A. By³ tam prezesem jednego z ich
wydzia³ów. Okradli go ze 100 tysiêcy koron.
Nie zrobili mu równie¿ przelewu z
wyrównaniem wyp³aty, z której odjêli
7 tysiêcy bez powodu. Dodatkowo sporn¹
spraw¹ by³a kwestia tak zwanego
“s³u¿bowego lokum”, które zosta³o
“wynajête” mu jak mieszkanie, a okaza³o siê
zwyk³¹ piwnic¹. Firma rozliczy³a siê z nim
dopiero, gdy napisa³ do szwedzkiej
skarbówki. Innemu znajomemu nadal s¹
winni pieni¹dze. Gdy chcia³ sprzedaæ d³ug
firmie windykacyjnej, to go zaczêli
szanta¿owaæ i próbowali przej¹æ jego firmê.
Tylko nikt nie chcia³ wiêcej z nimi
pracowaæ. Ta osoba musia³a im podpisaæ,
¿e po wp³acie nie bêdzie mia³a ¿adnych
dodtakowych roszczeñ, inaczej nie
odzyska³aby ani korony. W koñcu dpuœci³,
ale sprawa nie jest zamkniêta. Mo¿e gdyby
chodzi³o o wiêksze kwoty, ale w tym
przypadku sprawa toczy³a siê o 9000
koron...
Czy to typowa sprawa?
— Typowa. Ale warto od razu zaznaczyæ, co w
takiej sytuacji robi¹ Ÿle osoby poszkodowane. Po
pierwsze dzwoni¹ do swojego pracodawcy, strasz¹
go, gro¿¹ urzêdem podatkowy i policj¹. I to jest b³¹d.
Bo urz¹d podatkowy tak¹ spraw¹ siê nie zajmie tak
d³ugo jak firma p³aci sk³adki, moms i op³aty pracownicze. Policja te¿ siê rzadko takimi sprawami zajmuje. Wyjœcie jest jedno: takie osoby powinny najpierw
zg³osiæ siê do prawnika. Tu mo¿na przedstawiæ
wszystkie dowody i potwierdzenia, ¿e pracowa³o siê
w danej firmie, umowê o pracê – chocia¿ najczêœciej
takich umów o pracê nie ma. W dalszym ci¹gu jest
du¿o Polaków, którzy pracuj¹ na czarno. Dobrze
udokumentowaæ swoj¹ pracê jakimœ zestawieniem
godzin pracy, dobre s¹ teå zdjêcia i œwiadkowie.
Wtedy prawnik mo¿e wys³aæ do pracodawcy tak
zwany kravbrev czyli pismo z ¿¹daniem uregulowania nale¿noœci – wraz z pieniêdzami za urlop – bo o
tym wiêkszoœæ osób zapomina.
Czy to nie jest tak, ¿e najczêstszym problemem
jest przy takich sytuacjach jest fakt, ¿e pracownicy pracuj¹ bez umowy?
— Tak. Ale to pracodawca jest zobowi¹zany od
pierwszego dnia zatrudnienia przygotowaæ umowê o
pracê. ¯eby by³o wiadomo, czy chodzi o umowê na
prace zlecone, czy to umowa na okres próbny – w
Szwecji mo¿e trwaæ do pó³ roku. Taka umowa jest
wi¹¿¹ca dla dwóch stron. Z jednej strony zobowi¹zuje pracodawcê do ubezpieczenia pracownika, bo
przecie¿ wypadek mo¿e siê zdarzyæ ju¿ pierwszego
dnia pracy. Dlatego jest to bardzo wa¿ne. Niestety,
takie umowy najczêœciej nie s¹ zawierane i to powoduje wiele problemów.
Jak reaguj¹ pracodawcy, którzy dostan¹ od Pani
taki kravbrev?

To du¿o?
— Niby du¿o, ale w Szwecji zawsze w takich spornych sprawach prawnicy tak samo oceniaj¹ szanse.
Nie ma spraw, o których mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ w
90% do wygrania.
Czyli, odwracaj¹c, w sumie niezbyt du¿a szansa
na wygranie sprawy?
— Te¿ tak nie mo¿na powiedzieæ. Sprawy pracownicze s¹ chronione z wielu stron. Wiêc pracownicy s¹
w miarê dobrej sytuacji. Gorzej z podwykonawcami,
których obejmuj¹ inne przepisy.
Dlaczego osoby zatrudniaj¹ce siê nie podpisuj¹
umów o pracê? Niewiedza? Ignoracja?
— Raczej to celowe dzia³anie ze strony pracodawców. W Polsce ludzie przyzwyczajenie s¹ do tak
zwanej fuchy, czyli bior¹ pracê na dzieñ, dwa, coœ
zarobi¹ i myœl¹, ¿e w Szwecji jest podobnie. Dlatego
czêsto te¿ im siê wydaje, ¿e tutaj te¿ tak na czarno
popracuje kilka dni i coœ zarobi. Ale tutaj tak to nie
dzia³a.
Odnoszê wra¿enie, ¿e jednak coraz czêœciej
Polacy s¹ œwiadomi swoich praw i pracuj¹
najczêœciej na bia³o.

NGP rozmawia z Marzen¹
Hernansson z firmy Hernansson
Affärsjurister & Ekonomi AB
— Bardzo czêsto odpowiedŸ brzmi nastêpuj¹co: ten
pracownik nie wykona³ swojej pracy albo Ÿle j¹ wykona³. Wed³ug prawa szwedzkiego to pracodawca
powinien zadbaæ, by praca zosta³a wykonana w³aœciwie. Oczywiœcie, to mo¿e okazaæ siê czasami trudne, zw³aszcza w bran¿y budowlanej, gdy pracodawca ma wiele obiektów, gdzie wykonywane s¹ prace i
nie zawsze ma mo¿liwoœæ sta³ej kontroli. Nie mo¿e
bowiem staæ nad pracownikiem ca³y czas i go pilnowaæ. Zreszt¹... przyjmuj¹c kogoœ do pracy zawierzamy, ¿e jest to osoba kompetentna. Ja sama prowadzi³am firmê budowaln¹ przez 20 lat i wiem, ¿e z
tymi kompetencjami bywa ró¿nie. Nie raz siê zdarza³o, ¿e trzeba by³o wszystko robiæ od nowa.
Czy takie t³umaczenie pracodawcy jest podstaw¹
by niewyp³aciæ komuœ pensji?
— Wed³ug prawa - nie. Trzeba takiej osobie, tak czy
inaczej, zap³aciæ.
Czy po takim wyjaœnieniu pracodawcy p³ac¹?
— Bywa ró¿nie. Ale ka¿dy pracodawca zdaje sobie
sprawê z kosztów s¹dowych, wiêc gdy chodzi o
mniejsze sumy, lepiej jest zap³aciæ pracownikowi.
Procedura s¹dowa jest skomplikowana, d³uga i mo¿e
byæ kosztowna. Przy takich spornych sprawach
zawsze jest szansa pó³ na pó³...
Domyœlam siê, ¿e jednak poszkodowani pracownicy boj¹ siê pójœæ do prawnika, bo boj¹ siê
kosztów...
— Z pewnoœci¹ tak. Problem jest zw³aszcza dotkliwy dla pracowników tak zwanych sezonowych przyjechali z Polski, nie maj¹ numeru personalnego,
nie maj¹ ubezpieczenia. Wtedy musz¹ za pomoc
prawn¹ zap³aciæ z w³asnej kieszeni. Istnieje co prawda tak zwana bezp³atna pomoc prawna, ale gdy nie
ma siê numeru personalnego, to trudno tak¹ pomoc
uzyskaæ. Ponadto tak¹ pomoc uzyskuje siê, gdy
sprawa idzie ju¿ do s¹du. Gdy natomiast nie trafi do
s¹du, to wszystkie koszta wczeœniejsze pokrywa
osoba zg³aszaj¹ca siê do prawnika. To s¹ koszta
rzêdu 1,5 do 2,5 tysi¹ca koron za godzinê pracy
prawnika.
Czyli przy mniejszych sumach spornych
korzystanie z pomocy prawnika mo¿e siê okazaæ
ryzykowne?
— W mojej kancelarii za pierwsz¹ wizytê p³aci siê
2500 koron. To obejmuje zapoznanie siê z materia-

³em, ewentualnie przygotowujê list upominaj¹cy pracodawcê do uregulowania nale¿noœci, tak¿e telefon do
pracodawcy. Poza jednym przypadkiem wszystkie
takie sprawy zakoñczy³y siê pomyœlnie dla poszkodowanych. Zw³aszcza po rozmowie telefonicznej
pracodawca uznawa³, ¿e nie jest warto iœæ do s¹du i
nale¿noœæ wyp³aca³. Wiêc gdy sporna suma wynosi
na przyk³ad 10.000 koron (czêsto do tego dochodzi
12% urlopowego), to op³ata dla prawnika nie jest w
takim przypadku dotkliwa.
Mówiliœmy g³ównie o pracownikach. Czy inna
sytuacja jest w przypadku podwykonawców?
— Definitywnie inna. Podwykonawcy odpowiadaj¹
sami za reklamacje i szkody wykonane na danym
obiekcie. Wówczas zleceniodawca nie jest zobowi¹zany do wyp³acenia nale¿noœci za pracê, która jest
reklamowana. Zleceniodawca odpowiada osobiœcie,
gdy konsument sk³ada reklamacjê, mo¿na zarz¹daæ od
podwykonawcy odszkodowania. I mog¹ to byæ bardzo znaczne sumy siêgaj¹ce od 250 tysiêcy do miliona koron. W takich sytuacjach dzia³aj¹ zupe³nie
inne prawa. Gdy taka sprawa trafia do mnie ze strony podwykonawcy, który nie otrzyma³ wynagrodzenia, to muszê wówczas zbadaæ – i jako prawnik i
jako rzeczoznawca (jak wspomnia³am, by³am przez
20 lat zwi¹zana z bran¿¹ budowlan¹) – czy praca
by³a wykonana w³aœciwie.
Czy nie jest tak, ¿e – zw³aszcza w bran¿y
budowlanej, gdzie czêsto dochodzi do takich
momentów spornych – wiêkszoœæ pracowników to
w³aœnie podwykonawcy? Wiele wiêkszych firm
chc¹c komuœ daæ pracê, domaga siê by osoby te
wykonawa³y j¹ jako w³asne firmy...
— Z tym bywa ró¿nie. Do niedawna rzeczywiœcie
zleceniodawcom op³aca³o siê ze wzglêdów podatkowych zatrudniaæ firmy polskie.
Jakie najczêœciej sprawy trafiaj¹ do Pani
kancelarii?
— Najczêœciej zg³aszaj¹ siê pracownicy, którzy nie
dostali wyp³aty. Ale czêsto te¿ nie maj¹ numeru personalnego, pracowa³ tydzieñ, dwa – zosta³ wykorzystany i zwolniony ... i nie mia³ umowy o pracê.
Jaka jest wówczas szansa, by odzyska³ pieni¹dze
za wykonan¹ pracê?
— Piêædziesi¹t na piêædziesi¹t procent

— Rzeczywiœcie takich spraw jest mniej, nawet jak
porównujê to z iloœci¹ podobnych spraw, które do
mnie trafia³y w latach 2013-2014. Œwiadomoœæ przepisów obowi¹zuj¹cych w Szwecji jest du¿o wiêksza
wœród Polaków, potrafi¹ znaleŸæ odpowiednie informacje. Ale zawsze znajduj¹ siê tacy, którzy nic na ten
temat nie wiedz¹. Niestety.
Czêsto s³yszy siê opiniê, ¿e Polacy czêœciej
oszukiwani s¹ przez firmy prowadzone przez
Polaków, mniej przez Szwedów. Czy jest jakaœ
podstawa dla takiego twierdzenia?
— Tak, bo czêsto polskie firmy nie znaj¹ prawa
szwedzkiego. Albo go nie respektuj¹.
Czyli problemem jest brak wiedzy
i doœwiadczenia?
— Chyba tak. Ale w tym miejscu warto podkreœliæ tê
wspomnian¹ wczeœniej sprawê: niekompetencji pracowników. Do pracodawcy zg³aszaj¹ siê osoby, które
twierdz¹, ¿e potrafi¹ wykonaæ ka¿d¹, nawet skomplikowan¹ pracê, póŸniej jednak okazuje siê, ¿e nie
potrafili jej wykonaæ, ale ¿¹daj¹ za to wynagrodzenia.
Gdy siê im odmawia, zaczynaj¹ krytykowaæ pracodawcê, wypisuj¹ o nim negatywne recenzje na Facebooku. Rozpowiadaj¹, ¿e pracodawca jest oszustem.
Bo wtedy rzadko ktoœ siê zastanawia, ¿e nie nadawa³
siê do tej pracy i narazi³ pracodawcê na koszta. A
mimo to ¿¹da wyp³acenia mu wynagrodzenia. Takich
spraw mia³am du¿o.
Do naszej redakcji zwracaj¹ siê czêsto osoby
poszkodowane z proœb¹ o opublikowanie
artyku³u o nieuczciwych pracodawcach, z
wymienieniem ich z nazwiska....
— Nie mo¿na oczywiœcie publicznie oskar¿aæ jak¹œ
firmê b¹dŸ w³aœciciela firmy zanim zapadnie wyrok
s¹dowy. Pomawianie kogokolwiek o jakieœ przestêpstwa jest karalne, nie mo¿na naruszaæ czyjegoœ dobrego imienia bez dowodów. Dotyczy to zw³aszcza
mediów. Tego typu naruszenia mog¹ byæ karane
nawet do 2 lat wiêzienia. Je¿eli chodzi o wpisy na
Facebooka, to równie¿ mo¿emy za³o¿yæ sprawê
cywiln¹ osobie, które pomawia nas o coœ. Najlepiej
wczeœniej z³o¿yæ doniesienie na policjê. Wiêc zawsze
lepiej powstrzymaæ siê od komentowania spraw
spornych na Facebooku, a sprawê oddaæ do prawnika.
I w takim przypadku warto skontaktowaæ siê
miêdzy innymi z Pani¹...?
— Jestem prawnikiem, który zajmuje siê wy³¹cznie
takimi sprawami czyli prawem pracy. Mogê powiedzieæ, ¿e mam w tych sprawach du¿e doœwiadczenie.
Chocia¿by przez to, ¿e sama prowadzi³am i jestem
wspó³w³aœcicielk¹ firmy budowlanej.
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By³am na setkach przyjêæ podobnych do siebie
i prawdê powiedziawszy nie wiele z nich pamiêtam.
W³aœciwie zapamiêtuje siê tylko te, na których coœ nie
posz³o zgodnie z planem. Opowiem ci o jednym z takich
przyjêæ, organizowanym u nas w domu:

Rok 1949. Ambasador Ragnvald Bagge na Balu
w Sztokholmie.

— Na kolacjê z jakiejœ tam okazji zosta³ zaproszony, jako goœæ honorowy, Adam Rapacki wraz z ma³¿onk¹. By³ on polskim Ministrem Spraw Zagranicznych. Minister by³ bardzo sympatycznym i kulturalnym cz³owiekiem (mimo, ¿e by³ komunist¹) i zawsze
umia³ siê znaleŸæ w ka¿dej sytuacji. Termin kolacji
dawno temu by³ wpisany do kalendarzy wszystkich
zaproszonych goœci.
Musisz wiedzieæ, ¿e urz¹dzanie przyjêæ dyplomatycznych to skomplikowana sztuka. Nie ³atwo jest
zestawiæ listê goœci, by przyjêcie zakoñczy³o siê z sukcesem. Natomiast doœæ ³atwo jest pope³niæ gafê: pomin¹æ kogoœ, czy posadziæ ko³o siebie antagonistów.
Ustalenie terminów przyjêæ to istna logistyka... Uzgadnia siê je na wiele tygodni naprzód, a wszystko zgodnie
z protoko³em dyplomatycznym, a œciœle mówi¹c zgodnie
z jego zasadami „precedencji” – zbiorem norm reguluj¹cych porz¹dek pierwszeñstwa. Wbrew pozorom precedencja odgrywa wa¿n¹ rolê w ¿yciu dyplomatów. Pozwala ustaliæ prawid³ow¹ kolejnoœæ powitania i prezentacji zaproszonych goœci, porz¹dkuje wzajemne stosunki w ramach oficjalnych spotkañ i przyjêæ, okreœlaj¹c
miêdzy innymi, kto i gdzie zajmuje miejsce przy stole,
kto komu powinien byæ pierwszy przedstawiony i jak
wygl¹da hierarchia miejsc na przyk³ad w samochodzie.
To jest jeden z wa¿niejszych „kodeksów”, z którymi
musi byæ zapoznany ka¿dy dyplomata, a czêsto i ich
ma³¿onki. Ale to by³a dygresja – teraz wracam do opowiadania.
Nadszed³ dzieñ przyjêcia 18 wrzeœnia 1961 roku,
gdy nagle dalekopisy poda³y wiadomoœæ, ¿e samolot,
w którym lecia³ Dag Hammarsköld, rozbi³ siê i przypuszczalnie nikt nie prze¿y³ katastrofy. Pisano tak¿e o
trwaj¹cych poszukiwaniach resztek samolotu w d¿ungli.

Ambasadorowa
Fragment opowiadania
“Ambasadorowa” o Susannie
Bagge (jej m¹¿, Ragnvald
Bagge, by³ ambasadorem
szwedzkim w Polsce w latach
1959-1963). T³umaczy³am jej
szwedzkie wspomnienia
dotycz¹ce tego kresu
i spotyka³yœmy siê na d³ugich
seansach, podczas których
opowiada³a mi o tym okresie.
Zachêca³a bym kiedyœ po
swojemu to opracowa³a i
opublikowa³a. Co te¿ czyniê.
Anna Winner
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By³o ju¿ za póŸno, by odwo³aæ przyjêcie. Nasz honorowy goœæ te¿ w ostatniej chwili nie móg³ nam odmówiæ
przyjœcia. By³ w k³opocie, bo wiedzia³, ¿e bêdzie pytany o stanowisko Polski w tej sprawie, a takowego nie
by³o. Chruszczow jeszcze siê nie wypowiedzia³ jak
ZSRR ocenia œmieræ Generalnego Sekretarza ONZ, a
wiadomo, ¿e bez wskazówek z Moskwy nikt w Warszawie nie odwa¿y³ siê otworzyæ ust.
Tego dnia Rapacki by³ bledszy ni¿ normalnie.
Przed obiadem nerwowo pali³ papierosy, jeden za drugim. Zasiedliœmy do sto³u. Atmosfera by³ napiêta. Ba³am siê towarzyskiej katastrofy. Przy mnie siedzia³ przy
stole ambasador Egiptu, ogromny ¿artowniœ. Po zupie
spo¿ywanej w œmiertelnej ciszy szepn¹³ mi do ucha
– A mo¿e podrzuciæ tym smutasom temat do
rozmowy? Co by Madame powiedzia³a o wspomnieniach z pierwszej mi³oœci?
– Doskonale – odpowiedzia³am. Zastuka³am w
kieliszek i poprosi³am o uwagê:
– Myœlê, ¿e dzisiejszy wieczór poœwiêcimy opowiadaniom o naszych m³odzieñczych mi³oœciach.
Nie czekaj¹c doda³am: – Ja zaczynam pierwsza!
Goœcie przyklasnêli.
– Gdy mia³am szeœæ lat zosta³am pierwszy raz
poca³owana w usta przez mego szkolnego kolegê, siedmioletniego Göstê. Siedzieliœmy w pierwszej ³awce i
nauczycielka pewnie to zauwa¿y³a, ale nie skomentowa³a. Gösta mia³ tak miêkkie usta, ¿e poca³unek by³
czyst¹ radoœci¹. Jak uskrzydlona pobieg³am do gabinetu
ojca, by opowiedzieæ mu, ¿e wreszcie ktoœ mnie poca³owa³ i jestem zakochana. Mój tata nie podziela³ mego
zachwytu, by³ wrêcz by³ zagniewany. Nie wiem czy to
on spowodowa³, ¿e nastêpnego dnia, gdy przysz³am
do klasy, zobaczy³am, ¿e nauczycielka przenios³a ch³opca do ostatniej ³awki. Gösta nie chcia³ siê wiêcej do
mnie odzywaæ. Tak zakoñczy³a siê moja pierwsza mi³oœæ
– zakoñczy³am.
Goœcie przy stole rozeœmiali siê. Rapacki nawet
dosta³ kolorów, a jego oczy rozb³ys³y. Powiedzia³:
– Teraz ja opowiem o swojej pierwszej, wielkiej
mi³oœci...
Czekaliœmy zaciekawieni, co te¿ powie.
– Moj¹ najwiêksz¹ mi³oœci¹ by³y nasze konie na
wsi. Tylko konie!
Wszyscy rozeœmieliœmy siê i kolejne zwierzenia
naszych goœci pop³ynê³y wartko. Wieczór by³ uratowany.
Anna Winner

Sopran
koloraturowy
¯ycie mo¿na spe³niaæ w ró¿ny sposób,
najwa¿niejsze ¿eby zgodnie z sob¹.
Pytanie, czy maj¹ t¹ œwiadomoœæ
m³ode, szczególnie bardzo m³ode
kobiety, zachodz¹ce w ci¹¿ê.
Ilekroæ gimnazjalistka zachodzi w ci¹¿ê i wybiera – pomimo rodzinnej i socjalnej presji –utrzymanie ci¹¿y, jest traktowana trochê jak zad¿umiona,
trochê jak chora na wstydliw¹ chorobê, któr¹ lepiej
przemilczeæ.
Nawet niekoniecznie ortodoksyjni katolicy
aprobuj¹ milczeniem „oczywistoœæ” przerwania
takiej ci¹¿y, co ksiê¿a po cichu doradzaj¹, unikaj¹c
zabierania g³osu i rytualnej zwyczajowej frazeologii.
Ma miejsce trochê paradoksalna sytuacja,
poniewa¿ medycyna coraz g³oœniej zwraca uwagê i
ostrzega, ¿e kobiety zbyt d³ugo czekaj¹ z rodzeniem
dzieci, przypominaj¹c jednoczeœnie, i¿ najlepszy
biologicznie wiek, to osiemnaœcie - dwadzieœcia piêæ
lat.
Ostatnimi laty wykszta³ci³ siê trend, rodzaj
zawodowo-œrodowiskowego ciœnienia, ¿e wpierw
zawód i kariera, a dopiero potem (ewentualnie),
dziecko. To w praktyce oznacza przesuniêcie wieku
rodzenia na trzydzieœci, czterdzieœci lat. Dzieci mog¹
trochê poczekaæ, s¹ pilniejsze sprawy!
Pani Outi Hovatta, profesor znanego na œwiecie sztokholmskiego Instytutu Karolinska, podkreœla
z naciskiem na ³amach „Debatt”, ¿e patrz¹c z perspektywy lekarsko-zdrowotnej, szwedzkie kobiety
czekaj¹ z rodzeniem dzieci zdecydowanie za d³ugo.
Jednoczeœnie zwraca uwagê, ¿e trudno siê w dzisiejszych, pêdz¹cych zawrotnie czasach dziwiæ, ¿e
m³ode kobiety nie chc¹ zbyt wczeœnie …wi¹zaæ siê z
d³ugofalowym i nierównoprawnym projektem socjalnej zale¿noœci /t³um.A.Sz./.
Jest rzecz¹ oczywist¹, racjonaln¹, niepodlegaj¹c¹ dyskusji, ¿e nikomu nie wolno mieszaæ siê w
decyzjê kobiety w tym wzglêdzie. Profesor Hovatta
mówi o kobietach, które chc¹ rodziæ dzieci, ale rozumie koniecznoœæ planowania i kalkulacji, jakie musz¹
one podejmowaæ. Przypomina tylko, ¿e zegar biologiczny ma swoj¹ strefê czasow¹ i nie s³ucha racjonalizmu. Im du¿ej kobieta, która pragnie urodziæ
dziecko, z tym zwleka, tym bardziej zwiêksza ryzyko, ¿e tego nie dope³ni.
Tê decyzjê ka¿da kobieta samodzielnie, pomijaj¹c naciski z ró¿nych stron, musi podj¹æ nie tylko
sama, ale jeszcze we w³aœciwym czasie. W takim
kontekœcie byæ mo¿e gimnazjalistka, która pos³uszna
instynktowi pragnie donosiæ ci¹¿ê, postêpuje bardziej racjonalnie, ni¿ czterdziestoletnia biznes-woman konstatuj¹ca z ¿alem, ¿e czas min¹³ i na dziecko
ju¿ za póŸno.
Niekoniecznie trzeba byæ „skoñczon¹ idiotk¹”,
¿eby rodziæ dzieci w bardzo m³odym wieku. Sopran
koloraturowy Królewskiej Opery w Sztokholmie
Emma Vetter, urodzi³a syna bêd¹c w dziewi¹tej
klasie, w wieku piêtnastu lat. W wywiadzie danym
„Dagens Nyheter” opowiada, ¿e wszystko by³o ju¿
przygotowane do zabiegu przerwania ci¹¿y, gdy
uzmys³owi³a sobie, ¿e jednak chce urodziæ. Kiedy
synek poszed³ do ¿³obka, Emma rozpoczê³a naukê w
gimnazjum, ale musia³a przerwaæ, bo w wieku osiemnastu lat urodzi³a córeczkê.
Emma absolutnie nie uwa¿a, aby jej ¿ycie by³o
w najmniejszy sposób ekstraordynaryjne. Przeprasza dziennikarza, ale musi koñczyæ wywiad, gdy¿
spieszy do pracy. Ma próbê „Medei”, opery, w której œpiewa tytu³ow¹ rolê.
Tu, wtr¹cenie na temat. W takich przypadkach
jak Emmy, czêsto spotyka siê przeciw-argumentacjê
brzmi¹c¹, i¿ nie jest wskazane, ¿eby dziecko rodzi³o
dziecko. To nie wytrzymuje moim zdaniem krytyki.
Piêtnastolatka, œwiadoma p¹czkuj¹cego w niej ¿ycia,
i decyduj¹ca siê je chroniæ, nie jest dzieckiem. Jest
matk¹, a podpowiada jej to natura.
To jedna sprawa. Jest i druga równie wa¿na.
Pojêcie „obowi¹zek rodzenia” nie istnieje, nie ma
„modelu rodziny”, nie ma „powinnoœci wobec Boga”,
nie ma „500+”, nie ma: bo-jest-nas-Polaków-corazmniej. Decyduje wy³¹cznie indywidualny, œwiadomy
i niezale¿ny, wybór kobiety. Niepe³noletniej równie¿.
Andrzej Szmilichowski
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Lokator z Karaibów
Dawno temu, ze wzglêdów, o
których tu nie wspominam,
zmuszeni byliœmy czasowo
wynaj¹æ nasz dom, chocia¿
chêtnie uniknêlibyœmy tego
doœwiadczenia. Trudno
bowiem znaleœæ godnych
zaufania lokatorów. Ludzie
z uporz¹dkowanym ¿yciem
posiadaj¹ zazwyczaj w³asne
mieszkania. Tylko ci co
przemieszczaj¹ siê po œwiecie
miêdzy krajami czy miastami,
co zmieniaj¹ pracê albo j¹
trac¹, ci co siê rozwodz¹,
rodzaj miejskich nomadów
z pogmatwanym losem – ci
szukaja mieszkañ do wynajêcia. Oferta wynajmu na
lokalnej tablicy og³oszeñ
i w kilku agenturach szybko
da³a wyniki.
Idealny lokator ma stabiln¹ ekonomiê, jest uczciwy, mówi po szwedzku
lub przynajmniej zrozumia³ym angielskim, nie przeszkadza s¹siadom i nie zachowuje siê w sposób ra¿¹co odmienny,
trudny do zaakceptowania przez mieszkañców osiedla. Wielodzietne rodziny
nie s¹ mile widziane. Para rodziców z
jednym, co najwy¿ej dwojgiem dzieci to
idea³. Potencjalni lokatorzy przchodzili
na oglêdziny, ale nie obiecywaliœmy im
nic pewnego. Ci, którymi nie byliœmy
zainteresowani dostawali wiadomoœæ, ¿e
mamy w rezerwie co najmniej dwie inne
rodziny z prawem pierwszeñstwa.
Dyplomaci z obcych krajów s¹
wdziêcznymi lokatorami, dobrze zarabiaj¹cymi, kulturalnymi i z pañstwow¹
gwarancj¹ w³aœciwego poziomu zacho-
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wania. Tak s¹dziliœmy dopóki nie zjawi³a
siê liczna rodzina dyplomatów z najczarniejszej Afryki, piêcioro doros³ych, z
których tylko dwójka mówi³a po angielsku, wraz z ca³¹ chmar¹ dzieci. Nie by³am w stanie wyobraziæ sobie jak wtopi¹
siê w nasz¹ osiedlow¹ idyllê. Na szczêœcie szybko stwierdzili, ¿e nasz dom jest
za ma³y. Nastêpne odwiedziny dyplomatów, czterech wojskowych z Libii, by³y
dla nas traum¹. Umundurowani, z rêkami
w kieszeniach przerazili mnie nie na ¿arty. Zastanawia³am siê czy byli uzbrojeni.
Mo¿e trzymali palec na cynglu s³u¿bowej broni? Przemierzali pokoje d³ugimi
krokami, wskazywali na pewne meble z
rozkazem „to zostaje, a to mo¿na zabraæ”, mimo i¿ wiedzieli, ¿e dom wynajmujemy nieumeblowany. Oni te¿ dowiedzieli siê, ¿e mamy ju¿ innych kandydatów z prawem pierwszeñstwa.
Kiedy ponownie zadzwoni³ telefon i mê¿czyzna doskona³¹ angielszczyzn¹ przedstawi³ siê jako dyplomata z
Karaibów natychmiast zaczê³am siê mieæ
na bacznoœci. Ale przy bli¿szym poznaniu kandydata, obawa ust¹pi³a. Ciemnoskóry, ale o jasnym odcieniu, w kwiecie
wieku, czyli oko³o czterdziestki, elegancko ubrany i o czaruj¹cym sposobie bycia natychmiast wzbudzi³ nasz¹ sympatiê. Lekko zaokr¹glona sylwetka dodawa³a mu tylko powagi.
Mê¿czyzna poinformowa³, ¿e
w³aœnie zosta³ mianowany ambasadorem
w Szwecji i ma zamiar otworzyæ pierwsz¹ w historii tych krajów ambasadê.
Nasz dom, wed³ug jego oceny nadawa³
siê doskonale zarówno na rezydencjê jak
i miejsce pracy. Ambasada w naszym
domu – brzmia³o to interesuj¹co. Szeœciomo¿e siedmioletnia córeczka, która mia³a
dzieliæ z ojcem mieszkanie, uczêszcza³a
ju¿ do miêdzynarodowej szko³y dla
dzieci dyplomatów. Dziewczynkê poznaliœmy trochê póŸniej. Ma³a i o delikatnej konstrukcji ale niezwykle ¿ywa,
o skórze jeszcze jaœniejszej ni¿ ojciec,
sprawia³a raczej wra¿enie Hinduski ni¿

mieszkanki Karaibów. Mo¿e mama by³a
Hindusk¹? Nie zadawaliœmy pytañ, to
by³a prywatna sfera pana ambasadora.
Nadszed³ czas przeprowadzki, opuœciliœmy dom, ambasador z córeczk¹
przejêli go w posiadanie. Wielki stó³ kreœlarski, którego nie zabraliœmy z sob¹, mia³
s³u¿yæ ambasadorowi jako biurko, przy
którym zamierza³ przyjmowa³ swych interesantów. Parê dni póŸniej w wiadomoœciach telewizyjnych pokazano naszego ambasadora na zamku podczas
wrêczania królowi listów uwierzytelniaj¹cych. By³ to historyczny moment.
Czas p³yn¹³, wszystko funkcjonowa³o bez zarzutu. Od czasu do czasu,
podczas naszych odwiedzin w “ambasadzie”, mo¿na by³o zauwa¿yæ ciemn¹
mêsk¹ sylwetkê, dyskretnie skryt¹ za
wêg³em. Ambasada by³a pod ochron¹.
Pewnego razu zadzwoni³ telefon.
Zdenerwowany ambasador b³aga³ abyœmy natychmiast przybyli mu na ratunek. Zamkn¹³ siê w domu i nie potrafi³
siê wydostaæ. Okaza³o siê, ¿e zamkn¹³
drzwi na ³añcuch, ale nie zauwa¿y³, ¿e
nale¿y nacisn¹æ guziczek, aby ³añcuch
da³ siê otworzyæ. Próbowa³ wydostaæ
siê oknem, ale nie by³ wystarczaj¹co
sprawny fizycznie albo przeszkadza³a
mu tusza. Innym razem pyta³ nas, czy
jest gdzieœ w pobli¿u sklep z rowerami.
W rowerze córeczki przedziurawi³a siê
dêtka i chcia³ jej kupiæ nowy. Widocznie
nigdy nie s³ysza³, ¿e dêtkê mo¿na za³ataæ. Nasz ambasador nie by³ zbyt praktyczny. Zbli¿a³o siê Bo¿e Narodzenie i
z tej okazji dostaliœmy upominek w postaci markowej whisky, pochodz¹cej
prawdopodobnie z bezc³owych zapasów
ambasady.
Zbli¿a³a siê wiosna. ¯ona ambasadora przebywaj¹ca czasowo w Belgii mia³a przyjechaæ do Szwecji, by zamieszkaæ
razem z mê¿em. Ucieszy³am siê. Dom
zawsze zyskuje kiedy kobieta zajmie siê
gospodarstwem. ¯ona okaza³a siê przystojn¹ blondynk¹, a dom natychmiast sta³
siê bardziej przytulny i zadbany. Niestety, mia³a zwyczaj biegaæ ca³ymi dniami
w pantoflach na wysokich obcasach,
które pozostawia³y trwa³e œlady na parkiecie i linoleum w kuchni. Pod³oga uzyska³a w ten sposób trójwymiarow¹ strukturê.
Nied³ugo potem ambasador poinformowa³ nas, ¿e równie¿ jego teœciowa
ma z nimi zamieszkaæ. „Dwie kobiety to
jeszcze lepiej” – pomyœla³am. ¯ona bêdzie mia³a towarzystwo w ci¹gu dnia.
Ale kiedy dowiedzieliœmy siê, ¿e wiekowa babcia ¿ony po³¹czy siê z rodzin¹,
zaczê³am zastanawiaæ siê nad definicj¹
przeludnienia. Mówi siê, ¿e wa¿nym jest
aby mieæ miejsce w sercu, a wtedy znajdzie siê tak¿e miejsce w domu. Ambasador z ¿on¹ spali w du¿ej sypialni, babcia dysponowala w³asnym pokoikiem, a
do drugiego nabyto piêtrowe ³ó¿ka,
Dziewczynka dzieli³a go z prababci¹ i
spa³a na górze. Panie za¿yczy³y sobie
¿aluzje we wszystkich oknach. Zgodziliœmy siê pod warunkiem, ¿e zostan¹ po
wyprowadzce lokatorów. Nie chcieliœmy
mieæ masy niepotrzebnych otworów we
framugach okien. Ambasador zaakceptowa³ to bez sprzeciwu.
Nadesz³a zima, d³uga i wyj¹tkowo
mroŸna. Elektryczne kaloryfery “ambasady” nastawiono na maksymalny efekt,
ale panie nie zaprzesta³y wietrzyæ mieszkania. Nie nale¿y otwieraæ okien na
oœcie¿ przy w³¹czonym teromstacie. Kaloryfer ulega wtedy przegrzaniu, wysiadaj¹ bezpieczniki, czego nasi lokatorzy
doœwiadczali niemal codziennie. Ma³¿o-

nek jeŸdzi³ nieustannie pomiêdzy centrum handlowym a domem, aby kupowaæ i wymieniaæ korki.
Na wiosnê zaskoczono nas now¹
wiadomoœci¹. Rodzina zamierza³a sprowadziæ pomoc domow¹ z Karaibów.
Dziewczyna mia³a zamieszkaæ w przylegaj¹cym do domu sk³adziku. Ambasador poprosi³, aby przynajmniej czeœciowo go opró¿niæ, aby przygotowaæ dla
niej miejsce. Westchnê³am g³êboko, ale
kropl¹, która przepe³ni³a czarê goryczy
by³ zakup psa – nie jamniczka czy minipudelka, tylko bernardyna, ogromnego
ju¿ jako szczeniak. Wtedy zerwaliœmy
umowê z trzymiesiêcznym wypowiedzeniem. Dom zacz¹³ pêkaæ w szwach.
Na szczêœcie ambasador doszed³ do tego
samego wniosku i rozpocz¹³ poszukiwania obszerniejszego lokum.
Ca³a powy¿sza historia rozegra³a
siê w okresie, gdy epidemia AIDS zaczê³a
siê rozprzestrzeniaæ po œwiecie, a ojczysty kraj ambasadora by³ szczególnie mocno dotkniêty. Zaniepokoi³o mnie to, ale
bynajmniej nie dlatego abym podejrzewa³a, ¿e ambasador jest zara¿ony wirusem – wygl¹da³ przecie¿ jak okaz
zdrowia. Obawa dotyczy³a g³ównie pomocy domowej oraz licznych rodaków
ambasadora odwiedzaj¹cych go w interesach, osób korzystaj¹cych z domowej toalety. Kiedy przêjeliœmy dom z
powrotem wyszorowa³am i zdezynfekowa³am dok³adnie toaletow¹ porcelanê.
Dopiero wtedy odkry³am œlady psich
zêbów na wieku toalety. Wieko uda³o
siê wymieniæ, ale podobne œlady na
drewnianym parapecie nie da³y siê usun¹æ i pozosta³y jako pami¹tka z ambasady.
Strata mo¿e tak¿e stanowiæ pami¹tkê. W naszym ogródku rós³ krzak
japoñskiej wiœni, który wiosn¹ pokrywa³
siê chmur¹ ró¿owego kwiecia. Córeczka
ambasadora, istny urwis, zwyk³a wspinaæ siê na wiœniê dopóki g³ówna ga³¹Ÿ
nie z³ama³a siê pod jej ciê¿arem. Krzak
nigdy siê ju¿ po tym nie odrodzi³ i wkrótce usech³. Ludzie nie maj¹ w zwyczaju szanowaæ cudzej w³asnoœci. Pociesza³am siê, ¿e ¿aluzje czêœciowo rekompensowa³y liczne straty i szkody.
Œlady po s³u¿bowym stemplu ambasady
z god³em pañstwa, które zdobi³y teraz
stó³ kreœlarski Ma³¿onka by³y pami¹tk¹
o symbolicznym znaczeniu. Podejrzewa³am, ¿e to nie ambasadorowi obsunê³a
siê rêka, tylko córeczce bawi¹cej siê
stemplami tatusia. Dziewczynka musia³a
czêsto siê nudziæ poniewa¿ zabawia³a
siê obrysowywaniem piórem zamków
drzwi we wszystkich pokojach i tych
œladów nie da³o siê ca³kowicie usun¹æ.
Gdyby uczciwoœæ Ma³¿onka nie
stanê³a przeszkodzie mogliœmy staæ siê
w³aœcicielami prawdziwych pami¹tek. W
sk³adziku odkryliœmy ca³¹ stertê obrazów, zapomnianych albo pozostawionych celowo. Najwiêkszy obraz przedstawia³ prezydenta z kraju ambasadora,
znienawidzonego dyktatora i krwiopijcê.
Portret zdobi³ œcianê w du¿ym pokoju
w czasie, gdy s³u¿y³ on jako kancelaria
ambasady. Mniejsze, obrazy w jaskrawych kolorach, stanowi³y ciekawe przyk³ady naiwistycznej sztuki Karaibów.
Ma³¿onek zawióz³ wszystkie obrazy do
nowej siedziby ambasadora, gdzie przyjêto je bez widocznego entuzjazmu.

Teresa Urban
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Bo
Widerberg
- sensualista
o ambicjach
spo³ecznika
W roku 1962 ukaza³a siê ksi¹¿ka
“Wizja szwedzkiego filmu” Bo
Widerberga. Literat i krytyk,
maj¹cy wkrótce zadebiutowaæ jako
re¿yser, podda³ ostrej krytyce
wspó³czesn¹ szwedzk¹ produkcjê
filmow¹. Wskazuj¹c na ogólna
stagnacjê i cofniêcie siê do poziomu
myœlowego lat 30., uzna³ zarazem
Widerberg nawet najwybitniejsze
osi¹gniêcia, a wiêc filmy Sjöberga i
Bergmana, za objaw negatywny.
Uznaj¹c niew¹tpliwe zas³ugi re¿ysera “Panny
Julii”, wskaza³ na wywodz¹c¹ siê z teatru statycznoœæ
wielu jego filmowych kompozycji. Twórczoœci Ingmara
Bergmana zarzuci³ natomiast utwierdzanie mitów i rytua³ów pó³nocnej mistyki. Jego zdaniem tylko czerpanie
z rzeczywistoœci i korzystanie z abecad³a dokumentalnej prostoty mo¿e staæ siê pe³nowartoœciowym wk³adem szwedzkich filmowców do miêdzynarodowej dyskusji o warunkach egzystencji wspó³czesnego cz³owieka. “Chodzi o ukazanie za co jednostka ponosi odpowiedzialnoœæ i jakiego wyboru musi dokonaæ” – pisa³
Widerberg. Uk³adom pionowym Ingmara Bergmana
(cz³owiek wobec Boga), a tak¿e Arne Sucksdorffa (cz³owiek wobec natury) przeciwstawi³ Widerberg potrzebê
filmów “poziomych”, ukazuj¹c jednostki ludzkie przeciwstawione sobie samym i osadzone w konkretnym
¿ywiole spo³ecznym.

Twórca wobec historii
Filmy Widerberga, zawsze dok³adnie datowane,
poœwiêcone s¹ historii Szwecji i Szwedów na przestrzeni minionego stulecia. Nie jest to oczywiœcie “dziejopisarstwo” ci¹g³e; jednym okresom poœwiêci³ re¿yser
wiêcej uwagi, inne pomin¹³. W pierwszych latach XX
wieku trwa³a jeszcze – rozpoczêta przed pó³wiekiem –
masowa emigracja Szwedów do Ameryki. W œlad za
biedot¹ wiejsk¹ emigrowa³a czêœæ proletariatu miejskiego. Joel Emmanuel Hägglund z Gävle przyby³ do

Nowego Jorku w roku 1902. Szuka³ za oceanem mo¿liwoœci wiêkszych ni¿ na rodzinnej ziemi, wstrz¹sanej
pierwszymi konfliktami klasowymi. W USA przybra³
nazwisko Josepha Hillstroma. Gdy przemierza³ kontynent Stanów w niecierpliwej wêdrówce i sta³ siê znany
jako syndykalistyczny pieœniarz-agitator Joe Hill, w
jego ojczyŸnie wybuch³ w³aœnie strajk powszechny. W
strajku tym, w roku 1909, wzi¹³ m.in. udzia³ dziadek
Andersa, bohater “Dzielnicy Kruków”.
W przededniu dojœcia do w³adzy socjaldemokratów kluczowym wydarzeniem by³ jedyny w dziejach
Szwecji zbrojny konflikt pracy i kapita³u: strza³y do
demonstruj¹cych w Adalen w roku 1931. Temu wydarzeniu poœwiêci³ Widerberg jeden ze swoich najbardziej
charakterystycznych filmów. Ale jeszcze w piêæ lat po
Adalen wisia³o nad Szwecj¹ widmo kryzysu. W Hiszpanii i Abisynii trwa³y walki, berliñska olimpiada sta³a
siê dowodem prê¿noœci faszyzmu, tak¿e w Szwecji
prawicowi nacjonaliœci podnieœli g³owê i kolejne zwyciêstwo wyborcze socjaldemokracji stanê³o pod znakiem
zapytania. Zanim socjaldemokratyczny porz¹dek
(zwany “folkhemmet”) sta³ siê rzeczywistoœci¹, Anders
opuœci³ Dzielnicê Kruków, pozbawione perspektyw
siedlisko proletariackiej nêdzy w Malmö.
Czy rzeczywistoœæ “folkhemmet” (dos³ownie –
dom ludowy) odpowiada³o póŸniej pierwotnym za³o¿eniom socjaldemokratycznego premiera z lat 1930. Pera Albina Hanssona? To pytanie zdawa³o siê zajmowaæ uwagê Bo Widerberga bardziej ni¿ jakiekolwiek
inne. Czy idee równoœci spe³ni³y siê choæby w pewnym
stopniu? Film o Adalen koñczy siê s³owami: “Zbudowano dom ludowy, który uczyni³ Szwecjê oaz¹ dobrobytu. Równoœæ nie zosta³a urzeczywistniona”.
Co osi¹gnê³y wiêc nowe pokolenia urodzone w
ostatnich latach, w nietkniêtej wojn¹ Szwecji, napiêtnowanej natomiast wszelkimi wypaczeniami spo³eczeñstwa dobrobytu? W³aœnie na to pytanie stara³ siê
Widerberg odpowiedzieæ swymi filmami o tematyce
wspó³czesnej: “Wózek dzieciêcy”, “Mi³oœæ 65”, Brawo,
Rolandzie”i “Smarkacz na boisku”.

Wczesna dojrza³oœæ
Bohaterowie utworów literackich i filmów Widerberga s¹ do pewnego stopnia nosicielami indywidualnych doœwiadczen ich autora. Zarazem jednak nabrali oni cech swego rodzaju syntetycznego portretu
pokoleniowego. W swych wczesnych powieœciach i
nowelach ukazuje pisarz jednostki kruche, wra¿liwe,
mozolnie wchodz¹ce w pierwsze doznania erotyczne.
Poca³unek (w zbiorze nowel “Kyssas”, 1952) jest doœwiadczeniem niemal bolesnym, rodzajem pêkniêcia,
naruszenia delikatnego naskórka. Tê artystyczn¹ wra¿liwoœæ, za któr¹ kryje siê ju¿ niemal dojrza³a odpowiedzialnoœæ, ³¹czy Widerberg z pewnego rodzaju purytañsk¹ moralnoœci¹, która w latach 1950. by³a nie tyle
mo¿e jego osobistym wyznaniem wiary, ile raczej sk³adnikiem obiegowej etyki pewnych krêgów m³odzie¿y.
Typowym reliktem tego typu postaci jest Björn w
“Wózku dzieciêcym”, dla którego stosunek fizyczny
jest czymœ wstydliwym, który maskuje sw¹ niezrêcznoœæ i nieœmia³oœæ wybuchem obelg wobec swobodniejszej seksualnie partnerki. Te purytañskie elementy
prozy Widerberga ust¹pi¹ póŸniej miejsca nieupiêkszonemu, przeto prawdziwemu obrazowi wchodz¹cych w ¿ycie m³odych, którzy – jak Nisse w “Adalen
31” – próbowaæ bêd¹ swych naiwnych, lecz niedwuznacznych, praktyk w poszukiwaniu erogenicznych
sfer kobiecego cia³a, czy – jak pi³karz Sixten i Anders w
“Dzielnicy kruków” – marzyæ bêd¹ o luksusowych
paryskich prostytutkach.
M³odzi dojrzewaja, a na ich drodze rozgrywaj¹
siê wydarzenia, które po raz pierwszy postawi¹ ich
przed œwiadomym wyborem, moralnym czy politycznym. Bohaterowie Widerberga nie s¹ jednoznacznie pozytywni, ich czêstym wyró¿nikiem jest nawet brak
konsekwencji. Zasadniczym celem Andersa staje siê
ucieczka z Dzielnicy Kruków, nawet za cenê niegodnego
porzucenia ciê¿arnej Elsie, nawet za cenê opuszczenia
rodziców – zdegenerowanego spo³ecznie ojca i przepracowanej matki.
Porucznik Sixten Sparre, porzucaj¹cy rodzinê
dla prawdziwego uczucia do cyrkówki Elwiry Madigan,
reprezentuje u schylku XIX wieku prototyp podobnego
wyboru moralnego. Zarazem jednak Widerberg zdaje
siê wierzyæ w jakiœ rodzaj równowagi, panuj¹cej nie
tylko w przyrodzie, ale tak¿e w ¿yciu jednostek i spo³eczeñstwa. Anders ucieka przed gnuœn¹ wegetacj¹ w ramach w³asnej klasy spo³ecznej, kulturalna matka Anny
z Adalen likwiduje w zarodku mo¿liwoœæ mezaliansu,
zmuszaj¹c córke do usuniêcia ci¹¿y. Szwedzki pieœniarz-agitator Joe Hill, aresztowany w Utah pod zarzutem morderstwa, pada ofiar¹ mordu s¹dowego w procesie poszlakowym, poniewa¿ do koñca nie chce ujawniæ
nazwiska kobiety, z któr¹ spêdzi³ noc i tym samym
wyrzeka siê alibi. Probierzem dojrza³oœci politycznej
staje siê u bohaterów Widerberga udzia³ w wyborach.

Akcja “Dzielnicy Kruków” umiejscowiona jest, w klasycznym dla rozwoju Szwecji, roku 1936. Anders nie
ma jeszcze prawa g³osu, ale swoj¹ polityczn¹ dojrza³oœæ
manifestuje nak³anianiem matki, by odda³a swój g³os na
socjaldemokracjê. Podobna scena zawarta jest we wczesnej powieœci Widerberga “Na dnie nieba” (Pa botten
av himlen, 1954), której bohater za³amuje siê w obliczu
swej pierwszej urny wyborczej i zamiast wybranej listy
wk³ada do koperty przypadkowo znalezion¹ damsk¹
klamrê do w³osów.

Rodzina - podstawowa
komórka spo³eczna
Po “Adalen 31” i “Joe Hillu” zosta³ Widerberg
uznany za czo³owego zachodnioeuropejskiego re¿ysera,
ukazuj¹cego ¿ycie klasy robotniczej swego kraju. W
przeciwieñstwie do kontestuj¹cych W³ochów i Francuzów nie jest on twórc¹ wierz¹cym w deklaratywne
slogany. Stylistyka jego filmów daje siê czêœciowo wywieœæ ze wzorów radzieckich: ze wzglêdu na walory
poetyckie – z Dow¿enki, ale przede wszystkim z Doñskiego oraz Kozincewa i Trauberga. Jak w obu trylogiach
– o Gorkim i o Maksymie – prze³amujê siê u niego charakterystyka zbiorowoœci w losie indywidualnym). Uwaga Widerberga skupia siê na ludzkiej kondycji, ale
podstawowym bohaterem jego filmów nie jest zbiorowoœæ ani jednostka, lecz rodzina – jej wspólnota i solidarnoœæ, manifestuj¹ca siê w codziennych zajêciach,
w trzymaniu siê razem wbrew wszelkim przeciwnoœciom. Jest coœ okrutnego, mo¿e nawet nieludzkiego, w
ostatniej scenie “Adalen 31”, gdy Kjell, krótko po
œmierci ojca, podczas demonstracji, drze na strzêpy jego niegdyœ bia³¹ œwi¹teczn¹ koszulê, bo przecie¿ trzeba
czymœ umyæ okno, ¿ycie musi toczyæ siê dalej. W nastêpuj¹cym te¿ potem – przez szybê – uœmiechu porozumienia miêdzy matk¹ a synem kryje siê prawdziwa
wielkoœæ ludzi, których godnoœæ jest aktualna dopóty,
dopóki maj¹ choæby kawa³ek myd³a.
Rdzeniem robotniczej rodziny w œwiecie Widerberga zdaje siê byæ matka – wiecznie zapracowana,
niewykszta³cona i bez zawodu, zarabiaj¹ca na ¿ycie
praniem i sprz¹taniem. Taki obraz kobiety, niekiedy
doprowadzonej a¿ do œmierci z wyczerpania, sta³ siê
czêœci¹ szwedzkiej literatury, typem na pograniczu
schematu. U Widerberga jest on jednym z elementów
cementuj¹cych trwa³oœæ rodziny. Kobieta-matka, ostoja
spokoju, opoka moralna (choæ nie moralny monolit,
matka Andersa nie jest maszyn¹, nie s¹ jej obce chwile
usprawiedliwionej, nawet jeœli nagannej s³aboœci: kolejny
pijacki wyczyn mê¿a-paso¿yta, niweczy rezultat jej
wielotygodniowej pracy, wywo³uje bunt, jednorazow¹
niewiernoœæ, manifestacjê w³asnej, wielokrotnie t³umionej niezale¿noœci), kobieta, której najwiêkszym zmartwieniem jest to, ¿e nie by³a w stanie poœwiêciæ siê bardziej synowi, gdy tego pilnie potrzebowa³.
Nie wszystkie kobiety Widerberga reprezentuj¹
cechy kap³anki domowego ogniska. Innym typem jest
intelektualistka, sztokholmianka, ceni¹ca wy¿ej swe
czêsto snobistyczne zainteresowania. “Najwa¿niejsz¹
rzecz¹ jest przecie¿ przewijanie pieluch maluchom, kiedy same tego nie potrafi¹” – stwierdza Björn w “Wózku
dzieciêcym”, kieruj¹c wyrzut w kierunku matki-intelektualistki, a zarazem manifestuj¹c sw¹ solidarnoœæ z
Britt, matk¹ nieœlubnego dziecka.
W rozga³êzionym œwiecie rodzinnym Widerberga istnieje te¿ miejsce dla innych elementów, ³¹cz¹cych
przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹, gwarantuj¹cych ci¹g³oœæ
rodziny i tradycji. Jedn¹ ze stale obecnych tu postaci
jest dziadek: dziadek Andersa, strajkuj¹cy w roku 1909,
dziadek bohatera “Na dnie nieba”, wreszcie dziadek
Larsa Grönholma w powieœci “Erotikon” (1956), znajduj¹cy wspólny jêzyk raczej z wnukiem ni¿ z synem.
Widerberg zdaje siê tu ukazywaæ inwolucjê od œwiadomych proletariuszy do zrezygnowanych, starych i
samotnych drobnomieszczan, topi¹cych w alkoholu
swe ¿yciowe niepowodzenia. Dla jednego z nich probierzem sukcesu bêdzie wygranie partii bilardu z niepokonanym dot¹d przeciwnikiem, dla drugiego – jeszcze jeden kufel piwa, wy³om w szpitalnej diecie.
Aleksander Kwiatkowski
cdn
Pierwodruk “Film” nr 12/1974
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Wa³êsa,
Wa³êsa...
W liœcie do przyjaciela –
Maryjana Soko³owskiego,
Cyprian Kamil Norwid pisa³:
„My pochodzimy ze spo³eczeñstwa jedynego na globie, w którem niema ani jednego czemkolwiekb¹dŸ wy¿szego obywatela któryby zel¿onym od rodaków albo upoliczkowanym czy
nawet obitym nie by³: Król Jan
III zdrajc¹ Ojczyzny przez Sejm
- Zygmunt Krasiñski w twarz na
ulicy, Mochnacki Maurycy w
twarz na ulicy, Lord Dudley
Stuart kijem dito, Generalissimus
Bem: dwa razy, kul¹ z pistoletu,
jako ³otr i sprzedany, Mickiewicz
Adam – jako agent – Moskiewski, Czartoryski Adam – Skrzynecki – wszyscy!... (pisownia
oryginalna, dawna).
Norwid pisa³ to w roku 1864. PóŸniej mo¿na jeszcze dodaæ Stanis³awa
Brzozowskiego i Józefa Pi³sudskiego jako pierwszych z brzegu z tej bardzo póŸniej wyd³u¿onej listy. Naturalnie, ¿e
Brzozowski i Pi³sudski coœ tam za paznokciami mieli. Co nie niweluje ich zas³ug dla kultury i historii Polski. Ale znamiennym jest, ¿e skaluj¹ca polskich bohaterów prawica dzia³a wybiórczo. Wybacza siê Romualdowi Trauguttowi karierê w wojsku rosyjskim i t³umienie zrywu wolnoœciowego na Wêgrzech (w
1848), gdzie nota bene walczy³ z Polakami s³u¿¹cymi pod wspomnianym wy¿ej genera³em Józefem Bemem i za co otrzyma³ od Imperatora (Cara) wysokie
odznaczenie i maj¹tek ziemski. Podobna
sytuacja by³a z Tadeuszem Koœciuszk¹,
który po zwolnieniu z Twierdzy Pietropaw³owskiej z³o¿y³ przysiêgê wiernopoddañcz¹ Imperatorowi Paw³owi I i
przyj¹³ od niego maj¹tek ziemski pod
Moskw¹, który to maj¹tek sekretarz
Koœciuszki, Ursyn Niemcewicz, spieniê¿y³, a uzyskan¹ niebagateln¹ kwotê panowie zabrali na emigracjê. Otó¿ Traugutt i
Koœciuszko byli dalecy od pogl¹dów
nadmiernie liberalnych czy nie daj Bo¿e
socjalistycznych.
Obecna afera z Lechem Wa³ês¹
brzmi jak scenariusz kiepskiego filmu.
Pani Maria Teresa Kiszczakowa – wdowa po znanym Generale – podobno zg³osi³a siê do Instytutu Pamiêci Narodowej
z ofert¹ sprzeda¿y pozosta³ych jej po
zmar³ym mê¿u dokumentów. Podobno
za¿¹da³a za ca³oœæ 90 tysiêcy z³otych
polskich, bo dzieci siê zad³u¿y³y, a i ona
sama potrzebuje opiekunki Ukrainki i
nie ma pieniêdzy na jej op³acenie. £atwo
by³o przewidzieæ, jak to siê skoñczy.
IPN zgodnie z ustaw¹ o przechowywaniu tajnych dokumentów pañstwowych
zrobi³ kipisz w wilii Pani Genera³owej i
skonfiskowa³ wszystko co tam znalaz³
³¹cznie z prywatnymi zapisami zmar³ego Genera³a. Czy rzeczywiœcie tak by³o?
Nie wiem. Ale pamiêtam inne, zwi¹zane
z Pani¹ Mari¹ Teres¹, wydarzenie.
W 1982 roku Redaktor Giedroyæ
otrzyma³ list od pani Kiszczakowej z
proœb¹ o wydrukowanie go w „Kultu14
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Portret nieznanego mê¿czyzny z w¹sem,
II po³owa XX wieku.
Rys. Jacek Fedorowicz

rze”. Wygl¹da³o to jak ¿art lub prowokacja. Gdy jednak uda³o siê stwierdziæ
autentyzm listu, zosta³ on wydrukowany w „Kulturze” bez komentarza. Sam
siê oœmiesza³. Otó¿ Pani Genera³owa bra³a w obronê swego mê¿a i t³umaczy³a
koniecznoœæ wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce sugeruj¹c zagro¿enie interwencj¹ z zewn¹trz. Podobno Genera³
by³ wœciek³y na Ma³¿onkê. Pani Kiszczakowa by³a piln¹ czytelniczk¹ „Kultury”, któr¹ jej Ma³¿onek dostawa³, jak i
inni dygnitarze, z przydzia³u.
W tym samym 1982 roku redakcja
„Jednoœci” – pisma, które wówczas redagowa³em, dosta³a anonimow¹ przesy³kê. By³o to piêæ czy szeœæ fotokopii dokumentów zwi¹zanych z „agenturaln¹
dzia³alnoœci¹|” Wa³êsy. Jak dowiedzia³em
siê póŸniej przesy³ki takie dosta³y te¿ i
inne emigracyjne redakcje. By³y to prawdopodobnie kopie tych fa³szywek przygotowanych dla norweskiej Fundacji
Nobla. Z tego co wiem, nie to spowodowa³o odroczenie nagrody dla Wa³êsy tylko obawa ¿yczliwych Polsce Norwegów,
¿e ten akt móg³by spowodowaæ zaostrzenie sytuacji w Polsce i zwiêkszenie
ofiar. Gdy rok póŸniej spo³eczeñstwo
by³o ju¿ spacyfikowane Pokojow¹ Nagrodê Nobla Wa³êsie przyznano. Czy
rzeczywiœcie tak by³o? Mo¿e.
A wracaj¹c do tych kwitów. Nie
zrobi³y na nas wówczas wiêkszego wra¿enia. Choæ by³y doœæ wiarygodne. Po
pierwsze dotyczy³y lat 1970-1974. Te
„nowe” znalezione u Kiszczaka dochodz¹ do 1976 czyli czasu, gdy po wydarzeniach z Radomia i Ursusa powsta³
KOR i eksperci z tego Komitetu uczyli
ludzi zapl¹tanych we wspó³pracê, jak
siê z tego bezpiecznie wycofaæ. Wa³êsie
podobno doradza³ w tej materii póŸniejszy premier Jan Olszewski.
Po drugie wiedzieliœmy, ¿e osadzony w Ar³amowie Wa³êsa odmawia³
wszelkich kontaktów z przedstawicielami w³adzy. Nie przyj¹³ nawet premiera
Rakowskiego, który daremnie siê tam pofatygowa³. Wiêc nawet jeœli Wa³êsa coœ
tam kiedyœ podpisa³ i z kimœ tam rozmawia³ do po³owy lat siedemdziesi¹tych
to i tak w latach osiemdziesi¹tych by³
czysty i bardzo skuteczny.

10 listopada 1918 roku zosta³ Józef Pi³sudski przywieziony do Warszawy przez niemieckie wojskowe s³u¿by
specjalne. I opanowa³ gro¿¹c¹ rewolucj¹
sytuacjê w Kraju. Datê kolejnego dnia
(11 listopada) obchodzimy (i s³usznie)
jako Dzieñ Niepodleg³oœci. Gdy póŸniej
pytano Pi³sudskiego, czy musia³ coœ tam
podpisaæ Niemcom, to odpowiada³, ¿e
w zaistnia³ej sytuacji podpisa³ by im
wszystko, ale nie by³o na to czasu. Chodzi³o oto by, jak najszybciej przybyæ do
Polski. Tylko zacietrzewieni wrogowie
Marsza³ka, z kó³ zbli¿onych do dzisiejszej polskiej prawicy, u¿ywali okreœleñ
takich, jak dzisiaj politycy i sympatycy
PiS-u.
Tacy jak profesor Andrzej Zybertowicz. Profesor Zybertowicz, doradca
Prezydenta Andrzeja Dudy dostrzeg³ w
marszach protestacyjnych KOD-u solidaryzuj¹cych siê z opluskiwanym Lechem Wa³ês¹, zarzewie rosyjskiej wojny
hybrydowej i mówi³ tak: „Z punktu widzenia bezpieczeñstwa pañstwa trzeba
rozwa¿yæ scenariusz, ¿e mamy do czynienia z wojn¹ hybrydow¹ prowadzon¹
przez Rosjê. (...) Nie zabija siê ludzi, nie
zatruwa siê wody w wodoci¹gach. Ale
mo¿na zatruwaæ umys³y. Obserwuj¹c
marsz KOD (...) niezale¿nie od intencji
uczestników, zastanawiam siê, czy to nie
jest posuniêcie w wojnie hybrydowej. (...)
teraz demonstruje siê w obronie kapusia,
donosiciela, (...) wzywamy tysi¹ce ludzi
do obrony cz³owieka, który ³ama³ i wci¹¿
³amie podstawowe zasady logiki? Wzywanie ludzi do solidarnoœci ze z³em,
k³amstwem i pogard¹ dla s³abych, mo¿e
wywo³aæ szkody psychiczne”.
O co tak naprawdê Profesorowi Doradcy Prezydenta chodzi, dok³adnie
nie wiadomo. Niemniej z grubszej rury
ju¿ siê nie da.
A wracaj¹c do materia³ów zabranych z wilii Kiszczaków to miêdzy innymi znaleziono tam listy grzecznoœciowe
Osieckiej, Bartoszewskiego i innych. Po-

kazano je zaraz w TVP jako sensacjê,
zapominaj¹c, ¿e by³y ju¿ opublikowane
w 1991 roku w ksi¹¿ce „Genera³ Kiszczak mówi ... prawie wszystko”.
Tak, jak nie mo¿na napisaæ historii polskiej drogi do niepodleg³oœci
bez Pi³sudskiego, tak te¿ nie mo¿na
wygumkowaæ roli Wa³êsy w dziele wyzwolenia siê Europy Wschodniej i
Œrodkowej z objêæ Komunizmu.
Broñmy osi¹gniêæ Trzeciej Niepodleg³oœci. Broñmy dobrego imienia
Ikony tych przemian.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski
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D¿in z butelki
i uczniowie
Czarnoksiê¿nika

Co? Gdzie? Kiedy?

Jeœli wierzyæ cytowanej w NGP (nr 4/2016) ulotce Ruchu Kontroli etc. to w kontrdemonstrancji pod Ambasad¹ RP w Sztokholmie, popieraj¹cej antydemokratyczne
dzia³ania PiS-u w Polsce, uczestniczyli przede wszystkim m³odzi ludzie w przedziale wieku 20 do 30 lat. Czyli ci, którzy urodzili siê ju¿ w Polsce znów Niepodleg³ej lub mieli piêæ lat, gdy Ona wróci³a.
Mo¿na o nich powiedzieæ, ¿e s¹ zieloni jak szczypiorek na wiosnê (cytat z Rancza).
W takich wypadkach trzeba mistrza, mentora, a najlepiej cudotwórcy (czarnoksiê¿nika), by ich poprowadziæ zgodnie z ulubionym przez Wielkiego Prezesa z
cytatem z Chora³u Ujejskiego: „Inni Szatani byli tam czynni”. Ale Prezes nie dodaje nastêpnego akapitu: „Karaj rêkê, nie œlepy miecz”. Trudno od tych dwudziestolatków, czy nawet trzydziestolatków, wymagaæ rozumienia polskiej racji stanu i
dbania o polski wizerunek na obczyŸnie.
Znam ich ból. Sam nale¿a³em do pokolenia, które spóŸni³o siê na wojnê. W maju
1945 mia³em szeœæ lat. Ju¿ wtedy ja i moi koledzy ¿yliœmy w legendzie Szarych
Szeregów. Czytano nam “Kamienie na szaniec”. Zbieraliœmy niedopa³y, kolekcjonowaliœmy amunicjê, która wówczas le¿a³a po polach i w lasach. Starsi od nas
ch³opcy zak³adali nielegalne organizacje. Rodzice nie zawsze umieli temu przeciwdzia³aæ. Koñczy³o to siê czêsto Ÿle. M³odych zsy³ano do Obozu Koncentracyjnego
dla M³odocianych w Jaworznie. Tam trzy lata spêdzi³ straszy mój kolega i przyjaciel Szymon Karabanowski, który zmar³ parê lat temu w Sztokholmie.
Bezpoœrednio po wojnie odczuwaliœmy niedosyt, niedowartoœciowanie. Dlaczego
my nie mo¿emy braæ udzia³u w takiej akcji, jak tamta Pod Arsena³em? I dlatego
nie dziwiê siê m³odym naiwnym, tym którzy nie tylko zazdroszcz¹ ¯o³nierzom
Wyklêtym, bardzo teraz nag³aœnianym w patriotycznych periodykach w Szwecji
(finansowanych przez Kongres Polaków w Szwecji), ale tak¿e zazdroszcz¹ tym,
którzy sobie porzucali kamieniami w ZOMO w czasie stanu wojennego.
Wiêc pytaj¹ jak w „Potopie”: „Ojciec praæ?”. „Praæ!” – odpowiada Mentor. I
m³odzi bij¹, lub chc¹ biæ obcych etnicznie i ideologicznie.
Mentorzy nie pamiêtaj¹ tylko, ¿e jak siê raz D¿ina wypuœci z butelki, to trudno go
tam z powrotem zagnaæ. A niedouczeni uczniowie Czarnoksiê¿nika p³ac¹ czasem
zbyt wysok¹ cenê za swoje zachowanie.
Imiê i nazwisko znane redakcji

Z niecierpliwoœci¹
czekam...
Panie Redaktorze,
przy okazji niedawnej wizyty w konsulacie w Sztokholmie wzi¹³em do rêki najnowszy numer kwartalnika “Polonia Nowa” - wydawanego przez Zrzeszenie
Organizacji Polonijnych w Szwecji, konkretnie pierwszy zeszyt tegoroczny: nr 17/
2016. Szybkie przekartkowanie tego periodyku pozwala skonstatowaæ, i¿ na jego
24 stronach (nie licz¹c ok³adek) mamy 16 zdjêæ pani Teresy Sygnarek, podpisuj¹cej pismo jako Redaktor Naczelny oraz autorka opracowania graficznego. S¹ to
konkretnie trzy portrety i trzynaœcie zdjêæ grupowych z udzia³em naszej bohaterki.
Z niecierpliwoœci¹ czekam na kolejne wydanie tego zajmuj¹cego czasopisma i
odpowiedŸ na frapuj¹ce mnie pytanie: czy pani Sygnarek doci¹gnie tym razem do
dwudziestu fotek?
Imiê i nazwisko znane redakcji

NGP 6/2016 (368)

15

