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Abstract 
The study takes its point of departure in the notions of life story, narrativity and context. It is 
based on extensive life story interviews with well-educated professionals in Poland – 
academics, teachers, managers, physicians, artists – during the period of transformation (or 
transition) from ”real socialism” to democracy and a market economy. The aim is to analyse 
the multilayered process of constructing a personal identity, as the narrators interweave 
stories about their lives with images of history and society. The central approach is narrative 
analysis, focusing on the interview interaction as well as the wider cultural, societal and 
political context in which the self-presentation takes place, and which it simultaneously 
creates. Concepts of cultural and paradigmatic narratives are combined with a gender 
perspective and selected terms from Pierre Bourdieus theory of practice. The narrators’ life 
experiences are shaped and evaluated in an implicit dialogue with cultural narratives of ideal 
biographies, professional careers, gender roles and family models in Poland during socialism 
and the transformation. In family background stories, the ancestors’ gendered biographies are 
depicted in relation to the underlying paradigm of the romantic-patriotic tradition. In 
childhood stories, the evaluation models used arwe psychological, social and based on 
political correctedness. The interviewees often shape their nostalgic, bitter and ambivalent 
memories against a background of the power relations between the family and the state, 
using nostalgia, dark rhetorics and a well-established genre of coping strategies during the 
socialism. In narratives about formal school-education during the socialist period, two 
paradigms are seen as highly incongruous: the intellectual-elitistic tradition and the 
socialistic citizen-schooling. Also stories of being a part of both formal and oppositional 
organisations and networks are told. In narratives about careers and working life, the pride in 
doing a good work is prevalent, but the narrators also depict complications in the 
professional paradigm due to the proliferation of politisized and informal power relations; 
en influence still lasting during the transformation period. The troubled issues of legitimacy, 
status and economy are discussed. In stories about close relationships, there is an underlying 
paradigm of love, marrital happiness and being a good parent, even though the stories follow 
a variety of plots. The evaluations become complex and sometimes contradictory. By 
presenting their life-experience in a proud, ambivalent, defensive or ironic way, the narrators 
reproduce, deconstruct and challenge the dominant cultural narratives, shaping their unique 
personal paradigms. 
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Förord 
 

Nu är det äntligen dags att skriva förordet och sätta punkt för 
avhandlingsarbetet! Jag vill speciellt tacka följande personer: 
 Jag har haft turen att ha två brillianta etnologer som handledare: 
professor Billy Ehn och professor Britta Lundgren. Med sin intellektuella 
nyfikenhet och tankeskärpa har de varit viktiga förebilder för mig. De har 
stöttat mig i mina val, ställt svåra och kloka frågor, givit uppmuntran och 
konstruktiva råd, samt oförtröttligt läst avhandlingens versioner. Detta har 
betytt väldigt mycket i min akademiska utveckling. Ett varmt tack Billy 
och Britta!!!  
 Dessutom vill jag framföra ett särskilt tack till professor Billy Ehn för 
hans noggranna korrekturläsning –  alla återstående fel beror enbart på 
mig. 
 Mina intervjupersoner har gjort den här boken möjlig. Tack för att ni 
tog er tid och delade med er av alla fantastiska berättelser! 
 Det etnologiska forskarseminariet i Umeå har genom åren bidragit 
med värdefulla synpunkter. Jag fick också möjlighet att diskutera ett av 
kapitlen på forskarseminariet vid BEEGS, Södertörns Högskola, och jag är 
mycket tacksam för alla goda råd! 
 Professor Alf Arvidsson och fil. dr Bo Nilsson läste manuset på mitt 
”slutsfasseminarium” och gav viktiga perspektiv på helheten, vilket förde 
avhandlingsarbetet väsentligen framåt. På ”slutseminariet” granskades 
manuset av fil. dr Lena Martinsson från Etnologiska Institutionen, 
Göteborgs Universitet. Lenas skarpsynthet, uppmuntran och träffsäkra 
kommentarer har gett mig fantastiskt mycket inspiration! Ett stort tack, 
Alf, Bosse och Lena! 
 Ett varmt tack riktas till arkitekten och konstnären Laila Björnhamn 
för att jag har fått ha hennes vackra bild på omslaget! 
 Jag vill vidare tacka arbetskamrater och väninnor AnnCristin 
Winroth, Karin Ljuslinder och Annika Sjölander för deras vänlighet, 
uppmuntran och de smaskiga fikatillfällena – ni har varit ovärderliga! Tack 
riktas även till övriga arbetskamrater, i synnerhet det glada lunchgänget på 
A4, där både abstrakta och högst jordnära spörsmål brukar avverkas 
mellan tuggorna, med många skrattsalvor som följd. Anna Bolin har hjälpt 
mig med att scanna in omslagsbilden, tack! Och ett stort tack till Suzanne 
Almgren Mason för språkgranskningen av den engelska sammanfattningen! 
   
 

11



Humanistiska Fakulteten vid Umeå Universitet har finansierat min 
doktorandtjänst, och för fältarbetet har jag fått stipendium från Svenska 
Institutets Visbyprogram samt J.C. Kempes Minnes Stipendiefond. 
Professor Leszek Dziegiel och dr Jerzy Baradziej vid Etnologiska 
Institutionen på Jagiellonska Universitetet har välkomnat mig i Kraków 
och förmedlat kontakter med informanter. Ett stort tack! 
 Min man Gert-Olof och våra roliga och påhittiga små prinsessor 
Alexandra och Natalia har skänkt mig en fantastisk livsglädje, vila och 
inspiration till skrivandet. Tack Gertan för alla de finurliga diskussionerna, 
de många goda skratten och allt det jag saknar ord för att uttrycka!!! Och 
tack för Du så ofta har gjort vardagen till en fest med alla kulinariska 
upptäcktsresor och överraskningar!!! 
 Mina föräldrar och släktingar i Polen har gett mig kärleksfullt stöd 
och ompysslan. Boken tillägnas mina föräldrar, Lilli och Bazyli Wolanik, 
samt min morbror Czeslaw Szembor – för att de har gett mig modet att ge 
mig in på forskarbanan. 
 
Katarzyna 
 

Umeå, den 13 februari 2005.  
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Kapitel 1 

Inledning 
 
 

 
ENNA STUDIE HANDLAR OM hur högutbildade polacker berättar 
om sina liv och hur historia, samhälle och politik utgör en 
ständigt närvarande resonansbotten i deras berättelser. Boken 

bygger på intervjuer som genomfördes under åren 1996-1998, då den 
”transformation” som skulle föra Polen från realsocialism till demokrati 
och marknadsekonomi pågått i några år. Den första ”smekmånadsfasen” 
av samhällelig upprymdhet och uppoffringsvilja sades vara över, de 
ekonomiska och sociala omvandlingarna började ta konkreta former, 
medan inflammerade uppgörelser med det förflutna fortsatte. 

Som etnolog var jag nyfiken på vad transformationen betydde för 
människor. Hur såg de på sitt liv i minst två olika samhällsformationer, 
hur reflekterade de över sin omvärld? Mitt intresse riktades mot 
högutbildade polacker, som ansågs ha varit en opinionsbildande grupp 
och en känslig barometer för trender och maktkonstellationer under både 
socialismen och transformationen.  

Människor med högskolediplom brukar traditionellt i Polen ingå i ett 
skikt kallat ”intelligentian”; i denna studie har jag dock valt att använda 
termen ”högutbildade”. Skälet till detta är att redan under Folkrepubliken 
var definitionen av intelligentian långt ifrån entydig1 och efter murens fall 
har det i medier och vetenskapliga verk förts intensiv debatt om 
intelligentians (önskvärda) kännetecken, status och roll i det 
demokratiska samhället. Skiktet konstrueras och omtolkas, ofta med 
starkt normativ prägel och inte helt precisa definitioner. Ibland tycks 
intelligentian omfatta alla högutbildade, ibland graviterar definitionen mot 
en sorts intellektuell  grädda. Det har dessutom framförts hypoteser om 
intelligentians pågående skiktning, där majoriteten skulle övergå i den nya 
medelklassen, på liknande sätt som i västerländska samhällen. Min 
beteckning ”de högutbildade” innebär en heuristisk öppenhet inför dessa 
diskussioner. 

 

D 
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Formuleringen av etnologiska problem är en sökande och 
experimenterande process. Levnadshistoriska intervjuer var till en början 
bara ett av mina metodiska angreppssätt, tillsammans med deltagande 
observationer och mediebevakning, i syftet att skildra de högutbildades 
vardag och relationer. Men redan efter de första intervjuerna inriktades 
min uppmärksamhet på levnadsberättelserna i sig själva. De sprudlade av 
kreativitet och reflexivitet. De genomsyrades av politik och samhällskritik. 
Där kämpade ett antal berättartemperament om tolkningsföreträde. Jag 
frapperades av det narrativa mötet mellan personligt liv och ett samhälles 
kultur, historia, ekonomi och politik – ett möte som innehöll 
spänningsfyllda konfrontationer, ironiska genomskådanden, idylliserande 
sammansmältningar, samt, inte minst, ambivalens.  

I fokus för denna bok ligger således den narrativa gestaltningen och 
sammanflätningen av identitet, social kontext och Polen som livsmiljö. 
Syftet är att analysera hur högutbildade polacker i sina levnadsberättelser 
gestaltar och bearbetar identitet, historia och samhälle.   

Jag ansluter mig till den teoretiska fåra som ser kunskap som situerad, 
föränderlig och partiell, och i det inledande kapitlet resonerar jag kring 
materialets uppkomstbetingelser, mina utgångspunkter i biografisk, 
narrativ och feministisk forskning, samt mina tolkningsförfaranden.  

 
Olika levnadsbeskrivningar 

Vad fordras? 
Att man skriver en ansökan 
Och till ansökan fogar en levnadsbeskrivning. 
 
Oavsett livslängd 
skall levnadsbeskrivningen vara kort. 
 
Det gäller att vara knapphändig och sovra fakta. 
Byta ut landskap mot adresser  
Och sviktande minnen mot orörliga datum. 
Av alla kärlekar räcker det med den äktenskapliga 
Och av barnen bara de födda. 
 
Viktigare vem som känner dig än vem du känner. 
Av resor endast utlandsresorna. 
Tillhörighet till vad, men utan varför. 
Utmärkelser, men inte för vad. 
 
Skriv som om du aldrig talade med dig själv 
och undvek dig på håll. 
Förbigå med tystnad hundar, katter, fåglar, 
 minnesbråde, vänner och drömmar. 
(…) 
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(fragment ur: Wislawa Szymborska, Att skriva levnadsbeskrivning, Utopia, 1989:110ff) 

 
Att berätta om sitt liv har en speciell innebörd för medborgare i det Polen 
som under nästan ett halvt sekel lydde under sovjetsystemet, med sin 
strävan efter att kontrollera medborgarnas liv in i minsta detalj. Wislawa 
Szymborskas dikt här ovan raljerar med den socialistiska byråkratins 
snustorra biograferingar: även om förvandlingen av en människas liv till 
osentimentala data utgör en vanlig maktutövning i all modern 
administration (Svensson 1997a, 1997b, Stanley 2000), anses den ha varit 
in absurdum överanvänd i öststatskontexten. Där måste människorna i 
allehanda administrativa procedurer besvara självbiografiska frågeformulär, 
samt lära sig skriva politiskt korrekta levnadsbeskrivningar. Detta innebar 
att de ofta behövde förtiga de individuella och kollektiva erfarenheter som 
kunde framkalla repressalier. Så frammanades en skarp åtskillnad mellan 
de officiella, ”framtvingade” självpresentationerna och de privata, mindre 
selektiva, ämnade för familjen och vännerna. Vissa delar av den personliga 
historien undanhöll man till och med sina närmaste, för att inte utsätta 
dem för fara (Bojar 1991:43, Humphrey et al 2003:17ff).  

Efter murens fall har det pågått en omfattande självbiografisk 
aktivitet i de forna öststaterna, i vilken förklaring, revidering och 
rättfärdigande av officiella fakta ofta är målet. I mina intervjuer märks 
tydligt hur angeläget det är för intervjupersonerna att få berätta om sitt liv 
och sin uppfattning om världen. 

Vad Szymborskas dikt också elegant sätter fingret på är att av 
byråkratin begärda siffror, namn och adresser – säkert i någon mening 
sanna och riktiga – kan betyda oändligt lite för en människas självbild: 
”Skriv som om du aldrig talade med dig själv”. I intervjuerna värjde sig 
mina informanter mot all sorts objektifiering; de fyllde det skissartade 
med kött och blod, med mening och intentioner. De bestred, 
kompletterade, dekonstruerade och omtolkade ”fakta” om sina liv – t.ex. 
”tillhörighet till vad” var en tydlig källa till indignation och självförsvar. 
De ersatte adresser med oförglömliga minnesbilder av  landskap och 
interiörer. De dröjde vid förälskelser, vänner och drömmar – allt detta 
som kanske inte lämnat avtryck i något register men gjort den egna 
minnesbråten unik och känsloladdad.  

Överförd till forskningssammanhanget antyder Szymborskas dikt vad 
en individs formella livshistoria kan bestå av, till skillnad från den 
subjektiva och interaktiva levnadsberättelsen (eng. life history resp. life 
story). I det stora internationella och interdisciplinära biografiska 
forskningsfältet2 frodas begreppsdefinitioner  i ständiga försök att hantera 
problematiken att ”livet” kan sägas bestå både av yttre sociala fakta och 
inre tolkningar. Ofta används en metodologisk uppdelning där livshistoria 
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är en serie av kronologiskt ordnade (ibland dessutom nerskrivna eller av 
forskaren dokumenterade) händelser, positioner och tillstånd i en 
människas livslopp, medan levnadsberättelse betecknar människans 
muntliga och reflexiva jag–presentation.3  

I denna bok fokuseras levnadsberättelsen. I den brett definierade 
västerländska kultursfären finns sociala förväntningar på att varje individ 
skall kunna presentera en sammanhängande levnadsberättelse, 
igenkännbar till form och innehåll. Däremot är denna berättelse inte 
statisk, utan redigeras efter omständigheterna och dess versioner varierar 
något beroende på åldern, situationen och sinnesstämningen, på den 
konkreta eller tänkta publiken, det uppfattade syftet och det budskapet 
man vill framföra om sig själv. Den uppdateras och revideras i ljuset av nya 
erfarenheter. Därmed kan levnadsberättelsen ses som en livslång skapelse, 
uppbyggd av alla de personliga minnesfragment och historier vi delger våra 
medmänniskor (Linde 1993:3ff). Den erbjuder ypperliga möjligheter att få 
insikt om vad en person anser vara betydelsefullt i sitt liv och hur hon 
betraktar sig själv och sin omvärld. 

 
Hemma och borta, identifikation och annorlundahet 

Etnologin präglas av ett patos för komplexitet och nyansering. Man 
problematiserar gärna det vardagliga och till synes välkända, vilket gör att 
alla områden av mänsklig aktivitet blir intressanta. Det är brukligt att tala 
om fältarbete när man samlar in – eller rättare sagt skapar – sitt material; 
detta sker i ett ”öppet fält” som varje forskare, utrustad med en mental 
jägar- och samlardisposition, efter hand ringar in, avgränsar och 
problematiserar (Löfgren 1996, Kaijser & Öhlander 1999). Inom 
granndisciplinen antropologin var ett avlägset fält länge ett omhuldat 
begrepp4, medan etnologerna brukade forska mest på hemmaplan; nu 
upplöses den uppdelningen i båda disciplinerna. Bland annat ökar antalet 
studier genomförda av etnologer som utnyttjar sin multipla anknytning, 
språkligt och kulturellt sett, till olika nationella och etniska grupper (se 
t.ex. Sjögren 1988, Lindqvist 1991, Drakos 1997, 2000, O´Dell 1997, 
Powrzanovic 2001a,b), och jag sällar mig till denna skara. Att studera ett 
samhälle som är (likt) forskarens eget kan vara ett botemedel mot 
fallenheten att konstruera oproblematiska, exotiska Andra och ett 
oproblematiskt själv, menar antropologen Alexandra Jaffe som studerat 
Korsikas intelligentia (Jaffe 1993, jfr Abu-Lughod 1991, Czarniawska 
1998). Jag delar den inställningen. 

När jag åkte ut i fält var det både ”bort” till Polen och ”hem” till 
Polen – kategorier som hemma och borta är inte entydiga för personer 
med (mång)dubbel anknytning5. I Polen hade jag levt i drygt tjugotvå år, 
där bor mina föräldrar, släkt och ungdomsvänner. Mitt ”vuxna” privatliv 

16



och min yrkesidentitet är å andra sidan stabilt förankrade i Sverige – här 
har jag levt sedan sexton år tillbaka, sadlat om från blivande 
”skandinavist” till etnolog, bildat egen familj och fått nya vänner. 
Eftersom jag hade flyttat till Sverige just vid murens fall var det Polen jag 
sökte förstå 1996 –1998 i många avseenden främmande för mig, och till 
en början vore det lätt att exotisera fältarbetet och celebrera mitt 
oväntade utanförskap6. Under mina forskningsresor på sammanlagt nästan 
ett år var det polska ”fältet” ett sammelsurium av brokiga intryck, då 
återseendets glädje samsades med vilsenhet och nyvunna aha-upplevelser. 
Att rent fysiskt pendla mellan de två länderna gjorde det något lättare att 
växla mellan närhet och avstånd, innanförskap och utanförskap, empati 
och reflexion – så betydelsefulla förhållningssätt i den etnologiska 
forskningsprocessen. 

”Fältarbetet” kan kanske i fall av dubbel anknytning inte enbart ses 
som begränsad till forskningsrelaterad materialinsamling. Också 
uppväxten i en kultur kan, med vissa förbehåll, betraktas som en sorts 
utvidgad deltagande observation (Gupta & Ferguson 1997:31ff). Många 
kvalitativa forskare använder sig av sina tidigare kunskaper om nationella, 
etniska eller yrkesmässiga kulturer. Också mina egna erfarenheter från 
uppväxten i en polsk lärarfamilj var en viktig tillgång i studien: de skänkte 
förförståelse, underlättade kontakter och främjade ett flöde av 
”samförståndsblinkningar” under intervjuerna. Kunskaper i språket – inte 
minst vissa sociolekter, slang och jargong – har varit en grundbult för att 
kunna samla och analysera just den sortens material som denna bok 
bygger på.  

Det är dock viktigt att betona att mina livserfarenheter och min 
familjefatabur av berättelser inte här betraktas som något sannings-
grundande certifikat. Materialinsamlingen och den vetenskapliga 
litteraturen har skänkt mig alldeles nya insikter och kunskaper (jfr 
Lindqvist 1991, bidragen i Gerholm 1993, Daly & Diehart 1998, Bron A. 
2000). Jag har fått ta del av så många olika ”sanningar” om polsk 
verklighet, att jag använder mina egna förkunskaper med stor försiktighet. 
De har gett mig vissa tolkningsredskap – inte tolkningsföreträde.  

Intervjupersonerna – och där kommer den äldre etnologiska termen 
”informanterna” väl till pass – var vältaliga och reflexiva människor som 
jag lärt mig mycket av. De kunde bjuda på oanade infallsvinklar och 
påpeka för mig okända samband. Även om jag inte fann alla deras 
perspektiv lika tilltalande så har de betytt mycket för min 
kunskapsprocess. Att ta del av andra människors levnadsberättelser kan 
ses som en ställföreträdande erfarenhet, då jag får insikter i erfarenheter 
som inte jag själv haft, och som jag sammanlänkar med mina egna för att 
utöka min förståelse.  
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Mitt forskningsfält var aldrig befolkat av ”de Andra”. 
Samhörighetskänslan med polska akademiker uteslöt dock inte klyftor, 
missförstånd och förundran. Genom att leva förankrad i två världar har jag 
dessutom blivit akut medveten om det sköra och godtyckliga i att ”höra 
till”: i båda länderna kan jag själv när som helst bli betraktad som ”den 
Andra”. Under intervjuerna tilltalades jag både som polska och som 
representant för Väst; jag inkluderades i och definierades ur olika 
gemenskaper, också den akademiska.  

Denna problematik är inte ovanlig för dem som antropologen Lila 
Abu-Lughod (1991:137ff) kallar för ”halfies”, personer med blandad 
kulturell eller nationell identitet. Även om jag definitivt inte antar att de 
flesta ”vanliga” människor är helgjutna personligheter med 
oproblematiska nationella och kulturella tillhörigheter, väcker min 
position som ”halfie” reflektioner kring den prekära forskarpositionen.  
Halfies’ multipla förankring kan göra det svårt att bekänna sig till och 
totalt accepteras av någondera (nationella) kulturen och att etablera ett 
oproblematiskt forskarjag skilt från de Andra – samtidigt som den innebär 
ett ansvar gentemot olika publiker. Detta frammanar oundvikligen 
reflektioner kring positionering och hierarkier (Abu-Lughod 1991:137ff, 
jfr Czarniawska 1998:46ff). Kvalitativ forskning innebär dock mer än 
identifiering av en position eller en subjektivitet. Forskaren besitter 
multipla positioner och identiteter som förändras över tiden – och 
ständigt tvingar henne att rekonstruera vem hon är i relationen till dem 
hon studerar och att utmana de egna uppfattningarna (Blackwood 1995, 
jfr Gullestad 1996a:48ff). 

Den interaktion som utspelades mellan mig och intervjupersonerna 
vill jag beteckna jag som en dialogisk dubbelhet, ett pendlande mellan 
identifikation och annorlundahet. Med antropologen Thomas Hylland 
Eriksen (1996:52-54) betraktar jag då ”identifikation” som en mångsidig, 
ombytlig process, ett dynamiskt system av överlappande gemenskaper. 
Den pågår relationellt och situationellt. Alla människor har ett rikt förråd 
av potentiella identifikationsmöjligheter – och vissa aktualiseras i 
intervjusituationen. 

Intervjun är ett socialt tillfälle, ett ofta omskakande möte mellan 
subjektiviteter och kontexter långt utöver själva samtalssituationen  
(Martinsson 1996, Andersson 2000, Mason 2001). Jag har gått in i 
lyssnarrollen med öppenhet och respekt, vilket betyder att när jag har fått 
ta del av olika verklighetstolkningar blev jag tvungen att revidera mina 
egna, genom att acceptera också det för mig ovanliga och främmande. Det 
är omöjligt att inte påverkas av en levnadsberättelse eftersom den så starkt 
inbjuder till inlevelse. Men varje berättelses utformning har även 
påverkats av att jag har varit en part i intervjuerna – med mina frågor, 
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mitt lyssnartemperament, med de intressen som styrt min perception. Det 
gör mig till en medskapare till vad som blivit sagt och vad som kan ha 
utelämnats.  

I textanalysen lyfter jag in mina frågor och reaktioner i de fall det 
behövs för att förstå interaktionens gång, då mina på olika sätt förmedlade 
uppfattningar tydligt är relevanta. Jag försöker vid sådana tillfällen att 
också lägga märke till vilka aspekter av min identitet som jag 
kommunicerar vid tillfället och vilka aspekter som blir tilltalade: t.ex. jag 
som polska, polsk-svenska, jämnårig, yngre, sextiotalist, före detta elev 
och student, doktorand, någon med egen erfarenhet av parrrelationer, 
representant för Väst – eller ett konglomerat av flera (jfr Ehn & Klein 
1994, Andersson 2000, Mason 2002).  

Till skillnad från avskalad faktaredovisning är berättelserna 
mångtydiga, underfundiga och polysemiska. Trots berättarauktoriteten 
inryms en öppenhet för diskussion om tillvaron: berättaren förhandlar 
med sig själv, med mig som lyssnare och med andra presumtiva publiker 
om hur hon på bästa sätt kan uttrycka och utvärdera sina livserfarenheter 
(jfr Horsdal 1999:50, Linde 1993, Lieblich et al. 1998).  

 
Intervjuer och intervjupersoner 

Att i kumulerad form berätta ”hela livet” för någon är tämligen sällsynt 
och sker kanske främst i nära vänskaps– och kärleksförhållanden, med 
ömsesidigheten som princip, för att riktigt lära känna varandra (Horsdal 
1999). En levnadshistorisk intervju frammanar en liknande 
självpresentation, fast utan att grunda den på intimitet eller reciprocitet. 
Däremot ger intervjun berättaren ett specifikt och unikt tillfälle att 
presentera sig själv inför någon som lyssnar aktivt, intresserat och 
koncentrerat samt, icke att förglömma, som inte ifrågasätter7 utan i 
möjligaste mån försöker att förstå informantens perspektiv och enas om 
berättelsens budskap (jfr Ehn 1992, 1996, Kaivola-Bregenhøj 1992, 
Wästerfors 2004)  

Jag har intervjuat trettio högutbildade, yrkesverksamma polska 
kvinnor och män: sexton i Kraków och fjorton i en medelstor stad som jag 
kallar för Polnowo. Boken bygger på tio av dessa trettio intervjuer. Jag 
sökte människor i olika åldrar och med olika yrken, t.ex. läkare, lärare, 
forskare, bibliotekarier, tandläkare, psykologer, ingenjörer, konstnärer, 
skådespelare, administratörer, journalister. Min strävan efter viss 
spridning av yrken och åldrar och två olika bostadsorter bör inte tolkas 
som sökande efter någon statistisk ”representativitet” och datavaliditet i 
kvantitativ mening; det återspeglar min önskan att få höra berättelser om 
olika erfarenheter och att fånga nyanser och motsägelser. Det är dock värt 
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att påpeka att människor kan skapa mening av ”samma” händelse på helt 
olika sätt, så berättelser är unika även om de handlar om liknande teman.  

Kontakt med potentiella informanter skapades på flera sätt: genom 
tips från vänner och bekanta, den s.k. snöbollsmetoden då jag fick vidare 
anvisningar från dem jag hade intervjuat, samt genom lyckliga 
tillfälligheter – ett möte vid kopieringsapparaten, ett roligt samtal i den 
långa postkön, ett skolsammanträde där jag var en tillfällig gäst. 
Förutsättningen för att be om intervjun var att personen hade högre 
utbildning (något jag tolkade enligt den gängse polska utbildningsnormen 
som högskolediplom med magistergrad) samt var i yrkesverksam ålder. 
Alla intervjuades var för sig. Dessa intervjuer tillsammans med alla 
informella samtal, observationer och mediedebatter jag kunde följa under 
mina vistelser i Polen har format min förståelse av vad människorna fann 
viktigt att resonera om i sina självpresentationer, samt vilka offentliga 
diskussioner som var angelägna under de åren. 

En del intervjuer gjordes i mina tillfälliga studentrum, två personer 
föredrog sina tjänsterum och andra sina egna hem. I de oftast rätt små 
lägenheterna bjöds jag in i vardagsrummet medan familjelivet 
omorganiserades och fick stå i skymundan under flera timmar, och ibland 
dessutom under flera kvällar. Längden på de inspelade samtalen varierade 
från tre-fyra timmar till femton. Jag strävade naturligtvis alltid efter att 
vara koncentrerad, närvarande och uppmärksam, att visa mitt (verkligen 
ärliga!) intresse för vad personerna sade. Mitt mottagande varierade 
oundvikligen i viss mån, precis som vid alla samtal, beroende på vår 
relation, den ton och de narrativa konventioner personen använde, samt 
de ämnen som berördes. Inom loppet av en och samma intervju slog vissa 
beskrivningar och uttryck an en starkare klang av associationer och 
känslor hos mig än andra. 

Alla dessa yrkesverksamma och bevisligen upptagna människors 
villighet att ge mig timslånga intervjuer har faktiskt varit överväldigande. 
Flera av dem nämnde en akademisk skråsolidaritet – en gång i tiden 
behövde de själva informanter till sina magisteruppsatser eller 
doktorsavhandlingar, och ville indirekt återgälda det genom att delta i 
mitt projekt.  

Tio levnadsberättelser, framförda av fem kvinnor och fem män, bildar 
grunden för denna bok. Alla personerna är i yrkesaktiv ålder och har 
hunnit arbeta i några år. Poängen med att minska analysunderlaget var att 
bättre kunna göra berättelserna rättvisa och kunna uppmärksamma vars 
och ens komplexitet och särart. I urvalet av intervjuerna  samt även de 
tematiska delberättelser som bildar stommen i varje kapitel har jag strävat 
efter att låta olika berättarperspektiv och modus framträda, t.ex. höger– 
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och vänsterpolitiska, från socialt under– och överläge, harmoniska och 
inflammerade (jfr Liliequist 1996, Martinsson 1997).  

Här följer min korta introduktion av de valda intervjupersonerna; 
den kommer att nyanseras genom resten  av boken. 
 
Teresa, i 55-årsåldern, specialiserad barnläkare, arbetar på ett statligt 
sjukhus, skild, två barn, bor i Kraków. 
Laura, i 50-årsåldern, utbildad musiker, undervisar i en musikskola samt 
spelar i eget folkloreband, gift, tre barn, bor i Kraków. 
Gabriela, i 50-årsåldern, gymnasierektor och lärare, verksam inom Polska 
Kvinnoföreningen, gift, ett barn, bor i Kraków. 
Monika, i 40-årsåldern, speciallärare och biträdande rektor på en 
grundskola för handikappade barn, gift (med Bernard), två barn, bor i 
Kraków. 
Ania, i 30 årsåldern, skådespelerska, arbetar som radioreporter, gift (med 
Jarek), två barn, bor i Polnowo. 
Hieronim, i 60-årsåldern, forskare och lektor inom naturvetenskap, 
arbetar på en högskola, gift, två barn, bor i Polnowo. 
Piotr, i 45-årsåldern, historiker, manager i en privatfirma, gift, inga barn, 
bor i Kraków. 
Adam, i 40-årsåldern, forskare med doktorsgrad inom humaniora, anställd 
inom ett universitetsprojekt, gift, två barn, bor i Kraków. 
Bernard, i 40-årsåldern, grundskollärare, verksam inom Fackföreningen 
Solidaritet, gift (med Monika), två barn, bor i Kraków. 
Jarek, i 30-årsåldern, ingenjör, kvalitetschef på ett polskt-svenskt joint-
venture företag, gift (med Ania), två barn, bor i Polnowo.  
 
Landmärken, dagordningar och hierarkier 

Eftersom varje samtal med en person är unikt var ingen intervju helt den 
andra lik; det var inte heller meningen. Jag hade en lista med potentiella 
frågor;  sammanställd utifrån något lingvisten Charlotte Linde (1993) 
kallar för ”landmärken”, vedertagna orienteringspunkter i (de 
västerländska) levnadsberättelserna, d.v.s. livserfarenheter som betraktas 
som acceptabla att fråga om. Jag brukade kortfattat introducera 
avhandlingsprojektet: en etnologisk studie om högutbildade polackers liv, 
ämnad för svensk publik. Jag föreslog tänkbara ämnen att berätta om: 
personens familjebakgrund, barndomsminnen, ursprungsfamiljens modell 
och barnuppfostran, rutiner och ritualer i hemmet, kontakter med 
omvärlden, vardagslivets organisering, erfarenheter av utbildningsgången 
och arbetslivet, partnerrelationer och andra sociala relationer, 
föräldraskap, umgängeskrets, vardagens organisering, framtidsplaner. När 
personen började berätta undvek jag att låta listan styra samtalen, och 
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följde istället med de teman hon valde att brodera ut, bad om 
förtydliganden och ställde eventuella följdfrågor. Jag återgick till listan ifall 
det aktuella ämnet tycktes uttömt för tillfället och personen förväntade 
sig frågor (jfr Ehn 1996:129ff, Fägerborg 1999, Wästerfors 2004:18-20). 

Min önskan var att låta människorna berätta om sina liv på det sätt 
och i den ordning som kändes relevant för dem själva, med sidospår, 
utblickar och tillbakablickar. Ett minnesarbete är sällan linjärt. Olika 
berättarstilar, olika intressen, olika livsfaser gjorde att de teman som 
informanterna ville fördjupa sig i ibland markant skilde sig åt. Oavsett om 
jag ställde frågorna eller om de valde att själva strukturera berättelsen 
visade sig ett specifikt levnadshistoriskt ”landmärke” vara av stor vikt för 
de flestas självpresentation, med en känslomässig laddning jag inte riktigt 
väntat mig: familjehistorien. Den har fått ett eget kapitel i denna bok. 
Däremot har frågor kring parrelationer i flera fall väckt försiktighet och 
avståndstagande, främst då det funnits generationsavstånd oss emellan. 
Frågan tycktes uppfattas som alltför privat – och jag  valde att respektera 
det och inte insistera. 

Några personer ville gärna ha frågelistan att utgå ifrån, till exempel 
Teresa, och det tog fem träffar innan hon var nöjd med sina ”svar”. 
Frågelistan till trots övervägde den personliga agendan och medan vissa 
ämnen föranledde utbroderade historier, framkallade andra bara en 
kortaste kronologisk orientering.  

Några personer hade egna dagordningar. Adam hade en mycket 
bestämd föreställning om vad hans levnadsberättelse skulle innehålla, och 
mina eventuella frågor tycktes störa hans tankegångar – så jag bad bara 
om de nödvändigaste förtydligandena. Två långa kvällar vandrade han 
omkring p.g.a. sina ryggproblem i sitt vardagsrum, med min lilla 
bandspelare i fickan och mikrofonen fäst vid tröjan, och gav en sorts 
föreläsning om sitt liv (han bad att få utskriften för senare bruk i sitt 
författarskap). Jag hade en märklig känsla av att bara vara en av lyssnarna, 
fast den enda fysiskt närvarande – vardagsrummet var fyllt till brädden av 
imaginära publiker som han passade på att argumentera med. Hans 
acceptans av mig tycktes öka i takt med att jag blev införstådd i hans 
berättelse, och jag tilläts i stigande grad bli medpart i samtalet. 

Intervju som praktik har en inneboende maktaspekt. Relationen 
mellan intervjuaren och informanten är per definition asymmetrisk – en 
person frågar och kommenterar, en svarar och berättar – vilket ofta 
förknippas med entydig hierarki (jfr Alver 1992). När man intervjuar 
människor i samma eller högre samhällsposition rymmer dock situationen 
multipla maktaspekter och hierarkin är långt ifrån entydig8.  

Till exempel behandlade två universitetsanställda, disputerade män 
tydligt och konsekvent mig som doktorand, underordnad dem i det 
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universella akademiska rangsystemet. De visade vänligt intresse  i mitt 
projekt och föll av och till in i mentorsrollen eller påpekade vissa 
allmänna sakfrågor. Med några personer blev atmosfären så avspänd att 
intervjuerna kändes så ”jämställda” som de någonsin kunde bli, och då 
gällde det att hantera den diffusa föreningen av intimitet och 
instrumentalitet  (Ehn 1996). Ofta varierade hierarkin inom loppet av 
intervjun; jag betraktades ömsom som överordnad i och med min 
vetenskapliga hemvist, ömsom som mindre erfaren inom områden där 
informanten kunde delge mig sina kunskaper.  

Det är dock värt att påpeka att i alla dessa fall var det jag som 
frågade, undrade, lyssnade och fick ta del av personernas liv, utan att ge 
dem min egen levnadsberättelse tillbaka. Intervjuerna bandades, det 
flyktiga förevigades och fick en annan pregnans än ett vardagligt, 
informellt samtal. Jag har också fått ”sista ordet” då jag förvandlat deras 
berättelser till text. 

 
Det levda och berättade livet 

Inom samhälls-, beteende- och kulturvetenskaperna  talar man sedan två 
decennier om narrativ vändning (eng. narrative turn), t.o.m. om den 
”narrativa revolutionen”. Med det menas insikten i berättandets betydelse 
för konstituering och transformering av verkligheten, inklusive 
forskningens egna premisser och praktiker. Även om den underliggande 
föresatsen i narrativ teori är att det inte finns någon enda, absoluta 
sanning om verkligheten eller någon enda ”korrekta” tolkning, fråntar inte 
det forskaren ansvaret för att klargöra de egna ansatserna: utifrån vilken 
ståndpunkt kunskapen produceras och tolkningarna görs (jfr Riessman 
1993, Personal Narratives Group 1989, Lieblich et al. 1998). 

Inom etnologin och folkloristiken har intresset för människors 
muntliga berättande varit mycket livskraftigt och belysts utifrån olika 
teoretiska utgångspunkter, t.ex. genom kulturanalys, narrativ analys, 
genreanalys, diskursanalys etc.9. Själv ansluter jag mig till en biografisk-
narrativ forskningsfåra som lyfter fram och respekterar människors 
agentskap och det interaktiva meningsskapandet10 . 

Vad är förhållandet mellan det levda och det berättade livet? 11  Det 
narrativa perspektivet betraktar relationen mellan erfarenhet och 
berättande som processuell, oskiljbar och inbördes skapande. 
Berättelserna är det främsta mediet att skapa mening i erfarenheten och 
organisera den till ett livssammanhang, samt ett ontologiskt villkor för det 
sociala livet. Människor erfar och handlar narrativt. Vi ”lever ut” 
berättelser, vi försöker skräddarsy ”verkligheten” för att passa in i 
berättelserna, och vi justerar berättelserna för att passa in i våra 
livserfarenheter.  
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Med antropologen Marianne Gullestad (1996b) kan man skilja på 
minnen och representationer av minnen: vissa minnen existerar bara som 
korta och flyende glimtar och bilder, andra är närmare relaterade till 
berättelser. En erfarenhet kan innehålla en embryohistoria, men det krävs 
fantasi och kulturell kunskap att utveckla den. När en berättelse blir till 
kommer den att forma minnet av händelsen genom sin egen narrativa 
kraft. ”Vi minns de erfarenheter som kan bli berättade som berättelser 
och vi minns de berättelser som innehåller viktiga och emblematiska 
erfarenheter.” (1996b:28). De känsloladdade minnes-glimtar som inte 
låter sig infogas i någon berättelse frapperar och pockar på 
uppmärksamhet (Ambjörnsson 1995:6).  

Händelser i livet talar inte för sig själva. Deras mening uppstår då de 
väljs ut och ställs i relation till varandra. Inom varje kultur finns möjliga 
narrativa teman och organisationsprinciper att tänka sitt liv med: intriger, 
handlingsscheman, röda trådar, förklaringsmodeller, metaforer etc. Med 
hjälp av en intrig ordnas händelser tidsmässigt till en förståelig helhet; 
t.ex. drama, komedi eller äventyr tar berättarjaget genom faser av stigande 
spänning till en intensiv höjdpunkt av kris och upplösning.  
 
Identitet som narrativ konstruktion 

Levnadsberättelsen innebär en kreativ dialog mellan det personliga 
förgångna och nutiden: de när och belyser varandra, flätas in i varandra 
och inbjuder till omtolkningar. Bilden av det komplexa förflutna förenklas 
och anpassas, med efterklokhetens sötma eller bitterhet, för att förklara 
nutida åsikter, samhällspositioner och livsmål. Berättaren plockar fram 
och förtätar de händelser, valsituationer och omständigheter hon anser ha 
varit av betydelse i hennes liv12 . Intentioner och kausala samband 
(re)konstrueras mot bakgrund av senare insikter.13  Genom att frammana 
världsbilder och sammanhang påstår personen, och upprättar en sorts 
bevisföring för det, något väsentligt om sig själv och sin värdemässiga 
hållning14  .  

De identiteter intervjupersonerna presenterar för mig förstår jag som 
narrativa konstruktioner: berättelser om vem de är i förhållande till det liv 
de har levt, till de villkor de har haft, och till sina framtidsvisioner. 
Genom att identifiera sammanhang och mening i den egna 
livserfarenheten skapar man sig själv, ett ”jag”. En narrativ förståelse av 
identitet betyder att den inte uppfattas som något essentiellt – det är 
något man ständigt blir, inom ramarna för språket och de narrativa 
strukturerna, i kommunikation med andra människor (också i 
intervjusituationen). 

Vad vi väljer att berätta om – och hur – påverkas av de kulturellt 
tillgängliga berättelser som vår självförståelse och vår tillvarotolkning är 
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invävd i. Människor skapar ett ”jag” utifrån de egna erfarenheterna genom 
att placera sig – eller bli placerade – inom en repertoar av historier med 
vissa handlingsmönster15 . Dessa berättelser har av olika forskare kallats för 
ontologiska, kollektiva, offentliga, kulturella eller sociala16 . Repertoaren 
har avgörande betydelse för våra intentioner, handlingar och 
självpresentationer; den är mångskiftande – dock inte obegränsad – och 
möjliggör en kreativ förhandling om den egna, ibland motstridiga, 
identiteten.  

I och med min hemvist i en kulturvetenskap använder jag i studien 
benämningen ”kulturella”, varierad med ”offentliga”, om de berättelser 
mina intervjupersoner presenterar med självklarhet, går i dialog eller 
närstrid med (jfr Horsdal 1999:88ff). Med ”kultur” menar jag den process 
då människor i sin gemensamma tillvaro upprättar mer eller mindre 
flyktiga verklighetskonstruktioner genom delade betydelser, idéer, 
föreställningar, kunskaper, värden, relationer etc. (jfr Arvidsson 2001:14-
18, Ehn 1996:173, Öhlander 1994). Dessa gemensamma menings-
fullheter är säten för tillhörighet och samhörighet, men även hierarkier, 
förtryck och exkludering. Till exempel kan den inom viss nationell eller 
yrkesmässig kultur eftersträvansvärda levnadsbanan användas för att göra 
annorlunda banor misslyckade, beklagansvärda och omoraliska.  

De kulturella berättelserna kan vara mer eller mindre rymliga. Om 
människor inte kan uttrycka sina egna erfarenheter och upplevelser 
eftersom den tillgängliga repertoaren känns alltför snäv eller otidsenlig 
uppstår ofta förvirring och förtvivlan. Nya konfigurationer av mening kan 
sökas genom konst och poesi, men först och främst nya berättelsesätt17 . 
Ibland behövs en grundlig rekonfiguration, ibland skänker ett enda nytt 
element en betydelseutvidgning då livet och självet framstår i ett nytt ljus.  

De kan vara motstridiga, vilket gör att levnadsberättelsens olika 
passager kan ge olika syn på världen och individen, med till synes 
paradoxala klassifikationer och motsägelsefulla utvärderingar som följd. 

De är maktbemängda på olika sätt. De för tillfället dominanta, 
kanoniserade berättelserna (t.ex. viss historieskrivning, bilden av den 
lyckliga barndomen eller den romantiska kärleken) uttrycker förhärskande 
värdenormer och undertrycker andra tolkningar. Berättaren kan gestalta 
sitt liv i enlighet med dem och än en gång bekräfta deras giltighet, eller 
vägra att inordna de egna erfarenheterna i deras mallar och söka (skapa) 
alternativa berättelser som utmanar, bestrider eller underminerar de 
dominanta. 

Berättelser är produktiva i och med att genom dem skapas ”självet”,  
”livet” och ”verkligheten”. De är också normativa: de upprättar kategorier 
och hierarkier, centra och periferier, högt och lågt, konflikter och 
allianser, de tillskriver egenskaper och egenheter. Därmed är de djupt 
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politiska i bred bemärkelse, såsom en maktutövning och ett sätt att 
påverka världen: definiera den, legitimera, kritisera, förändra eller bevara 
dess status quo (jfr Blehr 2001). 

En grundläggande kategori kulturella berättelser handlar om genus. 
Från den  stund vi föds placeras vi och så småningom situerar oss själva i 
vissa berättelserepertoarer som anses lämpliga – t.o.m. ”naturliga”, för 
endera biologiska könet. Dessa berättelser samspelar på komplexa sätt 
med berättelser om klass, etnicitet, religion, sexualitet, ålder, hälsa etc. 

Det som uppfattas och stadfästes som manligt och kvinnligt varierar 
mellan olika tider och kulturer, men överallt tenderar den grundläggande 
uppdelningen mellan män och kvinnor att behäftas med hierarkiska 
ordningar av egenskaper, godtagbara beteenden eller lämpliga aktivitets-
områden18 . Under våra livslopp lever vi ut och förhåller oss till kulturella 
berättelser om kvinnor och män samt om könsbundna beteendenormer 
och livskarriärer. Vi gestaltar och förkroppsligar berättelserna; vi 
(re)producerar, omförhandlar, underminerar eller bestrider dem. Det 
narrativa perspektivet vill jag därför förena med ett genusperspektiv som 
intresserar sig för konstruktionerna av manligt och kvinnligt, samt för 
maktförhållanden dem mellan och inom respektive kön, i det 
levnadshistoriska berättandet.  
 
Narrativ socialisation och paradigmatiska berättelser 

I olika sammanhang i livet socialiseras människor i olika repertoarer av 
(sub-, mot-)kulturella berättelser. Denna process kan med lingvisten 
Charlotte Linde (2001b:608ff) kallas för narrativ induktion, eller, vilket 
jag föredrar, narrativ socialisation. Den nya medlemmen i kollektivet 
(t.ex. i familjen eller institutionen) får sig till livs berättelser om detta nya 
”vi”: representationer av ideala banor, övertygelser och traditioner, 
exempel på lämpliga beteenden och potentiella valmöjligheter, samt 
varningsexempel på det man inte skall göra eller söka efterlikna.  

Då en person känner sig manad att framhålla vissa berättelser som 
viktiga för presentationen av sin familj, sitt yrkeskår, sin sociala krets –  
och därmed för sin egen självpresentation – blir hon delaktig i en viss 
berättartradition och den självbild som skapas i den. Personen tillägnar sig 
en specifik narrativ identitet: hon inte bara tar berättelserna i besittning 
utan även tas i besittning av berättelserna. De blir för henne paradigmatiska 
då en berättelse ”förvärvar” sin talare (Linde 2001:608ff). 

 
Berättelsernas reproduktion– och förändringspotential 

I studien använder jag mig också av vissa begrepp och tankegångar av den 
franske sociologen Pierre Bourdieu (1986,1994,1998, Bourdieu & 
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Wacquant 1992, jfr Broady 1991, 1998, Moi 1994, Batail 1993) vilka jag 
”översätter” och infogar i det narrativa perspektivet – med tanke på hans 
egna uppmaningar att testa begreppens användbarhet hoppas jag att det är 
mig förlåtligt.  

Enligt Bourdieu – för att väldigt summariskt sammanfatta hans 
avancerade teoribygge – genomsyras ett samhälle av en dialektisk relation 
mellan objektiva strukturer och individernas habitus, dvs. det system av 
dispositioner som skapas av de materiella och existentiella villkoren. 
Habitus är svårföränderlig och har grundläggande betydelse för hur 
människan upplever verkligheten och förhåller sig till den. Den uttrycks i 
individens praktik, och denna praktik i sin tur tenderar att reproducera 
strukturen. Ett begrepp kopplat till habitus är kapital: de tillgångar 
individen kan uppbringa och använda sig av i sin kamp om statusposition. 
Bourdieu urskiljer bl.a. symboliskt, kulturellt, socialt, ekonomiskt och 
politiskt kapital19 . Olika grupper i samhället distanserar sig från varandra 
med hjälp av distinktioner, kopplade till de olika kapitalarterna. Kampen 
om status och erkännande försiggår både mellan och inom olika sociala 
fält. Kapitaltyper och kompetenser kan konverteras och 
sammansättningen hos en individ förändras över tid.  

När jag infogar de valda begreppen i det narrativa perspektivet ser jag 
mänskligt berättande som det främsta mediet att tillägna sig och tradera 
vissa sätt att begripa och förhålla sig till verkligheten. Berättelserna 
materialiseras i praktiker, institutioner och artefakter. Familjens, skolans, 
kamratgruppens, arbetsplatsens paradigmatiska berättelser om önskvärt 
utseende och beteende, lämplig livskarriär, bra sätt att hantera sociala 
relationer etc. ristas in i kroppen och sinnena i form av dispositioner. Man 
lär sig lämpliga distinktioner och får känslan för de olika kapitalarterna. 
Individens narrativt skapade habitus gör att hon förhåller sig till världen 
på ett visst sätt och reproducerar de för henne paradigmatiska 
berättelserna – oftast de i den specifika kulturen dominanta.  

Men dessa berättelser, och med dem praktiken och strukturen, 
utsätts för ständig revidering i den mellanmänskliga kommunikationen.  
Här är min tilltro till människans agentskap något starkare än Bourdieus. 
Jag betraktar människor som kreativa aktörer, som visserligen 
reproducerar berättelserna (och därmed praktikerna, institutionerna etc.), 
men även utforskar den tillgängliga repertoaren och skapar nya berättelse-
konfigurationer. De testar de dominanta berättelsernas självklarhet och 
justerar intriger för att bättre kunna uttrycka sina erfarenheter. De 
förhandlar om och förskjuter meningen i egna och andras berättelser. 
Ibland oändligt sakta, ibland omstörtande snabbt, kan sociokulturella 
sammanhang förändras tack vare den narrativa praktik då människorna 
omprövar, omskapar och söker efterleva alternativa berättelser. I den 
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processen kan också den reflexiva vetenskapen anses ha en betydelsefull 
roll, vilket torde vara i Bourdieus anda.  

Ett exempel kan vara en tolkning av det sovjetiska systemets varande 
och fall: trots att marxismens–leninismens stora berättelse om det ideala 
samhället i decennier har repeterats, iscensatts samt materialiserats i 
praktiker och institutioner, har den samtidigt underminerats, bestridits 
och utmanats – med andra berättelser, materialiserade i kroppar och 
sinnen och beteenden som skilde sig från de ”önskvärda”. En av de röda 
trådarna i den här boken handlar om mina informanters syn på hur de 
hanterat den socialistiska berättelsen och dess materialiserade sociala och 
institutionella praktiker.  

 
Kontext 

Inom det biografiska forskningsfältet utgör alternativen att betrakta 
levnadsberättelser som genomskinliga data om det sociala livet eller som 
bara ”text” två teoretiska poler. Att uppmärksamma både texten och 
kontexten innebär alltid en svårlöslig teoretisk ambivalens, som hanteras 
på olika sätt av olika forskare. Jag utgår ifrån att en djupare förståelse 
möjliggörs av att beakta inbördes förhållande mellan berättelserna och de 
kulturella världarna i vilka de uppstår och vilka de orienterar sig mot.20  

Levnadsberättelse är en syntes av de egna erfarenheterna, artikulerad i 
förhållande till de omgivande kulturella berättelserna och möjliga 
intrigerna, och den är avhängig den interaktiva samtalskontexten samt den 
lingvistiska, kulturella, samhälleliga, politiska och ekonomiska kontext 
den både utspelar sig inom och (åter)skapar. Om denna mångbottnade 
kontext söker jag insikter dels genom personernas egna fingervisningar, 
dels genom andra, vetenskapliga, berättelser.  

Ett intressant faktum – och en analytisk svårighet – har varit det att 
intervjupersonerna själva har presenterat bestämda åsikter om vilken 
kontext de levt i samt berättar i. Många har varit självutnämnda samhälls-
experter. I kraft av sina utbildningar och sin intellektuella drivkraft 
berättade de inte bara om det egna livet och dess omedelbara sociala 
kontext, utan även om den polska historien, samhällstrukturen och 
politiken i generaliserande ordalag. Detta för att med stor bestämdhet 
klargöra sina egna och/eller andras (t.ex. andra polackers, högeroriente-
rades, marxisternas, läkarnas, akademikernas) levnadsförutsättningar för 
mig och den framtida ”svenska” läsaren. Avsikten var att visa varför de 
själva handlade på ett visst sätt och vad de hade att handskas med.  

I mitt material ingår alltså informanternas egna samhällsbeskrivningar 
och socioanalyser – och medan en version slås fast av en intervjuperson, 
presenteras raka motsatsen, med lika stor övertygelse, av en annan.  
Berättarna går i tydlig dialog med olika offentliga berättelser. De resonerar 
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om vilken livsstil som var politiskt korrekt under realsocialismen och 
vilken som är det idag, eller vilka karriärvägar som har varit möjliga och 
åtråvärda för olika grupper av högutbildade. 

För att identifiera de för intervjupersonerna viktiga offentliga 
berättelserna, och maktförhållanden dem emellan, har jag tagit hjälp av 
sociologiska, statsvetenskapliga och historiska böcker och artiklar om 
Polen och Östeuropa, samt några längre journalistiska betraktelser. Vad 
gäller de i Polen publicerade verken använder jag främst dem utgivna efter 
1989, eftersom vetenskap anses ha varit utsatt för ideologisk och politisk 
påverkan samt censur under Folkrepubliken. Den hetsiga vetenskapliga 
debatten efter murens fall har för övrigt ovanligt tydligt exemplifierat 
”kunskapens” perspektivbundenhet och relativitet. De polska böckerna är 
alltså transformationstidens berättelser om Polen förr och nu. 

Facklitteraturen innehåller presentationer och analyser som också 
skapas narrativt (jfr Somers & Gibson 1994:62ff), enligt sina discipliners 
normer och paradigm. De vetenskapliga verken både utgör en del i, och 
försöker analysera och diskutera med, de offentliga berättelserna. Den bild 
de erbjuder kan vara mera allmängiltig –  dock, i denna bok, betraktas 
den inte som överordnad de personliga självpresentationerna. Mitt mål är 
att låta de vetenskapliga berättelserna perspektivera levnadsberättelserna 
– och tvärtom.  

 
Materialbearbetning 

 
Livet är oöversättbart, vi försöker oavbrutet förklara det. 
Och till detta går livet åt. 
 
(Agneta Pleijel, ”Lord Nevermore”) 

 
Bearbetningen av de bandade samtalen bestod av flera faser. Första steget 
var att låta sig uppslukas av varje levnadsberättelses värld, att söka dess 
tonart, dess interna logik och specifika symbolspel. Jag har lyssnat på 
banden för att uppmärksamma tonfallen och interaktionen mellan 
informanten och mig, transkriberat de tio valda intervjuerna ordagrant  
och läst utskrifterna (på sammanlagt drygt 750 sidor), om och om igen. 
Syftet var även att uppmärksamma vilka teman och ämnen som var viktiga 
för var och en av intervjupersonerna.  

Jag har vänt och vridit på berättelserna – ställt resonemang i olika 
delar mot varandra, uppmärksammat både koherensen och motsägelserna, 
samt ringat in de delar som i sin kontext framstod som engagerade och 
betydelsemättade. Därefter har jag nystat i berättelsernas sociala, 
historiska och politiska hänvisningar, avkodat antydningar och de möjliga 
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konnotationerna i vissa ord (användning av t.ex. ordet ”Partiet” eller 
”karriär” gav t.ex. markant olika betydelser i olika intervjuer). Jag har sökt 
förstå i relation till vilka kulturella och offentliga berättelser de personliga 
skapades, och hur de förhöll sig till dem – t.ex. med självklarhet, ironiskt 
eller defensivt. 

Slutligen har jag valt fem ”narrativa arenor” vilka utkristalliserats vid 
genomgången av intervjuerna, och de utgör basen i konstruktionen av 
kapitlen: familjebakgrund, barndom, utbildning, arbetsliv och vuxet 
privatliv. Där har översättningen och sammanfattningen tagit vid. Inom 
kapitelramarna har jag systematiserat analysen genom valda teman (där 
hänsyn tagits till ”narrativa gnistor” i berättelserna) för att därefter låta 
både liknande och diametralt skilda framställningar och värderingar samsas 
sida vid sida. 

Alla privatpersoners namn anonymiserades (informanternas, deras 
familjemedlemmars och andra åberopade personer), däremot inte 
välkända officiella personers namn om de nämns i kraft av sin position 
(t.ex. politiker). Den mellanstora staden med c:a 100 000 invånare har 
fått det fiktiva namnet Polnowo, däremot har storstaden Kraków med 
sina 770 000 invånare fått behålla sitt namn. I möjligaste mån är också 
intervjupersonernas arbetsplatser anonymiserade, i en prekär avvägning 
mellan att inte utesluta viktiga fakta och att minska risken för 
igenkännbarhet. 

Materialbearbetningen har inneburit en balansgång bland olika 
språkliga system och genrer. Materialet består av ett personligt, 
välformulerat och välartikulerat, interaktivt berättande, framfört på ett 
slaviskt (i mitt tycke adjektiv- och diminutivrikt) språk. Detta tal skulle 
förvandlas till en läsvänlig svensk skrift som behöll något av talledigheten 
och ordrikedomen. Att transformera någons muntliga berättelse till text, 
genom både citat och sammanfattningar, är en analytisk maktutövning 
under vilken forskaren tar en serie viktiga beslut. Redan i olika sätt att 
transkribera finns ett helt spektrum av möjligheter för strukturell, 
stilistisk och innehållsmässig analys21 . Att uppmärksamma användningen 
av paralingvistiska resurser som pauseringar, betoningar, nyanser i 
ljudvolym och röstklang, tempot, frasering, mimik, gester kan vara 
avgörande för förståelsen av framförandets budskap, t.ex. kullkastas ett 
resonemangs självklarhet av en fnysning eller att någon himlar med 
ögonen.  

Jag valt att tillämpa den etnopoetiska transkriberingens många 
möjligheter rätt selektivt, dels eftersom de utsagor jag citerar översattes 
till svenskan, dels för att en elaborerad transkribering kan vara svårläst 
och således motverka sitt syfte (Linde 1993:xii). Jag tydliggör de röstlägen 
och pauser som känns mest upplysande för budskapet: betoning kursiveras, 
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HÖGT OCH UPPRÖRT TAL visas med versaler, och längre pauser 
med … Mina egna förkortningar av citaten visas med […]. Jag har gjort 
anmärkningar och kommentarer (kursiverade inom parentes) då en utsaga 
framförs i specifik ton (ironisk, giftig, ömsint, irriterad) eller 
ackompanjeras av ett minspel eller en gest (gapskrattar, ler, ryser med 
avsky).  
 
Översättningsprocessen 

Översättning är ingen enkel kommunikativ akt eftersom den ställer 
(åtminstone) två språksystem, två kulturer, två sätt att tala och ge mening 
åt världen, bredvid varandra – med översättaren som medlare dem 
emellan. Satsmelodin, ordföljden, rytmen, temposkiftningarna och uttalet 
har alla semantiska värden som man bör ta hänsyn till.22  Det spelar roll 
om ett påstående är allvarligt menat eller har lekfulla och ironiska 
undertoner; solenna tal, lågmälda erkännanden och tillgivna ömhets-
betygelser kan kräva var sin skiftning i vokabulär. Och det här är bara 
toppen på isberget, något det expanderande forskningsfältet Translation 
Studies vittnar om. En av dess portalfigurer, Lawrence Venutti (1995), 
menar att föreställningar om översättningens precision, trohet mot 
originalet och frihetsgrad är historiskt bestämda kategorier. Både 
ursprungstexten och översättningen består av olika lingvistiska och 
kulturella material som varken författaren (i mitt fall: talaren) eller 
översättaren gett upphov till och som är säten för många semantiska 
möjligheter. Dessa fixeras endast provisoriskt i varje enskild översättning, 
på basis av kulturella antaganden och interpretativa val, i specifika sociala 
situationer och historiska kontexter23 .  

Översättningen är alltså en av flera möjliga tolkningar, med 
möjligheter till betydelsevariationer och skilda gestaltningar av samma 
ursprungstext. För att komplicera det hela ytterligare skapar inte bara 
talaren/författaren och översättaren, utan även läsaren sina egna 
betydelser i texten, präglad av sin personliga idiolekt och känsla för 
språket – och meningen i det sagda/skrivna förskjuts återigen (jfr 
Newmark 1982, Aixelá 1996). 

För mig är polskan modersmålet, det jag bäst behärskar i vardagligt 
tal vad gäller grammatik, ordförråd och nyanser. Det har varit till stor 
nytta vid den tolkning som ligger till grund för översättningen: vad vill 
personen ha sagt med det och det uttrycket? Under åren jag bearbetade 
materialet sökte jag efter så adekvata svenska ordvalörer och uttryck som 
möjligt, med hänsyn tagen till talarens sinnesstämning och intentioner.  

Även om jag har prioriterat läsvänlighet för den svensktalande 
publiken, ville jag inte osynliggöra specifika ord och uttryck som inte har 
en exakt ”kulturell överlappning” med svenskan. Dessa kan transkriberas 
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ordagrant, substitueras, naturaliseras, definieras och parafraseras 
(Newmark 1982:7, Aixelá 2003, jfr bidragen i Kleberg 1986). Jag har valt 
att för ett fåtal av de mest betydelsemättade orden24  söka ekvivalenter för 
att göra läsningen smidig, men efteråt satt in dem inom parentes (t.ex. 
toppskikt (wierchuszka), fixa (zalatwic)) och i den efterföljande 
textanalysen har jag påpekat etymologin eller de starka konnotationer 
orden kan väcka (jfr etnologen Georg Drakos (1997, 2000) strategi). I 
och med att jag har haft möjligheten att löpande kommentera språket har 
jag befunnit mig i en privilegierad situation i jämförelse med de flesta 
översättare, vilka oftast får minimala utrymmen för förtydliganden.25   

Mitt intresse för vad intervjupersonerna säger är oupplösligt förenat 
med hur de gör det. Det gäller inte bara narrativa aspekter. 
Intervjupersonerna har olika framtoning i sitt tal, använder slang och 
sociolekter, de har sina spel med ord, retoriska grepp och klurigheter. 
Kjell Albin Abrahamsons iakttagelse (1997:63) att polacker 
(intellektuella, skulle jag vilja tillägga) älskar att tala och leka med 
språket, glänsa, briljera, alludera, parafrasera och medvetet slira på 
formuleringar stämmer väl in på flera informanter. Här följer några 
exempel på det svåra uppdraget att förmedla en persons sätt att tala, i 
synnerhet efter en översättning. 

Teresas berättar välartikulerat, livligt och bildligt, ofta med humor, i 
långa sammanhållna monologer. Hon väver ibland in korta skönlitterära 
citat eller slogans, och lockar till skratt genom personliga anekdoter och 
ironiska samförståndsblinkningar. Hennes användning av diminutiver av 
namn och substantiv får en effektiv retorisk verkan som ibland signalerar 
närhet men oftast avståndstagande, ironi och nedlåtenhet. 

Adam använder ofta en torr och raljerande ton, och stundtals ett 
utstuderat grovt språk. Det främjar hans retoriska strategi att 
underminera de klassifikationer han anser vara kränkande, att visa det 
tragiska, absurda eller tillfälliga i sitt eget och andra människors öden – 
utan att en endaste gång hemfalla åt sentimentalitet eller självömkan. Han 
vill provocera. I sitt defensiva tal från underläge, då han uttryckligen 
anfaller dominanta tolkningar, blir språket allt annat än ljummet. Han vet 
precis vad han vill ha sagt, och sätter mig vänligt men bestämt på plats 
några gånger när jag avbryter med en fråga eller ett påpekande. 

Hieronim talar vårdat och kultiverat, och hans uttal bär diskreta men 
igenkännbara spår av den lite sjungande polska dialekt som användes i 
Vilniusområdet före andra världskriget. Detta skänker talet en sorts vänlig 
gammaldags auktoritet och chevalereskhet. Han är oklanderligt hövlig 
och trevlig mot mig, men markerar tydligt ifall han inte har lust att 
fördjupa sig i något ämne. Även i de delberättelser som handlar om 
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kränkningar och svåra livssituationer finns en godmodig, filosofisk, 
försonande ton. 

 
Narrativ analys 

Enligt det narrativa perspektivet bör en berättelse inte främst tolkas som 
fakta, utan som en process av menings- och identitetsskapande då talaren 
vill säga något väsentligt om sig själv som förståelig, förnuftig och moralisk 
person, som lärt sig av sina eventuella misstag (Linde 1993:21,81, 
Horsdal 1999:147). Den förmedlar inte bara ovärderliga insikter i 
specifika livserfarenheter, utan även i de tolkningsmallar med vilka 
berättaren skapar förståelse för sitt liv. Berättelsens situering i tid, rum 
och erfarenhet samt dess tydliga perspektivbundenhet, då den vill övertyga 
om just sin egen version av verkligheten, kan därmed betraktas som dess 
främsta styrka (Personal Narratives Group 1989:261ff, Lieblich et al. 
1998:8, Miller 2000:139ff).  

Min metod har varit narrativ analys. Termen rymmer flera möjliga 
förfaringssätt och varje forskare får finjustera sina verktyg för att 
systematiskt kunna tolka andra människors tolkningar26 . Min egen 
analytiska ansats bygger främst på verk av Riessman (1993), Linde (1993, 
1997, 2001a,b,), Arvidsson (1998), Lieblich et al. (1998) och Horsdal 
(1999). 

De långa och detaljrika levnadsberättelserna är formmässigt 
mångfacetterade. Vissa teman frammanade hos informanterna tydligt 
avgränsade historier som tycktes ha berättats många gånger förut, medan 
andra erfarenheter verbaliserades med möda, som om de just stöptes (om) 
i en motspänstig narrativ form. Intervjun skapar ett interaktivt 
berättarflöde där kronologiska och deskriptiva sekvenser kan varvas med 
avgränsad ”historia med poäng”, argumentation, redogörelse, motivering, 
anekdot o.s.v.27 .  

Det som oftast brukar identifieras som ”berättelser” är de avrundade 
historierna (eng. stories), uppbyggda kring ledet ursprungssituation – 
komplikation – upplösning (samt ofta utvärdering och sensmoral), med 
uppgift att dramatisera och fördjupa berättarflödet (jfr Apo 1992, Linde 
1993, Arvidsson 1998). En levnadsberättelse är dock inte bara en samling 
utvalda historier och beskrivningar utan inbegriper även relationer dem 
emellan.28  Därför väljer jag att betrakta den som en helhet och 
uppmärksammar formen29  på dess olika delar i den mån jag bedömer den 
som väsentlig för budskapet (jfr Linde 1993:25ff, Lieblich et al. 
1998:165ff).  

Jag har analyserat hur informanterna framställer sig själva och vilka 
handlingar, händelser, personer, platser, kroppsliga tillstånd, trender och 
traditioner som görs betydelsefulla för deras liv och självuppfattning. Här 
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uppmärksammas hur förhållandet mellan vilja, villkor och ansvar 
gestaltas30 , samt hur bilden av berättaren som förnuftig, moralisk och 
framför allt förståelig person skapas. Ett steg har varit att se vilket ”jag”, 
vilka ”vi” och vilka ”andra” berättaren urskiljer, och hur djup hennes 
identifikation respektive avståndstagande är31 .  

Ett annat tema i analysen är de ”kulturella berättelser” 
intervjupersonen kan tänkas orientera sig mot, t.ex. ämnen som hon 
försvarar, bestrider eller förhandlar om. En analytisk ingång var att ringa 
in vad som framställs som vedertagna sanningar och vad som framkallar 
”narrativa gnistor”: ivriga argumentationer, ändringar i tonläget, angelägna 
motiveringar, antydda ”tystnader”. Utifrån (del)berättelsens modus av 
t.ex. stolt självklarhet, återupprättelse eller apologi har jag sökt avläsa om 
den aktuella kulturella berättelsen upplevs som stärkande, förtryckande 
eller ambivalent.  

Att uppmärksamma en framställnings stil och struktur hjälper i 
tolkningen, eftersom berättarstrategin uttrycker ett ställningstagande för 
hur livet är, har varit och borde vara. Om ett livsskede berättas som 
drama, komedi, apologi eller anekdot säger det något väsentligt om 
värdeorienteringen och den retoriska arsenalen. Budskapet kan vara att 
livet följt ett oproblematiskt mönster eller varit oförutsägbart, att man 
varit sin egen lyckans smed eller blivit styrd och begränsad i sitt handlande 
av andra krafter och personer. För att förstå budskapet beaktar jag hela 
berättelsens samt dess olika delars form, tonart och paralingvistiska 
kännetecken, för att se ifall någon del markant skiljer sig från de övriga – 
vilket kan vara tecken på stor betydelseladdning, eller på att personen 
uppfattar en bristande koherens i sin i levnadsskildring. 
 
Samförståndsblinkningar  

En av mina ambitioner är att förmedla mitt material till läsare som inte 
behöver vara särskilt införstådda i de polska förhållandena, och jag 
resonerar kring de åberopade historiska, politiska och sociokulturella 
faktorerna. Deras betydelser spänner från till synes enkla sakfrågor till 
komplicerade symbolspel. Vem var Pilsudski? Hur mycket choklad per 
månad var ett barn berättigat till enligt ransoneringskupongen? När var 
den polska Oktober? Att dechiffrera införståddheter genom att hänvisa till 
fakta eller ordets denotation räcker sällan till för att förklara berättelsens 
budskap. Vad kan det betyda i självpresentationen att ens familj 
celebrerade Pilsudskis minne, att ha deltagit i studentdemonstrationerna 
under Oktober, eller att vara frustrerad över just chokladransoneringen?  

En berättelse bygger på på en överenskommelse mellan berättare och 
publik: berättaren återger viktiga nyckelscener och publiken förutsätts 
kunna fylla i luckorna dem emellan (Palmenfelt 2000:44). Med visst 
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jämförelseperspektiv på två olika samhällen försökte jag att vara 
uppmärksam på och om möjligt förtydliga de för givet tagna referens-
ramarna i samtalen, att ifrågasätta det ”uppenbara” som ”alla vet” (jfr 
Grills 1998:96). Intervjupersonerna tog ofta för givet att vi hade 
gemensamma kunskaper och associationer tack vare den delade nationella 
och sociala tillhörigheten (oss polacker/akademiker emellan). Mitt 
kulturella kapital testades, mer eller mindre diskret, med kodord och 
referenser som ansågs välkända för polacker i en viss social grupp – 
författare, musiker, inneställen, händelser, normer för levnadsstandard och 
beteendemönster (min ålder och emigration sågs tack och lov som en 
ursäkt för eventuella kunskapsbrister; de mottogs oftast med vänlighet 
och föranledde upplysande förklaringar).  

Under samtalens gång utbytte vi alltså ”kulturella samförstånds-
blinkningar” ifråga om händelser, samvaroformer, miljöer, rekvisita, 
symboliska markörer etc. (jfr Ehn 1994, Löfgren 1993). Det intuitiva 
samförståndet kunde gälla många olika variabler (oss före detta skolelever, 
studenter, ”krisårens” ungdomar, nuvarande trettioåringar, stadsbor, 
kvinnor, akademiker emellan), hur imaginära och bedrägliga sådana 
gemenskaper än må vara.  

Ett samförstånd tydliggör vissa sätt att göra samhälle och sociala 
normer begripliga. Det kan dessvärre också skapa ”tystnader” om det som 
informanten tar för givet att intervjuaren vet – eller borde veta (jfr Nylund 
Skog 2002)32 . Eftersom en forskningssituation skiljer sig från ett 
vardagligt samtal valde jag ibland att inte bara nicka och humma 
instämmande, vilket samtalskonventionen vanligtvis kräver, utan att be 
personen att berätta lite utförligare för ”den svenska läsare” som inte delar 
vissa kulturella koder. Det för att försöka synliggöra den inbäddade 
referensramen. 

Om en intervjuperson nämner Första Maj – demonstrationer, 
krigstillståndet eller tomma butikshyllor med enstaka ättiksflaskor, väcker 
det hos mig specifika associationer och känslor (jfr Lindqvist 2003:296). 
Jag tolkar också fram ett budskap i användningen av en specifik jargong, 
sociolekt, diminutiv, svordom eller slogan. Det är vårt att påpeka att en 
läsare vars konnotationer skiljer sig från mina egna kanske reagerar 
annorlunda; för den läsaren behöver inte heller nostalgin eller ironin i 
citaten vara uppenbar. Med risk för att texten tappar farten försöker jag 
därför förklara mina tolkningar och reaktioner.   
 
Tillfälliga allianser 

Ett samförstånd som vållat mig bekymmer handlade om politisk 
orientering. Ett förtydligande: jag i fortsättningen använder ordet 
”politik” begränsar jag oftast ordets innebörd till att gälla statlig politik 
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samt de reaktioner denna väcker33 . Intervjuerna var ofta bokstavligen 
politiskt laddade genom att innehålla specifika referenser till statliga 
ideologier och organiserad verksamhet före och efter 1989, med 
anklagelser mot eller försvarstal för maktfördelningen. Denna laddning 
hade jag inte riktigt hade räknat med åtta-tio år efter murens fall.34  

Vid de politiska spörsmålens inflätning i levnadsberättelserna måste 
också mina reaktioner betraktas som ett slags ställningstaganden, trots 
den idoga föresatsen att på den punkten verkligen hålla mig ”neutral” (jfr 
Mason 2001). En intervju syftar till att förstå informantens synpunkter, 
att leva sig in i hans/hennes berättade liv – och min sympatiserande suck, 
mitt roade skratt, mitt hummande och nickande avlästes ibland inte bara 
som uttryck för ett respektfullt lyssnande, utan som erkännande av en viss 
ståndpunkt, en – inte alltid helt välkommen – allians.  

Jag har insett att så fort man kommer enskilda människor riktigt nära 
och förstår deras perspektiv kan olika sorters berättelser, också de explicit 
höger/vänsterpolitiserade, beröra en på djupet och mana till starkt 
samförstånd. Att då försöka att förhålla mig sval och neutral skulle kännas 
falskt, mesigt och undfallande. När Bernard berättar att hans onkel suttit 
fem år i dödscellen som politisk fånge i slutet på fyrtiotalet blir jag 
ursinnig på det system som utsatte honom för den tortyren. När Adam 
talar om hur hans föräldrar, övertygade marxister, försökte uträtta något 
vettigt inom detta systems ramar, känner jag sympati för deras personliga 
visioner. Levnadsberättelsen är ofta så suggestiv att det helt enkelt är 
omöjligt att behålla ett intellektuellt avstånd och inte svepas med i 
känslostormarna – och inte heller vore det, enligt min mening, etiskt 
försvarbart mot den människa som delger mig sin syn på livet. 
 
Ironi och insinuationer 

Samförståndsblinkningar kan vara obehagliga. Någon säger sarkastiskt en 
sak och jag vet att han/hon menar motsatsen. Någon fråntar en företeelse 
all legitimitet genom sin ton eller blick, och tar för givet att jag delar 
denna föraktfull syn. Det handlar om ironiska ”halvkväden” (Blehr 
2001:22), gliringar och insinuationer.  

Några av mina informanter är mästare på sådana halvkväden. Adam 
pratar sardoniskt om sociala och politiska fraktioner och raljerande om 
sina släktingar. Teresa använder ett helt spektrum av eleganta, giftiga 
antydningar och samhällspolitiska spydigheter. Också självironin används 
i flera levnadsberättelser som självförsvar eller i ett avväpnande syfte (då 
var jag korkad, utnyttjad, naiv, godtrogen, men sedan dess har jag lärt mig 
mer om världen, om hur kotterierna fungerar, hur snacket går). 

Ironi är en komplex kulturbunden process av tillskrivande och 
tolkning, menar Linda Hutcheon i boken Irony´s Edge (1995); man för 
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samman det sagda och det osagda med en värderande attityd. Ironiska 
konventioner påverkas av social tillhörighet, kön, nationalitet, ålder, 
utbildning, yrke och religion; vilka anspelningar man ”fattar” – eller 
rättare sagt, aktivt skapar förståelsen av – beror på bakgrundskunskaper 
samt underförstådda antaganden om vad som är betydelsefullt och 
lämpligt. Då ett ironiskt samförstånd uppstod under en intervju ställdes 
frågan om makt och etik gärna på sin spets, eftersom ironin alltid har en 
måltavla – eller ett offer. I de fall jag log igenkännande åt en gliring eller 
kände igen en påbörjad slogan, skapade informanten och jag en liten 
tillfällig klubb för inbördes bekräftelse. Och sådana klubbar är 
oundvikligen exkluderande. 

I informanternas beskrivningar av den socialistiska tiden åkallas ofta 
tidsbundna ironier. I Folkrepubliken fanns en vital folklig tradition av 
raljerande kring den ”officiella” versionen av verkligheten (se Roth 1992 
Gerholm 1993). Ofta presenterade människorna till synes fullständig 
”politisk korrekthet” i sitt tal eller beteende, dock fanns där subversiva, 
satiriska undertoner. Sökande efter dolda betydelser sägs ha gjort 
polackerna till ”ett folk av hermeneutiker”, hängivna åt ”semiotisk 
virtuositet” (Gerholm 1993:141ff). Än idag används vissa begrepp och 
slogans med humor: uttrycket ”alla är jämlika” kan antyda en propaganda 
utan täckning i verkligheten, eftersom i Folkrepubliken vissa var 
”jämlikare” än andra och åtnjöt speciella privilegier (Przystas-Fugara 
1997:77).  

Det kan naturligtvis inte uteslutas att jag missade några nyanser om 
min egen och intervjupersonens erfarenheter eller jargong skilde sig för 
mycket åt. Och även om jag mycket väl förstod budskapet så bad jag 
ibland om förtydligande, bara för att få det i klartext, med risken att 
uppfattas som trögfattad. Ibland ”fattade” jag anspelningen utan att 
uppskatta den något vidare; vid en nedsättande allusion om någon social 
grupp blev nickningen kanske något stel och det inkännande leendet 
snett. Sådana situationer ställer på sin spets frågan om förhållandet mellan 
det personliga ansvaret för att reagera på diskriminerande tal och 
forskarens strävan att förstå – och i intervjuns stund omfamna – 
berättarens synvinkel. 

 
Min berättelse om andras berättelser 

”Vad är storyn här? Vad vill du föra fram?” brukade mina handledare fråga 
då de begåvats med en omfångsrik kapitelversion, där poängen drunknade 
i spretigt berättarflöde. Frågorna är träffande inte bara om mina kapitel 
utan även om de godtagbara sätten att presentera materialet, analyserna 
och slutsatserna i det vetenskapliga skrivandet i stort. Varje disciplin har 
sina egna ”stories” med scenarion, intriger och sensmoral. I den pågående 
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debatten kring det etnografiska skrivandet35  föreslås olika textuella 
strategier för ett medvetet och reflexivt ansvar för representationen – och 
det varnas för oundvikliga misslyckanden. Lila Abu-Lughod pläderar för 
att genom ”etnografier av det partikulära” fokusera på det säregna, dock 
utan att tappa globala krafter och samband ur sikte. På detta sätt kan 
man undvika att låsa fast människor i generaliserande skildringar av 
”kulturer” som homogena och statiska enheter (1991:138ff, jfr 
Czarniawska 1998:46ff).  

Min studie behandlar ”berättelser om det partikulära”, om enskilda 
livserfarenheter; jag uppmärksammar hur i dessa görs tolkningar av 
historia och samhälle, och hur dessa tolkningar görs i en viss historisk och 
samhällelig kontext. Den önskan jag delar med många etnologer och 
andra kvalitativa forskare är att bereda utrymme åt det brokiga och 
komplexa, utan att utesluta det likartade och stereotypifierade.36  Att olika 
berättarperspektiv skall få träda fram och nyansera varandra har styrt mitt 
sätt att systematisera materialet och mitt val av citaten och samman-
fattningarna. Genom detaljrikedom och nyansering hoppas jag att skapa 
en respektfull representation som inte låser fast intervjupersoner i 
entydiga kategorier.  

Detaljrikedomen måste naturligtvis vägas mot läsbarheten. Till en 
början ville jag skriva allt om varje person, för att inte stympa något av 
deras självförståelse, men det motverkade sitt eget syfte. Att sammanfatta 
levnadsberättelserna med olika analytiska mål i sikte, att översätta, att 
”knåda” textens olika versioner på svenska (det för mig ”akademiska” 
språket) har hjälpt mig att få lite distans till den starka fascination som jag 
upplevt under intervjuerna. Bokens målgrupp är svenskspråkiga läsare, 
vilket naturligtvis innefattar de i Sverige bosatta polackerna, trots att vissa 
av bokens sakförklaringar kan vara överflödiga för den läsekretsen. 

Ett synnerligen svårt uppdrag har varit att skilja informanternas och 
min egen representationsteknik åt, så att de inte skall glida in i varandra, 
och att vara medveten om mina egna stilgrepp (jfr Blehr 2001:22). 
Inlevelse, indignation eller humor smittar gärna av sig, och de är retoriska 
redskap precis som torr uppräkning av fakta är det.  

Att mina egna ironiserande anspelningar kan bli malplacerade i den 
svenska kontexten blev jag varse då jag i min första artikel skrev bl.a.: 
”den socialistiska staten proklamerade arbetare och bönder till den 
regerande sunda stommen” (Wolanik 1996:208). Mitt raljerande möttes 
av undran och kritik från forskarseminariet. Det jag menade var att de 
som verkligen regerade var nomenklaturan, medan talet om den sunda 
stommen var ett retoriskt uttryck, med åren alltmer tömt på sitt innehåll.  

Jag har varit van vid en stil där sarkasmer, starkt värderande ord och 
underförstådda lustigheter förekommit i polsk historisk, sociologisk och 
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etnologisk facklitteratur efter 1989.37  Kanske var den ilskna eller 
sarkastiska tonen i många vetenskapliga berättelser symtom på en tidig 
bearbetningsfas efter kommunismens fall: en explicit, saklig kritik har då 
visserligen blivit möjlig, men själva vokabulären var fortfarande starkt 
emotionellt belastad. Vissa ord förknippas med den förgångna 
samhällsordningen, med specifik retorik – och det tar tid att ”återerövra” 
dem eller finna lämpliga ersättningar. I den svenska samhällskontexten är 
en mängd uttryck, som i Polen blivit utnötta, innehållsrika eller har 
annorlunda konnotationer, och det kan skapa semantiska glapp (jfr 
Michelsens 2000:186ff).  

Jag har strävat efter att skapa en så nyanserad och respektfylld 
representation av berättelserna som möjligt, utan att den blir analytiskt 
tandlös och stilistiskt blodfattig. Min strategi att värna om informanternas 
integritet, utan att frånta mig själv rätten att problematisera det de säger, 
har varit att låta deras röster och perspektiv komma i längre fragment, för 
att i möjligaste mån låta dem ”säga sitt”, samt tydligt markera då jag tar 
vid med min tolkning. Jag vill även på det viset ge läsaren en rimlig bas för 
att antingen hålla med mig eller göra egna bedömningar (jfr Ginsburg 
1993:173ff, Gullestad 1996a). 

 
Avhandlingens uppläggning 

I boken försöker jag ge svar på frågan hur det personliga livet i Polen, 
samt Polen i det egna livet, gestaltas i berättelser framförda under 
transformationsfasen. Dispositionen av avhandlingen bygger på de 
levnadshistoriska ”landmärken” som informanterna orienterade sig mot. 
Den återspeglar inte bara det kronologiska livsloppet utan främst olika 
erfarenhetsarenor – och därmed även narrativa arenor.  

Kapitel 2 ägnas berättelserna om familjebakgrund. I fokus står 
familjehistoriens förhållande till officiella historieskrivningar om Polen 
som stat och samhälle. 

Kapitel 3 behandlar barndoms- och uppväxtberättelserna med fokus 
på presentationen av självet, ursprungsfamiljen samt relationen mellan 
familjen och omvärlden. 

Kapitel 4 handlar om utbildning i bred bemärkelse, d.v.s. möten med 
utbildningsinstitutioner och organisationer samt informella inskolningar. 

Kapitel 5 tar upp berättelser om yrkeskarriärer och arbetsliv. Som en 
röd tråd löper politisering och informalisering av arbetslivet, samt frågor 
om legitimitet, distinktioner, prestige och ekonomi. 

Kapitel 6 ägnas åt berättarnas presentationer av sig själva som 
kärlekspartners, föräldrar och vardagskonstnärer. 

Kapitel 7 innehåller avslutande reflektioner.  
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Kapitel 2 

Familjehistorier.  

Om rötter  och förebilder 
 
 
 

N AV DE ASPEKTER som väckte min uppmärksamhet i 
intervjupersonernas levnadsberättelser var det engagemang som 
genomsyrade framställningarna av familjens förflutna. Jag bad alla 

teckna sin familjebakgrund, utan att specificera någon tidsmässig ram eller 
grad av släktskapsband – de fick välja det som kändes relevant för 
självpresentationen. I princip alla sökte sig längre tillbaka i tiden än till sin 
egen barndomsfamilj. Många omnämnde mor- och farföräldrarnas öden 
som betydelsefulla för sin självuppfattning och sina egna livsval, och 
påfallande ofta ställdes släktingarnas historier i relation till Polens historia 
som nation och samhälle. 

I fokus för detta kapitel ligger frågan hur intervjupersonerna använder 
familjehistorien och samhällshistorien i sitt identitetsskapande: för att 
presentera sin livsfilosofi, de traditioner och värderingar de håller högt, 
sitt symboliska kapital samt sina distinktioner gentemot andra sociala 
grupper (och, inte minst, andra historieskrivningar). Jag intresserar mig 
alltså inte för hur historien ”egentligen” kan ha varit. I fokus ligger istället 
hur den framställs samt hur och varför man tillägnat sig och förvaltar 
berättelserna. Vilka episoder väljer berättaren ur det komplexa 
familjeförflutna? Vilken resonansbotten tecknas för släktingarnas liv? 
Vilket familjeförflutet berättas med stolthet och självklarhet, vilket vållar 
besvär?  

En för mig viktig analytisk fråga har varit utifrån vilket perspektiv 
släkt- och familjehistoria berättas, med vilka implikationer om önskvärda 
gärningar och ideala levnadsbanor. När jag tolkar berättelsens modus och 
utvärdering tycks nämligen vissa förbindelser med den nationella historien 
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framföras som oproblematiskt stärkande, medan andra som ambivalenta 
eller t.o.m. problematiska för berättaren.  

Presentationerna i detta kapitel utgör en specifik narrativ genre av 
familjehistorier  (se t.ex. Stone 1988, Langellier & Peterson 1993). Till sin 
form utgörs många av icke-deltagande berättelser, som lingvisten Charlotte 
Linde (2001b) kallar dem. En icke-deltagande familjeberättelse framförs 
av någon som inte var närvarande vid de berättade händelserna, men som 
använder berättelsen som förebild och referens. Sådana berättelser brukar 
utgöra basen dels i reproduktionen av ett ”kollektivt minne”, dels för att 
infoga nya, lämpliga berättelser till detta minne, och dels då nya 
medlemmar införlivas i kollektivet. Genom en narrativ socialisation görs 
berättelserna (och den världsbild och värdegrund de förmedlar) relevanta 
för alla inom familjen, samtidigt som de är flexibla och mångtydiga 
resurser (jfr Scott & Scott 2000). Då en person ”minns” något hon inte 
upplevt själv och delar den specifika berättelsens budskap blir den för 
henne paradigmatisk (Linde 2001b:608ff). 

Inom familjen/släkten blir vissa berättelser om släktingarnas 
levnadsbanor, traditioner och övertygelser institutionaliserade för allmän 
användning, som matriser för imitation eller varningsexempel. I egenskap 
av familjemedlem blir man uppmuntrad eller avkrävd att ta till sig och 
använda den existerande berättelsesamlingen som sin egen. Kravet att 
känna till historierna – och bekänna sig till dem – är ofta en 
maktutövning, ett implicit socialt kontrakt. Berättelsen kan framföras 
som en personlig modell för vad som är möjligt och eftersträvansvärt, 
alternativt klandervärt och förbjudet. Den ger berättaren förebilder för 
hur man övervinner motgångar och svåra tider eller förändrar sig själv och 
samhället. Den egna levnadsbanan och livsfilosofin kan, direkt eller 
indirekt, framställas som tradering av, avvikelse från eller motstånd mot 
familjens paradigm (jfr Linde 2001b, Stone 1988, Langellier & Peterson  
1993). 

I intervjuerna återges ofta en släkthistoria med berättarens egen 
utvärdering eller motivering. Man visar hur man förhållit sig gentemot  
berättelsens budskap eller de traditioner och förväntningar som den fört 
med sig.  

En annan genre som de privata familjehistorierna flätas samman med 
eller ställs i opposition mot är ”officiella” historieskrivningar, med sina 
definitioner av patriotism, polskhet och ideala levnadsbanor. I detta möte 
slår det narrativa gnistor. För mina intervjupersoner tycks främst två 
historieskrivningstraditioner vara av intresse, som jag benämner den 
”socialistiska” (som var den officiellt påbjudna och enda tillåtna under 
Folkrepubliken) samt den ”romantiskt-patriotiska” (som av mina 
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intervjupersoners explicita eller implicita utvärderingar att döma blivit 
dominerande efter murens fall). 

Den officiella historieskrivningen är ingen entydig och orubblig 
entitet. I olika historiska skeden konsolideras dock vissa konfigurationer 
av berättelser och ”kanoniseras” som de mest sanna, lämpliga och 
förnuftiga. Skolplaner, böcker, dokumentärer, utställningar och 
debattprogram är alla led i en narrativ socialisation där en bestämd 
version av statens, nationens eller folkets historia förväntas bli 
paradigmatisk för alla medborgare i samhället.  

Organiseringen av det här kapitlet bygger på de två framträdande sätt 
att skildra relationen mellan familjehistoria och Polens historia som jag 
finner i materialet. Min bedömning har skett utifrån intervjupersonernas 
explicita utvärderingar, berättandets modus (bekännelse, återupprättelse, 
stolthet, vrede, ironi, ambivalens eller förvirring) och de ”narrativa 
gnistor” som uppkommer. 

I Familje-Historia  analyseras berättelser där familjeöden flätas 
samman med den romantiskt-patriotiska historieversionen. Här 
sammanfaller oftast de icke-deltagande berättelserna och den dominanta 
historieskrivningen till en paradigmatisk, affirmativ, stärkande helhet.  

Historier i gråtoner handlar om släktberättelser där lärdomar och 
förebilder inte alls, eller inte i sin helhet, samspelar med den romantiskt-
patriotiska historieversionen. Berättarna trotsar eller söker dekonstruera 
denna versions premisser. De intar en defensiv, ironisk eller ambivalent 
ställning gentemot presumtivt negativa bedömningar av sina släktingarnas 
öden och politiska ställningstaganden. 

 
 

Familje–Historia 
 

Nedan presenterar jag berättelser av Monika, Bernard, Laura och 
Hieronim som på olika sätt hämtar styrka från familjehistoriernas 
förbindelser med den romantiskt-patriotiska historieskrivningen. Där sker 
en värdemässig sammansmältning. Jag avrundar med Teresa, som förhåller 
sig raljerande till familjens ”fina” förflutna, dock utan att ifrågasätta det 
”fina” i den. 

 
Uppfostran till  ”djup patriotism” 

Jag har just bett Monika att berätta för mig om sitt liv och sin familj. Hon 
lutar sig tillbaka i fåtöljen, rättar till kavajen och drar ett bloss på 
cigaretten. ”Familjen som sådan för med sig väldigt många aspekter”, säger 
hon bestämt, och börjar en engagerad exposé. 
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Först och främst själva hemmet och den uppfostran som skedde i 
hemmet, det är frågan om viss moralisk, etisk, social grund som 
detta hem förde med sig. […] Jag kommer från en familj som för en 
tid sedan betecknades som ”arbetarfamilj”, men det är inte helt 
sant, för mina föräldrars föräldrar tillhörde lågadeln, och sedan 
intelligentian under mellankrigstidens saneringsregering (sanacja). 
Min farfar var polis, och därifrån är det en mycket enkel slutledning 
att familjen var väldigt högerorienterad. Och det återspeglade sig 
senare i allting!  

 
Omgående situerar Monika sitt föräldrahem i en historisk, social och 
politisk kontext, i ett modus av stolt återupprättelse. För henne är det en 
uppenbar implikation att mellankrigstidens polis hade högerorienterade 
sympatier. Kategorisering som arbetarklass bestrids genom att betona de 
mer avlägsna anförvanternas börd. Budskapet blir: Monika har ett socialt, 
intellektuellt och politiskt arv att förvalta och hon gör det med liv och 
lust.  Familjens politiska orientering ”återspeglar sig” nämligen också i 
hela hennes levnadsberättelse.  

I den fortsatta självpresentationen elaborerar Monika teman kring 
barndomshemmets patriotiska stämning och sociala självkänsla, och hon 
använder flitigt narrativa hjälpmedel hämtade från den romantiskt-
patriotiska historieskrivningen.  De kommande resonemangen kryllar av 
införstådda budskap som för en svensk läsare kan te sig överflödiga och 
kryptiska, men själv inser jag snabbt att jag har försökt att sätta upp en 
naivt enkel ram när jag bett Monika att berätta om sitt liv med betoning 
på vardagen och relationerna:  

 
Monika: Och hur har detta hem varit? Först och främst ett 
flergenerationshem, med en farmor som mindes den ryska 
ockupationszonen under delningstiden, och första och andra 
världskriget, då var hon en kurir. Hon var bärare av de patriotiska 
och moraliska värderingar som odlades hemma; hon skapade dem. 
Min farfar dog i Katyn, mördades av ryssar, och det lade också en 
skugga över hela min barndom, för det pratades helt enkelt om det 
hemma.  
Katarzyna: (beundrande) Det gjorde det? 
Monika: (ivrigt) NATURLIGTVIS!!! Redan innan den politiska 
situationen var så pass läkt att man fick lov att nämna pakten 
Ribbentrop–Molotov – när jag gick ut gymnasiet 1974 talade man 
inte  om det – så  kom jag från ett sådant hem att jag visste precis  vad 
denna pakt var för något! Och kriget 1920 kallades fosterlandskriget 
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hemma hos oss. Så ett absolut högerorienterat hem. Och trots att 
mina föräldrar hade funktionshinder så var pappa en människa som 
formade våra attityder på det viset. Han har aldrig samtyckt till det 
som hände, han stred själv i Landsarmén och var sedan tvungen att gå 
under  jorden… 
 

Den historiepolitiska kompetensen är en viktig social markör för Monika. 
Hon är vänlig nog att innesluta mig i gemenskapen genom att i 
förbigående säga ”ja, ni känner naturligtvis till den polska historien 
perfekt”. Jag skakar tveksamt leende på huvudet, för ”perfekt” är 
definitivt inte det ord jag skulle använda, men Monika är inte ute efter att 
testa mina detaljkunskaper. Snarare mitt kulturella kapital. Hon utgår 
ifrån att jag, såsom högutbildad och uppvuxen i Polen, måste förstå vissa 
begrepps symboliska laddning – och det gör jag.  

I citatet ovan signalerar Monika något mycket mer betydelsemättat 
än att hon och hennes familj minsann kunde historia och varit med om 
umbäranden. Kurirverksamhet under ett världskrig, Katynmassakern, 
Landsarmén och tradering av förbjudna historiska kunskaper är för polska 
öron omisskännligt nobla och hedervärda signaler. Låt mig förklara. 

Ribbentrop–Molotovpakten från augusti 1939, en hemlig non-
aggressionspakt mellan Nazityskland och Sovjetunionen, betecknas i 
nutida historieskrivning som en överenskommelse om Polens och de 
baltiska staternas delning. Polen anfölls 1 september av tyskarna och 17 
september av Sovjetunionen. Pakten var ett prekärt ämne att nämna 
under Folkrepubliken, eftersom förhållandet mellan Polen och 
Sovjetunionen då framställdes som vänskapligt och solidariskt i kampen 
mot Hitlertyskland. Men inte i Monikas hem. 

Monikas farfar mördades i Katyn. I en skog vid orten Katyn, nära 
Smolensk, fann man lik efter drygt fyra tusen polska officerare, avrättade 
med nackskott. Sovjetunionen skyllde massakern på Nazityskland och 
existensen av massgravarna förtegs mer eller mindre i öststaternas officiella 
historieskrivning. Först 1990 erkände Sovjetunionen att cirka femton 
tusen försvunna polska officerare och ofta högutbildade statsanställda 
hade tillfångatagits i andra världskrigets början och systematiskt avrättats 
– bl.a. i Katyn. ”Katyn blev ett sår som aldrig kom att försvinna eftersom 
det inte fick läka med öppen såryta. Katyn blev det namn som gjorde 
polackerna misstänksamma mot allt som hette kommunism, 
Sovjetunionen och Ryssland”, skriver journalisten Kjell Albin Abrahamson 
(1997:57, jfr Gerholm 1993:133, Davies 1995:78). Att offentliggöra 
sanningen om Katyn såg oppositionen som en av sina största uppgifter 
under åttiotalet (Król 1991:67, Holzer 1991:109).  
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Åter till citatet: Landsarmén, i vilken Monikas pappa stred, var 
Polens underjordiska armé under andra världskriget och nådde upp till 
350 000 soldater. Eftersom den lydde under den polska 
emigrationsregeringen i London (till skillnad från den polska Folkarmén, 
som organiserades av ryska kommunister) var dess mål att få till stånd ett 
Polen utan sovjetiskt inflytande. Att Monikas far aldrig samtyckte till det 
som hände var underförstått Folkrepublikens införande. 

Av Monikas signaler framgår alltså tydligt att hennes familj var 
fientligt inställd till Sovjetunionen och socialismen, och hade civilkurage 
och motståndstraditioner. Att inom hemmets väggar tradera kunskaper 
som förnekats i offentligheten var ett klart ställningstagande i inflamme-
rade politiska frågor, en provokation som kunde leda till bestraffning.  

I Monikas fortsatta berättelse finns identitetsmarkörer om patriotism 
och högerinriktning som en röd tråd, och hon har inkorporerat 
familjetraditionerna i den egna livsfilosofin. Hon har i åratal varit verksam 
i den högerorienterade oppositionen och menar att hemmets ”gedigna 
moraliska ryggrad”, med katolsk bas och djup patriotism, varit hennes 
främsta stöd i livet. En central person har varit farmodern: 

  
Monika – Min farmor var en vandrande historia, en vandrande 
historia! Jag minns att jag var intresserad av hennes fästmän, jag 
propsade ofta på att farmor skulle berätta om dem, men eftersom hon 
var en mycket klok kvinna så smugglade hon in en massa historia i 
dessa berättelser, och jag sög i mig allting helt omedvetet. Vad hon 
verkligen lärde mig var en syn på Polen, snarare hon än mamma… 
Katarzyna – Vilken syn? 
Monika – En sådan djup patriotism, inte bara snack, utan att Polen 
är vårt, att det är en övergångsperiod, att hon redan hade upplevt 
detta. Så sade hon. 
Katarzyna – Att den socialistiska perioden var en övergångsperiod? 
Monika – Just precis! För henne var det där inget Polen!!! Hon sade 
det rakt ut, att hon hade en gång överlevt ryssar, och nu levde hon för 
andra gången under ryssar, (ler) men: ”Du skall se mitt barn att det 
kommer bättre tider!!!” 
 

I citatet ovan erbjuds också en inblick i den narrativa socialisationen då 
farmoderns (den mycket kloka kvinnans) levnadsberättelser, impregnerade 
med lärdomar och värderingar, har blivit Monikas egna berättelser, 
lärdomar och värderingar. 

Farmoderns tycktes förmedla både en nationell stolthet och ett hopp 
om frihet, trots att ockupationer varit mera regel än undantag under 
hennes liv. Enligt sitt betraktelsesätt hade hon upplevt det ”riktiga” Polen 
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enbart under mellankrigstiden. Hennes ”djupa” patriotism definierade 
Polska Folkrepubliken som ytterligare en fas i frihetskampen; detta 
synsätt samspelar med en väletablerad kulturell tradition, starkt präglad 
av vad slavisten Barbara Törnquist-Plewa (1992) kallar för 
”upprorsmyten” och ”mirakelmyten”. Upprorsmyten förmedlar ett 
moraliskt imperativ att sedan delningstiden är det varje generations öden 
och plikt att vänta på, offra sig för och verka för att ett fritt Polen skall 
återuppstå. Mirakelmyten inger hopp om att Polens moraliska försvarare, 
jungfru Maria, kommer till folkets räddning genom sina mirakel 
(Törnquist-Plewa 1992:31ff, 115ff). 

Monikas resonemang ovan är ett lysande exempel på det knepiga 
uppdraget att förklara de nationella samförståndsblinkningarna utan att 
berätta Polens historia utifrån just hennes perspektiv. För det finns inget 
perspektivlöst historieberättande; framställningen och värderingen av till 
synes samma händelser och skeden kan variera avsevärt. Berättare på 
familjearenan och författarna till historiska verk skapar alla berättelser med 
intriger, bovar och hjältar, i vilka de spekulerar om orsak och verkan samt 
moraliserar över tvister, oförrätter och nederlag – med efterklokhetens 
visdom (Wertsch 2001:515ff, Eriksen 1996:12ff,36ff, jfr White 1987).  

Under min skolgång i Folkrepubliken fick eleverna sig till livs en 
historieskrivning som uppmärksammade orättvisor, socialt förtryck och 
arbetarrörelser; den ansåg de socialistiska staternas uppkomst vara det 
bästa som hänt världen och Polen (se t.ex. Bukszto 1980). Under 
nittiotalets präglades skollitteraturen snarare av patos för Polens 
umbäranden som ockuperad nationalstat och skarp kritik mot 
realsocialismen. Om Folkrepublikens införande har det rått väsensskilda 
meningar: medan det ena perspektivet talat sig varmt om frihet, folkets 
välde, trygghet och vänskap med Sovjetunionen, ondgör sig det andra över 
sovjetisk ockupation, folkets förtryck och civilisatorisk kräftgång. Det är 
definitivt den senaste Monika hämtar styrka ifrån. 

Även om min ambition här är att reflektera kring den personliga 
användningen av historia, kommer jag att försöka belysa de sammanhang 
intervjupersonerna refererar till. Låt mig göra en kort allmän introduktion 
– med alla förbehåll om att inte kunna göra den komplicerade polska 
historien rättvisa. Jag använder mig främst av historikern Norman Davies 
verk  (1981, 1986/1995).  

Dramatik och tragik brukar vara gängse sätt att teckna den polska 
statens historia på, nästan oavsett värdegrunden. Storhetstider varvas med 
splittring, svek, krig, delningar, ockupationer och strävan efter 
återuppståndelse. De flesta historiografierna verkar vara överens om att 
Polen uppstod som en suverän stat på 96o-talet och var betydelsefullt i 
Europa under flera sekel, fast dess territorium och etniska 
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sammansättning varierat genom tiderna. Efter unionen med Litauen 1385 
blev staten en mosaik av folkslag, språk, seder och religioner. Det kungliga 
hovet samt universitetet fanns i den dåtida huvudstaden Kraków, så den 
polska delen av unionen blev en politisk och kulturell gravitationspunkt. 
Den litauiska, vitryska och ukrainska adeln blev så småningom 
poloniserad. 

Perioden som brukar framställas som Polens guldålder är 1500-talet, 
med storskalig spannmålsproduktion, blomstrande litteratur och 
stormaktsdrömmar. De många militära konflikterna gjordeatt 
kungamakten försvagades till förmån för feodaladeln och Polska Adliga 
Republiken uppstod 1569. Stormaktstiden övergick i en lång period av 
tilltagande inre splittring och utrikespolitiska misstag, och under 1700-
talet kulminerade sociala och religiösa spänningar, skövlingar av landet 
och territoriella förluster. Många adelsmän förlorade sina rikedomar, 
medan aristokratiska magnater ägde gigantiska gods och byggde upp egna 
maktgrupper i den adliga riksförsamlingen. Den tidens stormiga och 
fruktlösa debatter, då beslut paralyserades och reformarbete försvårades 
har gett upphov till uttrycket ”polsk riksdag”. Grannländerna Ryssland, 
Preussen och Österrike fick allt större inflytande i det försvagade Polens 
inre affärer. Mellan 1772 och 1795 utfördes tre delningar och 
annekteringar av det polska territoriet.  

Ett flitigt använt uttryck är att Polen som stat försvann från 
Europakartan. Kvar fanns små hertigdömen, marionettregeringar eller det 
lilla tsarstyrda ”Kongresspolen”. Under de kommande 123 åren existerade 
Polen huvudsakligen som en kulturell och språklig gemenskap. I de 
annekterade områdena pågick en frihetskamp som kulminerade i flera 
nationella uppror, samt en mera lågmäld, ihärdig kamp för kulturell 
överlevnad – och Monikas anförvanter, som levt i den ryska 
delningszonen,  tycks ha vårdat båda traditionerna. Under delningstiden 
utvecklades intelligentian som skikt, med ett specifikt ethos av nationell 
mission. Utbildning och kultivering värderades högt som redskap i den 
kulturella överlevnadskampen (jfr Gella 1989, Kwasniewicz 1991, 
Podgórecki 1994).  

I första världskrigets slutskede, då delningsmakterna försvagades och 
de krigande staterna behövde polska soldater till sina arméer, gavs löften 
om autonomi. 1918 ”återuppstod” den polska staten som Andra 
Republiken. Detta Polen var enligt Monikas farmor det ”riktiga”. I det 
återigen multinationella och heterogena staten blev intelligentian ett 
inflytelserikt skikt; den skulle förvalta det nationella arvet och utveckla 
den polska kulturen. Behovet av specialister var stort och staten satsade 
på utbildningsfronten. 
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Monika sade stolt att farfadern var polis under sanacja, d.v.s. den 
”saneringsregim” 1926-1935 där statsmannen och fältmarskalken Józef 
Pilsudski var (fram till sin död 1935) en portalfigur. Pilsudski var hyllad 
som landsfader och uppskattad för sin sin karisma och målmedvetenhet. 
Hans modell av ”nationen” betonade historisk värdegemenskap och 
lojalitet, snarare än språk och etnisk härstamning (Davis 1995:135ff). 
Man kan säga att han personifierade upprors- och mirakelmyterna, genom 
att bidra till Polens återuppståndelse 1918, och leda armén i kriget mot 
det bolsjevikiska Ryssland 1920, då Polen rätt oväntat segrade 
(Törnquist-Plewa 1992:144ff, Crampton 1994:39ff). Av Monikas 
fortsatta exposé framgår att Pilsudskis minne har varit föremål för en kult 
i hennes familj: 

 
Min pappa var med på Pilsudskis begravning, så det fanns tidningar 
från den perioden hemma, och farmor brukade ofta visa dem med 
stolthet. […] Farfar var en poliskommendant, och när ryssarna tog 
honom så lämnade han sin uniformsabel hemma. Och den här sabeln 
var någonting så värdefullt…  För vid högtidliga tillfällen, som när han 
fick medaljer från Pilsudski för trogen tjänst, då hade han den sabeln 
vid uniformen. Så farmor brukade ta fram och berätta om den, det 
minns jag från min barndom. 
 

De artefakter och berättelser som är kopplade till mötena och till 
Pilsudskis liv förlänas en gloria och blir symboler för familjens storhetstid 
och aspirationer. De fungerar som en sorts ”kulturell ankare” i den 
oönskade förändringens tid (Cohen 199:102). Även om det verkar som 
om farfaderns kontakter med den högt skattade statsmannen begränsades 
till ett fåtal formella tillfällen, får de i den narrativa familjetraditionen en 
alldeles säregen betydelse. Det är lätt att få intrycket av att det fanns en 
ömsesidig närhet och sympati mellan männen.  

Enligt historikern Andrzej Garlicki var personliga relationer med 
Pilsudski mycket högt värderade under hans regim: ”den relativa makten 
hos individer inom elitens hierarki bestämdes inte av deras ämbete utan av 
möjligheten till personliga kontakter med Pilsudski” (1995:168). Under 
realsocialismen var Pilsudski en av de mäktigaste oppositionella 
symbolerna, de som förenade historiska fakta med moraliska imperativ 
och önsketänkandes mytologisering (om historiska myter och symboler, se 
Frykman 1994, Hylland Eriksen 1996). Såsom den andlige arvtagaren till 
den polska romantiska traditionen blev han bl.a. emblem för obändig 
patriotism, seger över Röda Armén, en självständig och liberaldemokratisk 
stat, kamp mot politiskt och ekonomiskt kaos samt uppvärdering av 
intelligentian (Törnquist Plewa 1992:150ff, Davies 1995:135ff) 

49



Av intervjun i sin helhet framgår att Monika i sitt vuxna liv har vårdat 
de värderingar och traditioner hon fått hemifrån. Både hon och maken har 
varit aktiva i oppositionen och senare Solidaritetsrörelsen; deras hem har 
varit ett säte för politiskt och kulturellt motstånd; de anordnade 
diskussionsmöten och läste förbjuden litteratur. Den återupprättelsens 
och stolthetens  modus som genomsyrar berättelsen tyder på att Monika 
har införlivat familjeberättelserna i sin egen livsfilosofi, som ett paradigm 
att låta sig vägledas av – och presentera sig själv  genom. 

  
Frihetskamp och minnestradering  

”Jag kommer från en intelligentiafamilj,  arbetande som man kallade det”, 
säger Bernard ironiskt i första meningen, och jag ler igenkännande. 
Genom den enkla markören påpekar han den ideologiska föresatsen att 
skiktet skulle vara marxistiskt orienterad och placerat längst ner på 
Folkrepublikens prestigeskala (efter arbetar– och bondeklassen). Bernard 
gillar alltså inte epitetet, och – sluter jag mig till – inte heller den ideologi 
det konnoterar. 

I intervjun radas markörer upp för utbildning, driftighet och 
frihetskamp, där släktöden kan sägas följa nationens välgångs- och 
förtrycksperioder. Bernard är noga med att räkna upp ”upplysta” 
släktingar och framgångsrika entreprenörer under mellankrigstiden, samt 
frihetskämpar då Polen var ockuperat – vilket inkluderar Folkrepubliken. 

”Mamma och pappa träffades i fängelse”, säger han lite 
hemlighetsfullt, och väcker naturligtvis min nyfikenhet. Hur då, i fängelse? 
Varför verkar han så belåten? Det visar sig vara ett fängelse för politiska 
fångar, alltså en hedervärd signal. Bernards far fängslades för att som ung 
kille ha deltagit i gerillans underrättelseverksamhet under kriget. I samma 
fängelse satt Bernards mammas morbror, en före detta överstelöjtnant i 
Landsarméns underrättelsetjänst. Han åkte in och ut ur fängelset i åratal, 
trots den officiella amnestin. 

 
[Morbrodern] fick sin dom, ett dödstraff. Han satt i dödscellen i fem 
år. Två gånger räddades han av hjärtinfarkter, eftersom man inte fick 
skjuta någon som var sjuk (ler till synes godmodigt), de röda var väldigt 
humanitära. Mamma brukade hälsa på honom i fängelset; just i den 
vevan blev pappa frisläppt och vi brukar skämta om att de lärde 
känna varandra i fängelset. 
  

Morbrodern hade vid arresteringen just fått en liten son. De fick träffas 
först när pojken blivit åtta år. ”Sådana roliga öden”, säger Bernard och 
skakar på huvudet; hans leende förstärker sarkasmen över de ”rödas” 
humanitet. Den korthuggna redogörelsen elaborerar dock inte 
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hemskheterna utan lämnar spelrum åt fantasin. Kanske beror det på att 
återhållsamheten och blygsamheten tycks vara beundrade dygder: 

 
Jag har många videoinspelningar av [morbrodern], han berättade 
väldigt intressant, i synnerhet om andra världskriget i vilket han själv 
deltog, fast sitt eget deltagande betraktade han som helt marginellt. 
Men jag fick veta från helt främmande människor att han arbetade i 
staben. Han sade det aldrig själv, han var väldigt blygsam.  
 

De levande tillerkänns sällan rätten att göra sig märkvärdiga; att tiga om 
sina gärningar kan dessutom vara ett sätt att visa sig ödmjuk, anspråkslös 
och därför verkligen ”stor”. Det är målet som räknas – Polens välgång – 
och de egna insatserna är bara en del i kampen. Man basunerar inte ut 
dem. Ändå (eller, snarare: tack vare det underkommunicerade) signaleras 
här ett otvetydigt symboliskt kapital för både morbroderns och Bernards, 
den andlige arvtagarens, del.  

I intervjun finns också ett tema om solidaritet de drabbade emellan. 
Fadern som hade varit en duktig student fick stöd och anställning av en 
professor som också haft ett förflutet inom Landsarmén. Fadern lyckades i 
sin tur anställa onkeln när denne till slut blivit utsläppt ur fängelset och 
förvägrad något som helst arbete. Jag hummar medkännande: att förpassa 
någon till arbetslöshet eller obetydliga poster har varit en känd strategi 
mot obekväma personer, trots allas formella rätt till arbete i 
Folkrepubliken (se t.ex. Kuron & Zakowski 1996).  

Allt eftersom levnadsberättelsen fortskrider anar jag varför faderns 
och morbroderns historier ligger Bernard varmt om hjärtat. Han kan vara 
trygg i att ha förvaltat familjetraditionen väl, i och med sitt mångåriga 
engagemang inom oppositionen och Solidaritetsrörelsen. Under åttiotalet 
utsattes han själv för repressalier, förlorade sitt arbete och blev bannlyst 
från Kraków i flera år. Kanske var minnet av släktingarnas öden en tröst 
mitt i utvisningen: det kunde ju ha varit så oändligt mycket värre… Också 
verksamheten att bygga informella, stödjande nätverk var en av 
Solidaritetsrörelsens (och Bernards) viktigaste uppgifter under 1980-talet. 
Men i skildringen av den egna verksamheten går inte Bernard in på 
detaljer utan framställer dem med lättsam humor – blygsamheten är också 
hans strategi. 

Ett annat tema jag finner fängslande i intervjun handlar om narrativ 
socialisation i och (re)produktion av familjefataburen. Här skriver 
Bernard in sig i två ”vi” – hans ursprungliga släkt samt hans egen 
kärnfamilj – som kan förenas till ett enda ”vi” genom sina 
berättelsefataburer. Gemensamt (åter)skapande av både släkthistoria och 
nationens historia är en omhuldad vana i båda dessa ”vi-n”: 
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Bernard: Vid släktsammankomster återkommer man till vissa 
historiska minnen, som samtidigt är minnen ur vår nations historia.  
Till exempel min nu döde morbror berättade om sina lärare som 
mindes januariupproret och revolutionen 1905!  Han visade den 
levda historien. […] Och min mormor och min mamma brukar också 
minnas dessa tider… 
Katarzyna: Vid sammankomsterna? 
Bernard: Jajamensan. Den levande historien. Och jag märker att det 
gör vi här hemma också, vi minns vad morbrodern har sagt, till 
exempel om något visas på TV (låtsas vara upprörd över något 
program): ”Men vad säger  de för idiotier!” 

 
Uttrycket minnen ur vår nations historia antyder en självklar och positiv 
identifikation. Genom att tradera morbroderns version av nationens 
historia hedras implicit hans minne och hans plats i kollektivet, och denna 
version förväntas bli alla släktingarnas. De icke-deltagande berättelserna 
anse ha en sorts äkthetsstämpel av den levda historien. 

Ovan nämns också två tillfällen då den kollektiva fataburen 
(re)produceras. Dels som en ritualiserad praktik av åminnelse (Middleton 
och Edwards 1990:8) under olika högtider. Dels kan vardagliga 
konfrontationer med ”idiotier” som anses förfalska eller inte har hela 
bilden klar för sig, provocera fram engagerade motversioner.  

I Bernards ”vi” med frun (Monika) förenas deras respektive 
berättelsesamlingar i en familjehistoria, också den samspelande med 
nationens (och intelligentians). Ett konkret exempel på detta är historien 
om Bernards morfar, en reservofficer som vid krigsutbrottet skickades till 
Polens östra gränsområden. Där arresterades han av de sovjetiska 
styrkorna, sattes i ett läger för krigsfångar och avrättades – precis det som 
Monikas farfar råkat ut för.  ”Det är en familjeparadox, att fruns farfar och 
min morfar kunde ha träffats där! Det får vi aldrig reda på”, säger Bernard 
fundersamt. De gåtfulla och tragiska ödena blir här till en gemensam 
berättelse om övergrepp och förlust. 

Historiedyrkan är enligt Bernard något som präglat hela hans 
uppväxt, då släktens och nationens historia ständigt vävdes ihop till 
sedelärande uppmaningar. Han själv och några kusiner har t.o.m. råkat ut 
för släktens bojkott av sina bröllop, vilket legitimerades med diffusa 
paralleller till släktöden från början av seklet! Fast egentligen var det bara 
fråga om personkemin, säger han skrattande: 

 
Varje sak som man skulle göra relaterade man till något historiskt 
skede, från statens eller släktens historia. Man knöt an hela tiden… 
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Till exempel när jag sade att jag ville gifta mig, så sade de: ”Är du 
dum i huvudet, du är ju alldeles för ung! För i våran släkt...” och så 
börjades det med minnen från farfars och gammelfars tid: ”Innan 
farfar gifte sig hann han minsann göra det och det.” (skrattar) […]  
Man började alltid i släktens historia, och om det inte hjälpte så gick  
man vidare till allmän historia. Det har kanske resulterat i att jag 
tycker så mycket om historia och intresserar mig så mycket för den. 

 
I citatet anar jag en sorts genomskådande av maktrelationer inbäddade i 
den narrativa socialisationen. Familjehistorien blir då inte enbart en 
spännande och gemytligt sammansvetsande resurs. Den kan också 
användas för att manipulera, underordna och begränsa medlemmarnas 
handlingsutrymme, genom att familjens identitet åberopas och passande 
förebilder och pekpinnar plockas fram (jfr Stone 1988:31,34ff). 
Exemplariska släktbiografier får en tyngd som ungdomarna inte kan eller 
vill leva upp till.  Bernard och kusinerna anklagas för att överskrida det 
implicita kontraktet och deras vägran får sociala konsekvenser. Trots att 
anekdoten avrundas med en godmodig tillgivenhetsdeklaration finns där 
alltså en medvetenhet om att ”historia”, både släktens och nationens, kan 
(miss)brukas för direkt pragmatiska ändamål.  

Bernards berättarton är genomgående lugn, självsäker och ofta 
humoristisk – som jag tolkar det befinner han sig på en trygg narrativ 
mark, där familjens och nationens öden har många hedervärda 
beröringspunkter. De sammanflätade berättelserna införlivas i vardagen 
och celebreras i ritualerna – samt används som resurser i 
självpresentationen.  

 
Rätta och rättvisa rackartyg 

En kort och kärnfull presentation som skänker det familjeförflutna glans, i 
och med att det skildrar romantiskt-patriotiska motståndstraditioner, ges 
av Laura. Hon talar leende och humoristiskt, men med omisskännlig 
stolthet: 

 
Farfar hade mycket fantasi, och förresten var hela den släkten … nja, 
kanske inte kaxig och uppstudsig, men… de ville att rätt ska vara rätt! 
Jag minns berättelserna om delningstiderna, Kraków var då nära 
gränsen, så när de gjorde något rackartyg – på det goda viset förstås, för 
sakens skull – så rymde de till den preussiska delen. Sen när de hade 
rört till det i Preussen, då återvände de till Kraków, före första 
världskriget. Den manliga ätten var sådan, att allting skulle vara rätt, 
lagenligt och rättvist… 
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Det låter kanske märkligt att släktingarna sägs ha förespråkat lag och 
rättvisa, samtidigt som de fick rymma från lagens långa arm i 
delningszonerna. Uttrycket ”för sakens skull” förklarar här en hel del. 
Laura menar nämligen inte delningsmakternas påtvingade jurisdiktion 
utan de underkuvades känsla för lag och rätt: det var alltid rättvist och 
berättigat att med alla medel strida mot ockupationsmakterna. 
Släktingarnas ”rackartyg” (kanske provokationer, sabotage och smågalna 
upptåg) och rymningar får därför ett hedersomnämnande. Olika former av 
motstånd och subversiv hållning till överheten brukade värderas högt när 
Polen endast existerade som ett minne av svunna storhetstider (se t.ex. 
Davies 1984:159).  

Det är värt att notera att de av Laura traderade lovorden berör just 
den manliga ättens upptåg. Kvinnor omnämns som starka och kaxiga, 
begåvade vad gäller sång, spex och maskerader; de ansåg sig även ha varit 
halsen som styrt huvudet (mannen) i familjen. Hela intervjun igenom 
presenterar Laura stor tilltro till subversiva motståndsakter. En del av 
dem är släktens ovan signalerade utmaningar mot ockupationsmakterna 
och senare den socialistiska maktapparaten. En annan är kvinnors 
försåtliga strategier gentemot sina makar; till dessa återkommer jag i nästa 
kapitel. 

 
Polskhet framför allt 

En släkthistoria där ”polskhet” är en viktig komponent som skänker 
mening och stadga åt komplicerade familjeöden presenteras av Hieronim. 
Hans släkt bodde nära Vilnius, i de så kallade Kresy – de polska östra 
gränsområdena38 . När han besvarar min fråga om familjerötter slår han 
omedelbart fast sitt polska ursprung, i försvar gentemot andra 
administrativa klassifikationer under efterkrigstiden: 

 
Tja, det är ett för polska förhållanden ganska typiskt fenomen, för min 
familj bodde fram till 1946 på annat ställe, d.v.s. på den gamla 
Republikens territorium. Och nu när man skriver in i mitt ID-kort 
eller andra dokument att det var Sovjetunionen eller Ryssland, så 
brukar jag alltid protestera å det bestämdaste (upprörd) för då var det 
Polen, Polska Republiken, och Vilniusområdet var polskt, och det är 
därifrån vi härstammar.  
 

Släkten bodde i en större by med blandad vitrysk och polsk befolkning 
och var välmående lantbrukare sedan generationer. Med glimten i ögat, 
ändå märkbart stolt, säger Hieronim att han efter sin farfarsfar fick ärva 
ett dokument prytt med en mängd myndighetsstämplar: 
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[Ett dokument på] att han och hans familj hade adlig härstamning 
och kom från ett så kallat ”fint hem”. I Tsarryssland fanns visst olika 
kategorier, och han tillhörde den kategorin där titeln var ärvd, och 
inte bara tilldelad. De hade bott där (i Vilniusområdet)  sedan mycket 
länge. Jag fick aldrig riktigt veta det från min far, men som jag tolkar 
det utifrån min kännedom om den tiden, så kan någon på farfarssidan 
ha varit med i ett nationellt uppror, för de blev fråntagna sin jord. 
Om det inte var så enkelt att han förlorade den på kortspel (skrattar), 
vilket ju också var vanligt, och sedan fick arrendera den. 
 

De möjliga tolkningarna av farfaderns förlust av jord – antingen genom ett 
(heroiskt, av den hoppfulla stoltheten i hans röst att döma) deltagande i 
ett nationellt uppror eller genom en (trivial, av skrattet att döma) förlust i 
kortspel – antyder ett visst förhandlingsutrymme för tolkningarna av det 
förflutna. Det humoristiska skrattet  kan vara ett självreflexivt 
genomskådande av lockelsen att föra fram det storslagna hellre än det 
prosaiska.  

I Sverige kan man med lite möda undersöka sin genealogi i de 
välbevarade arkiven, medan i Polen är den möjligheten starkt begränsad. 
En mängd dokument har förstörts genom krigen och de som finns kvar är 
svårtillgängliga för allmänheten; då kanske det lättare växer lager på lager 
av familjelegender. När det inte finns andra kunskapskällor än den 
muntliga traderingen och något enstaka dokument kan familjebakgrunden 
vara ett tacksamt ämne att fantisera kring och mytologisera: det förflutnas 
dunkel kan ju ha rymt glansperioder och heroer (jfr Tazbir 1991:29).  

Hieronim var nyss mycket mån om att betona sitt ”polska” ursprung, 
i citatet ovan hänvisar han stolt till ryska adelskategorier – och det låter 
faktiskt helt logiskt i mina öron. Polens gränser och dess etniska 
sammansättning har som tidigare nämnts varierat betydligt genom tiderna 
(det romantiska polska nationaleposet av Adam Mickiewicz börjar med 
orden ”Litauen, du mitt hemland”). De polacker (t.ex. Hieronims 
anförvanter) som under ”storhetstiden” bodde i Polens östra territorier 
började i slutet av 1700-talet lyda under ryska lagar och klassifikationer, 
då dessa territorier inkorporerades av Ryssland. Efter första världskriget 
tilldelades området det nyuppståndna Polen, och när Hieronim föddes var 
hans barndomsby alltså en del av Andra Republiken.  

Hieronim nämnde adeln i sin genealogi. Att ha adliga förfäder i något 
led är antagligen inte helt ovanligt i Polen, eftersom redan under 15-  och 
1600-talen var adeln ett numerärt sett ansenligt skikt, drygt 10% av den 
totala befolkningen, och hela 25% av den etniskt polska delen. 
Ekonomiskt sett var den väldigt differentierad, från magnater med 
gigantiska gods till den s.k. ”gårdsadeln”, lågadliga bönder som bara ägde 
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någon jordplätt men hade vapensköld, socialt kontaktnät bland adeln och 
viss kännedom om manér. Kulturellt sett var dock skiktet mycket 
homogent. Det förenades av sin betoning på börd och kontinuerlig 
stridsberedskap. Dess specifika ideologi betonade alla adelsmäns 
likvärdighet, jämlikhet och broderskap, däremot ett stort avstånd 
gentemot andra samhällsgrupper. Adelns värderingar och livsstil har satt 
en stark prägel på det nationella kulturarvet (Davis 1995:293ff, Walicki 
1991:24ff) och (med vissa modifikationer) traderades senare av 
intelligentian (Domanski 1994b:228ff)) 

Möjligheten att någon släkting hade deltagit i ett uppror under 
delningstiden och bestraffats med fråntagning av mark, är också något 
Hieronims ivrigt för fram. Där finns symboliskt kapital att hämta (jfr 
Tazbir 1991). Han menar troligen någon av de största revolterna mot 
tsarens autokratiska styrning: ”novemberupproret” 1830 eller ”januari-
upproret” 1863. Båda misslyckades – vilket kan ses som en förutsättning 
för att de blivit så legendariska i sin dramatik och tragik (jfr Sokolewicz 
1995:97). Sanktionerna mot deltagarna var mycket hårda, som 
deportering till Sibirien eller enrollering i den ryska armén. Den övriga 
befolkningen utsattes för målmedveten förryskningspolitik. Den ryska 
administrationen genomförde en systematisk deklassering av minst 80% 
av de adliga polska familjerna; bara de rikaste aristokraterna med lämpliga 
förbindelser upptogs i den ryska aristokratin (och tog då oftast över den 
ryska livsstilen). För många andra var alternativen att leva som bönder, att 
flytta till stan och bli en del av den växande intelligentian, eller att ägna 
sig åt andra yrken inom handel och administration (jfr  Davis 1995:160ff).  

Adelns sociala status försvann dock inte i och med borttagandet av de 
lagliga privilegierna. Ett intressant fenomen är att även under 
Folkrepubliken ansågs adliga rötter i allmänhet socialt nobiliserande, 
oavsett hur mycket eller lite pondus och rikedom som en gång i tiden 
hade följt med titeln. Det har tolkats som en protest mot den 
”nivellering” av gamla sociala hierarkier som socialismen sökte införa. 

Ett tema i Hieronims framställning är den trygga och fredliga 
samlevnaden mellan olika etniska grupper i hans barndomsby. Han säger 
att där levde ”vitryssar, eller rättare sagt de som sade att de var härifrån” 
samt polacker sida vid sida, utan några konflikter, och man kunde skämta 
om och med varandra. Hieronims far berättade att ungdomarna ibland 
göra hyss vid de polsk-katolska eller vitrysk-ortodoxa processionerna, men 
det var kärvänliga skämt och hyss, gamla bekanta emellan. Tvister och 
fientlighet folkgrupperna emellan uppstod först när nationalister började 
propagera för en vitrysk identitet, säger Hieronim, och senare när Sovjet-
unionen annekterade området och polackerna var tvungna att ge sig av.  
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Som yttersta bevis på den gamla goda samhörigheten nämner 
Hieronim att då hans far var pojke brukade han anlitas i den ortodoxa 
kyrkan för söndagens högläsning, eftersom han var så duktig på att läsa på 
både polska och vitryska. Han valdes ”eftersom de vitryska barnen var så 
förskräckta, skygga och ängsliga för allting, och han fick ju trots allt med 
sig bättre manér och djärvhet från föräldrahemmet”.  

Den trygga tillvaron slogs i spillror under den sovjetiska 
ockupationen i början på andra världskriget. Det var nära ögat att hela 
familjen skickades till Sibirien39  – men så kom den tyska offensiven: 

  
Egentligen var det så att tyskarnas intåg i Vilniusområdet, när det 
tysk-ryska kriget började 1941, var en frälsning för oss! Det var en 
räddning för min familj, för när min far och hans vänner genomsökte 
det ryska kontoret i staden så hittade de en lista för nästa transport 
till Sibirien, med alla våra namn på. Min faster har redan skickats dit 
i en tidigare transport, och vi har på sätt och vis blivit räddade av den 
andra fienden.  
 

Paradoxen att bli räddade av fienden antyder hur mycket familjehistorien 
uppfattas som en del av den nationella historien, där de båda fienderna, 
Sovjetunionen och Tyskland, ansågs vara desamma för familjen och Polen. 

När den sovjetiska motoffensiven i sin tur trängde undan tyskarna, 
fortsätter Hieronim, kom Sibirienhotet tillbaka. Pappan och flera andra 
släktingar deporterades 1944 och släpptes ut först 1948. Hela släkten 
hjälptes åt att skicka matpaket så ofta de kunde: mjölblandat fett, rökt 
fläsk och tobak. Fettet för att överleva den bristfälliga mathållningen och 
det tunga arbetet i kylan, tobaken för att byta till sig bröd. Hieronims far 
fick arbeta i en gruva, senare som skogshuggare i ett arbetsläger, och i det 
sista skedet i en mjölkvarn – något som får Hieronim att utbrista: ”Och 
varför det fanns en kvarn där – de hade ju pippi på att man skulle föda upp 
kor och grisar norr om polcirkeln, och fodret transporterade de ända från 
södern någonstans, från Ukraina eller Kirgisien, där säden kunde växa”. 
Hieronim tar tillfället i akt att kritisera den socialistiska 
ingenjörskonstens utopier, förverkligade delvis till priset av de politiska 
fångarnas liv och hälsa, då de hölls på svältgränsen i ett klimat där 
grödorna vägrade växa. 

Efter krigsslutet kom den nya gränsdragningen. Hieronims släkt fann 
sig plötsligt boende i Sovjetunionen, dit hela Vilniusområdet tilldelades. 
Alla polacker erbjöds möjligheten att flytta till det nya Polen, vars gränser 
hade förskjutits västerut. ”Att stanna innebar förryskning”, konstaterar 
Hieronim och det tycks räcka som förklaring till varför familjen bestämde 
sig för att lämna byn och flytta till den nya Polska Folkrepubliken. 
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Trots den inledande idylliska beskrivningen av polackers och 
vitryssars samexistens tycker jag mig se en obalans i hur dessa två etniska 
grupper framställs i de icke-deltagande berättelserna. Den vitryska 
etniciteten uppfattas som obetydlig, omedveten och mest till besvär när 
den väl väckts till liv. Vitryssar som börjat propagera för sitt kulturarv och 
språk benämns ”nationalister”, medan polackernas värnande om sin 
kultur och sitt språk är oproblematiskt positivt, i det närmaste essentiellt. 
De människor ”som sade att de var härifrån”, sägs ha haft skygga och 
ängsliga barn som saknade det självförtroende som den polske pojken 
(Hieronims far) fått från föräldrahemmet. Är man härifrån är den 
territoriella anknytningen viktigast, och vitryssarnas rätt att stanna kvar i 
området ifrågasätts aldrig. Hieronims släkt hämtar dock stolthet, 
självaktning och viss överlägsenhet från att definiera sig som polacker, och 
trots att de också kan tyckas vara härifrån  sedan generationer, väljer de 
den nationella tillhörigheten  framför den territoriella.  

Massförflyttning av den polska befolkningen från mellankrigstidens 
östra gränsområden brukar officiellt kallas för repatriacja, ett ord vars 
latinska etymologi pekar på återförening med hemlandet. De omplacerade 
polackerna hamnade oftast i de så kallade återtagna territorierna (ziemie 
odzyskane) i det nya Polen. Förlusten av de östra områdena 
”kompenserades” nämligen genom att tilldela Polen områden i väst och 
norr, varifrån tyskarna flytt eller tvingats emigrera. Under denna 
turbulenta och förvirrade folkvandringstid förlorade en mängd människor 
sina hem och nätverk och mellankrigstidens etniska minoriteter försvann i 
princip från det nya Polen. Norman Davies (1981:178) pekar på 
svårigheterna med att beskriva ett samhälle när dess karaktär, sociala bas 
och gränser ständigt ändras i samband med delningar, annekteringar, 
gränsändringar, deporteringar, massdödlighet och efemära statsbildningar. 
Allt detta garanterar, menar Davis, att ”det polska samhället” aldrig har 
omfattat samma samling människor under två tillfällen i historien.   

I framställningen av beslutet om flytten nämner inte Hieronim någon 
rädsla för politiska repressalier, trots att flera av släktens medlemmar satt i 
sibiriska arbetsläger. Kanske är det uppenbart att den sovjetiska makt som 
redan under kriget förföljt polackerna i området knappast kunde tilltros 
någon välvilja i framtiden. Men rädslan för förryskning är i sig en mycket 
kraftfull markör: polskspråkigheten och samhörigheten med nationen 
betonas konsekvent under hela berättelsen om familjebakgrund. Eftersom 
blandäktenskap, tvåspråkighet och flera religioner inom en familj inte var 
ovanliga i områden med blandad bosättning, ansågs språket vara den 
främsta för ”polackerna” särskiljande faktorn. Däremot blev själva 
platsförankringen av sekundär betydelse; i synnerhet då inget område 
officiellt hade varit ”polskt” under decennier. 
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Hieronims berättarton är godmodig och värdig. Han har gjort 
familjeberättelserna till sina och låter gärna sig själv omfattas av ett ”vi” 
med både anförvanterna och nationen. Polskheten är ett genomgående 
tema i en framställning där språket och den sociala självkänslan länkas till 
varandra. Adliga rötter, ett (önskvärt) deltagande i nationellt uppror, 
släktingar som förts till Sibirien, beredskap att offra platsförankringen för 
den språkliga och kulturella identiteten – allt detta gör att jag upplever 
Hieronims stolta berättelse som helt i linje med den romantiskt-
patriotiska historien. På liknande sätt som Bernard nämner han 
fängslanden, tvångsarbeten, svåra val, förflytningar, tillfällen då 
handlingsutrymmet fundamentalt minskar för de berörda människorna. 
Trots att familjeödena verkar vara som brickor i svåröverblickbara 
politiska spel och trots att han skulle kunna betona utsattheten och 
tillfälligheternas spel, tilldelas dessa öden tyngd och mening genom den 
nationella identiteten.  
 
En släktsaga en passant 

I presentationen av familjebakgrund är framställningssättet –  tonen, 
genren – i högsta grad betydelsebärande. Sällan blir det så tydligt som när 
Teresa redogör för sina rötter; av uskriften kan man tro att detta är en 
stolt recitation av idel stärkande genealogi, men hennes ton får mig på 
andra tankar. Den liknar ett smått ironiskt sagoberättande: 

 
Min mor kom från en så kallad god familj. Hennes far var jurist och 
var nära Pilsudski, då fick man nog en bättre anställning.  Han ägde 
en vacker herrgård, jag har sett den på kort, och de var goda vänner 
med omkringboende adelsmän, vilket betyder att mamma brukade gå 
på baler i Pilica, och hon berättade ständigt om det och hade mycket 
höga aspirationer (ler). Ätten har varit mycket förgrenad och 
betydelsefull. Mammas morfar var med i januariupproret och sändes 
till Sibirien för 40 år; hans son Filip var en konsul i Frankrike. 
 

Här finns alla upptänkliga markörer för socialt och kulturellt kapital – 
börd, välstånd, utbildning, patriotisk kamp och närhet till 
mellankrigstidens maktcentrum. Men medan Teresa räknar upp allt detta 
distanserar hon sig berättartekniskt. Anledningen till det framgår snart av 
samtalet, att hon genom åren har blivit både utled på och misstänksam 
mot de av modern traderade versionerna av släktens förflutna. Med sina 
”höga aspirationer” hade mamman vissa tendenser till mytomani, menar 
Teresa, och brukade vitt och brett berätta om sin ätts superba 
förbindelser – eller snarare, antydde hon på ett mästerligt subtilt sätt att så 
var fallet. Mamman var en fantast med fenomenal övertygelseförmåga.  
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Till exempel hade mamman i nittonårsåldern bara hunnit gå en 
hushållsskola för välborna fröknar när hon blev förälskad och gifte sig – 
men brukade räkna upp många fästmän, inklusive någon greve. Hon 
övertygade alla om att hon hade ett läkardiplom – först som vuxen har 
Teresa insett att mamman alls inte hunnit studera, eftersom strax efter 
giftermålet kom barnen och dessutom den tyska ockupationen, då all 
högre utbildning för polacker förbjöds. 

Teresa återger med ett överseende leende sin mors hågkomster av det 
romantiska bröllopet. Den unga fröken gifte sig med ett erkänt gott parti, 
en högutbildad, välbeställd och kultiverad ingenjör (fast från en 
storbondefamilj). Vigseln ägde rum i familjens aristokratiska vänners 
palats, bröllopet var storartat, blommorna kom med flyg från självaste 
Monte Carlo, ”ett fulländat underverk”, säger Teresa och himlar med 
ögonen (jag gissar att hon har hört historien till leda). Trots detta 
brukade mamman senare högljutt beklaga sig över att hon begick 
mesallians och påminna fadern om den greve hon ratade för hans skull. 

I Teresas framställning använde hennes mor under hela sitt liv, i all 
social positionering, strategiskt sin förmåga att skapa och upprätthålla 
myter kring sig själv. Det kunde gälla ett i det närmaste aristokratiskt 
ursprung eller innehav av ett medicindiplom. Till och med myndigheterna 
skrev in i hennes ID-handling ”yrke: läkare”. Det hade ju försvunnit 
många dokument under kriget, och mamman hade sådan 
övertalningsförmåga, säger Teresa, att ingen betvivlade att hon var läkare. 
Mamman kunde skapa en mystisk aura omkring sig där man anade en 
svunnen familjestorhet och en sofistikerad uppfostran; auran var ett 
redskap när hon ville sätta någon på plats: 

 
För mamma pratade precis så att hon inte direkt ljög, utan berättade 
till exempel om en bal i palatset, och sade ”i min salong”,  och ”i det 
där palatset”, och man skulle kunna dra slutsatsen att allt det där var 
hennes, att X var hennes palats. Hon bara nämnde det i förbigående, 
(en utstuderat ”belevad” handrörelse) en passant, droppade sådana små 
anmärkningar… 
 

Det franska inslaget ”en passant”, illustrerad med den ”förfinade” gesten, 
är en parodi på mellankrigstidens överklass lediga användning av franskan 
och den i kroppen inristade förfiningen. Budskapet blir: vem skulle tordas 
ifrågasätta någonting om denna kultiverade kvinna? 

Teresa pendlar mellan en affirmativ och en avståndstagande attityd 
gentemot sin familjebakgrund, inklusive sin egen uppfostran, hela 
intervjun igenom. Under hennes uppväxt sökte föräldrarna att återskapa 
mellankrigstidens verklighet (och hon blev utled på de eviga referenserna 
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till den forna, men fortfarande förpliktigande, glansperioden. Vad gäller 
släktens förflutna bekräftar Teresa det hon sett på kort eller hört från flera 
källor – herrgården, konsuln, balerna i palatset var inte påhittade. Det 
ironiska förhållningssätt är riktat inte så mycket gentemot faktas riktighet 
som mot moderns strategiska, självförhärligande användning av dem.  

Hela intervjun igenom använder Teresa kategoriseringar som vittnar 
om god social självkänsla (t.o.m. överlägsenhet, gentemot andra samhälls-
grupper), baserad på det sociala ursprunget och den noggranna uppfostran 
hon fått. Men när Teresa återger de icke-deltagande berättelserna gör hon 
dem inte helt och fullt till sina egna utan anlägger en road, överseende 
ton. Genom detta uppnår hon faktiskt en dubbel poäng. Dels försäkrar 
hon sig om en trygg distans ifall någonting i den anförda släkthistorien 
skulle visa sig vara moderns skönmålning. Dels uppfattas hon inte som 
skrytsam och förmäten: budskapet blir att även om anförvanternas öden 
passade som hand i handske i mallarna för fina, ädla polska biografier, så 
förhåller hon sig avspänd till detta – och genom avspändheten bidrar till 
att ytterligare förstärka det symboliska kapitalet. 

 
 

Historier i gråzoner. 
 

Det andra temat i kapitlet handlar om berättelser där släktens biografier 
presenteras med förundran, ironi, dekonstruktion och självförsvar. De är 
paradigmatiska för berättaren men deras förhållande till de implicita, 
”politiskt korrekta” offentliga mallarna är långt ifrån entydigt och 
stundtals uttalat adversivt.  
 
Personliga lärdomar i förundran 

Piotrs två familjehistorier skulle i sina detaljer kunna samspela med den 
romantiskt-patriotiska kanon. Men jag upplever hans budskap som i 
grunden annorlunda: berättelsernas dominerande modus är förundran, och 
här är det inte frågan om att utnyttja den nationella (heroiska) historien 
för att skänka det familjeförflutna glans och sammanhang, utan att 
utvinna personliga och etiska lärdomar. Historien ses snarast som en 
oförutsägbar terräng där släktingarna far illa, utmanas, visar oanade sidor 
och gör sitt bästa i svåra omständigheter. Den är en plädering för tolerans 
och övernationella, mellanmänskliga lojaliteter.  

I huvudsak två berättelser framförs och Piotr kan sägas presentera sig 
själv genom deras samlade budskap. En handlar om hans fars gåtfulla, 
patriotiska äventyrlighet i unga år, den andra om hans mosters 
överbryggande av fiendskap gentemot tyskarna efter andra världskriget. 
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Piotr säger att han minns pappan som en absolut lugn och sansad, 
traditionsbunden och förnuftsorienterad stugsittare. Men faderns ungdom 
måste också ha rymt en annan, vildare sida av hans personlighet, något 
som med tidens gång brändes ut. Först på senare år fick Piotr reda på att i 
slutet av andra världskriget var pappan ung partisan i ett förband i bergs-
området. Förbandet hade inga större militära konfrontationer men många 
månaders fukt och kyla fördärvade faderns hälsa, och med åren fick han 
svår reumatism. I krigsslutet rymde pappan undan sovjetiska styrkor till 
områden som fråntogs tyskarna, och höll ihop med ett gäng unga män vid 
Östersjökusten. I den vildavästernstämning som rådde där fick detta glada 
gäng för sig att med båt försöka erövra en liten ö i Östersjön för Polens 
räkning, eftersom det inte stod klart vilken stat den skulle tillhöra, säger 
Piotr och skrattar förtjust. 

I unga år partisan och smågalna upptåg, därefter stugsitteri och 
orubblig ståndaktighet ifråga om lag och ordning. Faderns gångna djärvhet 
och äventyrslusta är för Piotr en gåta som pockar på uppmärk-samhet. 
Det våghalsiga och resoluta sorterar under mytens heroiska sfär, en 
annorlunda logik än vad den stadgade familjefadern och propre 
medborgaren brukade rätta sig efter. Men, tycks budskapet vara, under 
det moratorium som det turbulenta krigsslutet innebar kunde fadern 
knappast bläddra i lagboken.  

Det andra inslaget i familjebakgrunden handlar om Piotrs moster och 
hennes svåger, som både överlevde Auschwitz. Mostern var med redan i 
den första kvinnotransporten till koncentrationslägret. Strax efter krigets 
slut, när lägret slutligen befriats, var hon på väg hem, motströms mot alla 
tyskar som flydde för sitt liv undan ryssarna. I det kaos som rådde, med 
massförflyttning av folk och bohag, hittade hon en treårig tysk flicka som 
hade förirrat sig från sin flyende familj. Barnet var vettskrämt, hungrigt 
och i trasor. Mostern tog flickan med sig hem och blev hennes mamma, 
medan hon så småningom gifte sig och fick fler barn. Efter elva år kom ett 
politiskt ”töväder”, det blev möjligt att finna de borttappade föräldrarna 
genom Röda Korset, och flickan flyttade till Tyskland. Hon hälsar ofta på 
Piotrs moster och fortsätter att kalla henne mamma.  Mostern tillhör inte 
Piotrs favoriter i släkten, säger han leende, eftersom personkemin dem 
emellan inte alls stämmer, men han är mäkta imponerad av hennes 
inställning.  
 

För mig var det häpnadsväckande – en människa efter Auschwitz, jag 
skulle tro att man är laddad med hat, vrede, det vore en fullständigt 
mänsklig reaktion…  
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Det är en berättelse om försoning och medmänsklighet, och trots att den 
är enkel och kortfattad minns jag att jag berördes djupt som lyssnare. 
Bilder och dokumentärer jag hade sett, texter jag hade läst – ett sorts 
kulturellt minne (Zelizer 1999:162-164) – väcktes omedelbart till liv. 
Auschwitz är ett starkt narrativt redskap, en välkänd symbol för andra 
världskrigets grymheter mot civilbefolkningen, rashat och utrotning. 

Jag förstår att i det tyskockuperade Polen hamnade mostern och 
onkeln i det inferno där judar, polacker (i synnerhet intelligentian), 
zigenare och alla andra icke-önskvärda element i det tyska imperiet 
utsattes för slavarbete, tortyr och systematisk förintelse. Piotr säger att 
hat och vrede mot tyskar efter detta vore en ”fullständigt mänsklig 
reaktion”, och då tror jag han menar ”fullständigt förståelig”. Han är 
imponerad av att mostern inte lät sig stympas till till hat och bitterhet. 
Barnets bästa går i berättelsen över nationsgränser och mostern tar sig an 
flickan utan att kräva ensamrätt om henne. 

 
Och det konstigaste är att hon aldrig har undvikit kontakt med 
tyskarna, det fanns kontaktytor mellan krigsveteraner på båda sidor, 
vilket inte alls var populärt i Polen, men hon har alltid stött det, 
onkeln likaså, och det har alltid fascinerat mig. Ibland kunde de prata 
illa om tyskarna, men då med lite humor. På dessa krigsveteranmöten 
träffade hon en tysk pilot från Luftwaffe, och de blev vänner, och hon 
skämtade med honom också: (låtsas citera) ”ja du Hans, du luras nog 
allt att du brukade flyga över Medelhavet, du var säkert här i 
krokarna men du är rädd att erkänna det!” Också onkeln har 
kontakter med krigsveteranföreningar. De är den typen av människor 
som försöker att överbrygga… Och det har fascinerat mig. 
 

Piotrs entydiga utvärdering visar att de icke-deltagande berättelserna för 
honom rymmer viktiga livslärdomar. Hela intervjun igenom framställer 
han sig själv som en sökande, ifrågasättande och tolerant människa. Som 
historiker och intellektuell försöker han troligen, med hjälp av 
släktingarnas erfarenheter, att förstå villkoren för mänskligt lidande, 
gränserna för vad som kan uthärdas, och förmågan att gå vidare och visa 
omsorg om andra som farit illa.  

Mostern och onkeln har varit pionjärer för en dialog som då var 
kontroversiell i Polen (men av Piotrs ton att döma i stigande grad vunnit 
legitimitet). Jag tolkar det underliggande budskapet här att i krig är inte 
bara utmärglade fångar, flyende föräldrar och borttappade barn offer, utan 
även de soldater som dragits in i krigsmaskineriet.  

I Piotrs fortsatta levnadsberättelse finns paralleller mellan faderns och 
mosterns gärningar och hans egna livsval. Jag får veta att under 
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krigstillståndet (det interna undantagstillståndet i Polen, 1981-83) 
lämnade han sin regimvänliga studentförening och gick över till 
oppositionen – med förvissning om att det var det enda moraliskt riktiga i 
den starkt polariserade situationen. Han engagerade sig helhjärtat i 
underjordisk verksamhet. Men han vägrade aldrig skaka hand med 
bekanta på ”andra sidan” (en viktig markering –  under krigstillståndet var 
det en oppositionell kutym att inte skaka hand med dem), eller ta sig en 
pratstund med dem. Han betonar sin vilja att förstå människor på andra 
sidan samt att undvika fanatism och fundamentalism av alla sorter. 

Budskapet i de två familjehistorierna handlar om att under turbulenta 
samhällsskeden får man tillgripa ovanliga handlingar i gott syfte (faderns 
ungdomsbravader), samtidigt som det är möjligt att trots hemska 
erfarenheter söka försoning (mosterns och onkelns överbrygganden). Då 
berättelserna sammanlänkas anar jag en personlig paradigm, förebådande 
Piotrs oförtrutna oppositionella kamp och samtidiga öppenhet för att 
förstå den andra sidan. 

 
Desillusionerade  dekonstruktioner 

Adam lyfter gärna fram ambivalenta karaktäristiska, omöjliga 
klassifikationer och historiepolitiska paradoxer som hans släkt råkade ut 
för. Berättelserna handlar ofta om utsatthet och överlevnadsstrategier, och 
det ironiseras över allehanda stereotyper. Politiken och samhälls-
diskussionen är ständigt närvarande – och det är sällan en vänlig närvaro. 
Ur den brokiga och detaljrika delen av levnadsberättelsen har jag valt två 
centrala teman. Det ena handlar om fallgropar i etnisk och nationell 
klassificering, det andra är en ironisk dekonstruktion av socialistiska 
framgångssagor och polariserade bilder av kommunister och folket.  

Adam ger frågan om nationella och etniska kategorier en 
osentimental behandling; här betonas det godtyckliga – och potentiellt 
livsfarliga i dem. Han berättar att hans morföräldrar var bönder i en liten 
by i sydvästra Polen, så ytterst fattiga att morfadern i desperation tog 
värvning i Pilsudskis armé när den gick mot Kiev 1919, i hopp om att 
tilldelas en bit odlingsmark. Han knivskars dock i Lvov av ett kriminellt 
gäng och efter drygt ett års vistelse på sjukhuset var chansen att bli en 
”militär bosättare” över.  

 
En bosättare var en människa som fick drygt tio hektar mark, hade 
vapen i stugan och skulle tillsammans med den lokala läraren, prästen 
och polisen sprida polskhet. Senare under andra världskriget samlade 
sig dessa bosättare i självförsvarsförband. Där bortom Lvov var allas 
krig mot alla. Det fanns polsk, rysk, ukrainsk och judisk gerilla, plus 
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tyskar, och alla bekämpade varandra. Det är tur att morfar undgick 
detta öde och slapp bli som de judiska bosättarna i Palestina. 
 

Representanterna för den nation som nyligen hade kämpat mot 
förryskning och förtyskning framställs här i färd med att ”sprida polskhet” 
i de nyintagna territorierna. Adam har inga illusioner om att detta kunde 
ske i medvind och gör en parallell till en högst aktuell internationell fråga. 
Han menar att morfadern undvek det ”öde” som i historiens ljus samt på 
annat håll i världen inte visat sig leda till trygghet.  

De etniska kategoriernas värde prövas också i berättelsen om 
farföräldrarna, ”en gränslandsfamilj” med polska, tyska och judiska inslag. 
Farmodern kom från ett tyskt hantverkarhem, farfadern var ”arbetare med 
kulturella ambitioner”, anställd i en domstol och aktiv i ett socialistiskt 
parti.  

 
Farfarsmor fick ett oäkta barn, och eftersom hon var en tjänsteflicka 
hos en rik jude så… (skrattar).  Däremot pratade pappas föräldrar 
ibland tyska med varandra när de inte ville att barnen skulle förstå. 
Min far kunde i princip bli tysk, polack eller jude, men han bestämde 
sig för att vara polack.  
 

Även om faderns val framstår som fritt kastar Adam strax ljus över vad de 
olika potentiella etniciteterna innebar för familjen under andra världs-
kriget. Det etniska gränslandet var ibland behjälpligt, ibland livshotande. 
Flera gånger hamnade de i rävsaxen.  

Som statligt anställd evakuerades farfadern vid krigsutbrottet 
tillsammans med andra myndighetspersoner, eftersom den polska staten 
ville skydda sin personal undan kriget. Med frun och barnen hamnade han 
i det ukrainska gränsområdet av Andra Republiken. Snart annekterade 
Sovjetunionen området  och som statligt anställd polack blev farfadern 
erbjuden ”bosättning i Sibirien”, säger Adam och fnittrar menande (d.v.s. 
att det var en högst olycksbådande ”inbjudan”).  

Familjen rymde med häst och vagn till de av tyskarna ockuperade 
områdena, med ryssarna efter sig; de skrek på tyska på hjälp vid gränsen, 
betraktades som förföljda tyskar och fick vakternas beskydd undan 
sovjetiska kulor. Så det första mötet med tyskarna var väldigt trevligt, 
säger Adam och något i hans ton får mig att ana att det inte skulle förbli 
så trevligt. Familjen fick bosätta sig i staden Auschwitz, i ett hus mitt 
emot det växande koncentrationslägret. 

 
Adam: När man byggde ut lägret så rev tyskarna huset och flyttade 
dem till [en mindre stad], och då var det nära ögat att hela familjen 
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dog, för de hade en folksdeutsch [en polack vars tyska påbrå 
godkändes av de tyska myndigheterna] till granne, han flyttades först 
och var urförbannad. När han såg att de stannade kvar så blev han 
skitsur och röt till officeren: Vad, lämnar ni de där JUDARNA 
kvar?!!! 
Katarzyna: (förfärad) Svin!… 
Adam: Jepp, svin. Effekten var sådan att officeren började att knäppa 
upp pistolhylsan, men min farmor tappade tack och lov inte huvudet 
utan vrålade: ”VAAAD?! Vilken FÖROLÄMPNING! Jag BEGÄR att 
Gestapo kollar mina papper!!!” En tuff kvinna. Nå, de kollade, 
hittade ingenting, de kunde inte bevisa judiskhet eftersom [farfadern] 
ju var en oäkting, som tur var (skrattar). Så familjen klarade sig, fast 
istället för till [en mindre stad] kunde de ha vandrat till 
koncentrationslägret, det vore inte särskilt långt att gå. 
 

Den här kärnfulla berättelsen fick mig, som läsaren märker, att 
fullständigt tappa rollen som den stillsamma lyssnaren. Boendet mitt emot 
Auschwitz-lägret kunde inte ha lämnat några tvivel varken hos familjen 
eller hos den ”skitsura” grannen om vad som hände med judar och andra 
människor som tyskarna fann olämpliga; den tuffa farmodern får desto 
större eloge i berättelsen. 

Nazisterna propsade på att Adams farföräldrar skulle ansöka om att 
bli ”volksdeutsche” (forna polska medborgare med tyskt påbrå kunde få 
detta påbrå officiellt erkänt; i det ockuperade Polen innebar det trygghet 
och förmåner). Men farföräldrarna vägrade, av rädsla för att deras söner då 
skulle enrolleras i den tyska armén och sändas till östfronten. ”Så de hade 
mycket sunt förnuft i den familjen”, säger Adam och skrockar. Familjen 
lyckades klara sig som ”polacker” i en liten stad.  

Som jag förstår Adam ingick i det sunda förnuftet att försäkra sig 
inför varje påbjuden gemenskap vad den innebar i praktiken: om den inte 
kostade någon livet. Den etniska kategoriseringens imperativ framställs 
här som fjärran från farföräldrarnas egna behov och önskemål. I fredstid 
hade de inga behov av entydig definition, och de trivdes med sitt språkliga 
manöverutrymme. I krigstid tvingades de att bekänna sig till någon av de 
potentiella kategorierna, och ingen av dem var oproblematisk. Bara tydligt 
avgränsade etniska enheter hade officiellt berättigande – och dessvärre 
innebar det inte alltid ett existensberättigande för de människor som 
sorterade in i någon kategori. För farföräldrarna tycktes alternativen ha 
varit pest eller kolera – att svälta eller gasas ihjäl i lägret, att sändas till 
Sibirien eller till fronten, eller att förbli ”polacker” och av den nazisterna 
behandlas som ett lägre stående folkslag. 
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De valde det senaste alternativet. Adam säger att hans pappa fick gå i 
en fyraårig skola för polacker, där barnen enbart skulle få baskunskaper i 
att läsa, skriva och räkna till 100. Han tillägger dock att lärarna ”gjorde 
sitt”, så skolorna var inte så förfärliga, och jag förstår att akademikern i 
honom reagerar på stympningen av utbildningskvaliteten. Adam syftar här 
på den målmedvetna tyska politiken att hålla den polska befolkningen så 
enfaldig (och därmed lättstyrd) som möjligt: gymnasie- och 
högskoleutbildning förbjöds, intelligentian decimerades, 
germaniseringskampanjerna samt allsköns förbud skulle skapa ett folk av 
kroppsarbetande slavar. För polsk-kulturell verksamhet riskerade man 
dödsstraff, fängelse eller koncentrationsläger, ändå bedrevs en 
underjordisk motoffensiv: böcker trycktes, barnen undervisades i 
hemmen, man organiserade studiecirklar och kurser ända till 
universitetsnivå, de polska kompositörernas verk spelades på små hemliga 
konserter etc.. Självstudier pågick även bland gerillan och bland fångarna i 
koncentrationslägren (Davies 1995:82). 

När den ryska offensiven trängde undan tyskarna blev det återigen 
fara å färde: den här gången för farfadern som polack och domstolsanställd 
före kriget. Han höll sig gömd en period. Så småningom, med sitt 
förflutna i ett socialistiskt parti, godkändes han av de nya myndigheterna 
och anförtroddes att ”organisera makten”. Han blev riktigt framgångsrik 
som ”ny tjänsteman” (d.v.s. socialistisk) och kom ”ganska högt upp”, 
säger Adam.  

Jag börjar förvänta mig en framgångsskildring, eftersom farfadern 
tycks ha haft alla trumfkort på handen. Men Adam bjuder inte på några 
solskenshistorier, i alla fall inte fullföljda sådana. Ur hans genealogiska 
framställning vaskar jag nu fram ett annat tema: att den socialistiska 
statsmakten var en opålitlig bundsförvant, samt att stereotypa 
beskrivningar av ”kommunister” inte kan återspegla de vänsterorienterade 
släktingarnas erfarenheter. 

Farfaderns uppåtstigande bana stjälptes just då han höll på att bli 
minister. Anledningen var att han försvarade sitt Polska Socialistiska 
Partis oberoende från det kommunistiska Polska Arbetarpartiet – då 
sammanslagningen av partierna genomfördes föll han i mäkta onåd. Under 
resten av sitt liv fick han enbart obetydliga anställningar.  

Adams far hade alltid varit intresserad av samhällsverksamhet och 
politik, men beroende på sin fars komprometterade ställning fick han 
länge nöja sig med att bli en ”genomsnitslig agitator”, säger Adam och 
passar på att argumentera mot beskrivningarna av den tidiga 
efterkrigstiden: 
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[Farsan] var med i Polska Ungdomsförbundet [ZMP]. Han hade 
olika äventyr, för det var inte så som det skrivs i läroböckerna att 
kommunister tappert bekämpade banditer, nu skrivs det att (låtsas 
citera) ”nationen hjältemodigt led under de hemska kommunist- 
djävlarna”, medan i verkligheten var det så att man kunde bli 
knivhuggen när som  helst och från alla håll. (skrattar glädjelöst) Far 
var tvungen att akta sig dels för att inte Säkerhetspolisen skulle 
komma åt honom under något besynnerligt svepskäl… till exempel 
höll de mycket seriöst på att dra honom inför domstol under 
förevändning att han skrivit ”STALIN – KUK” på toaletten.  
(vi skrattar båda) 
 Å andra sidan var det nära ögat att de oliktänkande knivhögg honom 
till döds på en manifestationssamling.  

 
Den unge killens ”äventyr” får illustrera att i den komplexa maktkampen 
var inte vänner och fiender entydiga, och att det gällde att se upp från alla 
håll. ”Det var inte så som det skrivs i läroböckerna”, poängterar Adam, 
och det är en i mitt tycke viktig ledtråd. Enligt honom är alltså nutida 
historieskrivning uppbyggd kring polariserade bilder av förtryckare och 
offer, den lidande nationen och de hemska kommunistdjävlarna, medan 
han vill nyansera dessa bilder med sina släktingars öden och ”äventyr”. 

Adams mor får en historia som i mitt tycke börjar helt i linje med den 
ideala ”socialistiska” biografin: en ung kvinna ur fattiga förhållanden har 
kommit till politisk insikt och vill bygga ett bättre samhälle. Adam säger 
att hennes uppväxt under mellankrigstiden präglades av förtvivlad 
fattigdom; genom sitt författarskap har hon senare försökt bearbeta den 
vanmakt hon kände då: 

 
Ett tiotal ungar, en hektar mark, kort sagt åt man brännässlor på 
våren utan att behöva vara i koncentrationsläger. Mamma har 
beskrivit sin barndom i detalj i en bok, hittills har hon skrivit elva 
böcker. (…) Det var hemskt svårt att leva. Mor var väldigt begåvad, 
det enda hon ville var att gå i skolan. Men hur ska man gå när det 
gick ett enda par skor på alla ungar…? På vintern gick man inte till 
skolan, en tändsticka delade man på fyra, brödet var inlåst för att inte 
barnen skulle komma åt det. Kort sagt ofantlig fattigdom och misär. 
 

Till skillnad från ljuva och nostalgiska40  minnesbilder i Monikas och 
Hieronims framställningar präglas mellankrigstiden här av desperat 
överlevnadskamp. Att göra en klassresa förunnas dem som inte svälter 
ihjäl och åtminstone har ett par egna skor så de tar sig till skolan. Jag tror 
att Adams strategi är att antyda den kunskapstörstande flickans 
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begynnande insikter om att de samhällsförutsättningar som varken lät 
henne att äta sig mätt på bröd eller att utbilda sig ur fattigdomen, bör 
förändras. Bilden ger en fingervisning om varför mammans ideologiska 
övertygelse kom att bli marxismen–leninismen, med sitt patos för 
historisk rättvisa. 

Låt mig göra en liten kommentar här. I citatet ovan är Adam allvarlig, 
respektfull och medkännande. Men när han övergår till sin mors, fars och 
farfars karriärer under den tidiga efterkrigstiden är hans ton vass och 
raljerande – samtidigt som han bevisligen sympatiserar med deras 
strävanden. Jag tolkar berättarstrategin att nu befinner sig Adam på en 
snårig narrativ mark, där offentliga framställningar av socialistiska 
karriärer blivit så späckade med negativa stereotypier att han måste ta 
dem i beaktande. Och då väljer han det ironiska, försåtliga 
förhållningssättet – för att immunisera berättelsen mot presumtiva 
publikers nedlåtenhet. 

I början på intervjun poängterade Adam vikten av att veta något om 
socialrealismen för att kunna förstå den polska intelligentian. I den 
passagen av intervjun förstår jag hur betydelsefull den är för att förstå hans 
släktöden  – eller rättare sagt, hans framställning av dem. De skämtsamma 
och lite tillspetsade beteckningarna låter som tagna ur en pamflett, och 
det slår mig hur lika hans språk är en parodi på socialrealistisk jargong. 
Socialrealismen var den litterära estetik som kombinerade realistiskt 
berättande med revolutionärt ideologiskt tänkande41 . Genren har blivit 
hårt kritiserad och parodierad från 1954 i decennier efteråt. Många 
utryck, handlingsmallar och rollfigurer har haft en given plats i en 
förlöjligande retorik om socialismens nyckelbegrepp. Farfadern som 
”arbetare med kulturella ambitioner”, fadern som ”genomsnittlig 
agitator”, den ”nya tjänstemannen” som ”organiserar makten”, påminner 
mig om denna retorik. Det är en medveten intertextuell anspelning. 

Den ironiska berättarstilen drivs till sin spets när Adam beskriver hur 
hans föräldrar träffades. Fadern brukade som ungdomsaktivist föreläsa om 
den sovjetiske Anton Makarenkos kommandopedagogik, och på en av 
sina föreläsning satt Adams blivande mor i publiken. Hon var då en 
hängiven scout och lärare av försvarsgrunderna. Där fann de varandra, 
skrockar Adam lite elakt förtjust. 

Socialrealistiska romaners hjältar var främst strävsamma, marxistiskt 
engagerade arbetare, och man skildrade hellre klasskamp än personliga 
känslor (jfr Fik 1993:46) – men i Adams parodi blir föräldrarnas möte ett 
sorts nyckelscenario om hur ljuv musik kan uppstå då två rättänkande 
ungdomar diskuterar kommandopedagogiken. En Makarenko-predikande 
ung ”agitator”, en försvarsundervisande ung kvinna; det klingar just som 
socialrealismens positiva hjältar. Då Adam skrockar åt deras ideologiska 
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frändskap instämmer jag i skrattet. Bilden ger ett komiskt intryck; den 
samspelar så väl med stereotyperna. Adam är naturligtvis medveten om att 
de unga aktivisternas tilltro till socialismen sedermera har stämplats som 
naiv, patetisk och farlig. Men när han själv tillämpar den giftiga retoriken 
på sin släkt får den paradoxalt nog en avväpnande effekt på mig som 
lyssnare. Jag blir medveten om mina förutfattade meningar och nyfiken på 
dessa konkreta, livslevande människors (och inte schabloners)  vidare 
öden. 

Där en saga om positiva hjältar skulle sluta med att de lever i alla sina 
dar med en oförtruten arbetsvilja för socialismen, fortsätter Adam att 
skildra föräldrarnas arbetsinsatser och besvikelser, deras tilltro till 
systemet och blåsväder i detta system och deras slitsamma politiska gräl 
inom hemmets väggar. När jag som lyssnare får mig till livs mer av dessa 
ödens komplexitet ger stereotypiseringen vika. Det nedsättande, 
ironiserande talet om dumglada agitatorer undermineras inifrån; 
människor tillerkänns viljor och intentioner, de utvecklas, förändras, far 
illa och reser sig. Låt mig exemplifiera detta med Adams beskrivning av sin 
mammas fortsatta levnadsbana (till fadern återkommer jag i kapitel 5, 
eftersom Adam oupplösligt väver samman hans karriär med sin egen). 

Efter tvååriga journaliststudier blev mamman en duktig och 
uppskattad reportageskrivare och redaktör under 1950-talet. Dessa 
framgångar till trots råkade hon ut för bestående degradering. 
Anledningen var att hon hade varit alltför ivrig att reformera 
Folkrepubliken under ”tövädret” 1956: 

 
1956 skulle man ”reparera socialismens fel”, och mamma gick på det. 
Omkring 1962 stävjades detta, och alla de som inte fattade galoppen 
i god tid stävjades också. Och mamma från att ha varit en stor fru 
redaktör blev en korrekturläsare, och jobbade i åratal med 
korrekturen i oansenliga tidningar. De facto gjorde hon dessa 
tidningar, för hon var en sådan korrekturläsare som kunde skriva en 
artikel, justera allting, kompensera för dumheterna, hon kunde sitta i 
tjugo timmar i tryckeriet för att förbättra ett nummer, och det 
utnyttjades naturligtvis.  Redaktionen söp och mamma jobbade. 
 

Mamman hade enligt Adam inte hängt med i de storpolitiska svallvågorna 
och i tid begripit att när töperioden var slut tålde systemet inte längre 
kritik, och förlät inte heller några misstag. Karriären var över, trots den 
ideologiska övertygelsen och yrkeskompetensen. Adam markerar tydligt 
mammans yrkesskicklighet och arbetsvilja också efter att hon blivit 
korrekturläsare, vilket understryker det orättvisa. 
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Vid sidan om det trista korrekturarbetet började mamman dock så 
småningom att ge ut dikter och romaner, ofta skrivna med självbiografisk 
ton. Hon har fått allt mer erkännande i litterära kretsar. Romanerna får 
fina recensioner, och dikterna brukar till och med tryckas i katolska 
familjeantologier, säger Adam småleende: 

 
Allt det här är helt ostereotypt – far är en inbiten ateist, mor är en 
inbiten ateist, och jag ska visa Er på vilka ställen de publicerar 
[hennes dikter]… De säger att hon är ”catolicus naturaliter”, en 
naturlig katolik. Mamma var naturligtvis en gång en troende och 
praktiserande katolik, men omkring 1945 sade prästen att om hon 
vill befatta sig med kommunister så kan hon inte vara katolik. Då blev 
hon förbannad och satte inte sin fot i kyrkan mer. 
 

I berättelsen råkade mamman illa ut på alla möjliga sätt: uppväxten hade 
varit märkt av fattigdom och svält, hon hade varit troende, men en 
trångsynt präst fick henne att ta avstånd från kyrkan, hon hade velat 
reparera socialismens fel, men trångsynta antireformister fick henne 
sparkad. Till slut har hon fått framgång som författare även i de religiösa 
litterära kretsarna, annars misstänksamma mot marxister. Hon behåller 
integriteten och kommer på fötter med egna krafter, utan hjälp av partier, 
ideologier eller kotterier.  

Jag tolkar Adams släkthistorier som paradigmatiska för den syn på 
människa, samhälle och politik som han företräder hela intervjun igenom. 
Det samlade budskapet är att man måste försöka hålla sig flytande i 
historiens virvlar, men kan aldrig undgå risken att handlöst svepas med av 
någon storpolitisk översvämning. Varken etniska, nationella eller 
partipolitiska tillhörigheter betraktas som trygga identitetsskapande 
grunder. De kan alla innebära fördelar eller hot.  

Det genomgåendet budskapet tycks vara att stereotypa beskrivningar 
och entydiga utpekanden av etniska grupper, förtryckare och offer, de 
goda och de onda, inte kan täcka den komplexa verkligheten i 
släktingarnas liv. De har fått ödsla en ansenlig mängd energi på att 
överleva fattigdomen, krigets etniska krutdurk och realsocialismens berg- 
och dalbanor, och Adam kämpar för att framställa deras öden med 
värdighet, motströms de dominanta kulturella berättelserna.  

 
Försvar av mischmasch och apolitiska liv 

När Jarek pratar om sin familjebakgrund blir han snart irriterad och 
defensiv för att han inte lyckas lägga ihop den till någon snygg, entydig 
berättelse, varken om entydiga nationella identiteter eller om motståndet 
mot socialismens ”röda spindelnät”. 
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Han börjar självsäkert och med humor. Hans lågadlige farfar var 
kavallerisoldat och ägde flera byar som sedan delades upp mellan sönerna. 
Jareks fars födelseort har samma etymologiska grund som hans efternamn, 
i och med att släkten döpte byarna de ägde. För detta blev pappan 
trakasserad när han gjorde lumpen i Folkrepubliken, säger Jarek 
skrattande.  

Mormoderns familj var däremot tysk, och en anfader i den 
släktgrenen kämpade vid Verdun 1916 på den tyska sidan mot Frankrike. 
Eftersom familjen bodde nära den polska gränsen var Jareks mormor mer 
eller mindre tvåspråkig och införstådd i båda kulturerna. Denna polsk-
tyska förening i släkten tycks mera problematisk, för Jarek suckar irriterat 
och uppgivet: 

 
Jarek: I vissa hem är det så att man vårdar minnen av Pilsudskitrogna, 
av Landsarmésoldater och Gud vet vad, i andra hem är det bara Röda 
Armén och vänstern som gäller, och hemma hos mig var det något 
konstigt mischmasch. Farfar var en kavallerisoldat. Min mormors var 
tredje berättelse handlar om hur hon hjälpte någon polack så han inte 
råkade illa ut för tyskarna. Och sen om hur just den mannen som hon 
räddat i sin tur räddade henne undan ryssarna som ville skicka henne 
till Sibirien… Det var sådana förbindelser, aldrig att: du är från 
Landsarmén, eller polack, eller partisan. Det var inte svart och vitt, 
det var alltid gråzoner. Det skulle göras det som var rätt! 
Katarzyna: Menar du att det beror på människorna och inte på vilket 
system de lever i? 
Jarek: Ja, precis. Det är kanske därför jag är så besviken nu, att man 
pratar om dessa människor som har jobbat i alla år, att de var dåliga. 
Det var inte de, det var systemet, de är inte skyldiga, de arbetade och 
ville väl. Dessa hem där Pilsudski hänger på väggen, visst, fint, jag 
betraktar dem med humor, jag skulle säkert också kunna gräva fram 
någon…. En gång hittade jag någon tysk marinlöjtnant på ena sidan 
(skrattar) och på andra sidan någon som nästan var vid Monte 
Cassino. 
 

Jarek argumenterar här ivrigt kring (ned)värderingen av människors 
agerande i de olika system där de råkat hamna, och ämnet känns både 
angeläget och känsligt. Han argumenterar egentligen inte med mig utan 
med två kulturella berättelser: om Tyskland och Polen som ärkefiender 
genom tiderna, samt om det ”rätta” livet i Folkrepubliken. 

De traditionella offentliga berättelserna om Polens och Tysklands 
förhållanden genom seklen brukar vara starkt polariserande (Dyoniziak et 
al 1994:131ff) och Jarek finner det svårt att skildra sina genealogi utan att 
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förhålla sig till traditionella mallar om (onda) tyskar och (goda) polacker. 
Enligt en ”puristisk” nationell syn, i vilken man bör vårda polskhet och 
inte beblanda sig med statens fiender, är släktförbindelserna paradoxala. 
Den tyska soldaten vid Verdun ställs mot den polska kavalleristen, som 
symboliserar oförtruten kampvilja mot bl.a. tyskarna. Mötet mellan de 
överlägset effektiva tyska styrkorna och de polska kavalleristerna vid andra 
världskrigets utbrott är en känd symbol för hur det patriotiska patoset 
krossas av kallsinnigt, teknologiskt krigsmaskineri. Också den tyska 
marinlöjtnanten under andra världskriget stod på en helt annan sida än 
den släkting som ”nästan var vid Monte Cassino”. Monte Cassino är i 
Polen en känd symbol för mod, uppoffring, och inte minst tragisk död för 
Polens och frihetens skull: under andra världskriget var berget en viktig 
militär punkt i Italien och när de allierade inledde markanfall där 
utmärkte sig bl. a. polska förband i striden.  

När Jarek laborerar med de nationella och militära symbolerna 
framträder tydligt den upplevda inkongruensen i deras sammansättning: 
potentiella politiska dödsfiender förenas i en och samma familjegenealogi. 
I citatet ovan diskuterar han missbruket av historiska symboler för 
nedvärdering och exkludering av vissa människor: de som inte kunnat eller 
velat stå på någon politisk eller nationell sida, de som inte hade en chans 
att skapa den storslagna och för tillfället politiskt korrekta Historia.  

Jareks irritation och uppgivenhet ovan berör också ett annat 
problem: förhållandet till realsocialismen. Hans föräldrahem var inte ett 
av de ”med Pilsudski på väggen” (metonymi för oppositionen). Istället 
ville föräldrarna hålla sig apolitiska och arbeta hederligt: mamman 
jobbade på fabrik, och pappan gjorde stolt 150% av normen som 
rörmokare. Detta tema utvecklas vidare; andemeningen är att detta arbete 
nu riskerar att bedömas som indoktrinering eller konformism. 

 
Jarek: Och nu ser jag att det som dessa människor gjorde på den 
tiden visade sig vara fel och värdelöst och usch. Och det känns bittert 
ibland, för den där mannen eller kvinnan jobbade sisådär fyrtio år, 
och även om man var apolitisk och inte brydde sig om för vem man 
jobbade, så åstadkom man faktiskt något. Och nu får man någon löjlig 
arbetslöshetspenning, 3 miljoner – det är ju för fan lite!  Det är 
liksom.... sorgligt.  
Katarzyna: Vem påstår att det var värdelöst? 
Jarek: (irriterat) Men ALLA då! Hela tiden pratar man om 
kommunisterna, om verifikation [lustracja], om det röda 
spindelnätet, alla skall kollas, alla register bläddras igenom. (uppgivet) 
Nå, det var helt enkelt inte lovvärt… De som skryter idag det är de 
som inte gick i Första Maj-tåget, de som inte jäktade och gjorde 
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150% av normen. Man tar ner gatuskyltar med namnen på vissa 
människor som försökte göra något, jag vet inte om det var så dåligt? 
[…] Som jag ser det så betraktas allting som skralt och uselt, man ska 
riva ner och jämna med marken, och vi har ingenting istället. 
Katarzyna: Vad är det man river ner? 
Jarek: (fundersamt)  Tja… dessa människors liv. Jag tycker det är fel 
att slänga dem i ansiktet att de gjorde fel, att de arbetade i fel system, 
att det var fel att arbeta. 
 

Den ”verifikation” (lustracja) som Jarek refererar till har varit en del av 
den offentliga uppgörelsen med det socialistiska förflutna (Abrahamson 
1997:174, Bogucka 1997:202ff, Calhoun 2002). Under tiden för mitt 
fältarbete pågick en intensiv debatt om behovet av att kontrollera alla 
anställda inom offentliga verk och anrättningar när det gällde deras 
förbindelser med Folkrepublikens säkerhetsapparat. Debatten resulterade 
i införandet av verifikationslagen 1997 (se Calhoun 2002). I folkmun 
användes begreppet också om att syna ”vanliga människors” politiska 
förflutna i sömmarna.  

I citatet ovan känner sig Jarek illa berörd av den i sitt tycke helt 
dominanta uppfattningen (”ALLA” påstår det) att en apolitisk – dock 
välvillig – livsinställning under den gångna regimen var något nesligt och 
skamligt. Han uppfattar en grundläggande misstänksamhet gentemot alla 
som försökte ”åstadkomma något” (annat än protest). Den förra 
presidentens Lech Walesas uttryck ”det röda spindelnätet” används enligt 
Jarek för att nedvärdera vanliga, välmenande människor som råkade leva 
och arbeta inom ett visst system. Och nu finner de att deras liv rivs ner. 

I en polariserad historieskrivning om Folkrepubliken, där man 
antingen var för eller emot socialismen, har Jareks släkt inte mycket att 
hämta. Samhörigheten med Pilsudski och Landsarmén utnyttjas enligt 
Jarek strategiskt av vissa grupper för att befästa sin sociala och politiska 
position. De skapar en symbolisk kontinuitet till historiska frihetskämpar 
och förringar ett stillsamt och arbetsamt liv under socialismen såsom 
ovärdigt. I berättelsen finns en förbittring över att vissa länkar med 
Historien skapar hierarkiska polariseringar och generaliserande omdömen 
och att de manipulativt används i självförhärligande och förtryckande 
syfte. Det gör Jarek ont att hans anförvanter, vilka försökt att leva 
anständigt och moraliskt under olika tider och regimer, har så lite att 
hämta i stereotypierna om äkta polskhet eller hedervärt leverne. 
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Diskussion 
 

Existentiell sårbarhet 

Historiska berättelser är sociala kommentarer som förmedlar ett sätt att 
förstå världen och att affektivt förhålla sig till den (jfr Kaijser 2002:124). 
En för mig slående tendens i mina informanters berättelser är att 
mänskliga öden flätas in i en dramatisk samhällelig tidsrymd, oavsett om 
anförvanternas agentskap eller offerskap framhävs. Intervjupersonerna 
nämner påtvingade förflyttningar till okända verkligheter, fängslanden, 
försvinnanden, förluster av mark, egendom och liv. Det är inga vanliga 
vardagsföreteelser men framställs med uppgiven självklarhet, som om 
bräcklighet och utsatthet hörde livet till.  

Jag vågar mig här på en parallell  till den judiska befolkningen, som 
har tillskrivits en ständig katastrofberedskap på grund av sin dramatiska 
historia (Lundstedt (1990:93). Också de levnadsberättelser jag fått höra 
förmedlar en sorts insikt om att den existentiella tryggheten när som helst 
kan undermineras av uppbrott, krig och ond bråd död. Polens politiska 
historia upplevs som turbulent och oförutsägbar, sällan utspelande sig på 
en nivå skild från vardagslivet. Den sortens framställning brukar dominera 
också i självbiografier och vetenskapliga verk (se t.ex. Krall 1996, Prokop 
1992, Bednarek 1992, Jackson 2003). Historikern Norman Davies gör en 
drastisk liknelse: ”I den delen av världen har historien under de två 
senaste seklen agerat som en ofantlig samhällelig köttkvarn, 
söndersmulande sitt olycksaliga mänskliga innehåll i nya sorter och 
kombinationer utan hänsyn till deras inneboende önskemål eller 
preferenser”  (1981:179, min övers.).  

Den upplevda och i familjeberättelserna traderade bristen på 
överskådlighet och stabilitet kan vara en av förklaringarna till att vissa 
perioder och aspekter i det förflutna görs till något tryggt och känt, t.o.m. 
mytologiseras – t.ex. mellankrigstiden. En uppenbar slutsats av att jämföra 
olika familjeberättelser är dock att samma historiska period innehållit 
både vinnare och förlorare, medaljer och misär. Var någonstans på den 
sociala, etniska och politiska skalan berättarens anförvanter befunnit sig 
har stora implikationer för hur perioder och gemenskaper värderas42 . 
Mellankrigs-tiden är för Monika, Hieronim och Teresa en period av trygg 
suveränitet, välstånd och legitima sociala hierarkier – medan Adam talar 
om yttersta fattigdom, hopplöshet och etniska trätor i gränsområdena. 
Folkrepubliken var för Monika och Bernard en period av politiskt 
förtryck och historisk lögn, osynliggörande deras familjetragedier, medan 
Jarek och Adam ondgör sig över transformationstidens historieskrivning 
som förlöjligar deras släktingars välvilliga arbetsinsatser. 
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Stärker och skaver 

Vissa aspekter av det familjeförflutna stärker tydligt intervjupersonernas 
självkänsla. Vad är det som ger råg i ryggen? De högutbildade 
informanterna är måna om att markera det kulturella kapital som har med 
härstamning, utbildning och kunskap att göra. Adeln eller intelligentian i 
genealogin omnämns stolt; dessa markörer har med glans överlevt 
realsocialismens strävan efter social nivellering. Om anförvanterna var av 
enklare ursprung är deras goda läshuvud eller desperata längtan att få gå i 
skolan mycket positiva inslag. Berättarna framhäver också patriotiska 
traditioner i släkten. Vad gäller personliga förebilder berättas gärna om 
modiga, fyndiga eller medmänskliga gärningar hos anförvanterna, allt efter 
den självpresentation som eftersträvas. 
 En genomgående tendens i sättet att berätta är att den presenterade 
familjefataburen direkt eller indirekt ställs i relation till Polens statspolitiska 
historia, och där tycks i synnerhet nittonhundratalet vara en minerad 
terräng. Varje berättare känner sig manad att positionera sig i den – men 
gör det med olika grad av tillfredsställelse.  
 Som jag ser det berättas familjeförflutna i en narrativ brottningsmatch 
mellan i huvudsak två historiografier, två statliga paradigm, som jag har 
benämnt den socialistiska och den romantiskt-patriotiska. Den senaste 
upplevs som dominant under transformationen och färgar av sig på hur 
den konkreta personliga exposén utformas. Nationens kanoniserade öden 
inkorporeras med liv och lust i familjeberättelsen eller skaver och irriterar 
i bakgrunden. Berättarna kommenterar offentliga samtal kring historiska 
företeelser, önskvärda gärningar samt politiskt korrekta levnadsbanor 
under olika tider. 
 Även om inte alla intervjupersoner  känner sig välkomna i den 
romantiskt-patriotiska fåran sker ändå deras defensiva, ambivalenta eller 
ironiska berättande implicit  i relation till den. Med odelad stolthet 
redogörs för frihetssträvanden, bravader och umbäranden, inklusive alla 
former av motstånd mot realsocialismen. Också samhörighet med 
nationen, vård av språk, minne och kulturella traditioner är för flera 
informanter entydigt positiva. Däremot omtalas tilltro till socialismen 
samt apolitisk hållning defensivt, med ambivalens, eller i pastischform.  

  
Nationen 

Den nationella tillhörigheten är i flera berättelser ett viktigt narrativt 
stoff, med starka känslomässiga laddningar. Där finns också symboliskt 
kapital att hämta. Hieronim är noga med att markera att han föddes i 
Polen, att familjen valde att flytta till det nya Polen efter kriget, och han 
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blir gravt förnärmad över andra nationella ursprungsbeteckningar. Här 
läggs tyngdpunkten på språk och kulturell gemenskap. För Monika, i 
farmoderns anda, skulle man som patriot (Polen är vårt) verka för den fria 
statens återuppståndelse samt vårda traditioner och den ”sanna” historien. 
Det önskvärda, ”riktiga” Polen skulle likna Andra Republiken, med 
betoning på självstyre, lag och ordning samt Gud och Nation. Också för 
Bernard är strid och umbäranden för Polens skull entydigt positiva och 
upphöjande. Släktens tillgivenhet för ”vår nation” demonstreras till vardag 
och fest.  

Den nationella identiteten var en högst aktuell fråga under delningar, 
ockupationer och territoriella förskjutningar, och omdefinieras återigen 
under transformationen43 . Nationen kan ses som en föreställd politisk och 
kulturell gemenskap: trots att medlemmarna aldrig kommer att träffa alla 
de andra lever de ändå med bilden av ett ”vi” (Anderson 1992:21ff, 
Hauser 1995:80ff). De suggestiva och känsloladdade berättelserna om 
detta ”vi” förhandlas ständigt och varierar efter tidsandan och 
samhällsbehoven. De definierar och reviderar, hierarkiserar och utesluter. 
I Polen har patriotism och polskhet konnotationer av en stark moralisk 
förpliktelse (Walicki 1991, Król 1991, Jedlicki). Vissa levnadsbanor 
kanoniseras som föredömliga, äkta ”polska” och patriotiska, för män 
respektive kvinnor i olika tider. Andra banor marginaliseras eller 
osynliggörs. Den kulturella  eliten anser sig ha tolkningsföreträde i dessa 
omgestaltningar, men i den konkreta samhällskontexten måste en 
definition ha relevans för de tänkta medlemmarna (Walicki 1997:229). 
Den nationella identifikationen kan inte göras helt arbiträrt; även om det 
finns visst manöverutrymme måste den förankras i något av de vedertagna 
kriterierna (Törnquist-Plewa 1998:96ff). 

Den kanoniserade nationella berättelsen tycks erbjuda Monika, 
Hieronim och Bernard en stabil och oproblematisk identitetsbas, där 
tillhörigheten skapas genom berättelser om ”vår” historia. Alla tre 
använder sig av allegoriska framställningar där nationen förkroppsligas i 
anförvanternas öden och deras utvalda handlingar (jfr White 2001:504, 
Linde 2001:622) 

Inte alla intervjupersoner finner den nationella berättelsen lika 
inbjudande. Adam är ute efter att ironiskt dekonstruera nationella och 
etniska kategorier och genom släktminnen åskådliggöra paradoxer och 
faror, istället för trygg tillhörighet eller god etnisk samvaro. Han gör sig 
implicit fri från illusioner om att föreställda – eller snarare påtvingade – 
gemenskaper som judiskhet, polskhet eller tyskhet förblir oproblematiska 
i tid och rum. Piotr beundrar faderns ungdomsbravader i kampen mot 
Tyskland, men pratar samtidigt med värme om överbryggande av bitterhet 
och hat mellan nationerna – och i synnerhet mellan offren i nationernas 
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konflikter. Jarek argumenterar uttalat mot den tvingande och oförenliga 
uppdelningen i polacker och tyskar; mot dessa abstraktioner ställer han 
mormoderns syn på att det skulle göras det som var ”rätt” mot levande 
människor. Hos både Piotr och Jarek prioriteras moraliska handlingar 
gentemot medmänniskorna, även om de råkar befinna sig på ”fel” sida i 
inflammerade nationalpolitiska sammanhang. 

 
Historiernas kamp 

”Polen är ett land där allting har en historisk dimension”, skriver 
historikern Andrzej Walicki, ”vi lever, så att säga, med hela bördan av vår 
historia på våra axlar, utan att kunna glömma det förflutna eller att kunna 
frigöra oss från dess allestädes närvarande inflytande” (1991:21, jfr 
Sokolewicz 1999). Forskare, författare och journalister påpekar vikten av 
historiska minnen och omtolkningar i den polska kulturen, och deras 
politiska undertoner44 . Intervjupersonernas angelägna förhållningssätt 
tycks peka på deras medvetenhet om att historia är – eller bör vara – 
viktig. I sina levnadsberättelser tycks de orientera sig mot en sorts 
förpliktigande till lämplig historisk bakgrund45 , vare sig de gör det med eld 
och lågor, med ironi eller med irritation.  

All historieskrivning är oundvikligen selektiv och perspektiverad. Den 
sociala produktionen av det förflutna sker inte bara i akademin, 
politbyråns riktlinjer eller litteraturen, utan även i familjehistorierna och 
levnadsberättelserna. Det sker komplexa interaktioner dem emellan och 
en ständig relexivitetsprocess. ”Privata” minnen kan inte enkelt avskiljas 
från de offentliga repertoarer av berättelser som tillhandahåller intriger, 
uttryckssätt och värderingar genom vilka det familjeförflutna kan tänkas. 
Å andra sidan livnär sig de offentliga berättelserna på historiska agenters 
insikter och de i vardagslivet traderade minnena.46  Dessa olika former av 
historieproduktion sker dock på olika premisser; visserligen kompletterar 
de varandra, lånar av varandra, konkurrerar med eller motsäger varandra, 
men de tillerkänns  olika grad av legitimitet.  

Den officiella historien är alltid en form av dominans över samhället 
och en god indikator på det politiska klimatet, eftersom bilden av det 
förflutna spelar en signifikant roll i den aktuella sociala ordningen (Szacka 
1997). Etnologen Stefan Bohman (1994) har myntat ett intressant 
begrepp ”finhistoria”: en etikett att sätta på händelser och människor som 
den dominanta kulturens företrädare vill skall bli speciellt ihågkomna eller 
högt värderade.  

Sociologen Teresa Bogucka (1997) menar att då den polska historien 
skrevs som en del av nationalprojektet under delningar och ockupationer, 
blev den minoritetens (adelsmäns, upprorsmäns, intelligentians) öden, 
berättade av intelligentian för att rädda ”folket” undan misströstan. Det 
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polska samhället definierades under flera sekel främst genom ärofyllda 
handlingar som utfördes i undantagstider, istället för mer jordnära, 
vardagliga processer, önskningar och begär. I den didaktiska 
historieskrivningen och inte minst skönlitteraturen sållades det fram de 
händelser som ansågs stärkande för nationalkänslan och moralen. 
Nederlag förvandlades till framgångar eller upphöjande prövningar. Det 
uppdelade Polen framställdes som den korsfäste ”nationernas Kristus”. 
Stridsberedskap samt storslagen offervilja höjdes till skyarna. Den sortens 
historieskrivning hade svårt att erkänna att hjältemod och svaghet, svek, 
missunnsamhet och lömskhet kunde rymmas i en och samma biografi 
(Bogucka 1997:13ff,202, jfr Törnquist–Plewa 1992, Sokolewicz 1999).  

Under Sovjetunionens ledning erfor Polen och de andra öststaterna 
en omskrivning av både nationens och världens historia. Den rättade, 
politiskt korrekta metaberättelsen handlade om den sociala evolutionen 
från förtryck av den lilla människan till arbetarklassens kamp för en 
socialistisk rättvisa och jämlikhet (Davis 1995:71). Partiet ansåg sig ha 
nyckeln till de objektiva lagarna för social utveckling – och därför rätt att 
administrera samhället (Hoskings 1989). De förtrycktas och 
förödmjukades historiska erfarenheter uppvärderades. Patriotism 
omdefinierades som kärlek till det socialistiska fosterlandet och skulle alltid 
gå hand i hand med sann internationell anda. De polska nationalhjältarnas 
ideal omtolkades, tillsammans med kända historiska symboler, för att ge 
stöd och trovärdighet åt folkdemokratin (Tyszka 1997:37-40). Den 
historieversionen möttes dock av omfattande misstro i samhället. 
Alternativa berättelser förmedlades inom familjer och andra sociala 
kretsar, de presenterades på förbjudna föreläsningar och blev facklitteratur 
i ”underjordisk” utgivning.47  

Under transformationen omtolkas historien än en gång i de forna 
öststaterna – med nya mål i sikte48 . Kunskapsluckor och ”förvrängningar” 
åtgärdas minutiöst. Dagens Polen framställs i officiella sammanhang med 
pompa och ståt som en direkt fortsättning av mellankrigstidens Andra 
Republiken (Hauser 1995:81) och Folkrepubliken framställs som en i den 
långa raden av nationella prövningar. ”Finhistorien” tycks stabilt 
förankrad i den romantiskt-patriotiska traditionen. ”Polens historia är i 
långa stycken som hämtad ur någon romantisk hjältedikt. Den blir 
tröttsam ibland”, hävdar den mångårige Polen-korrespondenten Kjell-
Albin Abrahamson (1997:15)49 . 

Varje historieskrivning har sina moraliska implikationer och sina 
blinda fläckar. Bogucka (1997) menar att i dagens Polen blir den 
”vanliga” människan  lätt förvirrad då hon får veta att precis ”alla” kände 
till sanningen om massakern i Katyn, om terrorn och förföljelserna, om 
hur planekonomin ruinerade landet – bara hon själv var omedveten, 
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stupid och naiv. Det blir svårt att veta om hon genom att ha levt och 
arbetat samtidigt har kollaborerat med fienden eller råkat göra ett 
hjältemodigt motstånd, om hon var förrädare eller offer, om arbetet bara 
stärkt ett brottsligt system eller om hon lyckats åstadkomma något av 
värde (1997:61ff,203). Den sortens vilsenhet uppmärksammas också i 
andra forna öststater (se t.ex. Wertsch 2001:518). Jag återkommer till 
denna fråga i de kommande kapitlen. 
 

Finhistoriens  besvärjelse och börda 

Varför är historia en sådant brännande stoff? Moraliska berättelser om det 
förflutna sätter sig djupt i själ och kropp hos lyssnaren, menar 
antropologen Thomas Hylland Eriksen (1996); de skänker identitet och 
tillhörighet för individer, grupper och nationer, de legitimerar rättigheter 
och krav. Historiska myter (som de ovan nämnda polska mirakel- och 
upprorsmyterna) är suggestiva i och med att de orkestrerar ”kollektiva 
minnesförskjutningar”; de appellerar till det personliga minnet och till 
samhörighetskänslan; de erbjuder inre sammanhang och kontinuitet i 
tillvaron (Eriksen 1996:51ff, se även Anne Eriksen 1995, 1996, 2002:213, 
Bergman 2002:233). 

Monikas och Bernards familjekretsar50  gjorde traderingen av den 
”sanna” (romantiskt-patriotiska) historien till en källa för 
identitetspolitik; att bevara sitt (lands) förflutna var att bevara sig själv, 
sin integritet och värdighet (jfr Hoskings 1989:124ff). Folkrepublikens 
officiella historieversion bemöttes med bestämt narrativt motstånd inom 
hemmets väggar. Familjernas integrerade minnesamfund (Szacka 
1997:120) valde en inre migration till berättelser om ett bättre och friare 
”förr” och förhoppningar om frihet. De satte upp ett ståndaktigt ”vi” mot 
det förljugna, indoktrinerade eller indifferenta ”dom”. Dessa 
minnesamfund använde historia som besvärjelse och gett den ett i det 
närmaste sakralt och moraliskt värde51(Eriksen, T.H. 1996:22ff, Eriksen 
A. 1995: 44ff). 

Inte alla har dock möjlighet (eller vilja) att använda Historien på det 
viset. Jarek förmedlar underläge och förvirring, Adam sarkastiskt 
avståndstagande. Piotr tycks mest vara road av sin fars ungdomsbravader. 
De väljer alternativa sätt att gestalta ”historia”: underifrån, individnära 
och på tvären mot heroiska och homogeniserande framställningar. Här 
betonas motstridiga, tillfälliga och ambivalenta drag. I deras berättelser 
råkar anförvanterna ha vissa nationaliteter och etniciteter men dessa 
determinerar varken deras identitet eller moral. Dessa personer ställs inför 
etiskt eller existentiellt ytterst svåra val och de trotsar de svart-vita 
normerna. Indirekt uppvärderar berättelserna den sortens agentskap som 
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försöker klara livhanken och hjälpa de lika utsatta andra, även om detta går 
stick i stäv med t.ex. nationella ideologier. Jag anar här ett patos för den 
anspråkslösa medmänskligheten, de komplicerade mellanmänskliga 
lojaliteterna och mötena mellan ”vanliga” människor på olika sidor 
politiska vallgravar. Berättelserna pläderar för erkännande av de gester och 
handlingar som så lätt försvinner i en statspolitisk Historia där (manliga) 
hjältar, fältslag och fredspakter håller hov. 

 
En bekönad Historia 

Könstillhörighet tycks vara av betydelse för vilka insatser som traderas, 
erkänns och beundras. I informanternas berättelser där släktöden och den 
romantiskt-patriotiska Historien flätas samman framträder en uppdelning 
i skilda aktivitetssfärer (detta oavsett berättarens kön). Männen dominerar 
då offentliga, dramatiska och spektakulära bedrifter och umbäranden 
skildras. De strider, sitter i staben, gör rackartyg för Polens skull, fängslas 
och avrättas i egenskap av polacker och patrioter. Kvinnorna får tydligast 
beröm för att vårda människor, traditioner och värderingar i hemmen. De 
får klara vardagen på egen hand och traderar lojalt minnena av de i 
Historiens vindar försvunna, fängslade eller avrättade männen. Inte ens 
Monika, för vilken farmodern varit en så viktig gestalt, utvecklar temat 
om dennes kurirverksamhet. I Hieronims berättelse tilldelas faderns 
förehavanden oavlåtligt intresse, medan moderns bakgrund eller hennes 
insatser i den stora flytten inte alls nämns (däremot vilka paket hon 
skickat till fadern).  

Den sortens särskiljning i manliga och kvinnliga sfärer har enligt 
feministiska forskare en lång tradition i polska romantiskt-patriotiska 
sammanhang. Under delningstiden skulle mannen verka för ett väpnat 
motstånd, delta i motståndsorganisationer och aktioner, reformera och 
upplysa folket. Kvinnans främsta patriotiska insats ansågs vara den 
politiska och kulturella socialisationen, att förmedla språket, litteraturen 
och traditionerna till barnen. En dominant tankefigur i den nationella 
berättelsen blev Moder Polska (den romantiska litteraturens skapelse, en 
jordisk parallell till Guds Moder), fostrande sina söner till patriotisk 
uppoffring. Myten om hemmets betydelse som ”polskhetens bastion” 
höjde visserligen kvinnans kapacitet till skyarna och garanterade henne en 
chevaleresk behandling från männen, men gjorde henne samtidigt 
bakbunden i sin hyllning av självförnekelse och uppoffring för familjen. (se 
Siemienska 1994a:209, Stachniak 1995:71, Hauser 1995:85ff, Matynia 
2003:512ff). Denna syn på manliga och kvinnliga aktivitetssfärer har reella 
efterverkningar än idag; enligt Ewa Hauser (1995:79) används den 
strategiskt i transformationstidens politiska debatter, för att begränsa 
kvinnors rättigheter och deltagande i politiken. Nykonservativa 
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patriarkaliska tendenser legitimeras med den traditionella patriotismen, i 
vilken nationens och den katolska kyrkans symbolik vävs samman. 

I de levnadsberättelser som inte inympas på romantiskt-patriotiska 
traditioner finns visserligen också en tendens att manliga släktingar 
presenteras genom sina i offentligheten utförda handlingar, men samtidigt 
bjuds på flera paradigmatiska berättelser med kvinnor i huvudrollen.  
Kvinnorna finns i offentligheten: Piotrs moster är engagerad i 
veteranföreningen och förespråkar internationella kontakter, Adams mor 
kämpar för marxistisk ideologi och får senare erkännande  inom litterära 
kretsar. De gärningar berättarna tycks beundra mest, oavsett kön, handlar 
om rättrådighet (Adams farmor och farfar klarar familjen ur olika svåra 
knipor) och medmänsklighet (Piotrs moster och Jareks mormor räddar liv 
i den hänsynslösa storpolitiken, mostern och morbrodern vill överbrygga 
nationella vallgravar). Jag vågar mig här på en försiktig slutsats att i den 
mer vardagsnära ”historien” tycks inte könsroller vara lika 
stereotypiserade, och heroiska insatser behöver inte handla om att vara en 
del i den kämpande nationen. 
 
Dilemman och medlanden 

I detta kapitel har jag analyserat hur intervjupersonerna aktivt använder 
det familjeförflutna i sin självpresentation, och hur deras berättelser 
medierar mellan familjens narrativa praktiker och de i samhället 
dominanta framställningarna.  
 Familjehistorierna positioneras i en förtätad och överhettad narrativ 
rymd, där kanoniserade biografier och patriotiska förhållningssätt tränger 
undan alternativa versioner. I den dominanta fåran hämtar några 
informanter styrka, medan andra protesterar mot att släktingarnas öden 
inte tillmäts någon dignitet. De finner sig inte utan vidare i underläget 
utan erbjuder engagerade motberättelser och nyanseringar. 
 De dilemman jag funnit framträda i detta kapitel begränsar sig 
ingalunda till ”familjehistoriens” narrativa arena. I de kommande kapitlen 
analyserar jag intervjupersonernas presentationer av sina egna liv, med 
liknande orientering mot, och sammandrabbningar med, kulturella 
berättelser om det ”rätta” livet under realsocialismen och 
transformationen. 

 

82



 
 

 

Kapitel 3 

Barndom –  

lycklig, givande, politiskt korrekt?  
 
 

 
 DETTA KAPITEL FLYTTAR jag min uppmärksamhet mot intervju-
personernas beskrivningar av sin uppväxt på den privata arenan av 
familj, släkt och vänner. Jag betraktar här ”barndom” och ”uppväxt” 

synonymt, som breda och flexibla begrepp. Barndomsberättelser är en 
erkänt specifik subgenre inom självbiografiska framställningar. Eftersom 
det tidsmässiga avståndet mellan det berättande och det berättade jaget är 
störst, kan detta frammana en dialog mellan det barn man varit och den 
vuxen man är. Det är fortfarande samma person, fast annorlunda: ett alter 
ego eller ego alter. Även om avståndet mellan de olika ”jagen” kan 
överbryggas av förståelsens intimitet, kan det också skapa en reflexiv 
brottning mellan identifikation och skillnad (jfr Gullestad 1996:23, 
Arbaeus 2000:33ff). 

Till skillnad från det föregående kapitlet fokuserar jag här främst på 
informanternas personliga erfarenhetsberättelser, med utgångspunkt i 
självupplevda händelser, upplevelser och insikter. Ett påpekande är dock 
på sin plats: jag intresserar mig inte för erfarenheternas autenticitet utan 
för personernas framställningar av de självbiografiska resurser som blir 
utvalda för självpresentationen52 .  

Barndomsminnen är (som alla minnen) rekonstruktioner och 
efterkonstruktioner, pågående tolkningar utifrån de kunskaper och 
erfarenheter man fått senare i livet. De bygger ofta på en sammanvävning 
av egna intryck med andras utsagor, med familjehistorier och fotografier, 
med föremål och berättelser kopplade till dem (jfr Stone 1988, Edwards 
& Middleton 1988, Gullestad 1996:18-19, Heinritz 1996:192ff) Det är 
svårt att fastställa vad som kunde ha varit ”sanna” och ”äkta” erfarenheter 
eftersom den berättade barndomen kan förändras beroende på vad som 
händer i det berättande nuet. Kanske är alla barndomar imaginära 

I 
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hemländer från vilka vi sattes i exil genom att växa upp (jfr Arbaeus 
1993:51, Behar 1996:134). 

Att se barndomen som socialt och textuellt (re)konstruerad – och i 
viss mening ”föreställd” –  gör den dock inte mindre verklig och ”sann”. 
Med Marianne Gullestad (1989:24-25) kan man skilja mellan en 
”historisk riktighet” och en ”poetisk” samt ”existentiell” sanning i 
framställningen. De erfarenhetsnära skildringarna av barndomen skapar en 
närvaro- och tidlöshetskänsla och erbjuder lyssnaren ”glimtar” av hur 
berättaren upplevde sig själv och sin omvärld som barn – en sorts 
existentiell och poetisk sanning ur barnets synvinkel. I de distanserade 
beskrivningarna finns den sortens sanningar från den vuxnas synvinkel (i 
de sentimentala eller distanserade tolkningarna, slutsatserna, 
reflektionerna) och/eller historisk exakthet (Gullestad 1996:24ff, jfr 
Personal Narrative Group 1989:261ff, Arbaeus 2000:29ff). I mina 
analyser uppmärksammar jag (då det är möjligt) ”vem” det är som talar – 
det barn man minns sig själv som eller den vuxne som omvärderar sina 
barndoms-erfarenheter – samt vilka implikationer detta har.  

I centrum för mitt intresse ligger för berättaren betydelsefulla 
personer, miljöer, episoder och känslor. Alla barndomsberättelser i denna 
studie tar visserligen avstamp i (splittrade) heterosexuella kärnfamiljer, 
men där figurerar även andra för ”barnet” centrala personer: släktingar, 
kompisar, familjevänner. Där finns också en vidare och mer anonym 
omvärld – alla ”andra”, staten, samhället.  

Valet av barndomsminnen och deras komposition i levnadsberättelser 
är sällan tillfälligt. Där förmedlas en självidentifikation, berättaren 
reflekterar över de uppfattningar hon fick och förklarar hur hon har 
traderat, modifierat, eller tagit avstånd från dem. Barndomen  kan bli en 
profetia över det följande vuxna livet eller en kontrast till det. Där kan 
finnas en källa till bemäktigande och tröst, men också svaghet och oläkta 
sår. Enligt biografiforskaren Agnes Hankiss (1981:203) försöker varje 
människa i berättelsen om sitt liv att besvara frågan ”varför” om den egna 
utvecklingen – att skapa sin egen ontologi. Hankiss urskiljer fyra 
grundläggande strategier i relationen till den egna barndomen. I den 
dynastiska idealiseras barndomen och de nuvarande framgångarna ses som 
en linjär utveckling. I den antitetiska vill man bevisa att man bara har sig 
själv att tacka för sina framgångar, den problematiska barndomen till 
trots. I den kompensatoriska laddas barndomen med idel harmoni, stabilitet 
och framgång för att balansera det dåliga, olyckliga nuet. I den 
självfrikännande strategin kopplas den eländiga barndomen och det lika 
eländiga nuet linjärt genom orsak och verkan, för att bevisa att man har 
aldrig fått en chans. 
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Inspirerad av Hankiss resonemang söker jag uppmärksamma 
berättarnas narrativa strategier gentemot den egna uppväxten, inte bara 
som helhetsutvärdering utan även förhållningssättet gentemot dess olika 
aspekter, varav de sociala får en framträdande roll. Enligt Marie-Françoise 
Chanfrault-Duchet (2000:62-63) fokuserar den muntliga levnads-
berättelsen som genre främst på det sociala jaget, till skillnad från 
självbiografins fokus på det inre jaget. Mycket riktigt är slagsidan åt det 
”sociala” tydlig i mitt material (även om det är vanskligt att dra någon 
entydig gräns mellan känslomässiga och mentala mognadsprocesser samt 
relationer). Jag kommer att tillämpa Hankiss uppdelning på de aspekter  
som dominerar de olika berättelserna – t.ex. framställningar av livsfilosofi, 
livsstil, barnuppfostran, familjeorganisering, traditioner, maktutövningar 
eller förhållandet mellan familjen och omvärlden.  

Enligt min mening laborerar intervjupersonerna med flera 
utvärderingsmallar, vilket ibland ger motsägelsefulla budskap. Det sker en 
kreativ förhandling då det egna livet vägs mot olika offentliga paradigm 
om lämplig barndom. Jag kallar dessa utvärderingar för psykologiska (där 
barnets lycka, trygghet och välbefinnande är den implicita mallen), sociala 
(som närmast samspelar med Bourdieus tankar om habitus och kapital), 
och politiska (transformationstidens dominanta uppfattningar om 
lämpliga relationer mellan familjen och den socialistiska staten). 
Utvärderingarna påverkas av vad som uppfattas som det ihågkomna 
barnets eller den vuxna personens bästa. 

Ett framträdande tema i de flesta berättelser har varit relationen 
mellan barndomsfamiljen och den politiserade omvärlden –  staten, 
samhället, ekonomin, arbetslivet. Möten och kollisioner mellan 
barndomens ”privata” värld och den offentliga,  mellan mikro- och 
makropolitik och ekonomi, är en tydlig källa till ”narrativa gnistor”. I det 
följande har olika gestaltningar av relationen mellan barndomens privata 
sfär och omvärlden inspirerat mitt val av två huvudteman i kapitlet (med 
grad- snarare än artskillnad dem emellan).  

I avsnittet Invaderade idyller analyseras fyra berättelser som på olika 
sätt gestaltar hur den lyckliga barndomen/familjen blir utsatt för oväntad 
och ovälkommen påverkan från statspolitiken eller det offentliga samtalet.  

I avsnittet Sammanvävningar och brottningar ligger fokus på tre 
berättelser som framställer relationen mellan familjen och omvärlden 
snarast som en pågående interaktion av motstånd, värdegemenskap och 
manövrering, med konsekvenser för familjelivets organisering.  
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Invaderade idyller 

 
Berättelserna nedan centreras narrativt kring de tillfällen då en ”god”, 
lycklig och harmonisk barndom störs – t.o.m. förstörs – av oväntad och 
högst ovälkommen påverkan som härleds ”utifrån”. I Hieronims och 
Gabrielas barndomsberättelser är familjen den grundläggande goda och 
trygga enheten, med all förmåga att skänka barnen tillhörighet och 
livsvisdom om den bara får vara ifred. I Lauras barndomsberättelse blir 
den realsocialistiska arbetspolitiken, visualiserad genom det bombastiska 
stålverket Nowa Huta, boven i dramat för en sprucken familjeidyll. Hos 
Jarek blir snarast utvärderingen av barndomsminnena invaderad, då han i 
vuxen ålder känner sig besvärad av de offentliga utvärderingsmallarna för  
lämpliga förhållningssätt till realsocialismen . 

 
Farväl till slädfärden 

Hieronims barndomsframställning utspelar sig i två skilda geografiska, 
etniska och sociala världar, men förenas av en harmonisk och godmodig 
berättarton. I denna lugna fåra av idel trygga minnen finns ett narativt 
brott, då en dramatisk, känsloladdad händelse väljs ut och elaboreras. Så 
småningom återställs harmonin – dock aldrig fullt ut.  

Född som han var i södra delen av Vilniusområdet minns Hieronim 
från sin tidigaste barndom familjens relativt höga ställning i den 
välmående jordbrukarbyn. I vardagsrummet i den gamla släktgården fanns 
en speciell kamin, och för några år sedan fick han veta att den kallades för 
”borgarbrackan”, säger han skrattande, eftersom den bara fanns i de 
välbärgade hemmen.  

Ett kärt barndomsminne är besöken hos morfadern i en annan by på 
vintrarna. Då frös lermarkerna vid floden och det var lätt att komma fram 
med häst och släde. ”Det var underbart, jag minns hur det kändes att 
åka”, säger Hieromin nostalgiskt. Han låg nerbäddad i en varm skinnfäll 
och tittade på stjärnhimlen och de snötyngda ädelgranarna som svepte 
förbi, medan hästens bjällror klingade ”kling, kling, kling…” i den tysta 
natten.  

Denna paradisiska minnesbild förmedlar en poetisk sanning om 
barnets essens av lycka: en glimt av trygghet, tillhörighet och ett 
spännande äventyr. Bilden slår an ytterligare en klang inom mig, eftersom 
skinnfällen, de snötyngda ädelgranarna och bjällrorna påminner om 
liknande gestaltningar av uppsluppna slädfärder i det gamla, goda (adliga!) 
Polen, ett välkänt tema i litteratur och filmer.   
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De lyckliga hågkomsterna följs av en dunkel föraning då 
olycksbådande storpolitiska omvälvningar skär in i barndomen. En 
vintermorgon 1944 råkar den lille pojken i halvslummer höra ett viskat 
samtal morföräldrarna emellan, att hans pappa och några släktingar 
skickats till Sibirien. Strax efter krigsslutet bestämmer sig den återstående 
storfamiljen att i rädslan för förryskning flytta från Vilniusområdet till 
västra Polen. 

 Det Hieronim elaborerar är att han råkade glömma kvar alla sina 
polska böcker i den gamla släktgården. Han säger att under kriget hade 
han undervisats hemma av släktingarna med hjälp av gamla polska 
skolböcker, och strax efter krigsslutet fick han gå i vitrysk–rysk skola där 
polskan var förbjuden. De polska böckerna var en mycket kär och dyrbar 
tillhörighet. När det var dags att flytta hela bohaget till de två tilldelade 
tågvagnarna kände Hieronim på sig att det var bäst att vara försiktig för 
att inte reta ryssarna i onödan, säger han. Han gömde boksamlingen 
nogsamt för att senare ta den till tåget. I den tumultartade packningen 
blev så paketet kvar på gården. Hieronim minns att han grät förtvivlat och 
otröstligt när tåget började rulla och han upptäckte förlusten.  

Som jag tolkar denna framställning av barnets stora sorg har de 
polska böckerna laddats med många fler innebörder än läsiver och 
kunskapstörst.  För den lille pojken var flytten en händelse vars vidare 
konsekvenser var omöjliga att överblicka, men bokpaketet var hans 
”eget”, en konkret sak som gick förlorad och kunde djupt och innerligt 
sörjas. Paketet får en metaforisk betydelse för allt det som var för stort 
och svårt för det lilla barnet att överblicka, för allting som blivit 
kvarlämnat och förlorat i Vilniusområdet – det trygga barndomshemmet, 
den självklara tillhörigheten, familjens socialt gynnade ställning.  

I Hieronims berättelse återskapas tryggheten så småningom på det 
nya stället, en by i västra Polen, i synnerhet efter att pappan släppts fri 
och återförenats med familjen. Det kommer en varm beskrivning av ett 
”normalt liv” som pågick, av barndomen som en ”ständig idyll” – dock 
utan några paradisiska glimtar. Familjen levde i god grannsämja med den 
lokala befolkningen; man hjälptes åt och lånade varandra maskiner. De 
åkte ofta till angränsande byar och hälsade på sina likaså ”förflyttade” 
släktingar och bekanta. Sysslorna på gården var uppdelade i manliga och 
kvinnliga och de vuxna lade sig inte i varandras ansvarsområden. Barnen 
fick vara med överallt, och Hieronim är välbekant med de olika 
arbetsmomenten i jordbruket och djurskötseln eftersom han hjälpte till 
efter skolan och under skollov.  

Pappan uppmuntrade honom att vara flitig i skolan, säger Hieronim, 
för att ha skulle få ett lättare arbete och bättre levnadsvillkor än det tunga 
slitet på landet. Uppmuntran att läsa hade delvis att göra med att pappan 
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allt sämre orkade med jordbruket, att han blev mindre vital och glad med 
åren och oroade sig ständigt för ekonomin. Det uppkom ibland konflikter 
föräldrarna emellan ifråga om pengar, eftersom storasystern ville unna sig 
saker i tonåren och mamman tog hennes parti. 

 
Jag tror att efter vistelsen i dessa förbannade arbetsläger kom far hem 
förbittrad, han såg annorlunda på världen… (funderar) Han blev 
överdrivet sparsam. Jag tror att dessa fyra lägerår hade psykiska 
efterverkningar, han blev nervös ifall man spenderade pengarna i 
onödan, och min syster var en tonårstjej och ville säkert få lite pengar 
till bio eller något. Det var inte så lätt att leva på fyrtio– femtiotalet, 
alla dessa infernaliska kvoteringar som bestämde hur mycket säd och 
djur man skulle leverera, så högt ställda att de var helt omöjliga att 
uppnå, och far våndades för det. 
 

Här återkommer statspolitikens påverkan. Lägeråren hade sått ett frö av 
existentiellt tvivel och underminerat faderns framtidstilltro. Den 
socialistiska regimens fordringar gentemot självägande bönder lägger så 
ytterligare en börda på hans axlar.  

Som jag ser det intensifieras berättelsen vid två färder, två resor i 
diametralt olika stämningslägen – slädfärden till morfadern och flytten 
från Vilniusområdet. Medan den ena är en essens av lycksalighet och 
trygghet, är den andra en avgrund av förtvivlan. Alla svackorna i barn-
domsidyllen har i berättelsen orsakats av faktorer utanför familjearenan, 
och utanför dess påverkansmöjligheter. Medan hemmet och familjen står 
för allt det goda uppkommer sammandrabbningarna med ”storpolitiken” 
utan egen förskyllan och är enbart av ondo. Pappan fängslas och berövas 
existentiell trygghet och tillit, barndomsbyn och skogsvägen till morfadern 
lämnas för evigt, den omöjliga jordbrukspolitiken tär på faderns krafter 
och orsakar oro, gnetighet och konflikter. Även om harmonin tillfälligt 
återställts i berättelsen så blir den aldrig lika fulländad som i de tidiga 
minnena. Staten, familjen och en del av de sociala nätverken trans-
planteras till nya ställen, men allting blir på annorlunda villkor. Faderns 
uppmaningar om att söka sig till annat än det tunga jordbruksarbetet ger 
Hieronim tilltagande insikt om att barndomens älskade värld kanske inte 
är den bästa för hans stundande vuxna liv. Den måste lämnas för en tredje 
färd: den till universitetsstaden. 

 
Två hem, två livslärdomar 

Gabrielas minnen av barndomshemmet är ljusa och varma. Många gånger 
under intervjun återkommer hon till de insikter och färdigheter hon fått 
med sig hemifrån och som varit till nytta i hennes eget familje- och 
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yrkesliv. Gabrielas tidiga barndom utspelade sig i en liten stad i västra 
Polen, där familjen fick ett eget hus efter en av de tyska familjer som flytt 
efter krigsslutet. Pappan var son till en småstadsveterinär. Han hade 
gymnasieutbildning, arbetade inom administrationen och engagerade sig 
starkt i bonderörelsen: ”från sitt föräldrahem fick han en förkärlek för 
dessa människor med väldigt enkel och väldigt sund filosofi”. Mamman 
drev en restaurang.  

Under småbarnsåren hade Gabriela en tysk grannfru till 
barnsköterska, och har idel positiva minnen av henne. ”Trots att jag bara 
hörde onda saker om tyskarna under många år, så har jag kvar det minnet 
från barndomen, av en människa som representerar den rasen men som 
var så alltigenom god mot mig, alltid sympatisk och omhuldande.” De 
”onda saker” barnet hörde om tyskarna hade troligen med världskrigets 
bokslut att göra, då bearbetningen av de gångna årens terror och förluster 
skapade generaliserade polariseringar av förövare och offer, monster och 
människor. Genom sin kärlek till den tyska tanten förkastar Gabriela 
stereotypen. Den egna erfarenheten är de fördömande påståendenas 
motsats. 

Familjen bodde i villa och hade det gott ställt. Gabriella och hennes 
systrar brukade busa i trädgården med sina hundar och katter. Snart 
råkade dock denna lyckliga familj i politisk knipa: 

 
Och så levde vi i frid och fröjd fram till 1956, då pappas verksamhet 
blev impopulär. Och familjen var inte någon arbetarklassfamilj, så det 
var inte den härstamning man ville ha, och mamma var en krösus för 
att hon hade egen firma, och de privata sågs inte på med blida 
ögon…. Så vi fick rymma därifrån, nästan över en natt, för pappa 
hotades av repressalier.  
 

Gabriela förklarar inte närmare varför pappans verksamhet blivit 
impopulär. Ifall han hade stött tvångskollektiviseringen kunde han känna 
sig hotad av beslutet att avbryta den ineffektiva och bland jordbrukarna 
impopulära processen (kollektiviseringen pågick under tidiga femtiotalet, 
men avvecklades snabbt efter 1956). Om han å andra sidan under 
tövädret förespråkat det privata ägandet av jorden samt böndernas 
medbestämman-derätt (vilket jag finner mera troligt i och med hans 
respekt för deras livsfilosofi) kunde detta ha framkallat repressalier; 
Partiets fortsatta policy var att se på privat lantbruk och gräsrotsinitiativ 
med misstänksamhet (Fowkes 1995:99ff). Att fadern dessutom var gift 
med en egenföretagare anförs som självklart ”fel” i en stat som ideologiskt 
främjade planekonomin.  
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Då minns jag flytten, dessa berättelser från mina föräldrar som inte 
blev kvar i mig i ord utan nerkodade i mitt undermedvetna, som en 
olustig atmosfär av ständig skräck och osäkerhet, som en svår 
period… Jag har alltid associerat den stalinistiska tiden till att vi 
tvingades flytta från detta underbara barndomshem, där jag hade haft 
min barnsköterska, där det funnits faster och farmor, och där läkaren 
brukade komma hem till oss, där jag hade en massa husdjur och 
människor som var mina vänner, där alla var mån om mig – och det 
plötsligt klipptes av, revs av, och livets gråhet tog vid.  
 

Många bevis radas upp på att det verkligen hade varit en underbar 
barndom av total lycka och kärlek, av ekonomiskt välstånd och mänsklig 
vänlighet – som lidit en oåterkallelig förlust. Minnet av den hemska 
perioden bygger också på föräldrarnas berättelser, och även om Gabriela 
inte minns detaljerna så minns hon en modus av genomträngande skräck. 
Det har färgat hennes egna minnen av den tiden. Till skillnad från de 
skräckberättelser om tyskarna som hon tack vare barnsköterskans godhet 
förkastat, blir föräldrarnas ångestyttringar verkliga och upplevda av barnet 
inpå bara skinnet.  

Reminiscenser av de senare barndoms- och ungdomsåren inom 
familjen är också fyllda med superlativer: det nya huset, med ny trädgård 
och de älskade husdjuren, omnämns med värme. Ändå definierar Gabriela 
här ovan perioden efter flykten som ”livets gråhet” i  kontrast till den 
tidiga barndomen. 

Gabriela säger ingenting om föräldrarnas vidare yrkesbanor och det 
verkar som att hemmet, snarare än arbets- och föreningslivet, kom att stå 
i centrum för deras intressen. Hon menar att mamman lade skulden för 
familjesituationen på sin affärsrörelse och på sig själv. Från att ha varit en 
väldigt dynamisk och driftig person blev hon efter denna incident mycket 
ängsligare. Hon satsade på att skapa ett fantastiskt och tryggt hem, med en 
kult av familjetraditioner, gemensamma helger, middagar och egna kära 
ritualer. Föräldrarna hjälptes åt i alla hushållssysslor, och pappan tyckte 
att döttrarna borde kunna lära sig allting, inklusive att hamra och spika 
och reparera gasspisen. 

Det fanns starka känslomässiga band mellan familjemedlemmarna. En 
betydelsefull regel var att alla beslut skulle tas jämlikt och gemensamt i 
familjen, efter en diskussion i vilken alla fick säga vad de tyckte och skulle 
bemötas med respekt. ”Det var en oerhört hög uppfostringskultur”, säger 
Gabriela, och undrar skrattande – som den vuxna kvinna hon är nu – hur 
det kunde komma sig att döttrarna ändå underordnade sig de argument 
som framfördes och följde de samlevnadsregler som rådde. 
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Jag förstår först nu hur  viktigt det var, att de frammanade vuxna 
beslut från oss, det vill säga de tvingade oss att inse att om man tar 
ett beslut, så blir man ansvarig för detta beslut. (…) Det var en 
partnerrelation, ingen slog oss någonsin eller höjde rösten, och om vi 
gjorde något hyss så kallade pappa oss till sig och sade ”säg nu vad ni 
gjorde så gör vi upp och blir vänner igen”. Det var hans metod. 

 
Barnen uppmanades att tänka självständigt och att inte hålla inne med 
sina problem. Även uppenbart okloka beslut och dumma handlingar 
bemöttes med sakliga motargument och råd, så flickorna var inte rädda 
för att söka stöd. När det kom svårare livsproblem brukade pappa säga: 
”Snälla barn, det finns inga olösliga problem här i livet. [Obotlig 
sjukdom] är det största problemet, alla andra går att lösa.”  

Alla i familjen skulle följa vissa umgängeskoder. I kontakter med 
personer utanför familjen skulle man vara hövlig och hjälpsam, det var 
nästan så att andra människors problem skulle prioriteras framför de egna. 
Man skulle respektera och ta hänsyn till alla andra före sig själv, vilket ju 
också var en lärdom på både gott och ont, säger Gabriela leende. 
Mamman var en person med hjärtat på rätta stället, ständigt i färd med 
att hjälpa någon granne eller bekant, oavsett om åtagandet var rimligt.  

När Gabriela använder sin barndom som narrativ resurs betonar hon 
insikter och lärdomar.  Familjen och den privata sfären står för allt det 
goda:  här finns hemmets kärleksfulla stämning, traditioner och samvaro-
regler, här har hon lärt sig att lösa problem genom att diskutera och 
respektera andras åsikter. Senare i intervjun kommer många exempel på 
hur dessa lärdomar har hjälpt Gabriela i yrkeskarriären. Både mamman 
och pappan uppskattas oerhört mycket: pappan främst för de 
livsfilosofiska lärdomarna, mamman för omvårdnad och medmänsklighet. 

Berättelsen oscillerar kring bilder av två hem. Det första hemmet är 
ett barndomsparadis av total lycka och trygghet. Det andra innebär ett 
gott, men i jämförelse grått, liv, och vokabulären ändras till mera ”vuxna” 
uttryck: täta band, uppfostringskultur, lärdomar, respekt, beslut. 
Mamman som tidigare inte räddes utmaningar drar sig tillbaka från 
offentligheten och ägnar sig åt familjen och de hjälpbehövande. Man kan 
naturligtvis se dessa två hem som motsvarande olika utvecklingsstadier i 
ett barns uppväxt, men mognaden framställs av Gabriela som alldeles för 
tidigt framtvingad, innan barnet varit redo för annat än att vara omhuldat 
och älskat i sitt lilla universum av hem och trädgård. Den endaste gång då 
statspolitiken stampar in på familjearenan blir dess konsekvenser 
förödande – och barnet får en överväldigande insikt om en hotfull makt 
och den lilla världens sårbarhet. De idylliska uppväxtförhållandena raseras, 
den paradisiska barndomen är slut, mammans starka psyke ödeläggs. 
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Förlusten av det första hemmet är alltså tragisk och gripande på många 
plan, och den existentiella tryggheten rubbas påtagligt när de älskade 
vuxna står maktlösa och rädda.  

”Livslärdomar på gott och ont”, som jag kallar Gabrielas berättelse, 
har en tydlig koppling till uppdelningen privat – offentligt, där de goda 
lärdomarna härstammar från den privata sfären. Framställningen av 
barndomshemmet genomsyras av en dynastisk strategi. I en familj som 
varit självständig och stark, men även lyhörd gentemot andras problem, 
har barnet fått alla förutsättningar för ett gott liv: kloka beteendenormer 
och traditioner, ekonomisk driftighet, hög uppfostringskultur, respekt för 
andra medmänniskor; om den bara hade fått vara ifred för statens hot och 
repressalier, för de onda lärdomarna. De goda värderingarna och 
beteendemönstren har Gabriela funnit i hög grad användbara både i den 
egna familjen, och i sina offentliga verksamheter. Föräldrarnas råd och 
visdomsord blir i berättelsen en sorts livsfilosofisk kompass som alltid 
visat på respekt, diplomati och dialog när hon skulle navigera i privata och 
yrkesmässiga yrväder.  

 
Stålverkets svarta hål 

Lauras barndomsberättelse tycks bestå av två tematiska delar med helt 
olika modus och utvärderingsmönster. Först kommer en förtjust 
redogörelse för uppväxten i en stor släkt, där man ordnade uppsluppna 
fester och utmanade staten, och där kvinnorna styrde sina makar. Och det 
finns en annan berättelse, präglad av nostalgi, sorg och vrede: om 
kärnfamiljen som slogs i spillror. I den senaste är all beröring med statlig 
politik och ideologi olycksbringande. 

”Jag associerar inte familjen till typ mamma-pappa-barn, för mig 
måste det finnas morföräldrar och farföräldrar, mostrar och farbröder och 
kusiner”, börjar Laura bestämt. Hon har många kära minnen av 
söndagsträffar, allehanda festligheter, roliga upptåg samt sommar- och 
jullov med en varierande skara av släktingar. Många av de äldre brukade 
lägga sig i Lauras och hennes syskons uppfostran, säger hon leende och 
himlar menande med ögonen. Det som uppmuntrades var dock inte bara 
artighet utan även barnens musikintressen, fantasi och skaparglädje. 
Släkten har varit en brokig skara av hantverkare och bönder, präster och 
akademiker, hemmafruar och yrkeskvinnor, med många färgstarka 
personligheter. De bildade informella hjälpnätverk i ekonomiska frågor 
och umgicks flitigt sinsemellan. På de frekventa sammankomsterna ägnade 
man sig åt gemensamt musicerande, dansade folkdans och sällskapsdans, 
sjöng, vitsade och spexade.  

Under festförberedelserna älskade Laura och de andra barnen att titta 
på hur kvinnorna i köket trollade fram läckra delikatesser, medan männen 
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ordnade bord och pyntade salen. Köket var ett kvinnorum; där lättades 
matlagningen upp med mycket vitsande, fnitter, skratt och skvaller; det 
utbyttes både recept och livsvisdomar, och barnen tjuvlyssnade med 
förtjusning. De kvinnliga släktingarna har varit ett inbördes stödjande 
kollektiv som genom åren skapat alldeles egna traditioner och en säregen 
familjelore. Under intervjun  åberopar Laura gång på gång vissa maximer 
och anekdoter som hon fått med sig i bagaget från de äldre kvinnorna i 
släkten och använt i sitt eget liv. 

 
Kvinnorna  har egentligen alltid dominerat i vår familj. Ingen har sagt 
det rakt ut, utan vi brukade säga att ”det är halsen som styr 
huvudet”. Mannen är naturligtvis (milt ironiskt) huvudet i familjen, 
men det är ju halsen som styr huvudet dit den vill. Oj, det fanns 
många sådana kvinnliga livslärdomar om att man kan göra allt med 
mannen! Och det är så sant som det är sagt. Jag har iakttagit min 
mamma och mina mostrar och de uträttade verkligen små 
mästerverk. 
 

De äldre kvinnorna brukade dela med sig av dråpliga personliga historier 
som visade den försåtliga kvinnliga makten i familjen, eller knep att föra 
fram sina önskemål utan att framstå som krävande eller tjatig. Till 
exempel brukade mostern bara stryka framsidan på sin makes skjorta då 
han skulle på sammanträde. Då var han tvungen att behålla kavajen på 
och kom hem efteråt, istället för att förirra sig på någon (svettig) fest. 

”Jag har vuxit upp i en atmosfär av frihet, vi har alltid varit starka för 
vi har alltid varit många”, säger Laura. Ett viktigt element för självkänslan 
i släkten var de skämtsamma utmaningarna mot staten. Realsocialismen 
var ingen favorit, i synnerhet efter att den gamla kära släktgården på 
landet rivits ner för att ge plats åt stålverket Nowa Huta. På sina fester 
passade släktingarna på att göra humoristiska brott mot censuren och leka 
med det förbjudna; de framförde politiska pastischer och sjöng 
gammaldags patriotiska sånger, som enligt Laura ”ingen annan vågade 
sjunga då”. Då tillställningarna var glada och uppsluppna kunde man ju 
skylla på förfriskningarna när milisen knackade på – och det hände 
minsann att den gjorde det! Då bjöd man in miliserna till dans och 
undrade vad det var för fel med att ha lite roligt, säger Laura skrattande. 
Senare under intervjun refererar hon flera gånger till den självsäkerhet och 
de fräcka, försåtliga taktiker som hon lärt sig och med framgång använt 
vid möten med myndigheter. 

De skämtsamma utmaningarna och gapskratten framställs av Laura 
som nästintill politiska provokationer, med frigörande och stärkande 
potential. Sammanhållningen befästes alltså genom ständiga ritualiserade 
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möten, med en upp-och-ner-värld och en känsla av ”communitas” (jfr 
Turner 1995), då man hämtade styrka ur potentiella eller verkliga 
konfrontationer med ”statens” representanter. Sångtexterna handlade 
troligen om delningstidens förtryck och kampen för ett fritt Polen (jfr 
Törnquist–Plewa 1992) vilket var brännbart stoff i en stat där vänskapen 
med Sovjetunionen var inskriven i grundlagen. Sammankomsterna blir 
polskhetens och frihetens bastion (jfr Prokop 1992). Trots att 
festdeltagarna var många och sammansvetsade framfördes inga öppna 
manifest eller brinnande tal, hellre använde man humorn, detta 
infernaliska vapen som både är bitande och avväpnande på en och samma 
gång. Lauras livliga sätt att berätta gör det lätt att föreställa sig känslan av 
makt, energi och tillfredsställelse då släkten med tricks, upptåg och 
spetsfundigheter för en stund förkastade statens inflytande. 

Också berättelsen om kärnfamiljen börjar bra. Med värme och ömhet 
återkallas minnen av föräldrarna och det härliga vardagslivet. Pappan var 
kreativ och energisk, gladlynt och spexande, och mycket omtyckt av alla. 
Han var familjeförsörjaren, anställd som arbetsledare på stålverksbygget 
Nowa Huta. Mamman har tyvärr aldrig lönearbetat, säger Laura, eftersom 
kriget avbröt hennes gymnasieutbildning; sedan gifte hon sig med sin stora 
kärlek och så kom barnen. Att ta hand om hemmet var hennes talang och 
passion. Hon höll det idealiskt rent, prydligt och välvårdat, ”det var 
genialiskt, jag minns än idag hur det doftade hemma”, säger Laura. 
Mamman var en mästare på att använda den enda lönen, hon trollade 
alltid fram fantastisk mat, och lyckades till och med spara något för att 
ständigt fräscha upp i lägenheten. Och det var naturligtvis alltid öppet hus 
för släkt och vänner. I relationen med maken använde sig mamman ofta av 
de indirekta medel som varit en erkänd släktklenod: istället för klagomål 
och påflugna frågor kollade hon diskret hans fickor för att ta reda på 
eventuella planer, och i nödsituationer tydde hon sina drömmar till 
lämpliga ”varsel”.  

Den idyllen fick ett tvärt och helt oväntat slut när fadern lämnade 
familjen för en annan kvinna. Han slutade helt och hållet att bry sig om 
döttrarnas försörjning och Laura minns några riktigt svarta, sorgsna och 
knappa år. De levde ur hand i mun. Släkten hjälpte till så mycket de 
kunde, men mamman blev långvarigt inlagd på sjukhus och barnen, då 
fortfarande i skolåldern, fick ta allehanda småjobb utöver sina läxor och 
instrumentträningen. 

I sina efterföljande kommentarer försöker Laura finna möjliga orsaker 
till denna familjetragedi. Som jag ser det tillgriper hon två kompletterande 
förklaringar; en ”psykologisk” och en ”samhällspolitisk”. Först säger hon 
att föräldrarna var ett fantastiskt par, men den ordningsamma, minutiösa 
mamman, och den fantasifulle, lättsamme, utåtriktade pappan kanske inte 
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passade ihop i längden. Men eftersom detta antagande tycks så påtagligt 
inkoherent med den idylliska familjebild Laura just presenterat, skyndar 
hon sig att söka skulden utanför familjen – hos stålverkets 
arbetsförhållanden och den politik som tvingade kvinnor ut i arbetslivet. 
Dessa teman elaboreras med stor glöd.  

Faderns arbete på det gigantiska stålverksbygget gav honom mycket 
stress, säger Laura, och han tog med sig våndor och bekymmer hem. 
Många av de anställda var bönder som fråntagits sin jord och de maskade i 
ren protest. Av medkänsla försökte då hennes far att hålla dem om ryggen, 
och mamman var orolig för att han skulle åka i fängelse för det. De 
kaotiska arbetsförhållandena orsakade till och med återkommande tysta 
dagar i parrelationen.  

 
Laura: På jobbet hade han mycket ansvar för folk, och många söp 
eller slarvade eller gjorde inte sitt jobb, och han försökte alltid täcka 
för dem. Mamma blev också väldigt stressad och orolig ifall han 
skulle lyckas ordna med allting och inte råkade illa ut för det själv. 
Ofta kom han hem väldigt sent, eller så dök han inte upp alls på 
några dagar. Det var fruktansvärt det där bygget (med avsky) – lergyttja, 
becksvart…!!! 
Katarzyna:  Varför dök han inte upp? 
Laura: Ibland var det fester, ibland övernattade han någonstans… för 
det fanns ju inga transporter!!! Varken spårvagnar eller taxi, bara ett 
enda stort svart hål av bygge! Det fanns inga telefoner! 
 

Då fadern gör något problematiskt gör Laura i samma andetag ett utfall 
mot den människovidriga arbetsmiljön på bygget; dess lergyttja, mörker 
och isolering. Andemeningen är: hur skulle pappan kunna låta bli att festa, 
när han inte ens kunde ta sig hem från detta inferno? Jag nickar 
igenkännande. Nowa Huta är ett effektivt narrativt hjälpmedel; en ökänd 
symbol för realsocialistisk vurm för storslagna och ineffektiva 
industrianläggningar, vars byggen och drift enligt folklore och populära 
medieframställningar bjöd på kaotiska och demoraliserande 
arbetsförhållanden. Stålverket med dithörande bostadsområden började 
byggas 1950 och anlades på jordbruksmark nära Kraków för att utgöra en 
social och ideologisk motvikt till dess borgerliga framtoning (se Gut 
1993:118ff, Dziegiel 1996:120ff, 1998:233). 

Sista punkten i Lauras anklagelseakt mot Stålverket blir det faktum 
att fadern träffade den nya kvinnan på en semester organiserad just av 
stålverket för sina anställda. Laura öser galla över realsocialistisk 
arbetspolitik och dess efterverkningar för privatlivet: 
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Och vilken fantastisk idé sen, det där kommunistiska påhittet att 
karln åkte på semester och kvinnan stannade hemma med barnen, för 
hur skulle hon kunna åka... Så de anställda åkte själva och det var 
orsaken till att det blev en massa skilsmässor. Och kvinnorna, istället 
för att sitta hemma och ta hand om familjen, så gick de till jobbet, 
där de gjorde absolut ingenting! De gjorde inköp och stod i köer under 
arbetstiden, jag vill inte generalisera men så var det. Och barnen gick 
med nycklarna runt halsen, för mammorna var på jobbet. Visst, det 
var säkert bekvämare för kvinnorna att jobba och bara lämna allting 
hemma, för hemma fanns så mycket fördummande, monotont arbete. 
 

Här skapas en symbolisk inversion som indirekt försvarar mammans 
trogna omsorger om hemmet och familjen. I stackatotempo radas 
välkända stereotyper upp, om de av arbetet förstörda familjebanden, om 
barnen som lämnades vind för våg med nycklarna runt halsen, istället för 
att komma hem till en mamma som väntade med varm och god middag 
(jfr Kowalski 1992:131). Enligt denna svarta retorik gjorde kvinnorna 
ändå inget vettigt på jobbet. Men de levde minsann loppan på statligt 
organiserade semestrar och hade tid att jaga andras män. Lauras goda 
barndom och härliga familj förstördes implicit  av en kvinna som gick i 
statens ledband, lämnade hemmet och satsade på sig själv.  

Vad gäller de nedsättande epiteten om hemarbetet är det svårt att 
avgöra om det är de anställda kvinnornas, statens eller t.o.m. den vuxna 
Lauras syn på saken. Kanske sammanfaller utvärderingen för alla – av den 
fortsatta intervjun framgår tydligt att Laura absolut inte kan tänka sig 
själv i rollen som den med middagen väntande hemmafrun. Att fadern 
svek och inte tog något ansvar för den familj han hade lämnat, har satt 
sina spår i Lauras förhållningssätt till männen:  

 
Jag har varit hemskt kompromisslös efter att pappa gick sin väg, och 
jag har bestämt mig för att jag inte ska upprepa det här mönstret. Min 
mamma brukade stryka högar med pappas skjortor, han slängde dem 
bara i tvätten. Middagen serverades omedelbart, rykande varm, så 
fort någon av oss kom hem, fast alla kom under olika tider på dagen. 
Allt var perfekt – välordnat, välputsat, välförberett…  Ett vansinne helt 
enkelt! 
 

Vid flera tillfällen svänger Laura mellan lyriska minnen – en sorts 
psykologisk utvärdering av mammans omsorger – och avståndstagandet, 
då hon anlägger den vuxna kvinnans blick. Mammans perfekta marktjänst 
väcker tydlig ambivalens. I ”barnets” minnesglimtar  framhävs doften av 
det välstädade hemmet, av den goda maten, av närvaro och 
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omtänksamhet. Den spruckna familjeidyllen medför en perspektiv-
förskjutning och det ”vuxna” berättarjagets syn på ett idogt pysslande och 
servande är krass. Perspektivbyten förklarar också sådana logiska volter 
som att statlig anställningspolitik ”tvingade” kvinnorna bort från det 
”fördummande, monotona” hushållsarbetet. 

Berättartekniskt frammanar Laura släktens och kärfamiljens trygga 
famnar av harmoni och solidaritet. Maktrelationer på mikronivå, t.ex. 
mellan könen, framställs som oproblematiska för de berörda och barnet 
(däremot problematiska för den vuxna Laura). Släktingarna befattar sig 
inte med statlig jämställdhetspolitik och är lyckliga med det. Kvinnorna är 
stolta över att få vara frun i huset. Det berättade barnet stormtrivs i det 
ombonade hemmet och på de livliga sammankomsterna. Den stat som 
hånas och utmanas med förbjudna sånger och satirer tycks i barnets ögon 
stå maktlös inför den glada samlade släkttruppen.  

Men så kommer det bombastiska socialistiska projektet, ”det stora 
svarta hålet av bygge” och suger åt sig ljus och lugn. Det förgiftar 
familjeidyllen med oro och konflikter. Det gör att pappan festar och faller 
för en annan kvinna. Varken de av mamman använda indirekta medlen 
eller släktens nätverk räcker i kampen mot de ”kommunistiska påhitt” 
som gör att konflikter uppstår, kärnfamiljen splittras och barndomen får 
ett smärtsamt slut.  

Strategin gentemot barndomen präglas av en blandning av dynastisk, 
antitetisk och i viss mån självfrikännande strategi. Att vara en del av den 
stora släkten (vi-et) betraktas som otvetydigt gott: det ger självkänsla och 
styrka, och Laura vårdar ömt dessa relationer i sitt vuxna liv. Hon låter sig 
inneslutas både av släktens stora ”vi” och av den mindre kvinno-
gemenskapen.  I sitt vuxna liv har hon helhjärtat använt sig av indirekta 
maktmedel i relationen till staten och till männen. Däremot blir bilden av 
den självuppoffrande mamman och den ansvarslösa pappan ett avstamp 
för kontrasterande resonemang; så gör Laura inte. Från barndomens 
besvikelser och genomskådanden härleds den vuxnas ”kompromisslöshet” 
vad gäller männen, hennes förnufts- snarare än passionsbaserade val av 
make, och insikten om betydelsen av att inte begränsa sitt liv till hemmet. 

 
En apolitisk barndom blir politisk  

Jareks berättelse om atmosfären i föräldrahemmet och de levnadsregler 
han fått med sig präglas av värme och tillgivenhet. Pappan var en statligt 
anställd rörmokare som ofta arbetade övertid. Han tjänade bra och 
betraktades som familjeförsörjaren, trots att Jareks mamma också 
arbetade heltid i en fabrik. Pappan var allmänt händig och tyckte om att 
bygga om, renovera och anlägga faciliteter i deras lilla och tämligen 
omoderna lägenhet. Jarek saknade pappan på veckorna när han arbetade 

97



extra och aldrig, aldrig tycktes vara hemma på kvällarna. Men på 
söndagarna tog pappan Jarek på en fisketur, eller så åkte hela familjen på  
en utflykt. Jarek var enda barnet. De bodde i många år tillsammans med 
Jareks mormor, och hon fanns alltid hemma som en klippa. Tillsammans 
med sin dotter höll hon hushållet i ordning: städade, lagade mat, stoppade 
strumpor och pysslade om Jarek; han behövde aldrig gå på dagis och säger 
att han är en “mormorsprodukt“. Mamman hade lite mindre tid, men var 
också hon en närvarande och viktig person, snäll och varm, “ett enda stort 
hjärta”. Arbetsfördelningen hemma verkade för Jarek självklar och 
oproblematisk, han var lyckligt omedveten om de vuxnas eventuella 
konflikter. Familjen umgicks ofta med vänner och bekanta, i synnerhet på 
veckosluten. 

Levnadsreglerna var enkla men orubbliga – att leva ett gott liv på ett 
hederligt sätt, utan fusk och lögner. Även om alla var stolta över Jarek, 
omhuldade honom och skämde bort honom, fanns det i grund och botten 
en betoning på ordning och reda: som Jareks tvåspråkiga mormor brukade 
säga “Ordnung muss sein!“. Jarek skickades till scouterna och på kyrkans 
religionsundervisning för att få en moralisk ryggrad. Uppmaningar om flit 
och ansvar förmedlades till honom på ett kärleksfullt men principiellt sätt; 
han skulle klara av sina skolplikter, vara artig mot folk, inte röka eller 
dricka, vänta med sex till äktenskapet – Jarek räknar humoristiskt upp de 
införstådda reglerna. Visserligen fick han mycket frihet att leka med andra 
barn på gården, klättra i träd och busa, men när han råkade gå över 
gränsen tändes en varningslampa i medvetandet, och den fortsätter att 
blinka än idag, säger han skrattande.  

Som jag förstår det gällde favoritordspråket “Ordnung muss sein“ 
också för det som betraktades vara manliga och kvinnliga sfärer och 
angelägenheter. Trots att mamman heltidsarbetade, i linje med den 
socialistiska anställningspolitiken, var ansvarsområdena hemma 
traditionella och patriarkaliska, i linje med vad Jarek kallar “den 
gammaldags tyska modellen“. Att denna modell så utmärkt gick att jämka 
med mammans heltidsarbete lär ha berott på mormoderns ställföre-
trädande hemmafruroll. De båda kvinnorna delade på rollen som 
hemmets hjärta, middagen fanns alltid på bordet, kläderna var rena och 
strukna, Jarek omhuldad och nattsagan läst. Den ofta frånvarande och 
verkligen hårt arbetande pappan sattes på piedestal. När han ägnade tid åt 
hemmets praktiska göromål var det i prestationsinriktade projekt: 
tekniska förbättringar, ombyggnad och renovering. 

Jareks berättelse manar alltså fram en harmonisk, lycklig barndom i 
en familj med en apolitisk profil samt moralisk och kärleksfull hållning. 
Den könsbaserade makt- och ansvarsfördelningen problematiseras inte, 
annat än att modellen lite överseende kallas för ”gammaldags”. Men i 
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berättelsen finns en annan, envis klang, som då och då sätter den 
harmoniska i dissonans: apolitiska barndomar i apolitiska familjer tycks 
Jarek uppfatta som något icke politiskt korrekt efter murens fall. Indirekt 
härleder han det från att sådana familjer inte har fått vare sig materiell 
belöning eller samhälleligt erkännande. Tonen ändras från lekfullt 
nostalgisk till defensiv när Jarek lyfter upp familjens livsfilosofi på en 
samhällspolitisk nivå, och minnena får då en besk avrundning: 

 
Om någon gjorde väsen av sig eller stack ut så gjorde man en 
Partiaktivist eller Partisekreterare av honom och skickade honom på 
kurser. Men för en vanlig genomsnittlig människa, som bara ville ha 
lugn och ro, typ: ”jag vill arbeta, ha en bil, äta en bit god mat och åka 
på organiserad semester, och jag vill bli lämnad ifred”… när jag tittar 
bakåt så ser jag hur det sakta, sakta gick neråt för dem. Jag har många 
fina minnen när jag fick åka med dem på organiserade semestrar, då 
var de tilläggsfinansierade. Och nu har sådana människor inte råd att 
åka någonstans, nu regerar pengar i hela världen, i Polen också. 
 

Andemeningen tycks vara att förr i tiden levde familjen i ekonomisk 
trygghet – utan några extravaganser eftersom de inte ”gjorde väsen av sig” 
i Partiet, men förnöjda och med framtidstro. Om jag tolkar Jarek rätt 
tycks dessa minnens sötma upplösas i en dels politiskt fördömande, dels 
penningdyrkande samhällsstämning: 

 
[Farsan] hade några ambitioner, visioner, mål… Drömbilen, farsan 
har en liten Fiat som nog minns tiden då jag tultade runt. Det var ju 
enkla, fina strävanden, han ville inte ha något mer än (låtsassolenn, 
humoristisk  ton) att ha ett hem, att utbilda sin son, att göra något som 
skulle bli ihågkommet i framtiden… Och vad får han nu för det? 
Praktiskt taget ingenting, en slamsa pengar, en färgteve… Du ser väl 
själv vad som händer i andra länder, som inte farit illa av 
totalitarismen, där människor njuter av livet, reser, ser sig runt i 
världen. Medan dessa människor lämnas med ingenting. 
 

Med harm slår Jarek fast att den apolitiska, familjeorienterade hållningen 
och det gedigna arbetet visade sig vara av ingendera samhällsformation 
uppskattad satsning. Markörer som färgteve och liten Fiat, förut viktiga 
statussymboler (jfr Wedel 1986:92), har förlorat sitt symboliska värde i en 
tid av nya konsumtionsmönster.  De billiga, tilläggsfinansierade semestrar 
som varit socialistiska arbetsförmåner, är idag ett minne blott. Då 
pengarna styr får ”dessa människor” varken erkännande för sin livsgärning 
(något ihågkommet) eller bestående materiell trygghet (bara några gamla 
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prylar och en slamsa pengar). Föräldrarna görs till representanter  för den 
vanliga, välmenande människan med enkla och fina mål, för vilken en 
känsla av att fundamentalt ha misslyckats med livet lurar runt hörnet. 

Som jag förstår det intar Jarek en dynastisk strategi gentemot 
föräldrarnas livsfilosofi – värme och ömhet i relationerna, gediget arbete, 
moralisk ryggrad – men känner sig manad att göra en sorts utvärdering av 
denna filosofis dels ekonomiska framgång, dels politiska korrekthet.  
Resultatet besvärar honom med all tydlighet. Att lovorda ett harmoniskt 
varande under den totalitära regimen är idag något suspekt och naivt. Det 
psykologiskt sett så goda hemmet, som skänkt barnet lycka, trygghet och 
moral, blir plötsligt problematiskt att ge beröm åt. Den lättsamma, glada 
barndomsberättelsen kommer på skam och förvandlas till ett politiskt 
laddat, indignerat försvarstal.  

 
 

Sammanvävningar och brottningar 
 
Jag vänder mig nu till tre berättelser som på olika sätt problematiserar 
barndomsfamiljens  pågående och medvetna interaktion med statlig 
politik, ideologi, och ekonomi. Teresa berättar om att vara barn i en 
noggrant upprätthållen ”chimärverklighet” i vilken familjelivet medvetet 
organiseras i opposition mot den socialistiska staten. I Anias berättelse 
poängteras hur föräldrarnas engagemang i sina yrkesliv och i socialistisk 
politik skapade ambivalens och konflikthärdar. I Piotrs barndomsminnen 
uppmärksammas de samhällsekonomiska villkorens störande påverkan på 
det i grunden mycket lyckliga familjelivet. 

 
Chimärvärldens vita strumpbyxor 

Teresa berättar om sin uppväxt i en familj som medvetet och konsekvent 
profilerat sig gentemot det omgivande fyrtio- och femtiotalssamhället och 
den statliga politiken. I detta hem använde man sig istället av 
mellankrigstidens sociala markörer som säte för identitet. 

Teresa föddes i Kraków under andra världskriget, med en mor från en 
adlig intelligentiafamilj (fadern var jurist med koppling till Pilsudski) och 
en högskoleingenjör till far. Familjen led betydande materiella förluster 
under kriget, till exempel beslagtog militären en bil fullpackad med 
värdesaker som skulle flyttas till annan bostad. Efter kriget var pappans 
yrkeskunskaper eftertraktade i det ruinerade landet, där vägar och broar 
skulle återbyggas. Han blev projektbyrådirektör med bra lön och tillgång 
till fina tjänstelägenheter. Teresa minns att i de olika lägenheterna 
brukade alltid finnas en ”salong”, möblerad med mammans vackra 
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hemgiftsmöbler: en ljus byffé, en generös elegant matsalsgrupp, ett 
vitrinskåp med ”böcker, böcker, böcker”, samt piano. På väggarna hängde 
originaltavlor och familjeporträtt som en gång i tiden målades av en känd 
polsk konstnär. Det stora bordet dukades varje dag med silverbestick, fint 
porslin och tygservetter. Modern yrkesarbetade aldrig, hon ägnade sig åt 
barnen (tillsammans med barnflickan), hushållet (med hemhjälpen) och 
det livliga sällskapslivet. 

 
Mamma gjorde vindruvskompott, som jag hatade förresten, diverse 
inläggningar, det trampades surkål… Mamma försökte att hålla en 
sorts herrgårdsstil, middagen skulle alltid avrundas med en 
fruktkompott, det skulle vara en speciell dukning. [...] Vi satt oss alla 
samtidigt vid bordet, en vardagsritual som jag än idag mår illa av (ler). 
Vi tog emot gäster, det var bridgekvällar, fester, ständigt något som 
hände hemma och jag hatade det. 
 

Bilden andas välstånd och självklar vardagslyx, men även barnets leda över 
herrgårdstilen, ritualerna och den konstanta strömmen av folk. Eftersom 
mig veterligen Folkrepubliken inte brukade svämma över av vindruvor, 
uppfattar jag vindruvskompotten som barnet ätit sig less på som en tydlig 
social markör – här åt man både elegant och  exklusivt.  

Efter en period i mindre städer kom familjen till Kraków, och ingick 
där i en krets av den ”sociala gräddan”, som Teresa benämner den. Den 
omfattade familjer ur den decimerade förkrigssocieteten, akademiker, 
konstnärer, läkare och alla andra som före kriget skulle ha haft 
framstående samhällspositioner och nu kände sig förorättade och 
främmande i realsocialismen. De valde att ostentativt leva under ”så 
gjorde man förr” – parollen. ”Mamma vårdade en helt annorlunda 
verklighet, och i alla hemmen levde man ett helt annorlunda liv”, säger 
Teresa. Med ”alla hem” menar hon antagligen dem för familjen viktiga, 
och därmed barnets självklara referenspunkter. I denna annorlunda 
livsföring vårdade man minnet av mellankrigstiden och kontrasterade den 
mot Folkrepubliken. 

 
Min familj var fullkomligt missanpassad, de levde hela tiden på myter. 
Diskussioner rörde tiderna före kriget, man räknade om alla priser till 
gamla zloty, och hela det här sällskapet med prinsen hit och greven 
dit samlades i Kraków. 
 

Jag får gott om exempel på denna ”missanpassning” också vad gäller 
barnuppfostran. Teresa och hennes syskon kläddes enligt förkrigsmodet, 
företrädesvis i vita kläder och sjömanskostymer. De fick privatlektioner  i 
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franska och pianospel, och lärdes fina manér genom daglig exercis. Teresa 
berättar humoristiskt hur de uppträdde för gästerna för att visa hur 
duktiga de var på att sjunga och spela, för att sedan pussas i pannan och 
åtföljas till sina sängar av barnsköterskan.  

 
Jag var nog fostrad till en sanslös excentriker, för i en tid då alla gick 
torftigt klädda hade jag vita strumpbyxor, plisserad kjol, 
sjömanskrage och lackskor, precis som före kriget. Alla skrattade 
säkert på sig åt mig.  
 

Även om uttalandet har en prägel av efterkonstruktion (orden: nog, 
säkert) finns här en otvetydig kontrastering: ”alla” gick torftigt klädda, 
och det inbegriper troligen befolkningen i stort, den ostentativt ”miss-
anpassade” sociala kretsen undantagen.  Sin korta vänskap med några 
”förfärliga tjejer”, småvilda och fattiga, från förfallna hus, framställer 
Teresa också som ett äventyr i en annan värld. Med en röst som om det 
gällde pirriga spökseanser  säger hon: ”Jag tyckte väldigt mycket om det, 
jag var så genompräktig i strumpbyxorna, och de var så läskiga”. Men 
detta äventyr är ett undantag i berättelsen och de anakronistiskt klädda 
barnen skolas noggrant in i societetens värld: 

 
Mor tog oss ut i världen, på bjudningar.  Så jag satt vid bordet hos 
prins Golowin, där det bara fanns mycket gamla tanter och jag var 
typ arton – nitton år. (ler) Grevinnan, hertiginnan – egentligen ett 
mycket sympatiskt sällskap, och idag skulle jag betrakta dem 
annorlunda, men på den tiden var jag förbannad, upprörd, upprorisk: 
vad ska jag med det till?! För min mor var det ett sätt att ge mig den 
sociala polityren. 
 

Familjen hade ett livligt sällskapsliv. Bridgekvällar och bjudningar avlöstes 
av teaterföreställningar och konserter, mamman höll periodvis en sorts 
salongsverksamhet för societeten och även för de lovande unga 
konstnärsbohemerna.  

Beskrivningen av föräldrarna får stor plats i barndomsredogörelsen. 
Pappan var försynt, varm och trygg, mycket förtjust i sin excentriska fru 
och helt dominerad av henne. Mamman, som var femton år yngre än 
maken, framträder som självupptagen, färgstark och vital. Hon var alltid 
bländande elegant med nätta klänningar, handskar och vidbrättade hattar 
(Teresa understryker det med en svepande, elegant gest med handen), hon 
kunde förvandla sig till en stjärna på några sekunder. I umgängeslivet 
brukade pappan stillsamt diskutera någonstans i bakgrunden medan 
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mamman gärna stod i centrum, konverserade, roade, och var en frappant 
och spirituell musa för poeter och konstnärer. 

Teresa berättar om mamman med en blandning av beundran, 
fascination… och harm. Trots den ofantligt charmerande sidan hade 
mamman nämligen häftigt humör, kort stubin och mycket bestämda 
åsikter om barnuppfostran. Det humoristiska berättarflödet ändrar modus 
till indignation då Teresa minns utskällningar och örfilar hon hade fått av 
modern; som den äldsta i syskonskaran fick hon skulden för alla förseelser. 
En minnesbild berättas med mycket sårad röst: på en festmiddag 
tillrättavisade mamman den tonåriga Teresa offentligt och på skarpen, för 
att hennes sätt att ta kallskuret från fatet inte var elegant nog. ”Hon hade 
sådana opedagogiska metoder, hon var inte kärleksfull utan en 
härskarinna som kan visa upp sitt hov”. 

Samtidigt som Teresa raljerar över sin familjs ”myter” och 
pretentioner framhävs familjens framstående sociala position i Kraków 
som den naturligaste saken i världen. Denna position blev inte hotad ens 
då en svår ekonomisk nedgång drabbade familjen under den stalinistiska 
tiden, då fadern förlorade sin direktörspost. Han tilläts enbart att utföra 
ritningar, medan en snabbutbildad tekniker blev hans direktör. ”Far led 
väldigt mycket av att hans studiekamrater hade höga poster, jag vet inte 
om de var Partimedlemmar. Hemma hos mig sade man att eftersom 
pappa inte var medlem i Partiet så fick han inte göra karriär”.  

Degraderingen betydde låg lön och därmed åtstramningar i 
hushållsbudgeten. Hemhjälpen och barnsköterskorna försvann, och 
mamman fick själv ta hand om det mesta. Teresa minns hennes frustration 
och vredesutbrott. Mamman var van vid att det fanns pengar för 
bjudningar och kläder, hon kunde alltid delegera hushållsuppgifterna och 
upprätta herrgårdsstilen! Nu klagade hon högljutt, med sitt sedvanliga 
temperament, att hon begått mesallians och fått en bondlurk och mes till 
man. Hon skällde ut honom och drämde saker i väggen. Pappan sade inte 
ifrån utan bara log, skakade på huvudet och gick ut, säger Teresa och är 
upprörd å hans vägnar. Hans roll i hushållet förändrades inte. Visserligen 
expedierade han barnen till skolan på morgnarna då mamman sov ut, men 
i övrigt hjälpte han inte till utan tog hem extrajobb och sysslade med sina 
digra mynt– och frimärkssamlingar.  

Medan moderns klagomål och vredesutbrott framställs med avsmak, 
är Teresa imponerad över hur hon löste hushållsskötseln och lyckades 
behålla den forna livsstilen. På förmiddagen träffade mamman alltid 
bekanta på ett eller annat café, sedan kom hon hem och lagade 
blixtsnabbt till någon god mat. Det var som ett trolleri, säger Teresa 
beundrande. Hon bytte till enklare klänning men befattade sig aldrig med 
förkläde eller andra husmorsattiraljer. Alla rätter och tillbehör ställdes så 
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på ett serveringsbord, familjen väntade på att mamman skulle sätta sig, 
och hon agerade värdinna snarare än kokerska vid middagen. Bordet 
dukades som förut med fint porslin, soppskål, silverbestick och en mängd 
uppläggningsfat, även om det bara serverades pannkakor eller rårakor 
under de allt kärvare tiderna. Efter diskningen förvandlade sig mamman 
omedelbart till en elegant dam igen, satte på sig en hatt eller något 
smycke och var urtjusig, säger Teresa. Lite extra pengar till familjens 
kläder och bjudningar fick hon genom att i smyg sälja ärvda smycken. Då 
gästerna bjöds hem kunde mamman trolla fram en fest ”av praktiskt taget 
ingenting” genom att skära upp lite ost och grönsaker i fantasifulla former 
och komplettera detta med vacker dukning. Moderns ”trollerier” är en 
förebild för Teresa; hon själv har för vana att laga god mat snabbt, och 
lägger hellre tid på egna intressen och umgänge än kastrullputsning. 

Som jag tolkar bilden av mammans förvandlingar avverkade hon 
osentimentalt de jordnära sysslorna på sin ”backstage” i hemmet (jfr 
Goffman 1988) nästan utan att låtsas om dem, och definitivt utan att 
identifiera sig med husmodersrollen. Hennes självpresentation på 
”frontstage” förblev i princip intakt, då matlagningen och diskningen 
skedde inom en sorts social parentes. Hon satte sig med familjen vid ett 
elegant dukat bord, hon tog sig tid för caféumgänget, för att ta emot 
gäster och träffa ”societeten” på middagar, baler, konserter, 
teaterföreställningar och bridgekvällar. Den ekonomiska ”torftighet” som 
enligt familjen genomsyrade samhället och hotade att drabba dem själva, 
avvärjdes med bibehållen familjemodell, livsstil och social status – om än 
med sänkt levnadsstandard och moderns starkt ökade insatser. 

I Teresas berättelse är modern ömsom en oemotståndlig fé, ömsom 
en fenomenal vardagspraktiker, ömsom en otålig och despotisk maka och 
mor som sätter alla på plats. Hon är subtil och förförisk men även 
kompetent och välorganiserad, och förmår att ta hand om allt från 
hemarbete till salongsprat.  Hennes elegans, utstrålning och kroppsspråk 
framställs indirekt som en enkel och effektiv maktdemonstration mot 
dåvarande realsocialistiska ideal.  

Ett återkommande tema är familjens motstrategier mot den 
samhälleliga torftigheten, och det gällde inte bara bjudningar och 
operabesök utan även kläder och skor. Familjen hade aldrig 
”söndagskläder” för kortare uppvisning, betonar Teresa. Alla skulle vara 
propert klädda även till vardags – och det var en smärre utmaning! Det 
man kunde komma över i statliga affärer var helt simpelt och 
missklädsamt, enligt Teresa, därför stod uppfinningsrikedomen högt i 
kurs. Vita tennisskor målades om till svarta och  klipptes ut så de liknade 
pumps. När det var modernt med strumpor med sömmar, ritade man 
streck på benen under sina släta strumpor. När mamman lyckades 
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”erövra” lite roligare tyger (även om det var dukar) så lät hon en 
sömmerska kopiera västerländska klädmönster. Högst på statusskalan i 
den sociala kretsen stod privatimporterade utländska kläder (”ciuchy”). 
”De såldes till horribla priser, en månadslön för en blus”. Eftersom 
handeln med dem pågick utanför de statliga affärerna omgärdades den av 
hemlighetsmakeri: ”Mamma tog mig till en kvinna, genom bekantskaper, 
där man fick knacka på och så öppnade en gammal gumma ett stort skåp, 
och där hängde en mängd klänningar”. Denna lösning hade dock familjen 
inte råd till annat än i akuta undantagsfall.  

Jag tolkar dessa minnen som markering av att det verkligen krävdes 
en ansträngning att inte dras in i den flärdfria gråheten. Att stoltsera över 
sina uppfinningar vad gäller kläder och kosmetika för att mot alla odds 
vara fräsch och elegant, har varit en välkänd del i öststaternas (främst 
kvinnliga) folklore. De egna nödlösningarna kunde vara en källa till 
personlig tillfredsställelse, till och med triumf, mitt i bedrövelsen (se t.ex. 
Drakulic 1994:43ff, Dziegiel 1996:142ff, 1998:159ff).53   

Däremot är Teresa noga med att markera att familjen inte samlade 
och sparade på saker utan använde det de hade: 

   
[Mamma] var så obetänksam ekonomiskt, samlade aldrig på saker, 
blev av med pengar på en gång om hon hade några. Jag tänkte inte 
heller på pengar, de var till för att spenderas. Vi levde verkligen i en 
chimärvärld, med minnen från före kriget och minimal 
levnadsstandard, trevligt och kul, men inga planer för tio år framåt. 
När jag var klar med studierna hade jag ingen idé för framtiden, noll, 
någonting ramlar väl från himlen. 
 

Samlande och knåpande stod alltså lågt i kurs, till förmån för den 
finkulturella konversationsförmågan och den i kroppen inristade 
förfiningen. Det spelade mindre roll ifall det serverades pannkakor till 
vardagsmiddag eller om damernas festklänningar var sydda av borddukar. 
Däremot hur man dukade och åt till vardags, samt vilket snitt det var på 
klänningarna och hur de bars upp – det var högst väsentliga kännetecken. 

Ett intressant fenomen i Teresas berättelse är hur hon, som jag ser 
det, använder tre olika utvärderingsmallar – utifrån tre olika kulturella 
berättelser  om socialt givande, psykologiskt lycklig och politiskt korrekt 
barndom. Växlingen mellan perspektiven resulterar ofta i inkongruens.  

Den ”sociala” utvärderingen är i grunden accepterande och stolt, 
trots den vänligt nedlåtande attityden gentemot familjens anakronismer. 
Teresa fick gott om socialt och kulturellt kapital hemifrån. Under hela sin 
fortsatta levnadsberättelse delar hon upp mänskligheten i ”uppfostrade” 
samt ”ouppfostrade” personer, ofta med moraliska och intellektuella 
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implikationer. Även om Teresa inte delade föräldrarnas faiblesse för 
mellankrigstiden, även om den gammaldags elegansen mest var till besvär 
(i synnerhet de förtretliga vita strumpbyxorna) är tonen vänligt 
humoristisk och ibland riktigt imponerad. Hon betonar vikten av de 
färdigheter hon tillskansat sig, och härleder sin sociala självsäkerhet från 
den noggranna uppfostran. Låt mig ge ett exempel: 

 
Vi åt aldrig i köket, det har alltid förvånad mig att folk äter i sina 
hem vid något litet köksbord. Jag sade det till en av mina bekanta, att 
om du inte lär barnen att bete sig vid bordet när de är små, så 
kommer de aldrig att lära sig. Jag minns hur jag lärde mig att hålla 
bestick, med en bok under varje arm, en sådan drill, men det var så 
man uppfostrade unga fröknar, visst (milt ironiskt).  
 

Citatet är för mig ett tecken på att även om Teresa är kritisk till 
mammans nitiskhet vad gäller själva ”drillen”, så omfattar hon i grunden 
de förmedlade beteendenormerna. Manérexercisen, den konstiga klädseln, 
den ständiga strömmen av societetsbekanta, framkallar visserligen 
avståndstagande, men av kontexten att döma handlar det snarare om 
gradskillnad än definitivt förkastande, samt om generationsskillnad 
snarare än främlingskap gentemot moderns ambitioner. Så med vissa 
modifikationer finns här en tydlig dynastisk strategi gentemot den sociala 
”polityren”. 

Det ironiserande men stolta modus antyder också att Teresa 
uppfattar sin barndomsfamilj som i högsta grad ”politiskt korrekt” att 
presentera, en källa till symboliskt kapital under transformationen. Det 
finns i mitt tycke omisskännliga signaler: den högutbildade fadern 
degraderas för att han inte vill vara med i Partiet, familjen och kretsen 
upprätthåller en annan narrativ ”verklighet” och envisas med en pittoresk 
livsstil. De vägrar att finna sig  i den upplevda uniforma gråheten ifråga om 
kläder eller förströelser. Också här finns ett dynastiskt förhållningssätt. 

Däremot kan kritiken snärta till när Teresa anlägger ett psykologiskt 
inspirerat perspektiv på vissa företeelser. En bitter självreflektion smyger 
sig då och då in i barndomsbilderna, ofta med tydligt perspektivbyte: efter 
vad som verkar tämligen harmoniska eller i alla fall harmlösa, anekdotiskt 
framställda minnen, kommer en synpunkt från det vuxna berättarjaget 
som omvärderar situationen: då tänkte jag nog inte så mycket på det, men 
jag måste ha lidit, blivit sårad, känt mig annorlunda. Berättelsens modus 
växlar då från självsäkert raljerande till en djupdykning i sorgbrunnen. Vad 
gäller uppfostran av de egna barnen betonar Teresa empati, mjukhet och 
värme, och antar en tydligt antitetisk strategi gentemot moderns drill, 
örfilar och offentliga tillrättavisningar. 
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Denna pendling mellan perspektiven och utvärderingarna är inget 
ovanligt sätt att berätta om sin barndom, och ibland blir den föreställda 
dialogen mellan barnet och den vuxna kvinnan mycket tydlig. Teresa säger 
till exempel att hon i treårsåldern fick sitt porträtt målat av en känd 
målare, och från det ”tittar förfärligt sorgsna och allvarliga ögon på mig, 
jag var tre år men ser redan mognare ut. En liten flicka tittar, här har jag 
en hårlock, en enda sorg, något otroligt.” Här finns en pendling mellan 
olika jag och olika tempus: flickan tittar på mig (jag är den vuxna) och jag 
(flickan) tittar sorgset från bilden. Jag var tre år och jag har en hårlock. 
Och på ett annat ställe: 

 
Nu arbetar jag på det ibland, på det milda viset att nu är jag vuxen 
och jag tar hand om dig. Jag har ett kort på mig själv: en docka har 
ramlat för mig och det finns igen en sådan bottenlös sorg i ögonen, en 
sådan liten hjälplös varelse. Men då tar jag hand om mig själv, jag 
lämnar inte henne så ensam längre.  
 

Teresa är mycket inspirerad av psykologiska terapimetoder. Här växlar 
hon mellan identifikation och skillnad och använder dialogen mellan sitt 
barnsliga (ledsna och sårbara) jag och sitt vuxna (levnadskloka och 
omhändertagande) jag, för att få perspektiv på sin utveckling och få den 
gamla sorgen att läka. 

Också utvärderingarna av de signifikanta personerna växlar. Modern 
kritiseras skarpt och beundras helhjärtat för olika aspekter av sitt liv och 
sin uppfostran. Pappan framställs som en alltigenom varm och älskvärd 
person, men alltför undfallande gentemot moderns bråk – det är en viktig 
markering, för det har Teresa insett då hon började arbeta med sin egen 
självkänsla i parrelationen, och vägrade att låta sig behandlas nedlåtande.  

Det ”vi” som skapas är ofta barnet och familjen. Ibland känner sig 
dock barnet ensamt och utled på att föräldrarna förlägger sitt engagemang 
till ett annat ”vi” – societeten.  Däremot är barnet och familjen sällan 
eller aldrig ett ”vi” med det övriga samhället, utan det vimlar istället av 
kontrasteringar. Budskapet är att där ute var folk torftigt klädda och 
socialt nivellerade, de sparade och gnetade och sörplade när de åt. 
Hemma hade vi stil, klass, operabesök och manérdrill.  Barndomsfamiljen 
är aldrig ett ”vi” med socialismen eller Partiet: faderns degradering ställs 
mot de andras karriärer, hans ståndaktighet mot politiskt lismande. 

Barndomsberättelsen utspelar sig i ett semantiskt fält av fyrtio- och 
femtiotalets familjeideologi, vilket skänker den berättade livsstilen en aura 
av pittoreskhet och politiskt motstånd. En avgrundsdjup klyfta frammanas 
mellan familjen och den socialistiska staten. Även om uttryck som ”leva 
på myter” och ”fullkomligt missanpassad” låter raljerande och rätt 
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negativt, får de en annan klang då deras föreställda motsats – anpassning 
till tidsandan – för Teresa tycks innebära att dras in i den allestädes 
närvarande gråtristessen och konformismen. Mammans feminina 
utstrålning är viktig i sammanhanget; under stalinismen betraktades en 
välvårdad kvinna som statens ideologiska fiende. Den i klänning, hatt och 
smycken iklädda kvinnan signalerar en vägran att befatta sig med 
femtiotalets offentliga neopuritanska ideal, personifierad av en bastant 
kvinna i arbetskläder, körandes traktor med säker hand (jfr Drakulic 
1994:40, Dziegiel 1998, Delorme 2001). 

Den konsekvent anakronistiska livsstilen organiseras i berättelsen i 
kontrast till den värld som är realsocialismens, och framställs som en 
obruten kedja av politiserade motståndshandlingar. I barndomshemmet 
återskapas och celebreras kännemärken av en social ordning vars 
materiella och samhälleliga grundval vittrat bort. Den statliga ideologin 
för social jämlikhet eller jämställd familjemodell med två 
förvärvsarbetande makar hålls på behörigt avstånd, till förmån för en 
konservativ familjemodell, salongsprat och societetsbesök. När familjen 
fråntagits det ekonomiska kapitalet vårdar den omsorgsfullt det sociala 
och kulturella – vilket innebär ett politiskt och symboliskt kapital, erkänt 
under sin tid av andra som opponerar sig mot socialismen, och likaså 
värdefullt under  transformationen. 

 
En ”socialistisk” barndom? 

Ania berättar med en blandning av varm humor och dråplig ironi om sitt 
barndomshem som präglades av föräldrarnas yrkesambitioner och deras 
starka engagemang i realsocialismen. Hennes mamma kom från en fattig 
arbetarfamilj, pappan från en bondefamilj, där de från unga år fick axla ett 
tungt ansvar för försörjningen. De började förvärvsarbeta tidigt, pappan 
blev milis och mamman administratör, de gifte sig och fick barn, hjälpte 
sina egna åldrade föräldrar – och trots detta lyckades genomföra 
högskolestudier på distans. Det måste ha krävt en stenhård självdisciplin, 
säger Ania beundrande. ”De fick något i livet bara tack vare sin egen 
ambition och sitt eget hårda arbete, därför uppskattade de utbildning så 
mycket”.  

Föräldrarna trodde också djupt på det socialistiska systemet, säger 
Ania, de engagerade sig i Partipolitiken, röstade i alla val och bevakade 
TV program från möten och kongresser, något hon som barn inte begrep 
ett dugg av och retade sig på. Ett tema som introduceras nästan 
omedelbart är den underliggande spänningen mellan föräldrarnas katolska 
rötter och den historiematerialistiska filosofi som miliser som deras 
familjer förutsågs tillägna sig. ”Mina föräldrar kunde inte gifta sig i kyrkan, 
och det var en riktig tragedi för dem”, säger Ania. Att fadern var i statens 
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tjänst krävde att de skulle bojkotta religionen och kyrkliga ritualer. 
Mamman lyckades inte vara helt konsekvent och flickorna både döptes 
och tog Första Nattvarden, viktiga sakrament i den katolska kyrkan: 

 
Mamma gick då och då i kyrkan genom åren, det var en förfärlig 
hemlighet, för det var förbjudet för miliser och deras familjer. Alla 
kyrkliga förbindelser hölls väldigt hemliga. Jag och min syster döptes i 
någon gudsförgäten by, och Första Nattvarden ordnade mamma för 
oss i smyg så att inte pappa behövde veta om den. Men någon tjallade 
och pappa fick skriva rapport och ange sin egen familj. Som straff 
degraderades han från major till kapten, och så förblev han en evig 
kapten ända till pensionen.  
 

Marxismen och katolicismen framställs nästan som kämpande om själarna 
i familjen. Ania använder starka uttryck, utan omsvep: ”tragedi”, 
”tjallade”, ”degraderades”, ”förfärlig” hemlighet, ”gudsförgäten” by, ”evig” 
kapten. Mammans yttersta försiktighet, allvaret i hennes förseelser och 
pappans degradering lämnar spelrum åt fantasin hur familjeatmosfären 
påverkades.  

Faderns milisarbete hade för barnen en aura av hemlighetsfullhet, 
plikttrogenhet och beredskap kring sig. Än idag är Ania inte säker på vilka 
hans arbetsuppgifter var, så tabu var det att fråga. Hans ansvar hemma 
begränsade sig till att sköta om familjens kolonilott,  stryka då och då, 
och utföra inte särskilt frekventa grovsysslor, säger Ania skrattande. 
Resten lämnades åt modern, och den ojämna ansvarsfördelningen ledde 
ofta till dispyter. Mamman kapitulerade alltid inför hänvisningarna till 
faderns viktiga arbete och oregelbundna arbetstider; han försvann på 
nattjourer, mystiska uppdrag och fältövningar dagar eller veckor i streck. 
Då lämnades mamman ensam med de två barnen och eget krävande 
yrkesarbete. 

En stark minnesbild berör ”krigstillståndets” (det interna 
undantagstillståndets) införande 13 december 1981, då pappan inte kom 
hem för natten:  

 
Plötsligt var det krig och far var borta, under två veckor, man fick inte 
skicka honom varken mat eller klädesombyte, ingenting, ingen 
kommunikation… Då var alla milisstyrkor i högsta beredskap, man 
internerade vissa personer på morgonen och de kommande dagarna, 
man förväntade sig något samhällsutbrott och alla styrkor var 
mobiliserade, och far var i centrum… Vi visste inte var han fanns eller  
vad han gjorde. 
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I polska nutidshistorieanalyser är det ”interna” krigstillståndet, d.v.s. en 
period av militärdiktatur under ledningen av general Wojciech Jaruzelski, 
en omstridd händelse. Från augusti 1980, då Solidaritetsfacket 
legaliserades, skakades Polen av återkommande strejkvågor och en stark 
samhällelig reform- och frihetssträvan; genom att införa krigstillståndet 
sökte man att lösa den politiska krisen. Jag kan inte här göra rättvisa åt de 
olika tolkningarna av dess logik och legitimitet, men vill signalera att det 
är ett väletablerat och mångtydigt narrativt hjälpmedel (se även Piotrs och 
Adams skildringar i nästa kapitel).  

Ania och jag är ungefär lika gamla och när hon nämner ”kriget” minns 
jag omedelbart den morgonens kusliga, hemska förvirring av tysta 
telefonlinjer, militära kolonner på gatorna, gravallvarlig musik i radion 
och nyhetsprogrammets journalister klädda i militäruniformer. Jag 
hummar med sympati och föreställer mig lätt Anias oro och ångest då 
fadern dessutom var ”borta”. Att krigstillståndet kom ”plötsligt” antyder 
att fadern noga höll sin tystnadsplikt och modern och barnen blev lika 
överrumplade som majoriteten av befolkningen. 

Den poetiska sanningen i Anias minnesbild tycks handla om vanmakt 
och utlämnande. Milisyrkets och systemets intressen krockar påtagligt 
med familjelivets, den hemlighetsfulla militära operationen slukar pappan 
och lämnar de övriga åt sina öden. Vidden av den kollisionen är för 
mamman och döttrarna svår att förlika sig med, trots att de haft en lång 
erfarenhet av smärre konfrontationer.  

I Anias vidare berättelse framställs också mammans arbetsliv som inte 
alldeles lätt att förena med familjesituationen. Mamman var mycket 
engagerad i sitt kontorsarbete och jobbade ofta övertid, till exempel då 
hon skulle få fason på någon rörig avdelning. “Hon var duktig och kunde 
ordna allt åt alla, utom åt sig själv“, säger Ania och småler. Hon beundrar 
mammans målmedvetenhet och tillgriper en tydlig dynastisk strategi vad 
gäller den förebilden. 

Däremot är hon betydligt mera tveksam till moderns sätt att förhålla 
sig till barnen. För att få vardagen att gå ihop införde mamman en klar 
och odisputabel ansvarsfördelning för döttrarna; de fick turas om att städa 
lägenheten och diska var sin vecka. Själv lagade hon mat, på veckorna 
gärna någon storsats med soppa, som döttrarna enkelt kunde värma själva 
efter skolan. 
 

Hon var lite av en karl, otroligt dominant. Avskydde att städa och 
baka och sådana typiskt kvinnliga sysslor, hon undvek dem om hon 
bara kunde. [...] Hon var enormt välplanerad, också hemma stod hon 
mest för en bra arbetsorganisation och min syster och jag fick jobba 
(skrattar). På söndagarna avlade vi en teknisk rapport för henne. 
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Anias och systerns fritid förlades mest utanför hemmet och präglades av 
organiserade aktiviteter som dagis och lekis, och senare i skolan olika 
sportföreningar och långa dagliga träningspass. På somrarna åkte systrarna 
på flera koloni- och träningsläger i rad. I gymnasiet fick de själva tjäna 
ihop till en semester och de tog något timarbete eller åkte på 
ungdomsarbetsläger. Ania älskade att åka iväg och hade ingen som helst 
förståelse för de barn som grät efter mamma och längtade hem.   

Men väl hemma längtade hon efter närhet och ömhet. Efter en stunds 
prat vid matbordet gick alla till sina rum: barnen läste sina läxor, 
föräldrarna tittade på nyheter och reportage från kommittésammanträden, 
eller så spelade de bridge med bekanta. Uppfostran av barnen hade som 
målsättning att de skulle lära sig att ta sitt ansvar och inte vara till besvär. 
Dåliga betyg i skolan, även om de var sällsynta, kunde orsaka en smärre 
familjerättegång, där det krävdes bot och bättring.  Pappan hade höga 
krav på föräldraauktoritet och ansåg att “en sund distans“ mellan 
föräldrarna och barnen var nödvändig för respekten. Mamman hade en 
mjukare inställning med viss självironi och humor, men i alla principiella 
uppfostringstvister ställde hon sig solidariskt vid hans sida.  

 
Mina föräldrar förverkligade sig själva i målinriktade aktiviteter 
snarare än i ömsesidiga kontakter. Innerst inne visste man att det 
grundade sig på kärlek, men det uttrycktes inte. Jag saknade värme 
och jag lovade mig själv att mina barn aldrig får sakna det.  
 

Här använder Ania minnesbilden i en antitetisk strategi, för att 
uttryckligen visa var hon själv står i barnuppfostringsfrågan: värme och 
ömhet, de av henne efterlängtade kvaliteterna, får högsta prioritet.  

Ania minns sig själv som ett överkänsligt och mycket lättsårat barn, 
känslostormarna rasade inom henne utan att få utlopp. ”Jag minns att jag 
alltid funderade mycket, men inte sade vad jag kände, för det fanns ingen 
att säga det till. På alla fotografier [har jag] stora, förvånade, egentligen 
skräckslagna ögon.” Hon ser dock föräldrarnas konservativa och 
auktoritativa hållning inte som ett medvetet ont, utan som ett arv från 
deras egna strävsamma uppväxtvillkor: 
 

Jag tror att det kom sig av att de hade det så hemskt svårt i livet, att 
ingen någonsin skämde bort dem, och att de var tvungna att vara 
bestämda och agera, och för känslor fanns det inte riktigt tid… 

 
Pappan ingöt i Ania en känsla av pålitlighet, men var samtidigt inbunden 
och rätt tungsint. Eftersom han under lång tid hade två döttrar lärde han 

111



dem att flickor kan allting lika bra som pojkar, om det så gäller sport eller 
att hamra och spika, och Ania blev ofta pappans tekniska medhjälpare.  

Mamman var gladlynt och extrovert, men otålig och despotisk. Hon 
tålde inte gnäll, “tjafs“ och sura miner, och  barnens gråt gick henne 
direkt på nerverna. Allt skulle gå snabbt och redigt till utan att någon 
hängde läpp. “Hon var totalt okvinnlig“, konstaterar Ania och skrattar 
hjärtligt vid minnet: ingen flärd, smink eller parfym. Kort hår, skrynkelfria 
kläder. Även döttrarnas hår klipptes kort för att det var praktiskt och 
lättskött, och Ania minns att hon en gång efter klippningen gråtandes 
vägrade gå till dagis. Reflektioner kring kvinnlighet ställs på sin spets när 
Ania jämför sin egen och sin pojkväns mamma (den blivande svärmodern): 
 

Ania: Mitt intryck var, o, vilken fin, vilken vacker kvinna! Hon har 
alltid lite makeup, snygg frisyr, plockade ögonbryn, eleganta kläder. 
Hon kan göra allt sådant själv, och så kan hon faktiskt baka kakor!!!  
(skrattar) Allt vad en kvinna borde kunna, även i stereotyp mening! 
Och min mamma...  OK, hon gick i kjol, men till den hade hon 
platta skor, herrjackor, kort hår, bara lättskötta kläder. Inga 
extravaganta underkläder, (skämtsamt djup röst) trosor – varma och 
rejäla! Behåer – (visar med händerna) som pansrar!… ja hon var helt 
otrolig...  
(vi gapskrattar båda så vi kiknar) 
Ania: Det fattades bara militäruniformen som kronan på verket. Min 
svärmor var hennes fullständiga motsats. Där en energisk, bestämd 
och tyrannisk halvkarl, och här en essens av subtilitet och skönhet... 
 

Ania är skådespelerska och när hon uppsluppet imiterar sin mammas 
utstyrsel kan jag inte låta bli att gapskratta med henne. Det vi finner så 
lustigt är egentligen inte bilden av denna enskilda kvinna med specifika 
preferenser. Anias parodi får en resonans i otaliga humoristiska 
framställningar av ett ”socialistiskt”, flärdfritt och manhaftigt kvinnoideal 
som mamman tycktes förkroppsliga. I öststaternas folklore hade detta 
ideal utrustats med missklädsamma kläder och chosefria underkläder (jfr 
Drakulic 1994:40ff, Andruchowycz 2002:65ff, Dziegiel 1998:160). Enligt 
Slovenka Drakulic (1994) tenderade öststaternas makthavare att betrakta 
utseendeestetiken som ett ytligt, borgerligt påfund. Eftersom kvinnorna i 
lag var jämställda och förväntades arbeta lika bra som männen, skulle de 
inte behöva skönhetsmedel och knep för att behaga männen; ”det 
kommunistiska skönhetsidealet utgjordes av en bastant kvinna som såg ut 
ungefär som en man” (Drakulic 1994:40). Den ukrainske författaren Jurij 
Andruchowycz (2002:66-67) skriver humoristiskt attt den sovjetiska 
statens syn på saken var att rejäla och anständiga pantalonger, flanellinnen 

112



och pansarbehåer med totalsäkra knäppningar skulle skydda från 
hypotetisk förkylning och stödja sund fortplantning, samt – genom att 
utgöra ett allvarligt hinder för sexualdriften – värna om folkets moral. 
 Trots att Ania nämner det ”stereotypa” i att klassificera vissa 
kompetenser och intresseområden som kvinnliga räknar hon ändå upp en 
hel rad färdigheter där hennes mamma inte passade in i rollen. Utseendet 
läggs fram som det slutgiltiga beviset. Med sitt högprioriterade yrkesliv, 
sitt bestämda, osentimentala sätt och sin avsky för städning och bakning 
klassificeras mamman som en halvkarl, och det politiska engagemanget 
gör att hon underförstått förkroppsligar det realsocialistiska 
kvinnoidealet. 
 Ania betonar sin och systerns tilltagande kritik av flera av de regler 
och politiska sanningar som rått hemma; de ifrågasatte och tänjde på 
gränserna genom diskussioner och bråk. Med tiden blev föräldrarna mer 
toleranta och flexibla. ”Jag har alltid haft det intrycket att far hade insett 
att vi var tänkande varelser och att han inte kunde stävja oss”, säger Ania. 
Till exempel ville flickorna gå på kyrkans religionslektioner med sina 
klasskompisar, och i gymnasiet fick de sin vilja igenom. Fast när systern 
vägrade att rösta i sitt första val, med motiveringen att vallistan var styrd 
och resultatet förutbestämt, tog pappan det ändå som ett personligt 
angrepp. Han kom dock till Anias kyrkliga vigsel: 

 
Pappa beklagade att han inte kunde komma och skrev direkt en 
rapport att dottern skulle gifta sig kyrkligt. Men sen kom han ändå, 
fast han satt gömd längst bak, så att ingen skulle klaga. Det var 
lustiga, konstiga och dumma tider.  
 

I citatet återvänder Ania till de ideologiska renlevnadskravens påverkan på 
faderns handlingsutrymme. Bilden av pappan som så gärna vill se sin 
dotter i en av hennes livs viktiga stunder (då hon på sätt och vi tar farväl 
av ursprungsfamiljen), men som för den skull måste både skriva rapport 
och sitta undanskymd, avrundas med Anias reflektion om att de “lustiga, 
konstiga och dumma“ tiderna tvingade fram paradoxala beteenden. 

I berättelsen blir förlåtelse och försoning möjliga tack vare att det 
görs en implicit bodelning mellan den ständigt bekymrade och egentligen 
välmenande pappan som suttit fast i systemet, och den offentliga person 
som varit det nämnda systemets bevakare. Han befinner sig i kläm mellan 
milisyrkets mångbottnade krav, sina egna ambivalenta övertygelser, frun 
som gjorde förbjudna saker i smyg och de ifrågasättande döttrarna. Hans 
roller ter sig sannerligen svårförenliga.  

Vilka ”vi” finns det i berättelsen? Oftast är det systrarna mot de 
oförstående och dominanta vuxna. Ania och systern döps i hemlighet, de 
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får städa och diska, de värmer upp maten efter skolan, de har otaliga 
fritidsaktiviteter, de börjar ifrågasätta. När pappan är borta under 
krigstillståndet enas dock mamman och döttrarna i den gemensamma 
oron för honom: ”vi” visste inte var han var. I de mest sårbara stunderna 
är berättarjaget rätt ensamt i världen: jag funderade mycket, jag hade stora 
skräckslagna ögon, jag saknade värme. 

Anias barndom utspelade sig enligt konstens alla regler vad gäller 
realsocialistiska familjeideal – det rör sig alltså om en svunnen och under 
transformationen starkt kritiserad politisk korrekthet, vilket är en implicit 
resonansbotten i Anias skildring. Berättelsens tydligaste utvärderingsmall 
är dock det psykologiska välbefinnandet. Trots den ofta förekommande 
humoristiska tonen klingar utvärderingen för det mesta negativt. Det finns 
inslag av djup indignation och sorg över föräldrarnas antitaktila, 
auktoritativa och fyrkantiga hållning. Men det finns även försonande drag, 
då det vuxna berättarjaget söker förstå vad tillkortakommandena kunde 
bero på. Föräldrarna framställs då som välmenande, hårt arbetande 
människor, smått tragiska i sina tappra försök till jämkning mellan 
inkongruenta ideologier samt mellan arbetslivets och familjelivets krav. 
De tror innerligt på systemet, men även på den katolska läran, och brottas 
svårt med sina motstridiga lojaliteter. Modern vill förena arbete och 
familj, och blir brysk och bestämd för att det skall gå vägen. Föräldrarna 
älskar barnen, men kan inte uttrycka kärleken. Indirekt härleds alltså 
konflikthärdarna och de känslomässiga trauman till politiska, sociala och 
samhälleliga faktorer samt till ”tiderna”, som var dumma och konstiga och 
inte tillät någon balansgång. Dekonstruktionen möjliggör en sorts 
frikännande strategi gentemot föräldrarna (om man travesterar Hankiss 
(1981) uppdelning) och låter Ania i viss mån försonas med den varken 
politiskt korrekta eller särskilt lyckliga barndomen. 

I dynastisk anda beundrar Ania helhjärtat föräldrarnas ambitioner och 
målmedvetna satsning på utbildning och yrkesliv. Hon själv är väldigt 
engagerad i sitt reporterjobb och utför i intervjuns stund en ytterst svår 
balansgång mellan de orimliga arbetsvillkoren och den egna familjen; hon 
lägger främst skulden på sig själv för att vardagsbestyren inte fungerar. 
Sina föräldrars barnuppfostran framställer Ania däremot antitetiskt och 
understryker den egna ansatsen att premiera dialog, kärlek och värme. 
Anias förhållande till moderns (o)kvinnlighet är mycket ambivalent och i 
den fortsatta levnadsberättelsen går temat som en röd tråd. Flera gånger 
tillstår Ania skrattande, i en både dynastisk och självfrikännande anda, att 
moderns förebild starkt har etsat sig fast i henne. Utanför familjens och 
sportens värld har dock hennes ointresse för feminin framtoning 
betraktats som ett socialt handikapp, och Ania poängterar sina försök att 
anpassa sig till omgivningens förväntningar och bli mer ”kvinnlig”. 
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Familjelyckan och allmänna bristtider 

Piotr berättar humoristiskt och ömsint om sin barndomsfamilj. Han 
upplevde hemmet som ett säte för harmoni, utan större tvister och gräl, 
och föräldrarna som ett sammansvetsat, ömsint och tillgivet par. Den 
sortens sammansvetsade ömsinthet är också normgivande för Piotr i hans 
eget förhållande. 

Pappan drev en TV–reparationsverkstad, och mamman var länge 
hemmafru. Barnen behövde aldrig gå på dagis, men när de började skolan 
och familjeekonomin krävde mer än en lön började mamman arbeta i 
samma verkstad som pappan. Det visade sig snart att hon var så 
välorganiserad och energisk att hon blev helt oumbärlig. Trots sitt 
bondeursprung och bara en kort yrkeserfarenhet som hemhjälp lyckades 
hon lära sig allt om verkstadsaffärerna, fast utan att skaffa några formella 
meriter. Hon har så småningom tagit över ledningen av verkstaden, då 
fadern fick en högre post. Mamman är en ”härlig” figur i Piotrs liv och 
han är märkbart stolt över henne:  
 

Hon är en mycket välorganiserad och ofantligt energisk person – det är 
klart att om man har god relation till sina föräldrar så skryter man om 
dem – men hon är intelligent, och någonstans har hon tagit igen alla 
luckor i utbildningen, av bara farten, så det märks absolut inte att hon 
inte har utbildning. 

 
Med pappan hade Piotr en god och hjärtlig relation, även om de aldrig 
kom varandra riktigt nära. Pappan var vänlig men inbunden och initierade 
inga djupare samtal. Piotr retade sig lite på hans pedanteri: alla ting hade 
sin givna plats, allt var sorterat och prydligt, det förfäktades renlighet och 
ordning. Till jobbet gick fadern alltid klädd i grå kostym, medan mamman 
gillade att klä upp sig lite.  

Fadern höjde aldrig rösten mot sonen. När Piotr slarvade med skolan 
höll fadern ett litet allvarligt tal och underströk att han måste ta ett eget 
ansvar för skolgången och livskarriären; Piotr förstod och skärpte sig. Det 
förbryllade honom att fadern kunde framkalla en så stark respekt hos de 
flesta människor, fast han betedde sig ”vanligt och vänligt”. Även de 
annars så livliga barndomskompisarna drog omedelbart ner på 
röstvolymen och lektempot när fadern kom hem.  

”Familjen var helt traditionell, far jobbade och tjänade pengar, men 
det betydde inte att han kom hem och tog en tidning och frun bara stod 
där med kastruller”, säger Piotr i en sorts indirekt inlägg i jämställdhets-
debatten. Det fanns en strikt uppdelning av sysslor till lättare och tyngre, 
som ”kom av sig självt på något sätt.” Mamma lagade mat i alla tider och 
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pappan lade sig aldrig i det, för ”det var en typisk kvinnlig roll”. Han 
eldade i kakelugnar, reparerade och renoverade.  

Den uppdelningen överfördes inte på barnen, eftersom Piotrs äldre 
syster systematiskt slingrade sig ur allt vad hushållsarbete hette. När hon 
kände på sig att någon syssla skulle tillfalla henne hittade hon på ursäkter, 
som extra aktiviteter i skolan. Piotr kallar henne skämtsamt och 
överseende för det svarta fåret i familjen. Han själv hade en mängd 
uppgifter vad gäller städning, diskning och inköp; ”många sysslor hade lite 
slumpmässigt häftat sig fast vid mig, och så har det förblivit”. Systern var 
dock en suverän lekkamrat. Vid alla utelekar på gården var hon  ”det 
dominanta elementet” och styrde och ställde i barngruppen. En riktig 
liten ligist, duktig på att boxas och Piotrs pålitliga försvarare om han 
mobbades av äldre pojkar. De var länge ett sammansvetsat syskonpar som 
hängde ihop ute i ur och skur. I hemmet gillade systern att vara 
upprorsmakerskan, och trots att hon och pappan var mycket fästa vid 
varandra grälade de ofta. Hon utmanade konsekvent familjetraditionerna 
och kom gärna för sent till julmiddagen, vilket alltid retade gallfeber på 
pappan. Hon kunde även skälla ut honom efter noter ifall han bad 
mamman att sy in en skjortknapp. Piotr säger skrattande att han håller 
väldigt mycket av sin syster, men det är en vedertagen sanning i familjen 
att hon ärvt sitt temperament efter farmodern, av släkten betraktad som 
en egotrippad och terroriserande ragata och inofficiellt kallad för 
Gudfadern.  

I barndomsbeskrivningen uppmärksammas hur de ekonomiska och 
politiska samhällsvillkoren hanterades i familjen. Från sin tidiga barndom 
minns Piotr att familjen bodde inkvarterad i en trerummare befolkad av 
tre familjer. De ursprungliga ägarna till lägenheten fick två extra familjer 
tvångstilldelade efter andra världskriget, då bostadsbristen var akut i det 
sönderbombade landet. Det rådde en atmosfär av ständig konflikt. Ägarna 
gjorde allt för att vara besvärliga och få bort de oönskade gästerna; de 
störde, stojade och festade högljutt. Piotr har diffusa minnen av nätter då 
pappan var i beredskap att hämta milisen, ifall festandet skulle spåra ur. 
När familjen till slut fick flytta till en egen tvårummare kändes det som 
rena himmelriket. 

Trots att det inte fördes några samtal om politiska spörsmål hemma 
insöp Piotr och systern viss känsla för det tillåtna och det förbjudna i 
samhället. Det fanns inslag som de tyckte var märkliga, men som det var 
klokast att inte prata om: 

 
Till exempel var far en inbiten lyssnare av Radio Free Europe (Radio 
Wolna Europa), han gjorde aldrig någon hemlighet av det, men när vi 
lade oss för natten så gick han till köket där det fanns radio och 
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lyssnade. Inte så att han gömde den under filten (skrattar), men i alla 
fall under sextiotalet fanns en sådan stämning att vissa saker… Ingen 
hade talat om för oss att det var förbjudet, men vi visste på något sätt 
att man inte bör tala om det helt enkelt. 
 

Radiostationen Free Europe blev legendarisk under Folkrepubliken. Den 
finansierades av USA kongress och sände politiskt subversiva och 
oppositionella program till de socialistiska länderna; 1952 kom det första 
programmet på polska. Stationens mål var att upplysa polackerna om de 
fakta, nyheter och samhällsanalyser som förpassades från de censurerade 
officiella sändningarna i statliga radiokanaler. I citatet kommenteras en 
stämning av outtalat hot, och kanske förebådar inslaget Piotrs senare 
engagemang i oppositionen. 

Ett tema som elaboreras i barndomsskildringen är föräldrarnas skilda 
förhållningssätt till den informella ekonomin. Ett karaktärsdrag som Piotr 
alltid väldigt mycket uppskattat hos pappan – då som nu – var hans 
”nästan sjukliga ärlighet”. Den obändiga moralen var dessvärre föga 
framgångsrik i de rådande ekonomiska omständigheterna.  

 
Jag tror att far fick en rad nederlag i livet, bland annat materiella 
sådana, för att han helt enkelt inte passade in i ett vardagsliv där alla 
gjorde skumma affärer. Far var en sådan som skulle göra allting lagligt, 
i vanlig icke-ideologisk mening. Och vi levde under allmänna 
bristtider (skrattar), det rådde brist på många saker, och man behövde 
”fixa”. Min mamma hade inte sådana  betänkligheter. Som med den 
symboliska chokladen: om någon ville att ärendet skulle gå fortare 
och slippa vänta en hel vecka, eller om hon ordnade reservdelar åt 
någon, då fick hon praliner eller kaffe. Det var något allmänt. […] 
Men hos far var det absolut otänkbart, människan som skulle ”fixa” 
något på det viset åkte genast ut, artigt men bestämt. 
 

De ord Piotr använder tillhör en välkänd vokabulär för den ekonomiska 
krisen samt för de navigeringsåtgärder den frammanade (jfr Wedel 1986). 
Både i folkmun och i vetenskapliga samhällsanalyser brukar man tala om 
allmänna bristtider (czasy ogólnego niedoboru), att göra skumma affärer 
(kombinowac), samt fixa fördelar genom bekantskaper eller mutor 
(zalatwic) – betydelsemättade uttryck svåra att entydigt översätta. I citatet 
betonas det vanligt förekommande och allmänna; i relief mot detta 
framstår pappan som ett sannerligen hedervärt undantag. 

Enligt Piotr stålsatte sig pappan mot alla försök att gå utanför de 
lagliga ramarna, medan mamman alltså var betydligt mer flexibel. När det 
var dålig tillgång på vissa varor på sjuttiotalet lärde hon sig att utnyttja 
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och skapa informella nätverk, inom och utanför TV-verkstaden. Det 
utkristalliserades ett system av tjänster och gentjänster, och kunderna i 
verkstaden brukade rangordnas beroende på sina ”tillgångar”. 
Föreståndaren i köttbutiken hade alltid förtur i verkstaden, och så fick 
mamman köpa kött utan problem. När expediten i möbelaffären behövde 
en tvättmaskin ordnade mamma den, då fick hon möbler till en annan 
bekant, och kunde själv fordra något från denne. ”Mamman har en sorts 
mafiosokapacitet, ingenting kriminellt, men många förbindelser”, säger 
Piotr skrattande; hon fick ett välförtjänat rykte om sig att kunna ”fixa” 
precis allting. 

Pappan ansåg att alla hushåll borde se till att själva klara sig 
ekonomiskt, och han ogillade starkt att behöva låna eller låna ut pengar. 
Om mamman behövde ett litet lån någon gång ordnade hon det i 
hemlighet från någon släkting, så att inte pappan skulle känna sig 
misslyckad – han tog ju ändå en massa extrajobb vid sidan om verkstaden, 
trots sin svåra reumatism och kärlkramp. Piotr betonar att pappan föddes 
i fel tid. Med sin minutiösa ordningsamhet och rättskaffenhet skulle han 
bli en suverän tjänsteman under mellankrigstiden, eller ännu bättre i det 
österrikiska kejsardömets byråkrati. Däremot var han helt missanpassad 
då tiderna krävde navigering, informella tjänster och presenter. 

 
Piotr: Vi kände aldrig av krisen hemma, men det var inte tack vare far 
utan mamma. 
Katarzyna: Vad sade far om det? 
Piotr: Han tolererade det. […] Jag tror att han förstod att man måste 
göra på det viset, för det var tidens tecken och man inte kunde leva 
på annat sätt. Men själv kunde han inte gå in i det och så litade han 
mer och mer på mamma. Man han var suverän på att ordna officiella 
ärenden. Han gick in på ett kontor och behandlades aldrig som 
mannen på gatan, det har jag sett flera gånger.  
 

Självklarheten i att ”man måste” göra på det viset och att det var ”tidens 
tecken” markeras starkt. Detta lämnar mamman inget val: hon måste, för 
att familjen skall klara sig, tillgripa informella nätverk. Det är tidens 
tecken, den ostadiga samhällsekonomin, som slår in en kil i den 
traditionella  familjen.  
 Pappan har i beskrivningen många fina dygder (som Piotr tycks 
beundra och anlägga ett dynastiskt förhållningssätt mot). Han är hederlig, 
moraliskt ståndaktig, respektingivande i kontakter med människor och 
myndigheter. Under den korrumperade bristekonomin blir hans goda 
egenskaper tragiskt oanvändbara. Då gäller det att smidigt kunna 
manövrera bland ransoneringar, tilldelningar och kontakter, att ge ynnest-
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bringande presenter och utnyttja bekantskaper. En känsla av misslyckande 
hotar den idogt arbetande familjeförsörjaren, i synnerhet när hans fru visar 
oanade talanger. Hennes förvärvsarbete är mycket framgångsrikt, och hon 
blir dessutom bristekonomins formidabla levnadskonstnär, beundrad och 
respekterad i fixarnätverken. Med grace förser hon familjen med både 
förnödenheter och lyxartiklar som kaffe och praliner. Pappan vill helst 
inget veta för att inte behöva fördöma, och ”tolererar” utan att godkänna. 
För att skona hans sargade självkänsla och etiska betänkligheter sker 
mycket av mammans verksamhet ytterst diskret; faderns moraliska 
ståndpunkt respekteras och han får stå över den jordnära manövreringen. 
För hans skull bevaras även ansvarsområdena hemma. En del av 
hushållsplikterna skeppas över till sonen; dottern som konsekvent slingrar 
sig blir familjens svarta får; hon är också den enda som ifrågasätter faderns 
konservativa beteende i parrelationen. 

Piotr uppskattar helhjärtat mammans talanger, men själv intar han en 
rätt negativ ställning till tjänste- och presentutbytet: 

  
Det var allmänt och jag anser att det inte var klandervärt, fast jag har 
också tagit över från far att jag inte ser gillande på det, för om någon 
försöker med mig så reagerar jag snarare med avoghet… Det är 
kanske inte moraliskt oroande, för jag antar att det är en vedertagen 
sed när man vill visa tacksamhet, men jag föredrar att vara medveten 
om att jag gjorde något snällt och inte behöva tackas för det. […] 
Sådana situationer har alltid generat mig. 

 
I beskrivningen av föräldrarnas kontrastrika hantering av de föränderliga 
vardagslivsvillkoren intar Piotr en något ambivalent ställning. Han 
beundrar moderns intelligens och driftighet och imponeras av de tidigare 
oanade talangerna; samtidigt som han sympatiserar med faderns principer. 
Sitt eget yrkesliv beskriver Piotr i termer av att vara dåligt rustad för 
transformationstidens krav på karriärtänkande och smidighet. Trots att 
han är anställd som ”manager” i en privatfirma ser han det som en 
tillfällighet, och eftersom han associerar karriär i näringslivet med att göra 
reklam för sig själv, vill han inte finna sig i spelets regler. Skildringen av 
föräldrarnas personligheter och förändringsvilja används för att förebåda 
en sorts dynastisk blandning, där intelligens och flexibilitet beundras, 
dock med en tydlig slagsida för faderns moraliska principfasthet, även om 
den resulterar i sämre anpassningsförmåga. 
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Diskussion 

 
Självet och världen 

Början sägs ha en speciell betydelse för hela historien: berättaren bygger 
upp sceneriet, bestämmer vilken roll han/hon vill spela, och ger ofta 
utkast till viktiga teman (Gullestad 1996.27, Heinritz 1996:194ff). I förra 
kapitlet presenterade några intervjupersoner sina släktberättelser som en 
personlig identitetsgrund, i detta kapitel dominerade 
erfarenhetsberättelser om (det sociala) jagets formering. Barndomsminnen 
är alltså en av många resurser för att skapa en bild av självet.  

I den västerländska traditionen brukar barndomsberättelsen som 
genre präglas av att de mest livliga beskrivningarna handlar om starkt 
känsloladdade situationer och upplevelser. Det kan röra sig om intensiva 
stunder av lycka och eufori, eller – kanske ännu oftare – smärtsamma 
erfarenheter av svek, avvisande, missförstånd och maktlöshet. Det är 
lättare att ge en berättelseform till episoder med bryt- eller vändpunkter 
än till harmoniskt varande eller vardagslunk. Ofta anförs minnen av att 
självklarheten av att vara i världen och att vara en del av världen störs – 
t.ex. då barnet har gått vilse, är i fara eller blir bestraffat. Den typen av 
känsloladdade beskrivningar tolkas av antropologen Marianne Gullestad 
som hågkomster av ”att träda in ett kulturellt universum”, vars idéer, 
värden, sociala regler, förbud och föreskrifter blir påtagliga, och så att säga 
”träder in i barnet”. (Gullestad 1996:26-27) 

Inspirerad av Gullestads resonemang vill jag titta närmare på de 
berättade erfarenheter och insikter som intervjupersonerna anser viktiga 
för sina identiteter. Här skönjer jag två tendenser. I de flesta skildringar 
finns minnen av hur barnet lärt sig, på ett plågsamt eller lättsamt sätt, de 
normer, beteenderegler och förhållningssätt som gällt i familjen och dess 
närmaste sociala omgivning. Det handlar om en stegvis socialisation in i 
det kulturella universum som familjen, släkten eller kretsen definierat, och 
där barnet med varierande entusiasm infunnit sig i kultiveringsdrillen, 
familjedialogen eller den auktoritativa uppfostran. 

Den andra tendensen är skildringar av smärtsamma uppdaganden av 
den privata sfärens sårbarhet gentemot statspolitiska sammanhang. Barnet 
tvingas till insikt om att familjelivet är situerad i en större värld som utan 
förvarning kan invadera den lilla med ödesdigra konsekvenser. I 
Hieronims, Gabrielas och Lauras skildringar uttrycks en lycklig 
tillhörighet till familjen och dess sociala krets, där barnet sakteligen lär sig 
hur välden fungerar och finner den god. Men så inträffar ett plötslig och 
oåterkalleligt brott i detta flöde, och familjen och världen blir aldrig mer 
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helt sig lika, aldrig till fullo återställda. Det som går förlorat är inte bara 
barndomshem, vänner, kära omgivningar eller en älskad 
familjekonstellation. Också självklarheten i världens beskaffenhet och den 
ontologiska tryggheten rubbas i sina fundament – för barnet och för dess 
nära och kära. Gabriela minns sina föräldrars dunkla skräck, Lauras 
mamma blir svårt sjuk, Hieronims far försvinner och släkten flyttar ifrån 
gården och bokpaketet. Detta kulturella universum präglas av kaos och 
förlust. Det är svårbegripligt och överväldigande. Eftersom föräldrarna 
inte förmår anföra betryggande förklaringar, lämnas det berättade barnet 
hjälplöst och villrådigt. Inte ens det vuxna berättarjaget har helt försonats 
med sin förlust och sin värnlöshet. 

 
Nostalgi, svart retorik och ”hur vi överlevde kommunismen” 

De ”utvärderingsmallar” jag har funnit i materialet handlar om 
psykologiskt välbefinnande, socialt arv och politisk korrekthet. Inslag som 
av det vuxna berättarjaget idag betraktas som politiskt korrekta samt 
tillförande socialt och kulturellt kapital betyder inte nödvändigtvis det 
berättade barnets lycka (Teresas uppväxt) eller tvärtom (Jareks). 
Växlingen mellan den värdemässiga grunden kan alltså ge varierande, till 
och med motsägelsefulla, bilder av barndomen.  

Några berättelser klingar av nostalgi för allt det goda barnet upplevt – 
och antingen odramatiskt och ofrånkomligt vuxit ifrån, eller förlorat 
under själva barndomen. En nostalgisk syn på det förflutna framkallas ofta 
av trauman av historisk eller personlig diskontinuitet (jfr Elder 1981, 
Frykman 1994, Boym 2001), och i vissa berättelser uppenbaras den 
kvalitativa skillnaden i livet före och efter de smärtsamma erfarenheterna. 
Barndomen var underbar, världen överskådlig, familjen sammanhållen, 
tillhörigheten till plats och region självklar – fram till en viss punkt. I 
Jareks berättelse finns en delvis annorlunda diskontinuitet: den vuxne 
upplever att han lider en förlust av rätten till själva nostalgin, då de 
förändrade samhällsomständigheterna berövar honom de goda minnenas 
självklarhet. 

De flesta intervjupersonernas uppväxt utspelade sig under 
Folkrepubliken, och i sina skildringar använder de sig flitigt av etablerade 
narrativa hjälpmedel och offentliga (skräck)berättelser om 
realsocialismen54 . I detta välkända semantiska fält får Lauras upprörda 
hänvisning till lerig sörja och mörker i Nowa Huta resonans av de 
(nid)bilder av storbyggen som florerat i öststaternas medier och folklore. 
Piotrs beskrivning av fixarnätverken, Anias referens till krigstillståndet och 
pansarbehåerna samt Hieronims klagan över att staten förföljde de 
självägande bönderna, närs av stereotypier om tidstypiska politiska, 
ekonomiska och sociala betingelser. I intervjuernas framställningar av 
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levnadsvillkoren skönjer jag alltså en framträdande repertoar av svart 
retorik samt med den besläktade repertoar om ”hur vi överlevde 
kommunismen” (rika källor till kunskap om offentliga berättelser i dessa 
genrer är Slovenka Drakulics (1994) Hur vi lyckades överleva kommunismen 
med ett leende på läpparna och Leszek Dziegiels (1998) Paradise in a 
Concrete Cage). 

Så nämner Teresa med avsmak de simpla kläderna i affärerna och 
berättar omedelbart om familjens uppfinningsrikedom. Piotr säger att det 
rådde allmänna bristtider, men att de tack vare mamman aldrig kände av 
krisen hemma. Laura prisar festligheterna i släktens regi, där det bjöds 
både läckra delikatesser och utmanande parodier. Man berättar alltså om 
hur torftig och ofri barndomen under Folkrepubliken kunde te sig (för 
barnet eller den vuxna berättaren), men samtidigt hur familjen lyckades 
att klä sig fint, leva ett gott liv, skaffa förnödenheter eller i starka 
gemenskaper uttrycka alternativa värden och politisk protest. 
 
Familj, kön och stat – en ideologisk densitet  

”Är man uppvuxen i Östeuropa har man på ett tidigt stadium fått lära sig 
att politik inte är något abstrakt begrepp, utan en mäktig kraft som 
påverkar människors dagliga liv”, menar Slovenka Drakulic (1994:19). 
Relationen mellan familjen och staten tycks mycket riktigt vara ett 
vedertaget tema i barndomsskildringarna. Både barndomen och den 
samhällsformation den utspelade sig i är idag förgångna, vilket kanske 
ställer minnena av familjens förhållningssätt till statliga ideologier och 
praktiker i nytt ljus. Arten av förhållningssättet tycks ibland uppenbaras 
först då det vuxna berättarjaget, utifrån de nya politiska 
omständigheterna, rekonstruerar sina barndomserfarenheter. Medan vissa 
berättare fokuserar på familjens umbäranden och offerskap (splittring, 
föräldrarnas förändrade psyken, barnets trauma) poängterar andra sin 
familjs agentskap (motstånd, samarbete eller manövreringsförmåga) 
gentemot villkoren. Vare sig det handlar om dramatiska förändringar eller 
sega maktrelationer framförs över lag en insikt i att privatsfären är situerad 
i större politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, inte alltid för 
familjen eller barnet gynnsamma.  

Den implicita bakgrunden till flera barndomsskildringar utgörs av 
socialismens kön- och familjeideologi (med andra ord den paradigmatiska 
berättelse som staten sökte implementera). Alla moderna staters ambition 
är inte bara att inverka på människors levnadsvillkor utan även på 
föreställningar om familjen och barnuppfostran, genus och sexualitet. Det 
handlar inte om någon enkel automatik; det sker komplexa interaktioner 
mellan de lanserade modellerna och t.ex. klass- eller religionsbaserade 
uppfattningar. Människor finner idealen tilltalande eller föredrar 
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alternativa livsstilar, familjemodeller och könsgestaltningar. (Moore 
1988:128ff, jfr Einhorn 1993)  

I de forna öststaterna ansågs familj och kön ha varit omgivna av en 
ideologisk densitet. Kärnfamiljen omdefinierades som ”socialistisk”: den 
”grundläggande samhällscellen” vars uppgift var att producera och 
uppfostra framtida rättänkande medborgare. Vad gäller jämställdhet 
fokuserade marxismen–leninismen på produktion och klass- snarare än 
könsfrågor, men prognosen var uttalat optimistisk. Genom att män och 
kvinnor tillerkändes lika rättigheter samt garanterades ett förvärvsarbete 
(underlättat av skyddslagarna för moderskapet) skulle jämställdheten 
uppnås naturligt och oproblematiskt också på familjearenan. 
Lönenivåerna gjorde att familjeekonomin för det mesta krävde två löner, 
vilket frammanade ett massivt intåg av kvinnor i arbetslivet. Detta 
tillsammans med möjligheten till statlig matbespisning och barnomsorg 
skulle garantera jämställda förhållanden i hemmen: den yrkesmässigt 
emanciperade kvinnan samt “den arbetande modern“ skulle automatiskt 
frigöra sig från patriarkala bojor.55  De av staten lanserade idealen 
bemöttes dock även av etablerade kulturella familjetraditioner och den 
katolska kyrkans syn på familj och kön.  
 
Sega strukturer och motståndstaktiker 

I Anias berättelse tycks föräldrarna förkroppsliga den medvetna 
socialistiska människan: deras dispositioner och ambitioner samspelar väl 
med statens målsättningar, de arbetar hårt, de är ideologiskt engagerade, i 
barnomsorgen anlitar de allehanda statliga institutioner och vill fostra 
barnen till goda medborgare. De satsar lika mycket på förvärvsarbete – 
men blir långt ifrån jämställda i hemmet, där ansvarsfördelningen förblir 
traditionell. Fadern befrias från de repetitiva hemsysslorna, han får sista 
ordet hemma, hans mytomspunna arbete prioriteras, och mamman fogar 
sig trots sina yrkesambitioner och sin målmedvetenhet. Ansvaret för 
hushållet och barntillsynen läggs på henne. Enda chansen att förena detta 
ansvar med yrkesambitioner är att anlita barntillsyn större delen av dagen 
samt delegera hushållsuppgifter till de två små döttrarna, som utan pardon 
skolas in i några av de traditionellt “kvinnliga“ sysslor som mamman inte 
har tid med.  Moderns målmedvetna och manhaftiga uppenbarelse gör att 
hon i dotterns berättelse konsekvent förpassas bort från ”kvinnlighetens” 
sfär. Inte heller i Jareks berättelse leder mammans heltidsarbete till att de 
bekönade ansvarsområdena rubbas, i och med mormoderns 
ställföreträdande hemmafruroll. 

I två berättelser, Teresas och Lauras, intar familjerna tydligt en 
negativ hållning gentemot realsocialismen. Teresas föräldrar upprätthåller 
programmatiskt mellankrigstidens könsroller och livsstil som ett led i 
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politisk protest. Modern beundras för att ha lyckats med bedriften att 
förena societetsdamsroll med hushållsskötsel – utan tjänstefolk, utan att 
involvera fadern, och utan att förvärvsarbeta trots den knappa ekonomin. 
Den konservativa ansvarsfördelningen och moderns feminina framtoning 
förlänas i relation till femtiotalets kön- och familjeideologi en sorts 
oppositionell gloria.  

Lauras kvinnliga släktingar beröms för sin tilltro till att utgöra 
”halsen som styr huvudet”, även om de finner sig i rätt traditionella 
ansvars-områden. De väljer den dolda, försåtliga makten hellre än uttalade 
krav gentemot sina makar, och vinner små segrar på ett sätt som inte 
hotar de ultimata beslutsfattarna. Männen får otvetydigt utgöra 
”huvudet” i familjen, och även om kvinnorna tillstår den positionen med 
viss ironi så ser de till att den inte ifrågasätts. Eftersom makt och ansvar 
ofta sammanblandas (Magnusson 1998) kan kvinnornas övertygelse om 
sin egen dominans i familjen ses till och med som grundad på deras 
övergripande ansvar för denna. Inom den specifika lilla ”kvinnokulturen” i 
släkten utbyts berättelser och anekdoter, vilka indirekt förmedlar 
subversiva insikter om en makthierarki mellan könen och det lustfyllda i 
att kringgå den (Radner & Lanser 1993:2ff). Som antropologen Brit-
Marie Thurén (1988:270ff) påpekar konverterar indirekta maktmedel det 
hierarkiska arrangemanget mellan mannen och kvinnan till något närmare 
jämlikhet, dock utan att ifrågasätta själva den hierarkiska principen56 . 
Manipulationerna ger kvinnorna en känsla av kontroll och tillfreds-
ställelse, dock – visar det sig för Lauras mamma – på rätt bräckliga 
grunder.  

I tolkningen av varför Teresas viljestarka moder inte krävt faderns 
hjälp i hushållet samt varför Lauras kaxiga släktingar valt försåtliga medel 
kan man beakta dessa familjers/kretsars avoga inställning till 
realsocialismen samt deras katolska och romantiskt-patriotiska 
traditioner. Societetens faiblesse för mellankrigstiden, släktingarnas 
värdegemenskap med förtjusta utmaningar mot staten, antyder att 
ingendera krets vurmat för den med staten associerade familjemodellen av 
jämställda, heltidsarbetande makar. Ifall kvinnorna öppet skulle kräva 
jämställdhet hemma kunde de i den närmaste sociala kretsen beskyllas för 
att efterapa den kommunistiska retoriken. Å andra sidan har den katolska 
familjemodellen samt den romantiskt-patriotiska traditionen hyllat 
moderns självuppoffrande insatser för barnuppfostran och god 
familjesammanhållning (jfr Cwejman 1987, Kowalski 1992, Siemienska 
1994a,b, Stachniak 1995). Om släktens/kretsens kvinnor ville vara 
oppositionellt patriotiska och goda katoliker var den konservativa 
familjemodellen ett sätt att visa det, och de indirekta medlen en 
kvinnosläktklenod svår att ersätta.  
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Att beakta den samhällspolitiska kontexten kan också, som jag ser 
det, bidra till tolkningen av varför Teresa och Laura själva, trots egna 
emanciperade självpresentationer, beundrar de kvinnliga släktingarnas val 
och strategier. Att brilliant sköta både hushållet vid sidan om 
societetslivet, eller att vara en hemmafru som skapar ett härligt, tryggt 
hem för maken och barnen, omges av en aura av dåtida politisk protest – 
vilket för Teresa och Laura med råge tycks kompensera det faktum att 
denna ”protest” låste in kvinnorna i traditionella ansvarsområden och 
livskarriärer. 

 
Önskvärda familjemodeller 

I intervjupersonernas berättelser tycks varken pro-, anti-socialistisk, eller 
apolitisk  hållning ha lett till jämlikhet vad gäller arbetsfördelning eller 
värdering av sysslor i hemmet. De kvinnor som tydligast värjer sig mot den 
traditionella kvinnorollen betecknas som ”totalt okvinnlig” (Anias mor) 
och ”det svarta fåret” (Piotrs syster). Mödrarna beskrivs som bärande den 
tyngsta bördan av hushållsansvaret och de mest flexibla  i föräldraparet. 
De får själva finna utvägar om familjeekonomin drastiskt försämras eller 
om ansvaret för hemmet och barnen blir svårt att förena med 
förvärvsarbete. Det är mödrarna som får gå en balansgång för att hantera 
alla uppdrag och krav, och dessutom helst smussla med sina framgångar 
för att inte deras makar skall framstå som misslyckade familjeförsörjare. 
Traditionella relationsmönster i berättelserna försvagas alltså inte 
nämnvärt av föräldrarnas positiva attityd till realsocialismen, och stärks av 
deras avoga inställning till den.  

Detta sammanfaller med transformationsfasens vetenskapliga analyser 
av de forna öststaterna familjepolitik och dess (inte alltid planerade) 
konsekvenser57 . Inom den feministiska forskningen råder konsensus om 
att jämställdhetslagarna, kvinnornas ökade kvalifikationer och bidrag till 
familjeförsörjningen visserligen ledde till en förbättrad ställning för 
kvinnorna i samhället, däremot sägs antagandet om den automatiska 
jämställdheten ha varit förhastat och könsblint. De traditionella 
maktstrukturerna inom familjen antingen förbisågs som problem eller 
t.o.m. konserverades i lagen, där kvinnor fick dubbla roller som arbetare 
och ansvarstagande mödrar, medan män enbart sågs som arbetare. 
Segregeringen på arbetsmarknaden och därav följande löneskillnader 
förstärkte den patriarkala samhällspolitiska bilden. Det fanns sega 
strukturer och kulturella traditioner, som svårligen kunde ändras över en 
natt, även med en prosocialistisk hållning. 

I den feministiska forskningen påpekas också att bland de 
medborgare som var skeptiskt/negativt inställda till det socialistiska 
systemet mottogs de lanserade förebilderna med misstänksamhet. Ifall 
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man uppfattade att familjen var utsatt för politisk kontaminering och 
sönderfall samt att jämlikhetsidealet var politiskt ”påtvingat”, blev den 
defensiva reaktionen att upprätthålla traditionella relationsmodeller.  
Tiden ansågs olämplig att ifrågasätta familjestrukturen. Privatsfären fick 
en intensiv aura av fristad från statens långa arm och blev ett substitut för 
civilsamhället; att vårda familjesammanhållningen och hemtrevnaden 
kunde ses som en viktig mission för människovärdet när man upplevde 
växande alienation i samhället. Medan statliga förmåner som daghem, 
hälsovård eller tre månaders föräldraledighet togs allt mer för givna och 
självklara, återupplivades och stärktes myten om familjen som en oas av 
frihet, tillhörighet och värdighet. Under planekonomins återkommande 
och accelererande kriser, då dagliga bestyr krävde orimligt mycket tid, ork 
och frustration, blev familjebanden allt viktigare, medan ”kommunismen” 
eller ”systemet” blev en samlingsbeteckning för allt man irriterade sig på. 
Den statliga politiken kunde åberopas som extern förklaring till alla 
orättvisor, paradoxer och misslyckanden i privatlivet (jfr Stachniak 1995, 
Drakulic 1994:198ff). Den feministiska ”berättelsen” sörjer över 
paradoxerna och misslyckandena i den socialistiska familjepolitiken och i 
jämställdhetens implementering.  

Det gör inte intervjupersonerna i sina berättelser. De i barndomen 
upplevda traditionella, komplementära familjemodellerna värderas i 
grunden positivt, ofta med stolthet och ömhet, medan konflikter om 
ansvarsfördelningen samt de kvinnor som inte uppskattar hemmets sfär får 
negativa beskrivningar. Detta även om berättaren orienterar sig mot ett 
ideal av partnerskap och jämställdhet i den egna relationen.  

Hur kan man tolka det? För det första kan man se ett till synes naivt 
och omedvetet förhållningssätt som uttryck för att minnen förmedlar 
”barnets” position och förståelsehorisont (jfr Arbaeus 2000:13). För flera 
berättare innebar det ihågkomna barnets psykologiska bästa moderns 
närvaro och omsorger, i ett harmoniskt hem utan jämställdhetsträtor (jfr 
Palska 2002:90). I barnets intresse låg att tillägna sig ett visst mått av 
genusspecifika kompetenser, för att slippa sociala sanktioner senare i livet 
(vilket Ania har upplevt). 

För det andra kan berättarnas fokus ligga på föräldrarnas, 
släktingarnas eller kretsarnas tidsbundenhet. Ur den vuxnas perspektiv 
framträder en familjs anakronismer eller en mors manhaftighet som 
uttryck för en viss tidsanda och i viss mån en produkt av villkoren. 
Eftersom barndomen är en svunnen tid kan de relationsmönster man 
iakttagit på den tiden värderas annorlunda än de man själv orienterar sig 
mot.  
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En ytterligare förklaring till försvaret av de traditionella 

familjemodellerna kan vara en faktor av ”politisk korrekthet”: i ljuset av 
den tidiga realsocialismens kön- och familjepolitik ses den konservativa, 
sammanhållna familjen som en försvarsborg mot alienation och splittring. 
Att skylla denna borgs tillkortakommanden på att de frammanades av 
”tiderna” eller ”systemet” är en plausibel förklaringsmodell för både de 
berörda och det vuxna berättarjaget.  
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Kapitel 4 

Utbildningstiden.  

Inskolningar och motståndsformer. 
 
 

 
EDANFÖLJANDE KAPITEL ÄGNAS åt berättelser om utbildning i 
bred bemärkelse. Jag utgår ifrån de officiella och informella 
inskolningar, insikter, färdigheter och motståndsakter som 
intervjupersonerna presenterar som väsentliga för sin egen 

utveckling. Gränsen dras vid inträdet i yrkeslivet. 
Utbildnings– och organisationsarenan kan betraktas som ett specifikt 

narrativt fält. I olika tidsmässiga och kulturella sammanhang finns vissa 
mallar för exempelvis skol- eller studerandeberättelser, där erfarenheter får 
mening i relief mot generaliserade, stereotypiserade bilder och kollektiva 
minnen.  I en levnadsberättelse är personliga livslärdomar naturligtvis de 
mest intressanta då man reflekterar kring sina möten med institutionella 
regelverk och informell bildning.  

I berättelserna om den formella utbildningsgången orienterar sig 
intervjupersonerna, som jag tolkar det, mot i huvudsak två offentliga 
kulturella berättelser om skolans roll. Den ena kallar jag för intellektuellt-
elitistisk, där skolan ses som sätet för intellektuell förkovran och teoretisk 
bildning. Den andra kallar jag för socialistisk medborgarfostran, där skolan 
är instansen för socialisation i marxistisk-leninistisk världsåskådning. 

Ett flertal intervjupersoner kopplar ihop sin skolgång med 
medlemskapet i massorganisationerna. Den sortens sammanvävning 
främjades i de länder som styrdes enligt den sovjetiska modellen: 
skolundervisningen i Folkrepubliken var officiellt baserad ”på den 
socialistiska ideologins principer” och marxistisk i sin åskådning58 . Det 
uttryckliga målet var att alla samhällssfärer, inklusive organisationer, 
föreningsverksamhet, kulturliv, sport etc. skulle förstatligas, genomsyras 
av politiken och underordnas centralstyrningen59 .  

N 
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De ”utbildningar” detta kapitel handlar om stannar dock inte bara 
vid den formella skolgången (och informella maktrelationer inom denna). 
Berättarna visar också hur de hanterat andra kulturella berättelser genom 
att tillägna sig (valda delar av) dem eller göra motstånd. De gestaltar vitt 
skilda ”inskolningar” i byråkratisk manövrering, kvinnlighet, kulturellt 
kapital, maskulin handlingskraft i armén och oppositionell livsstil. 

De mest engagerade berättarflödena kretsar kring de situationer i 
vilka berättaren påvisar sitt agentskap, samt då han/hon anser sig ha fått 
viktiga insikter om sig själv och samhället. Det finns viss slagsida för 
minnen av konfrontationer, konflikter och övervunna hinder, gestaltade i 
form av historier med poäng. I de flesta personers repertoar ingår också 
minnen av företeelser som en gång hade självklarhetens prägel, men som 
med årens lopp och i ljuset av samhällsförändringarna ter sig märkliga, 
upprörande, och trevligt eller otrevligt tidstypiska – tacksamma råämnen 
för anekdoter.  

Från de många årens erfarenheter väljer alltså varje intervjuperson ut 
ett antal minnen av sig själv som elev, student, scout, Partikamrat60 , 
värnpliktig eller oppositionell – och minnenas urval och framställning 
säger något väsentligt om hur personen idag uppfattar sig själv och 
världen. Också de bortvalda alternativen och misslyckandena tillmäts 
vikt. Genom att reflektera över sina misstag och återvändsgränder 
presenterar personen ett nutida jag – klokare, berövad något, eller mera 
desillusionerad. 

Avsnittet Individen och institutionen handlar om berättelser där 
individen möter skolvärldens regelverk och krav. Skolan upplevs som 
resurs för den fortsatta livskarriären, men utövar också förtryck och 
homogenisering av eleverna. Intervjupersonerna visar hur de sökte bevara 
sin integritet samt skapa egna frihetszoner.  

I avsnittet Politiserade sammanhang fokuserar jag informanternas 
skildringar av hur skolpedagogik vävdes samman med statlig ideologi och 
politik, samt de sätt på vilka de hanterade den programmatiska 
medborgarfostran.  

I Hierarkier och schismer uppehåller jag mig vid intervjupersonernas 
bilder av de informella sociala hierarkier de upplevt under sin utbildning. 
Resonemangen anspelar ofta på samhällsförhållandena och reproducerar 
skiljelinjer mellan stad och land, eliten och patrasket eller mellan den 
röda och den oppositionella ungdomen. 

Livslärdomar och äventyr behandlar fyra olika historier där personerna 
presenterar sig själva genom att dramatisera sina specifika ”inskolningar”. 

 
 

130



 
Individen och institutionen 

  
Berättansvärda minnen 

Vilka skolminnen anser informanterna är värda att berätta om? I 
materialet framkommer två tendenser: för det första tar man upp det som 
med facit i handen uppskattas, för det andra bearbetas minnen av problem, 
paradoxer och konfrontationer.  
 Så säger Ania om gymnasiet: 
 

Jag värderar högt det jag lärde mig i polskan: att kunna tala och 
kontrollera något så när hur man talar, och att skriva. Det är nog den 
största gåvan jag har fått från skolan, och det har jag användning för 
idag. Och självsäkerheten. 

 
Grundskolan däremot avverkas snabbt: ”Grundskolan… Jag hade inga 
problem, gick igenom den som toppelev, jag tyckte om att läsa, fast inte 
så systematiskt”. Också Teresa, i den annars så detaljrika intervjun, säger:  
”Jag minns inte alls grundskolan, den är borta på något sätt, så den måste 
ha varit oproblematisk”. Jarek var ”mönsterelev” och gillade grundskolans 
atmosfär, dess ”tävlingar, deklamationscirklar, skötseln av krukväxter – 
den här skolan lärde ju inte ut något vettigt!”, upptäcker han skrattande 
när han hör sin uppräkning. Han skakar på huvudet och går över till mer 
problematiska sammanhang. Jag anar att tidens gång har fått de betyg, 
tävlingar och cirklar, som han en gång i tiden tagit på största allvar, att 
verka småfåniga. Det vuxna berättarjaget distanserar sig gärna med lite 
nedlåtande skratt.  

Avvikande händelser som bryter skolgångens självklarhet tycks mer 
lättstöpta i narrativ form än vardagens lunk. Det bjuds på mera skolkritik 
än skolberöm, fler skräckbilder än förebilder, vilket kanske har att göra 
med den anda av individualism som genomsyrar intervjupersonernas 
berättelser. I dessa är eleven sällan ett ”vi”, annat än i den delade 
utsattheten för allehanda regelverk. Konfrontationerna, segrarna och 
insikterna är ofta högst individuella  prestationer.  

 
Homogenisering, konservatism och disciplin 

Att av skolan bli betraktad som ett råmaterial att stöpas i lämplig form, 
likartad i både intellektuellt och disciplinärt avseende, är något flera 
berättare fördömer. Teresa minns sitt flickgymnasium:  
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Skoluniformer var obligatoriska, utan nåd, man fick straffpoäng eller 
fick vända hem om man inte hade den på sig, alltid. Vi var en massa, 
en enda massa helt enkelt. 

 
Teresa tillägger dock att trots uniformer och disciplin fanns mycket glatt 
tjejsnack och fnitter. En av flickorna lyckades att utmärka sig genom sin 
klädstil och kreativitet; hon blev sedan en känd poesisångerska. I denna 
minnesbild finns visserligen ett obönhörligen uniformerat ”vi”, där Teresa 
är en del av ”massan” – men denna massa är enhetlig bara på ytan. 

Adam fnyser föraktfullt åt sin gymnasieskolas traditionsfixering. Trots 
att det var ”sjuttiotalet med hippieinfluenser” ålades eleverna att bära 
uniform med skolans emblem och klassbeteckningen på ärmen (för att lätt 
kunna identifieras utanför skolan). Killarna skulle ha snaggat hår, och 
tjejernas kjolar mättes med måttband om inte längden verkade tillräcklig. 
Här tar Adam tydligt avstånd från likriktningen samt synsättet att 
eleverna var medlemmar i skolkollektivet även då de befann sig utanför 
skolans gränser. Också den konservativa synen på manliga och kvinnliga 
attribut, där flickornas anständighet tillmättes så stort värde, skärskådas 
ironiskt.  

Piotr minns road sina sympatier för hippierörelsen – när han många 
år efter premiären såg musicalen ”Hair” påmindes han om sin oerhörda 
längtan och frustration under gymnasietiden. Han beklagar att 
hippierörelsens till en så ringa grad kunde genomföras i den polska 
kontexten.   

 
Piotr – I gymnasiet höll man mycket på traditionerna, vi behövde 
inte ha skoluniformer men fick i alla fall ha kavajer. Jeans tittades det 
snett på, tjejerna fick inte gå i byxor, totalt vansinne, de fick ha vita 
kragar och någon sorts förkläde. (skakar på huvudet) Och skolmössan 
var obligatorisk. 
Katarzyna – För alla? 
Piotr (ler) – Alla bar dem i fickorna, och så satte man på sig mössan 
femton meter från ingången, så jourhavande läraren skulle få se den 
på huvudet. Och man fick inte  ha långt hår, de förföljde oss något 
förfärligt för det, det räckte med minimalt längre hår för att bli kallad 
till rektorn. Jag var den som ständigt blev ditkallad, jag gick aldrig till 
frisören förrän rektorn hotade att slänga ut mig från skolan. 
 

Minnesbilden framställer de nästan vuxna tonåringarna klädda som snälla 
ponkar och präktiga töser, i en tid då flower–power generationen i 
västvärlden gick i slitna jeans och uttänjda tröjor.  Skolan tycks i citatet 
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ha strävat efter att skapa inte bara ordningsamma, utan också bekönade 
elever, med attribut av Piotr upplevda som obsoleta.  

I citatet utmärker Piotr sig lite extra bland de redan bångstyriga ”vi” 
och  ”alla”, i och med att han ständigt blir tillkallad till rektorn för sin 
hårlängd. Här antyds bilden av en ung rebell, skickligt utmanande skolans 
homogeniseringsambitioner med en enkel generations- och könsspecifik 
integritetsmarkör. Han töjer gränserna och visar sin attityd med all 
önskvärd tydlighet – men undviker nogsamt relegering,  

Piotr kritiserar också den nivellerade utbildningsnivån. Han säger att 
han pliktskyldigt skummade sina läxor för att slippa tjat och 
kvarsittningar, och ägnade det mesta av fritiden åt att läsa romaner och 
historiska böcker. På det viset tillägnade han sig en hel del 
specialkunskaper utöver läroplanet,  men i gymnasiet var dessa kunskaper 
inte särskilt välkomna. På historielektionerna uppstod det ibland rena 
”krissituationer” då den till åren komne läraren, i åratal undervisande 
enligt ett välbeprövat schema, överrumplades av den diskussionslystne 
eleven. Som jag ser det granskas här skolans inkompetens att hantera 
elevernas individuella framsteg och talanger: alla skulle lära sig lika mycket 
– eller lika lite. Genom sitt avspända förhållningssätt till läxorna och sin 
diskussionsiver framställer sig Piotr som en intellektuellt driven, djärv 
avvikare. 

Piotrs, Adams och Teresas minnen bearbetar skolans institutionella 
kännetecken – disciplin, klädkoder, beteendenormer, undervisning – och 
elevens sätt att hantera dem inom institutionens gränser. Nedan följer en 
historia om en utväg genom fritidsorganisationer. 

 
Förtryck och andningshål 

Gabriela skräder inte orden i skildringen av sin gymnasieskola i slutet på 
femtiotalet. Gymnasiet tog utöver de lokala ungdomarna också in 
”problematiska” elever från hela staden och sökte tygla alla med sträng 
disciplin och auktoritära regler. Skolbeskrivningen görs onomatopoetiskt 
suggestiv, med korthuggna meningar, hård röst och tydlig rytm som för 
tankarna till kommandon: 

 
Det var en atmosfär som var negationen av mitt föräldrahem – 
ovillkorlig underordning, ovillkorlig disciplin, utan att ta hänsyn till 
individualismen. Det skulle vara ordning och reda, alla i raka led, i 
uniform, med skolemblem, placerade på rad efter längden, i klassen 
alfabetiskt enligt efternamnen, allting skulle vara ordnat, hemläxor 
skulle läsas utantill och inget eget initiativ, det var grejen… 
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Det råder inga tvivel om utvärderingen. Det starka avståndstagandet från 
skolans disciplinära och antiindividualistiska metoder formar indirekt 
Gabrielas självpresentation som en tolerant och vidsynt skolchef. Hon 
säger att hon under hela sin karriär har använt dessa skolminnen som 
skräckexempel på en fullkomligt misslyckad pedagogik, endast 
resulterande i elevernas frustration och motsträvighet. 

I trean stod Gabriela inte ut med att vara underkuvad och 
initiativlös, säger hon vidare. Hon började söka fria zoner genom att 
regelbundet åka på resor och vandringar organiserade av Scoutförbundet 
och Turistföreningen. Hon missade många lektioner och skrivningar och 
det märktes i skolbetygen, men istället hade hon äntligen roligt. Hon 
träffade en mängd spännande människor och blev kär några gånger, fast 
det skulle man nogsamt smussla med för att inte bli offentligt pikad av 
lärarna!  

Skolans inställning till de organiserade resorna och vandringarna var 
enligt henne kluven. Å ena sidan uteblev eleverna från undervisning. Å 
andra sidan användes veckoslutsutflykter strategiskt som alternativ till den 
katolska högmässan på söndagen: ”Under den perioden var det statens 
öppna kamp mot kyrkan.” Till exempel vid katolska storhelger införde 
man nattliga vandringar, i hopp om att ungdomarna inte skulle orka att ta 
sig upp ur sängen och gå på mässan eller procession, säger Gabriela 
skrattande. Men även om ungdomarna mycket riktigt sov hela dagen så 
hann de ändå gå på kvällsmässan. ”Det hade ingenting att göra med 
disciplin, det var så att säga att med tvång prångla in en annan 
världsåskådning i oss”. I rättvisans namn, skyndar hon sig att tillägga, hade 
ingen i skolledningen någonsin förbjudit dem att gå till kyrkan, och de 
internatboende eleverna gavs fri tid på söndagarna. ”Ingen kritiserade det 
öppet. Det var sådana handlingar som jag nu bedömer på det viset”. 

Det senaste uttalandet innehåller en reflexiv tanke att hon 
rekonstruerar skolpolicyn med ny blick, och undrar i efterhand ifall det 
pågick en manipulering för att hindra eleverna från att gå till kyrkan. De 
intentioner som framträder ur tidsperspektiv tedde sig inte alls klara då, 
och omvärderas kanske i ljuset av den förändrade samhällssituationen. 

 Gabrielas skolminnen formas som berättelse om att övervinna 
hinder. Utgångspunkten är dyster; eleverna har små möjligheter att värja 
sig i en miljö där eget tänkande och egna initiativ förkastas. Men så finner 
Gabriela efterlängtade frihetsenklaver i fritidsorganisationerna. Skolans 
försök att utmanövrera söndagsmässan misslyckas och eleverna blir 
vinnare i det ideologiska mullvadskriget – de spenderar nätterna på härliga 
vandringar, och ändå hinner de ge uttryck för sin religiösa övertygelse. 
Därmed lyckas de underförstått stå de emot den ”världsåskådning” man 
söker prångla på dem.  
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Jagets förverkligande 

Två berättare framför historier om hur de funnit utbildningsinstitutioner 
som gett dem en chans till personlig uppfyllelse. Ett gymnasium 
”återupplivade” Adam efter en tung period av frustrerade provokationer, 
och Anias examen till teaterskolan blev en kreativ ”livsexamen”.  

Adams utveckling i tonåren definieras genom hans motstånd mot 
skolan. Till en början hade han framgångar i gymnasiet, gillade att läsa 
och hade alltid sökt skydd bland böckerna – men under ett sommarlov 
fick han smak för alkohol och började festa, röka och skolka från skolan. 
Hans föräldrar var då på gränsen till skilsmässa och orkade inte bry sig om 
honom, i skolan fanns bara kritik och varningar att hämta. Dessutom 
hade flera av hans favoritämnen undermåliga och föga inspirerande lärare. 
Adams alltmer upproriska beteende resulterade i att han relegerades efter 
att ha supit sig full och kräkts på en klassresa – och det kom som ett 
chockbesked! Det var aldrig meningen att bli relegerad, bara att 
demonstrera och provocera! 

Fadern kom till sonens räddning och ”fixade” genom informella 
kontakter att Adam fick börja i ett annat gymnasium. Detta visade sig 
vara betydligt mer liberalt, och även om det tog lite tid innan han helt 
lugnade ner sig i sina provokationer gav skolledningen honom en chans. 
En mycket kunnig favoritlärarinna uppmuntrade honom till att delta i 
kunskapstävling på riksnivå. Under det sista gymnasieåret återvände han 
till läxorna och hann ikapp alla kunskaper inför slutexamen. 

 
Där hade de helt annan inställning, lärarna var riktiga lärare som 
fattade att man kan vara bättre inom ett område och sämre inom ett 
annat. […] Jag återupplivades, jag tror att det här gymnasiet rätade 
upp mig lite grann. 
 

Den vuxne mannens självreflexiva insikter om den egna 
självdestruktiviteten förenas med en eloge för den skola som hade visst 
överseende med ungdomliga depressioner och felsteg, och dessutom gav 
utrymme för individuella variationer. Där kunde Adam komma på rätt köl 
och visa sin intellektuella potential. Hans skolhistoria går genom ett 
förtvivlat uppror mot den disciplinerande institutionen till att finna fristad 
– och sitt rätta jag – i den individorienterade.  

Liknande budskap finns i Anias berättelse, då examen till teaterskolan 
blir en livsavgörande vändpunkt i den personliga utvecklingen. Här målas 
kontrasten upp mellan den inrutade gymnasietiden och möjligheten att 
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äntligen få visa sina kreativa sidor, att ta ansvar för sitt liv på sina egna 
villkor – vilket möjliggörs av denna institution. 

I gymnasiet var Ania en hemmadotter och elev, med förutsägbara 
plikter, scheman, läxor och sportträning. Hon gillade inte att vara barn, 
att ständigt vara utsatt för andras tolkningsföreträde och varnad om hon 
visade för mycket spontanitet och optimism. Studievalet bottnade delvis i 
protest mot det inrutade livet och föräldrarnas tjänstemannamentalitet – 
Ania ville ha utmaningar och skaparglädje. Det var också ett sätt att 
äntligen bevisa sin potential: ”jag sade till mig själv att jag inte tror på 
någon annan än mig själv. Jag satsade bara på mig själv, jag förberedde mig 
praktiskt taget själv till inträdesproven”. 

Hennes motto här i livet är ”Skulle inte jag hoppa?!”, säger hon 
skrattande. Repliken är hämtat från en skämthistoria (motsv. Bellman-
skämt), där en polack, en ryss och en tysk skulle förmås att hoppa från ett 
flygplan utan fallskärm. Polacken gör det först när han behandlas 
nedlåtande  med: ”äh, du kommer då aldrig att hoppa!”. ”Vad, skulle inte 
jag hoppa?” säger han då förnärmad och går omedelbart mot dörren. 
Budskapet är alltså: Ania antar utmaningar, i synnerhet då någon tvivlar 
på henne.  

Proven till teaterskolan varade i en vecka, och på det viktigaste 
praktiska provet med intervjun valde hon att göra en poäng just av sina 
spontana och fantasifulla sidor. Hon hade skrivit ett humoristiskt CV, 
och hörde hur antagningspanelen garvade åt den bakom dörren. Hon 
gjorde entré: leende och avspänd flyttade hon fram sin stol alldeles intill 
panelen, och väntade glatt på frågorna. Hon fick bedömarna att skratta åt 
sina skärpta repliker, hon avväpnade alla deras försök att få henne nervös 
– och hon KLARADE DET!!!  

 
Jag har en känsla av att jag överraskade dem fullständigt, jag satsade 
allt på ett kort, jag sökte ingen annan utbildning för jag var medveten 
om att det här är det enda jag vill göra, och den här stunden kommer 
att avgöra det, så jag måste vara vuxen uppgiften. Det var för mig den 
första livsexamen, och jag var otroligt stolt över mig själv, det stärkte 
mig som om jag fick vingar (skrattar). 
 

Att provet benämns med så starka ord som ”första livsexamen” antyder 
vikten av den upplevda vändpunkten: från den förutsägbara rollen av 
hemmadotter och elev till att vara ”vuxen uppgiften” och ta sitt öde i egna 
händer. Ania struntar i gymnasieskolans tjat om ordning, respekt, rutiner, 
tillbakahållande av känslor. Hon töjer gränser, tar kontakt med sin 
publik, överraskar den, underhåller – och bedömningspanelen tas med 
storm. De hittills nedvärderade karaktärsdragen blir äntligen till hennes 
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fördel, eftersom teaterutbildningen premierar just de egenskaperna Ania 
vill betona. Citatet ovan vimlar av två ord: ”jag” och ”själv”. Berättelsen 
handlar om en seger för den egna livsfilosofin, för spontaniteten, 
kreativiteten, optimismen – upplevda som jagets essens – där 
institutionen är henne behjälplig. 
 Både Adams och Anias historier handlar om självförverkligande, av 
det de egentligen redan anser sig vara (jfr Frykman 1998:31ff). 
Institutionerna  blir hjälpmedel i att (åter)finna sig själv, att katalysera 
fram den redan existerande intellektuella respektive konstnärliga 
potentialen. I berättelsen nedan prisas en annan aspekt av skolan: att med 
hjälp av elevrollen kunna bli något annat än det man anses vara i ljuset av 
sin sociala härkomst.  

 
Städerskans dotter  

Monikas tidiga minnen från grundskolan är inte de ljusaste; hon fick ofta 
kvarsittning för bångstyrighet och lågstadielärarinnan favoriserade de 
elever som kom med en kartong praliner eller andra presenter. Det hade 
hennes föräldrar inte råd med. Mamman städade på skolan och pappan 
var en lägre tjänsteman med små inkomster.  

Så småningom fick Monika suveräna lärarinnor i polska och historia, 
och det gav henne mersmak på att utbilda sig vidare, även om hennes 
betyg hittills i stort hade varit medelmåttiga.  Hon anmälde sitt intresse 
för det fyraåriga, teoretiskt inriktade gymnasiet. Det resulterade dock i 
skolrektorns höjda ögonbryn och nedlåtande kommentar: 

 
Monika: Jag kommer aldrig att glömma när rektorn tyckte att: 
JAG??? Till GYMNASIET??? Jag skall gå till någon yrkesskola (en 
schasande gest), skaffa mig ett yrke fortast möjligt, och börja jobba och 
hjälpa mina föräldrar! […] Så det visade sig, att för vissa typer var det 
ett gigantiskt hinder: hur så, STÄDERSKANS DOTTER vill gå till 
gymnasiet?! 
Katarzyna: Trots att rent ideologiskt skulle just barnen till arbetare 
och bönder gå dit? 
Monika (småleende): Nä, nä… Det var en helt annan saga. 
 

I det korta meningsutbytet åberopar jag den socialistiska idéen om 
särskild uppmuntran till barn från underprivilegierade samhällsklasser. 
Monika ler igenkännande men avfärdar det med viss bitterhet som ”en 
helt annan saga”, utan förankring i den konkreta skolans praktik. I 
berättelsen betraktades moderns sociala ställning som avgörande för hur 
mycket dottern kunde tänkas prestera och vilka mål hon kunde tänkas ha 
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i livet. Den lilla stadens sociala hierarkier var betydligt segare än vad 
utbildningsideologierna gav vid handen.  

Monikas starka indignation kan bero på att skolrektorn uttryckte sig 
nedlåtande om arbetarklassens livsmål, eller att hans förutfattade 
meningar drabbat just henne, som vårdat minnet av sina anförvanter i 
adeln och intelligentian och inte känt sig som arbetarklassens barn.  

Historien avslutas dock med framgångar och vedergällning. Känslan 
av egenvärde gjorde att Monika stod på sig, sökte till gymnasiet och hade 
bra betyg där.  

 
Jag stötte på människor i gymnasiet som var Lärare med stort L, för 
vilka det inte spelade någon roll om jag var en bagares, målares eller 
docents dotter, utan det som spelade roll var hur jag var som elev, 
mina kunskaper.  
 

På högskolediplomet radas nästan bara högsta betyg upp, säger Monika 
stolt. Många år senare fick hon dessutom tillfälle att sätta den föraktfulla 
rektorn på plats. När mamman skulle gå i pension på skolan fick hon 
problem med byråkratin och Monika, då själv skolrektor med god 
kunskap om föreskrifterna, åkte till sin hemmastad för att intervenera. 
”Och hur jag sopade golvet med honom gav mig den vildaste 
tillfredställelsen”, säger hon och myser lite självironiskt, ”men man är inte 
mer än människa!”.  

Det är en självpresentation av att kunna  övervinna svåra hinder och 
visa en oanad kapacitet. Till hämndens ljuvlighet lär ha bidragit att 
kraftmätningen berörde professionell kompetens. Monika bevisade sin 
styrka inom de områden där mannen tidigare inte velat tillerkänna henne 
utvecklingspotential: utbildning, karriär och ledarposition. Historien 
förebådar även Monikas senare berättelse om sitt arbete med 
handikappade barn, där hon vill stödja varje barns potential och kämpar 
för deras rätt till bästa möjliga utbildning. 

Med Jonas Frykman (1998:31ff) kan man även se berättelsen som en 
lovsång till skolans förmåga till transcendens: att kunna förvandla både 
städerskans och docentens dotter till elever, och bedöma dem enligt deras 
kunskapsprestationer. Tack vare skolans transitiva egenskaper kunde 
Monika frigöras från den sociala klassificeringens imperativ till förmån för 
sin förmåga att lära sig – och på den fronten kunde hon hävda sig utan 
problem.  
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Politiserade sammanhang 
I skolminnena ovan, tydligast hos Gabriela, finns inslag signalerande den 
specifika kontexten av dåtida ”öststat”. Jag kommer nu att vända blicken 
mot berättelser i vilka två grundteman är konfrontationer med 
indoktrineringsförsök och statspolitiska sammanhang. Skolan och 
organisationerna framställs som en arena impregnerad av de 
maktrelationer som rått i det övriga samhället. Kopplingen mellan 
skolväsendet och de politiskt korrekta organisationerna har brutits efter 
murens fall; det har gjort vissa erfarenheter lämpliga att berätta som 
pikanta anekdoter, i vilka man kan visa sin hantering av de gångna 
absurditeterna.  

 
Navigeringar 

Hieronim säger först att han inte hade några problem i gymnasiet och att 
alla var sympatiska, men kommer snart ihåg sin reservation inför vissa ”av 
Partiet och regeringen” befordrade lärare:  

 
Sådan var rektorn i mitt gymnasium, fast jag hade då inga problem 
med henne, och det berodde på att jag på hennes lektioner gjorde två 
föredrag som handlade om (ler ironiskt)  kamrat Stalins roll. Det var 
lätt gjort för min morbror som var militär hade sådan information, 
propagandamaterial för soldaterna, där fanns c:a åtta teman, och jag 
valde (låtsas högtidlig ton) ”Josef Stalin, Vår Evighets Ljus”. Tydligen 
var man tvungen att göra sådana föredrag överallt.  
 

Av den raljerande tonen att döma ansåg Hieronim att kravet var absurt, 
men han framhäver sitt agentskap genom att finna ett sätt att få frid: 
föredraget var något oundvikligt under den Stalinistiska tiden, och då var 
det lika bra att med minimal ansträngning få pluspoäng inför rektorn.  

Den sedelärande berättelsen om ”Vår Evighets Ljus” var troligtvis ett 
led i den sovjetiska romantiskt–heroiska mytologiseringen av de 
socialistiska ledarna, något som pågått sedan 1930–talet. Trots det starka 
antireligiösa patoset i statlig retorik användes inom litteraturen, konsten 
och propagandan religiösa paralleller i framställningen av ledarna som de 
goda patriarkerna och frälsarna. Man ersatte symboliskt Gud och helgon 
med Lenin eller Stalin, och deras porträtt hade kopplingar till bibliska 
motiv och ikonmåleri (se t.ex. Petrova 1996). Diminutiva benämningar 
som ”Lilla Solen Stalin” eller upphöjande som ”Vise Ledaren Stalin” har 
sedan mitten på femtiotalet ingått i en allmänt känt politisk skämtflora i 
Polen (jfr Paluch 1997).  
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Hieronim berättar också anekdotiskt och vi skrattar tillsammans åt 
”Vår Evighets Ljus” som tycks syfta på Stalins gudomliga omnipotens, 
men samtidigt säger han att man var tvungen att göra sådana föredrag 
”överallt”. I stalinismens dikotomiska värld av godkända och fiender togs 
bevisen på ideologisk korrekthet inom statliga institutioner på blodigt 
(ibland bokstavligen så) allvar.  

Teresa berättar, indignerad än idag, om hur hon försökte att hantera 
en situation där ideologiska föresatser nästan förvägrade henne 
gymnasieinträde.  

 
Det var hårda tider, för det var femtiotalet, stalinismen, obligatorisk 
tillhörighet i vissa organisationer... Ja just det, man fick inte komma 
in på gymnasiet om man inte tillhörde någon ungdomsorganisation, 
Polska Ungdomsförbundet. Och jag ville väldigt gärna läsa på 
gymnasiet, (trotsigt) för varför inte? Så en gång gick jag på Första Maj – 
demonstrationen i en sådan grön blus och med en röd halsduk, med 
sådana fanor (viftar på låtsas)…eftersom det var enda sättet att komma 
in.  Jag låg ju ändå dåligt till, eftersom man skulle uppge sin sociala 
härkomst, och min härkomst var ”den arbetande intelligentian” 
(ironiskt ) – just det, arbetande… Då var det ändå så att intelligentian 
inte kunde komma in på universitetet, och aristokratin inte hade 
tillgång till högskoleutbildning. Överhuvudtaget. 
 

Teresa framställer sig här som tvingad till vissa politiska gester som enda 
sättet att få den utbildning som hon ansåg sig berättigad till: när 
härstamning var en viktig urvalsprincip satt hon i knipa med den 
högutbildade fadern. I utbildningsgången premierades arbetarnas och 
böndernas barn. Hon framhäver dock sin integritet – t.o.m. viss 
överlägsenhet – genom den trotsiga, föraktfulla tonen. Också 
kroppsspråket skall bevisa att hon visserligen nedlät sig att vifta lite med 
rekvisita och gå med i ungdomsorganisationen, men inte tog den politiska 
teatern på allvar. Det som väcker Teresas fnysning är ledet ”arbetande” 
före intelligentian – inte för att fadern inte arbetade, utan för att det var 
en realsocialistisk beteckning, en omdefiniering av den sociala kategorin, 
och den förde med sig ett politiskt förtryck. 

 
Fasans oväntade fördelar 

Några berättelser handlar om genomskådanden av att skolan var en del av 
de politiserade maktrelationerna i samhället. Hieronim berättar om en 
incident i gymnasiet då ett misstag av Säkerhetstjänsten oväntat hade 
gynnat honom.  
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En gång kom skolsekreteraren likblek i ansiktet till klassrummet och 
hämtade honom till rektorsexpeditionen, där rektorn viskade att han 
måste gå till Säkerhetstjänsten.  ”Knäna vek sig under mig av rädsla”, 
säger Hieronim, ”vad kunde de ha velat mig?”. Mannen i förhörsrummet 
satte honom med ansiktet mot fönstret och började en skarp utfrågning 
om tiderna före kriget och om en viss polisman i Vilniusområdet. 
Hieronim sade att han knappt mindes något från den tiden, han var ju 
bara ett litet barn då. Mannen kom irriterad fram till att det hade skett 
ett misstag; det var ju fadern som skulle kallas in! Irriterad släppte han 
iväg pojken och förbjöd honom att berätta för någon om förhöret.  

 
Rektorn såg mig från fönstret och frågade (orolig ton) ”Vad hände?!”, 
och jag sade (ledig ton)  ”Ingenting, ingenting alls”. (…) Jag vet inte 
vad hon tänkte, ifall de hade frågat ut mig om skolan eller något, men 
jag hade absolut lugn och ro i skolan efteråt, och hon skrev in min 
mamma i Föräldrakommittén. […] Förut skulle ingen ta in en 
bondekvinna i Föräldrakommittén, så [rektorn] måste ha varit rädd 
för något. Senare när de gjorde verifikation visade det sig att hon inte 
ens hade kompetens att undervisa på gymnasienivån. Men hon var 
ditsatt, en viktig medlem i Partiet, medlem i kommitténs utskott, 
(ironiskt) så klart hon måste ha blivit rektor. 
 

I berättelsen gestaltas en dunkel skräckatmosfär inför Säkerhetstjänsten 
genom människors kroppsliga reaktioner – sekreterarens blekhet, rektorns 
oroliga viskning, Hieronims egna knän som hotar att ge vika. Alla i 
skolhierarkin tycks drabbas av fasa – och detta vänds oväntat till 
Hieronims fördel. Hans lediga ”ingenting” vid återkomsten antyder visst 
för rektorn att eleven kan vara angivare. Det förstår han i efterhand, då 
han kopplar ihop incidenten med de efterföljande fakta (frid och fröjd i 
skolan och mamman i Föräldrakommittén). I berättelsen kommer han ur 
den korrupta situationen, ur sin egen skräckfyllda upplevelse, som 
vinnare. 

 
Avslaget som komplimang 

En historia där misslyckandet i efterhand betraktas som en smärre bedrift 
handlar om Hieronims ansökan till Militära Medicinhögskolan. Han ville 
gärna bli läkare; valet av utbildningsenheten tycks dock tarva ett 
omedelbart urskuldande: 

 
Det blev stopp i huvudet kan man säga, men situationen var sådan att 
det var svårt för mina föräldrar [att försörja mig], och en kompis 
övertalade mig att söka till Militära Medicinhögskolan.  
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Slående i det korta citatet är en ton av bekännande och rättfärdigande. 
Denna högskola förenade yrkesutbildning med militärskolning och 
förutsatte därmed lojalitet med staten. Hieronim menar att det var ett 
felaktigt beslut (”stopp i huvudet”), förorsakad av yttre ekonomiska 
omständigheter och kompisens (dåliga) inflytande. Men ansökan är 
narrativt intressant i självpresentationen, eftersom historien möjliggör 
genomskådanden till hans familjs fördel. 

Innan inträdestentamen kallades Hieronim till en intervju, i vilket 
den utfrågande panelen redan visste alla svaren och bara checkade av dem 
i sina papper (”Ja just det, hm, det stämmer”). Han fick berätta om alla 
sina släktingars förehavanden och i synnerhet om en faster som emigrerat 
till USA – varför hon gjort det, och ifall hon skriver eller skickar paket. 
Han tilläts inte att skriva inträdestentamen. Hieronims familj fick så 
småningom, genom en bekant inom ”en viktig myndighet”, veta att 
orsaken till refuseringen var fasterns emigration samt faderns 
Gulagsvistelse.  

Denna berättelse rör sig i slutspurten av den stalinistiska tiden. 
Etnologen Leszek Dziegiel (1998) är en av många författare som skarpt 
kritiserar det dåvarande statliga utbildningsmonopolet: inträdet i 
universitetsvärlden gjordes till en särskilt ynnest. Eftersom undervisningen 
var gratis förbehöll sig staten rätten till selektion av dem som tilläts 
studera; vem som fick läsa (och vad) baserades främst på social härkomst 
och politisk övertygelse. Barnen till arbetare och småbönder främjades 
enligt principen för historisk rättvisa, medan storbönder (kulaker), 
intelligentian eller butiksinnehavare var en olycksbådande härkomst 
(1998:115ff).  

Även om Hieronims härkomst lär ha varit tämligen politiskt korrekt 
(son till en bonde vars lilla jordbruk knappt gick runt ekonomiskt) så var 
granskningen av de kandidater som aspirerade till milis- och 
militärutbildningarna extra noggrann. I berättelsens spekulationer kring 
Militära Medicinhögskolans sållningsprinciper blir panelen en symbol för 
den allvetande och paranoida Storebrodern staten, noga kontrollerande 
sina medborgares levnadsbanor och kontakter. Staten släpper bara in de 
alldeles ”säkra” människorna, de utan förbindelser med före detta 
politiska fångar eller till Väst emigrerade avfällingar. Refuseringen från 
Medicinska Militärhögskolan ses av Hieronim idag som en sorts räddning 
från de politiska implikationerna (när allt han ville var att få en gratis 
utbildning). Att han inte ansågs vara tillräckligt  pålitlig och kontrollerbar 
är snarast en komplimang, och den delen av historien genomsyras av 
återupprättelsens modus.  

 

142



Politik och undervisningskvalitet 

Ett tema i berättelserna som inte frammanar oförargliga anekdoter utan 
väcker ont blod även hos det vuxna berättarjaget handlar om de 
ideologiska föresatser som anses ha haft menlig inverkan på 
kunskapsförmedlingen i skolan.  

Så menar Adam att hans gymnasieskola basunerade ut sina höga 
ambitioner, men flera av hans favoritämnen hade dåliga lärare. 
Polsklärarinnan, en ”satkärring” som lurade honom att gå med i 
Socialistiska Ungdomsförbundet, hade tröskat samma meningslösa 
plattityder i tjugo år. Adam var duktig i matte: ”ända tills vi fick en 
vikarie, fan också, en som varit anställd i Partikommittén, han lyckades 
inte förklara sannolikhetskalkylen och då tappade jag kontakten med 
ämnet och fick problem”. Det är lätt att få en känsla av att den dåliga 
kvaliteten i undervisningen är direkt relaterat till lärarnas politiska 
uppbackningar. 

På liknande sätt ondgör sig den annars i intervjun lågmälde och 
humoristiske Bernard över den censurerade historieundervisningen: 

 
Jag hade förfärliga bråk med min historielärarinna i gymnasiet. Jag 
gillar inte om någon förvanskar historiska fakta, och hon började 
vränga till sådana historiska fakta som min egen familj  har fått lida av! 
(upprörd) Det kunde jag bara inte låta bero! Sedan var jag trakasserad 
av alla historiker. (…) Jag reste på mig och sade ”NI LJUGER! Det 
här är inte en historisk sanning!”.  Det är så det har börjat. 
 

Stärkt av sitt historiska kunskapsarv hemifrån – och ett moraliskt arv att 
vårda (jfr kap. 2) – vägrade Bernard att finna sig i den historieversion som 
serverades. Det civila kuraget i klassrummet går i linje med hans 
självpresentation som aktiv medlem av oppositionen. 

Bernard är en av flera som klagar på att den obligatoriska ryskan var 
det enda utländska språket i skolan. Han har inget emot ryskan i sig, säger 
han (och flera informanter), han kan den riktigt bra! Men nuförtiden har 
han mycket kontakter med utlänningar där engelskan eller tyskan är det 
enda som gäller. Han har fått kämpa med att lära sig engelskan från 
grunden, och även om det är svårt att finna tid och ork har han inget val: 
den förfärliga tunghäftan gör att hans kunskaper och åsikter annars aldrig 
kan förmedlas. Jag nickar och hummar; jag själv fick engelska på schemat 
först i gymnasiet, och irriterades över de dubbade TV-programmen, det 
magra utbudet av läroböcker och den avsiktligt störda mottagningen av 
engelska radioprogram – medan den engelskspråkiga Radio Moscow hade 
kristallklar mottagning och dessvärre en kristallklar brytning. 
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Bernard säger att hans språkförbistring inte avhjälptes ens när han 
tävlade på elitnivån i gymnasiet och fick resa utomlands på tävlingar. Han 
reste bara i en noga kontrollerad grupp. Som ynnest och bevis på stort 
förtroende fick han ha sitt pass liggande hemma – annars var ju 
handläggningstiden så lång, att han aldrig skulle hinna åka på den 
tävlingen han sökte passet för! Passet var ovanligt för det gällde i alla 
världens länder, säger Bernard, och man fick till och med gå över gränsen 
flera gånger. Det fanns risk för att passägaren skulle frestas att rymma på 
resan, och för att förhindra detta tog gruppledaren ofta alla passen.  

Ovan radas bevis upp för att Bernard och hans jämnåriga aldrig fick 
en chans eller motivation att lära sig kommunicera på främmande språk. 
Detta samspelar med t.ex. etnologen Leszek Dziegiel (1998:73) och 
Polen-korrespondenten Kjell-Albin Abrahamson (1997:62) teser. Polens 
etniska homogenisering efter kriget samt dess tillslutning inom östblocket 
anses ha resulterat i förlusten av den flerspråkighet som äldre generationer 
behövt i sin vardag. Informationen från Väst skulle hellre filtreras genom 
censurerade översättningar, och med ryskan som enda eller huvudsakliga 
främmande språk i skolan samt begränsade kontakter med omvärlden 
försämrades snabbt nästa generations språkkunskaper.  

Bernard beskyller skolans ”politiskt korrekta” språkmonotoni och 
myndigheternas rädsla för kontakter med Västvärlden för att han 
berövades förvärvet av en högst adekvat färdighet, och idag får framstå 
som en efterbliven kusin från provinsen. 

 
Mönstereleven, tegelstenarna och skottkärran 

Jarek ler spjuveraktigt och säger med spelad stolthet att hans intyg vid 
skolavslutningen varje år kantades av en röd rand, vilket markerade en 
”mönsterelev”. Jag skrattar igenkännande, för att bli en ”röda randens” 
elev skulle man ha högsta betyg i alla ämnen samt betyget ”mönster-
beteende” (jfr Ehn & Ehn 1977:156-157). I min skola krävdes också att 
man var engagerad i några ideella projekt som krukväxtskötseln, 
redigering av anslagstavlan med socialistiska högtidsdagar, eller 
pappersinsamling.  

Vid varje årsavslutning fick röda randens elever bokpriser som tecken 
på uppskattning och uppmuntran, och Jarek blev med blandade känslor 
påmind om sina forna skolframgångar när hans barn råkade hitta de gamla 
bokpriserna i en bortglömd kartong. Han kommenterar böckerna med 
tydlig avsmak: 

 
Jag läser dem först nu, för jag har aldrig läst de böcker jag brukade få, 
jag hatade dem, de kunde handla om typ de första piloterna… Jag fick 
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kräkreflexer när någon [arbetare] åkte på en Partikongress och körde 
tegelstenar i skottkärran, det fick mig att må illa. 
 

Detta upprörda avståndstagande bottnar, som jag förstår det, inte bara i 
böckernas tråkighet, utan främst i den ”socialistiska” skolpedagogikens 
implikationer. När skolan hyllade kurage (piloterna), fysiskt arbete 
(skottkärran) samt politisk aktivism (Partikongressen) blev det indirekta 
budskapet till eleverna att hellre fördjupa sig i arbetshjältarnas väg till 
politisk insikt, ära och redighet än att slösa sin tid på lärda hårklyverier. 
De till synes oskyldiga tegelstenarna och skottkärran är välkänd rekvisita i 
den stereotypifierade offentliga celebreringen av det ”arbetande folket”. 
Den tycks enligt Jareks antydan gå stick i stäv med skolans intellektuella 
utbildningsmål och mönsterelevens egna satsningar på andra sortens 
”tegelstenar” – bokmässiga sådana. 

Idealiseringen av det rediga produktionsarbetet löpte som en röd tråd 
i Folkrepublikens tidevarv. Sitt starkaste uttryck tog den under 
socialrealismens ”engagerade konst” (1948–1954), med programmatiska 
konstverk, plakat, dikter och romaner. Målningar fick då titlar som ”Räck 
mig tegelstenen”, där en murare sträcker en hand mot sin muskulösa 
murarkollega, eller ”På byggarbetsställningen”. Den senaste gestaltar ett 
förälskat arbetarpar som på rasten har satt sig tätt intill varandra, högt 
upp över hustaken. I kvinnans hand finns fortfarande ett murslev och hon 
följer med drömmande blick mannens hand, som pekar mot fjärran – 
kanske mot nya byggen eller en ljus framtid. Det skrevs också så kallade 
”produktionsromaner” som ”Nummer 16 producerar”, ”Tredje skiftet” 
eller ”Fundament”, om det socialistiska byggandet i bred bemärkelse, 
både materiellt och mentalitetsmässigt  (se t.ex. Nawrocki 1976, Paluch 
1997). 

Under 1970-talet, då Jarek var i grundskolan, var socialrealismen 
sedan länge en förlöjligad genre, men officiella hyllningar till det arbetande 
folket vidhölls i mindre övertydliga former (jfr Bralczyk 1987). Som jag 
själv minns det visade TV mest varje dag reportage från byggen, fabriker 
eller kollektivjordbruk, med lämpliga politiskt stärkande kommentarer.  

Att skolan belönade elevernas intellektuella prestationer med böcker 
som hyllade kroppsarbetet synliggör den paradox som sägs ha präglat 
realsocialismens utbildningssystem och arbetsliv: utbildning utmålades 
visserligen som något eftersträvansvärt (i synnerhet för de hittills 
underprivilegierade) och positivt för statens framtid, men bestraffades 
samtidigt lönemässigt i förhållande till kroppsarbetet. Lärare och läkare 
tjänade mindre än arbetare utan någon utbildning  alls61 . Så böckerna om 
tegelstenskörningen var allt annat än politiskt oskyldiga och skolans 
dubbla, oförenliga roller förkastas av berättelsens ”mönsterelev”. 
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”En icke-samhällsengagerad typs”  bekännelser 

Piotrs skolminnen får rikligt exemplifiera  hans maxim: ”Jag hatar att göra 
någonting på kommando!” De presenteras som anekdoter om hur skolans 
idoga försök att få honom indragen i medborgarfostrande aktiviteter 
stötte på patrull, samt om företeelser som idag kan betraktas som kuriosa. 
Historierna framförs i äventyrsgenren, av en härjad veteran som med roat 
överseende ser på sina bravader.  

Klassföreståndaren får i flera episoder personifiera skolans ambitioner 
att få Piotr samhällsengagerad. Till exempel ville han att Piotr skulle leda 
elevkooperativets lilla skolbutik. Han skrev självmant upp Piotrs namn på 
styrelselistan och jagade honom på rasterna med uppgifter om samman-
träden och protokollskrivanden.  Piotr vägrade bestämt, och gav sig inte 
trots tjatet. I ren ilska ville han inte heller vara redaktör för anslagstavlan, 
även om just den uppgiften hade passat honom bra. En gång äntrade en 
elev som var skolans ordförande för Socialistiska Ungdomsförbundet 
(ZMS) klassrummet med en bunt ansökningar; rutinmässigt och med stor 
självklarhet delade han ut dem till alla elever och väntade på att 
blanketterna skulle fyllas. Piotr lämnade in en blank sida. 
Klassföreståndaren kom förbryllad fram till honom och undrade varför. 

 
Jag sade (ledig ton) att jag inte vill tillhöra. Och han visste inte hur 
han skulle reagera, hade kanske aldrig stött på sådan situation eller… 
nåja, han visste inte vad han skulle säga. Sedan var han lite arg, men i 
stort sett hände ingenting och jag blev inte utsatt för något otrevligt. 
Bara senare, när jag sökte till universitetet, så skickade skolan mina 
papper dit, tillsammans med en enkät […] i vilken de skrev att jag 
var en icke-samhällsengagerad typ. 
 

Den humoristiskt avrundade anekdoten handlar om att försvara sin 
integritet och använda sina rättigheter. Ifall samhällsengagemanget 
innebar att pliktskyldigt, utan att vilja, tillhöra organisationerna, är 
skolans slutliga klassifikation av eleven snarast en komplimang. Piotr 
uppehåller sig vid lärarens förvirring: hans egen vägran betraktas som ett 
märkligt undantag, med det underförstådda budskapet att inskrivningen 
annars brukade genomföras smärtfritt. Kanske betraktades den som en av 
skolgångens (mer eller mindre begripliga) regler, kanske var eleverna rädda 
eller likgiltiga. Piotrs enkla nekande visar ett civilkurage, accentuerat av 
hans egen förvåning att situationen passerade utan disciplinära påföljder. 
Den underförstådda förväntan att ”något otrevligt” skulle hända ger här 
lite extra krydda.  
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Piotrs utmaning av skoldisciplinen och av det socialistiska systemet 
kan sägas flyta samman i den episoden. Lärarens pedagogiska auktoritet 
används för att genomföra en statligt påbjuden ideologisk fostran: 
inskrivningen legitimeras i klassrummet. Elevens vägran att tillhöra en 
ungdomsorganisation rör något utöver skolinstitutionens värld, vilket 
vållar läraren uppenbart bryderi över legitimiteten av att utöva 
påtryckningar (ansökan är dessutom frivillig, något som alla elever utom 
Piotr tycks ha förbisett). Klassföreståndaren tycks sitta i rävsaxen mellan 
lärarauktoritet och statligt påbud om ideologisk skolning, en position vars 
prekära balans uppenbaras i den korta konflikten.   

Trots sina idoga försök att inte bli indragen i några programmatiska 
aktiviteter lyckades Piotr inte helt undkomma organisatorisk tillhörighet, 
vilket berättas med humor: 

 
Piotr: Det var en sorts mani att var och en i skolan borde göra  något, 
vara med i någon organisation, i någon studiecirkel… Och det visade 
sig i efterhand att jag hade varit medlem i den Polsk–Sovjetiska 
Vänskapsföreningen!!! (gapskrattar) 
Katarzyna (skrattar): Alla har väl varit det! 
Piotr: Ja, alla har varit det! Jag har förstått det efter gymnasieexamen 
när sekreteraren kom med min legitimation, i vilken hon under alla 
dessa år flitigt hade klistrat in märken…. Jag var visst också med i 
Naturskyddsföreningen, också det omedvetet, dit hade de dragit 
pengarna från föräldraavgiften. 
 

Piotr betonar här sin äkta förvåning över att eleverna rutinmässigt, ibland 
t.o.m. utan att de själva visste om det, listades under diverse 
organisationer. Andemeningen är att det rimligtvis inte kan ligga honom 
till last att han visade sig ha varit en Sovjet- och naturvän, om han inte 
hade blekaste aning om dessa sina sympatier. Jag svarar skrattande med 
det gemenskapsskapande och generaliserande ”alla” (detta på grund av att 
hela min gymnasieklass brukade tilldelas färdiga legitimationer från Polsk–
Sovjetiska Vänskapsföreningen; hånfnitter, muttrande eller resta ögonbryn 
var enda formen av protest – antingen saknade vi civilt kurage eller var 
avtrubbade av de notoriska politiska inslagen i skolan). Här konstruerar 
Piotr och jag tillsammans ett fenomen som ett tidens tecken, med 
distanserande skratt och självfrikännande strategier: att det var omedvetet 
(Piotr) och att ”alla” var med om det (vi båda). 

 
Första Maj–tåget 

I flera intervjupersoners beskrivningar av sina skolår återkommer det 
obligatoriska deltagandet i Första Maj–tåget som en essens av skollivets 
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politisering. Nedan kommer jag att analysera två minnebilder med olika 
förhållningssätt gentemot demonstrationen: medan Piotr betonar sin 
ironiska nonchalans reflekterar Monika över hur lätt det var att svepas 
med i den uppsluppna stämningen.  
 Piotr utformar en minnesbild till en anekdot: 

 
Vi fick pliktskyldigt gå på Första Maj–tåget. (ler) En gång blev jag 
utslängd från Första Maj–tåget, fast absolut inte av politiska skäl, det 
skulle aldrig falla mig in vad gäller den manifestationen, folk tyckte 
att det där var som guds straff, måste man gå så får man väl gå. 
 

Pojkeleverna bar de fanor som flickeleverna omsorgsfullt strukit innan 
demonstrationen; han fick en välvårdad röd fana i handen. Eftersom Piotr 
inte ville kånka på den, rullade han fanan runt stången och ställde den i 
närmaste port. Hans smusslande upptäcktes; han blev utskälld efter noter 
och fick lämna demonstrationståget. ”De betraktade det som straff!!! 
(skrattar) Medan jag var bara glad för att jag slapp gå där. Och det blev 
inga konsekvenser”.  

”Vi” fick gå, ”folk” tyckte att man måste gå, säger Piotr, och målar 
upp en oväntad frigörelse från det han upplevde som en absurd, 
oundviklig plikt. Upptäckten att hans vanvördiga handling inte fick några 
vidare konsekvenser bereder Piotr en trevlig överraskning – det låter som 
om han väntat sig värre repressalier. Första Maj–tåget presenteras här 
skämtsamt som ”guds straff”, ett sorts regelmässigt inträffande 
monsunregn från den socialistiska himlen. Det fick helt enkelt fördras. I 
bilden av demonstrationen skymtar en traditionell uppdelning av manliga 
och kvinnliga ansvarsområden: skolan lät pojkarna bära fanorna och 
representera elevernas offentliga hyllningar, medan flickorna hade skött 
strykningen. 

Monika tar också upp det obligatoriska deltagandet i 
demonstrationen, men ger en annorlunda tolkning av dess atmosfär och 
sitt eget engagemang: 

 
Den [högerinriktade atmosfären hemma] förhindrade inte att det 
fanns en period i mitt liv då jag befattade mig med Polska 
Scoutförbundet, då jag gick på Första Maj–demonstrationer med hela 
skolan – på den tiden måste alla gå!!! En elev kunde inte låta bli. Och 
när jag minns dessa tider, så är jag inte alls så säker på att vi inte 
marscherade stolta och glada och sträckte på oss framför något djävla 
podium, där alla de officiella högdjuren stod. Jag vet inte… det är en 
sådan flockrusning som vi alla antagligen blev märkta av. Det är 
normalt, eller hur? Alla som växte upp här, jag tillhör ju en typisk 
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efterkrigsgeneration, var och en av oss är kontaminerad av 
kommunismen. (…) Den finns nerkodad någonstans i oss, i vårt sätt 
att tänka. 
   

Eftersom realsocialismen i Monikas barndomshem var en källa till 
tandagnissel tycks hon känna sig manad att förklara varför hon ”befattade 
sig” med Scoutförbundet och Första Maj–tåget. Hon använder 
generaliseringar: ”vi” elever, ”vi alla”, ”var och en”, "typisk 
efterkrigsgeneration”. Då tvingades alla delta i vissa evenemang, alla 
anammade ett visst sätt att tänka, och sveptes med stämningen framför 
podiet; det är ”normalt”. Trots den avoga inställningen till socialism har 
Monika inga illusioner om sin egen politiska renlevnad som skolelev, och 
inte heller om att vara värdemässigt obefläckad. Kanske är det just tack 
vare sin trygga hemvist i oppositionen som Monika kan tillstå att också 
hon blivit ”kontaminerad”? Hennes familj dyrkade mellankrigstiden, 
självstyre och sociala distinktioner, i bjärt kontrast till realsocialismens 
budskap om jämlikhet, broderskap och vänskap med Sovjetunionen. 
Hemma fanns nostalgi, sorg, och minnen av oförrätter. Ute framför podiet 
smittades Monika lätt av den framtidstro och glädje som tycktes förena 
den viftade och vinkade folkmassan och ”högdjuren”. 

Även om tonen är uppgiven och vokabulären entydigt negativ 
(flockrusning, djävla podium) så tillhör dessa ord den vuxna 
berättarröstens, som reflexivt granskar minnesbilden av dåtidens ”stolta 
och glada” elever. Känslan av att marschera glatt frammanades kanske av 
lockelsen att uppleva identifikation och tillhörighet till den 
samhällsordning som förkroppsligades i ritualen. 

Piotrs och Monikas berättelser ovan samspelar med Anthony P. 
Cohen’s (1989) tes att ritualer är symboliskt mångbottnade och kan 
inbjuda till skilda idiosynkratiska erfarenheter och tolkningar. De kan 
vara ett viktigt medium att erfara tillhörighet och identitetsbekräftelse 
genom, men även utanförskap, tvång och obehag. Och ambivalens, bäst 
att tillägga. Första Maj–tåget har varit en frekvent använd symbol för 
realsocialismen och ansågs ställa mycket av dess paradoxer på sin spets (se 
Mach 1993:145ff). Intervjupersonerna nämner det obligatoriska 
deltagande som syftar till att frammana spontanitet och entusiasm, den 
folkliga massan (som officiellt anses regera) defilerande framför 
”högdjuren”, samt att båda könen betraktas som likvärdiga, men att det 
ena stryker och det andra bär fanorna (och dessutom oftast viftar faderligt 
från podiet). 

Piotr betraktar sitt deltagande i Första Maj–tåget som rutinartat, 
framtvingat och meningslöst. Den sortens nedlåtande syn på ceremonin 
har efter murens fall varit ett i offentligheten dominerande 
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förhållningssätt, med skildringar om ”att tvingas bära på 
demonstrationsplakat med idiotiska slagord som ingen trodde på, att 
tvingas hylla förhatliga ledare, att tvingas delta i något som inte angick 
en”, som journalisten Kjell Albin Abrahamson sammanfattar det 
(1997:70, jfr Mach 1993:158ff). Monika, trygg i sin högerinriktade 
livskarriär, ger en annorlunda bild: att barnen lätt kunde uppslukas även 
av den regisserade entusiasmen och att de värderingar som 
demonstrationen symboliserade i viss mån har ”kodats” i hela 
efterkrigsgenerationen. Hennes budskap är att de politiserade praktikerna 
kunde ha reella affektiva laddningar och verkningar. 

 
Positiv politisering: scoutledaren och studentupproret 

”A! Jag har ju glömt en JÄTTEVIKTIG sak! Jag är ju en gammal scout!”, 
ropar Jarek förskräckt och förtjust. Minnet får honom att lysa upp. Han 
säger stolt att hans förband skilde sig från de övriga, tack vare att 
scoutledaren var en äldre man från Lvovområdet, med en distingerad 
förkrigstidsprägel över sig och noga med etiketten, reglerna och 
munderingen. Han försökte också pränta in vissa värderingar i 
pojkgruppen. 

 
Jarek: Han hade alltid sitt kors på sig, (nostalgiskt) gammaldags, som 
förr i tiden, förgyllt, där det stod ”Republikens Scoutmästare”, inte 
Folkrepublikens. Han gjorde sitt och frågade ingen om lov. (…) Han 
lärde oss sånt, men på den tiden uppskattade vi inte allt, och sedan 
blev scoutingen så populär att vi försvann in i mängden. 
Katarzyna: Vad var det han lärde ut? 
Jarek: Tja…. Han sade aldrig det rakt ut, det var en sorts uppfostran: 
kom på möten, var goda, var vänner med varandra, kom till kyrkan, 
kom så åker vi och kampar eller organiserar ett läger… Låt oss 
använda det som är bra för att förändra, låt oss föreslå något bättre än 
det som finns. Han var gammal och såg vad som hände i Polen, så 
han försökte inympa i oss något som skulle öppna våra ögon för det 
onda, för det röda spindelnätet, sådana saker. 
 

Tidigare (se kap. 2) var Jarek mäkta irriterad över att metaforen ”det röda 
spindelnätet” drar Partimedlemmar och vanliga, apolitiska medborgare 
över en kam. Nu tillämpar han den själv, för att med positiv självklarhet 
distansera sig från ”det onda” som då pågick i Polen. Jag tolkar metaforen 
här som att realsocialismen höll på att förstöra en gammaldags moral och 
en hederskodex om vänlighet, hjälpsamhet, fromhet och positiva initiativ. 
Scoutledaren framställs som ett ypperligt, uppskattat undantag – troligen 
bedrev de övriga ledarna en mer ”socialistisk” fostran. Detta samspelar i så 
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fall med bl.a. Kuron & Zakowskis påpekanden att det Polska 
Scoutförbundet blev ”rött” på 1950-talet då de gamla instruktörerna 
systematiskt sades upp eller förflyttades, och de nyanställda skickades på 
kurser i ”vetenskaplig världsåskådning” (Kuron & Zakowski 1996:54). 
Men även i de ”Röda Scouterna”, som skulle skola in barnen i marxism, 
började ifrågasättande och längtan efter demokrati att spira efter 
avstaliniseringen (Arkuszewski 1992:233-234). Den traditionella 
scouttraditionen och dess myt överlevde i vissa enklaver, undanskymda 
inom den statliga ”scoutorganisationen, för att under åttiotalet utvecklas 
dem till en stark rörelse vid sidan om den officiella (Jagoszewska 
1997:224,234). 

Att Jareks scoutledare ”gjorde sitt” på gammaldags vis, med stor 
integritet och utan att fråga sina överordnade om lov, gör honom till en 
förebild alltmer uppskattad med tiden; Jarek och de andra pojkscouterna 
förstod inte vidden av det moraliska budskapet då de tillhörde förbandet.  

Positivt upplevda politiska inslag under utbildningstiden återfinns 
också hos Hieronim. Han framställer stolt sig själv som en del av en 
generation i politiskt uppror under oktober 195662 . ”Oktober” har 
sedermera blivit en symbol för de händelser som startade det post-
stalinistiska tövädret (se t.ex. Kuron 1996:92ff, Ekiert 1997:309, 
Levinsson et al. 1998:91).  

Tövädret var avgörande för Hieronims vetenskapliga inriktning, 
eftersom en professor som tidigare fallit i onåd återfick sina 
professorsrättigheter och startade en intressant påbyggnadsutbildning. 
Men Hieronim passar också på att berätta hur han och andra studenter 
protesterade mot det politiska förtrycket inom utbildningsvärlden. 

 
De som tillhörde Polska Ungdomsföreningen brände då sina 
legitimationer, för man skulle ju tillhöra den förbannade föreningen 
för att komma in på universitetet; självaste gymnasiedirektören sade 
ju ”skriv in er för det får ni nytta av!”. 
 

Citatet präglas av vrede över gymnasieskolans mentala utpressning mot de 
unga människor som var ivriga att komma in på universitet, men också av 
tillfredställelsen över att demonstrativt ha bränt bevisen för att ha tillhört 
en socialistisk ungdomsskara.  Talar Hieronim här med stark empati eller 
identifikation? Vreden och tillfredsställelsen får mig att tro att ”de” som 
tillhörde Polska Ungdomsföreningen kunde vara ett ”vi” med honom. 
Retoriskt  skickligt viker dock Hieronim någon entydig tolkning. Så 
kommenterar han vidare: 
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Det var efter 1956, efter dessa politiskt viktiga händelser då jag som 
student också sprang runt på manifestationer, och skrek som andra 
och sjöng med andra, och skrek ”Bort från Ungern!”, och det stod 
hedersvakt vid universitetsaulan när ryssarna gjorde sina massakrer i 
Ungern, och vi samlade in pengar, och vi gav blod, (ler)  och vad 
fanns inte där!…  Då var den polska Oktober. 
 

När minnesbilden vecklas ut övergår det ”jag” som skrek som andra och 
sjöng med andra till ett starkt och positivt ”vi”: en uppsluppen gemenskap 
erinras med nostalgi och kanske lite av ålderns överseende – då hade vi 
entusiasm och altruism, hopp och tro på en bättre värld… Den kompakta 
uppräkningen, i ett enda andetag, kryllar av markörer om välansedda  
aktiviteter under Oktober. Det är en tydlig nationell och akademisk 
samförståndsblinkning, och jag ler och nickar imponerad – just som det 
troligtvis är meningen att jag skall.  

Det berättartekniska hjälpmedlet gör det möjligt för Hieronim att 
skriva in sitt liv i den stora biografihistorien (Svensson 1997:45-46, jfr 
Löfgren 1993). Att ha deltagit i Oktober skänker bekräftelse och glamour 
åt det personliga ödet, eftersom samhällsupproret satte punkt för den 
stalinistiska tidens terror och uppenbara sovjetinflytande. Även om 
förändringen inte visade sig särskilt varaktig var euforin över reformerna 
och den fredliga upplösningen stor, särskilt med tanke på det infernot som 
just då drabbade Ungern. Där kvästes upproret med införande av 
undantagstillstånd, massaker på de folkmassor som demonstrerade framför 
parlamentet, och Röda Arméns offensiv mot Budapest. ”Vi var medvetna 
om att vi hade varit – eller fortfarande var – en hårsmån från en dylik 
tragedi, så samhällsreaktionen var verkligen spontan. Massvis med folk gav 
blod, tog beslut om solidaritet, skrev insändare till redaktioner och 
petitioner som krävde att man visar stöd för Ungern”, menar  Kuron & 
Zakowski (1996:95, min övers.)  

Hieronim framställer sig själv som en del av den euforiska, hoppfulla 
massan, utan att brodera ut de egna insatserna. Det behövs inte; han får 
ändå min uppskattning för de solklara markörerna av symboliskt kapital. 
Denna livserfarenhet får ett retoriskt genomslag genom att händelsen 
förtätats och reifierats av en hel generations berättelser (jfr Löfgren 
1993:18-19,31ff Svensson 1997:45, jfr Humphrey et al. 2003). 
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Hierarkier och schismer 
 

Klasser i klassen 

Erfarenheter av sociala relationer under utbildningsgången är i några 
berättelser föremål för reflektioner om det samhälle skolklassen eller 
studentgruppen var en del av. Erfarenhetsberättelserna glider lätt över till 
generaliserande resonemang om spänningar och hierarkier, vilka kanske 
dröjer sig kvar i det vuxna berättarjagets syn på samhället.  

Ett exempel på sådan generalisering är Jareks ilskna resonemang om 
att förväntas vara ”polare”, föranlett av min fråga om han hade några 
förebilder i skolan. 

 
Jarek: (ironiskt) Ja just det, snygga förebilder som fan, var man ska sno 
och knycka något… Tänk att överallt, hela tiden, det blir kanske så 
till världens ände i det här landet att man inte uppskattar det som är 
mitt eget arbete. Polare – det är någon som låter dig skriva av läxan, 
som ger dig en fusklapp, lånar ut anteckningar, som mobiliserar 
gruppen till att rymma från tentan eller skjuta fram tentan – det är en 
polare och gruppens ledare, eller hur? Och den som vill utnyttja 
[undervisningen] till max är en plugghäst. 
Katarzyna: Hade du sådana problem? 
Jarek: Nej… (skrattar) för jag hade en mycket bra handstil och alla 
mina fusklappar gick åt som smör i solskenet, även under studietiden. 
 

Skolminnena  används här för att kritisera en mentalitet som sträcker sig 
långt utöver utbildningstiden, och trots den humoristiska avrundningen är 
bitterheten tydlig. Med inspiration från bl.a. Paul Willis (1977) kan 
citatet tolkas som den välanpassade elevens maktlösa irritation inför de 
nonchalanta kompisar som går genom skolan och universitetet med 
minsta motståndets lag, ruckar på reglerna och gärna utnyttjar 
plugghästarna – men nedvärderar dem. Jag får dock även en annan ledtråd 
till den starka reaktionen, då Jarek en stund senare klagar på att i det 
företag där han är avdelningschef vill många anställda slinka igenom med 
så lite ansträngning som möjligt. Han själv är mycket engagerad i 
företagets framgång och arbetar stenhårt. När han framför kritik mot de 
anställda som fuskar och maskar kan han bli beskylld för att vara en 
gnällspik som skvallrar på arbetskamraterna. Budskapet är att Jarek inte 
längre vill vara ”polare” genom att göra det lätt för de lata; i företaget 
råder vissa lagar och förväntningar. Det är allvar och han har ansvaret. 
Och som avdelningschef får han tackla den sortens nonchalans och 
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slingrande från ansvaret som enligt honom märktes redan i skol- och 
studiekompisarnas attityder. 

Medan Jarek kritiserar klasskompisarnas och de anställdas mentalitet 
dryftar Adam skolklassens och samhällets sociala hierarkier. I hans 
barndomsminnen är skolgången som ett mycket dystert inslag. Hans 
upptagna föräldrar, intellektuella marxister, skickade honom i bästa 
välmening till en så kallad ”övningsskola” för lärarstudenter, populär 
bland Krakóws socialistiska ”toppskikt” (wierchuszka), ”läkare, advokater, 
Partiaktivister”. Meningen var att han skulle få kontakt med barn från 
liknande sociala miljö. Efter ett år förvandlades dock skolan till en vanlig 
områdesskola; barnen skingrades och det lokala ”drägget” och suputerna 
(zule i pijaczki) kom in. Klassen skiktades i det som återstod av ”eliten” 
och de nytillkomna. Adam förklarar sin utsatta position: 

 
Jag har alltid haft problem med andra barn […] för jag hade ju 
glasögon, och så pratade jag annorlunda, dels för att jag har ett 
uttalsfel, och dels som barn från ett intelligentiahem – jag utryckte 
mig mer sofistikerat och bodde i ett arbetarkvarter. Så jag sade 
”spring iväg” och de ”dra åt helvete” (skrattar). 
 

I fyran råkade Adam ut för en hjärnhinneinflammation och blev tillfälligt 
handikappad – mumlande, svag, med alla rörelser i ultrarapid. ”Ni vet hur 
grymma barnen kan vara”, säger Adam, och minns den ständiga 
mardrömmen när han blev knuffad, retad och påpucklad. Hans reträtt var 
hemmet, där han slukade böckerna i pappans bibliotek och spelade fiol – 
fast också det hånades av skolbarnen. Adam menar att intellektuellt 
tillhörde han eliten i klassen, men hackordningen bland barnen var 
baserad på helt andra premisser än de intellektuella. Dessutom 
uppfostrades han på ett ateistiskt sätt, i och med att hans far var en 
övertygad marxist, till skillnad från det fåtalet Partimedlemmar i kvarteret 
som bara ville komma åt förmånerna, men fortsatte att skicka sina barn 
till kyrkan, säger Adam syrligt.  

 
Av religiösa skäl hade jag heller inget att hämta i mitt bostadsområde, 
i mitt kvarter. Det var ett väldigt konkret utanförskap – jag gick inte 
på kristendomsundervisningen, jag gick inte till den lokala kyrkan – 
så jag var inte med bland de ”våra”. 
 

Adam frammanar en gripande bild av ett lillgammalt ensamt barn, en 
fiolspelande bokmal med klen fysik, som väcker löje och aggression hos 
det grymma lokala ”drägget”. Berättelsens budskap, som jag ser det, 
handlar om inkongruenta sociala hierarkier på två olika nivåer. För det 
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första åberopas den samhälleliga hierarkin av vilken utbildningssystemet är 
en del. Där uppfattar sig Adam som elit – ett barn till intellektuella 
marxister, med bokliga kunskaper och ett sofistikerat språk, alltså med 
gott om kulturellt kapital. För det andra skildras den lokala 
hackordningen i kvarteret och skolklassen, där Adam inte hade en chans 
att hävda sig. De brutala barnen förlöjligar både bildning och utbildning, 
och kanske får deras förakt för bokmalen en påspädning av den 
socialistiska ideologi som hyllar kroppsarbete. Under de smärtsamma åren 
gäller det för Adam att överleva de lokala principerna, för att, som det 
visar sig, segra i samhällshierarkin (de ideologiska föresatserna till trots).  

Berättelsen illustrerar den inkongruenta bilden av ideologiskt 
önskad och reell samhällshierarki, samt det relationella i ett 
kapitalinnehav i Bourdieus mening. Ett kapitals värde måste erkännas av 
andra människor för att räknas med i det sociala spelet. Att vara duktig i 
skolan, spela fiol och utrycka sig fint brukar utgöra ett kulturellt kapital i 
samhället och gör det även för den marxistiska intellektuella eliten 
(Adams föräldrar). Bland arbetarkvarterets grabbar är dessa kännetecken i 
kombination med ateism en skamlig belastning som gör pojken till ett 
lovligt och legitimt byte. Frågan är naturligtvis om dessa grabbar någonsin 
skulle erkänna den sortens kapital Adam var stolt över, men i 
Folkrepubliken blev deras förakt i viss mån kodifierad och ideologiskt 
legitimerad på den offentliga arenan. Men nu när Adam inte längre utsätts 
för grabbarnas hårda nypor och utbildningen officiellt återtagit en hög 
plats i samhällshierarkin, tar han gärna en verbal revansch genom sin av 
förakt drypande benämning ”drägg”.  

 
Stad och land 

En uppdelning återkommer envist i Teresas och Hieronims skildringar av 
studieåren: den mellan studenter från universitetsstaden och de inflyttade, 
från ”landet” (byarna, småstäderna). Som alla binära dikotomier har den 
tydliga implikationer om hierarki. 

I Teresas levnadsberättelse betonas genomgående sociala skiljelinjer. 
När hon berättar om sin misslyckade förälskelse i en kurskompis nämner 
hon skillnader i beteendekoder och värderingar som en avgrund omöjlig 
att överbrygga.  

 
Han bodde i studenthem, det till säga var från en helt annan klass, alla 
de där var... Krakówborna sällskapade inte med dem, man höll 
egentligen inga kontakter, de var oftast från byar och [småstäder]. De 
kunde inte äta, och man var väldigt noga med hur man äter, hur man 
använder bestick, hur man beter sig på caféet. De var så generande, 
verkligen, de lärde sig så sakteligen men de var så råa...  
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Här drar Teresa fram det tunga artilleriet från sitt kulturella kapital: att 
”alla de där” inte åt fint nog blir synonymt med att de var ociviliserade 
och primitiva – inte särskilt skärpta heller, eftersom det kostade dem 
sådan möda att lära sig manéren. ”Krakówborna” kontrasteras med 
fullkomlig självklarhet som en klass för sig, väsenskild från ”alla de där”.  
Teresa fortsätter: 

 
Teresa: Han sårade mig, för han sade att han ville ligga med mig, och 
jag var så ofantligt förälskad i honom att trosorna höll på att ramla ner 
för mig… 
Katarzyna (skrattar) 
Teresa: … men när han uttryckte sig på det viset så vände jag på 
klacken och gick. Det var inte alls rätt. Nu skulle det vara en annan 
sak, men på den tiden var det väldigt klumpigt gjort. Jag höll 
fortfarande på att svimma när jag såg honom, men jag blev ihop med 
en annan i tre år, från min årskurs. En snygg bergsbo från Zakopane, 
reslig och slank, också från studenthemmet men från en annan familj 
– fadern var gymnasieprofessor… (leende, spelad eufori) Jag blev 
käääär… 
 

Teresa bjuder humoristiskt på sig själv och det är lätt att skratta åt hennes 
förälskelser och besvikelser, även om skrattet borde fastna i halsen med 
tanken på nedlåtenheten mot ”alla de där”. I citatet är hon så attraherad 
av den första killen att först hans plumphet får henne att inse hans sociala 
nivå. I ljuset av det tidigare resonemanget förstås det klumpiga 
önskemålet inte som ett individuellt problem, utan som tecken på killens 
lägre klass: utan vett och etikett vare sig det gäller bordskicket eller 
sänghalmen. Den andra killen bor visserligen också i studenthemmet men 
är son till en gymnasieprofessor och ingår därmed inte i den nedvärderade 
kategorin. Annorlundaheten och underlägsenheten hos dem i 
studenthemmet  bevaras därmed trots detta undantag.  

Uppdelningen i studenter från staden och från landet skildras också 
av Hieronim, men från motsatt perspektiv. Han säger att det i hans 
årskurs fanns en tydlig skillnad mellan dem som bodde i studenthemmet 
och dem som kom ”från stan” (en stor universitetsstad) och höll sig för sig 
själva. Bara två av dem ”från stan” hälsade någonsin på i studenthemmet 
för bridgekvällar, fester eller plugga-inför-tentan sammankomster. 

 
Katarzyna: Vad hade de för sig? 
Hieronim: Jag måste erkänna att jag aldrig intresserade mig för det. 
De kände sig annorlunda. Vi från stan och det där patrasket. De var 
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kompisar sinsemellan inom årskursen, men en helt annan grupp än vi 
från studenthemmet. 
Katarzyna: Ni sade ”patrasket” – lät de er förstå det på något sätt? 
Hieronim: Det var bildligt talat, men en del av dem trodde säkert att 
vi var en sämre beståndsdel. Eftersom de var (djup röst, spelad 
värdighet) infödda, lokala, stabiliserade... Jag kanske bedömer det 
alltför negativt, men jag tror att i viss mån var det så, att de var en 
separat grupp och betraktade det som något positivt. Och vi som 
bodde i detta armod i studenthemmet höll mera ihop, och läste och 
tenterade tillsammans, och delade med oss av anteckningarna. Det 
var mera informationsflöde, mer kontakter. 
 

”Armodet” i studenthemmet bestod av trångboddhet och kronisk brist på 
pengar. Trots att hans föräldrar knappt klarade sig på jordbruket fick 
Hieronim ingen hjälp från studieadministrationen, utan fick lita helt och 
hållet till föräldrarnas hjälp. De stödde helhjärtat hans utbildning, men 
han ville vara så liten börda som möjligt. Som sina kamrater i 
studenthemmet levde han snålt, åt frukost och lunch i den billiga 
matbespisningen och fick matvaror hemifrån. Humöret var ändå på topp; 
kompisarna bjöd varandra på det som fanns och fick uppleva ett härligt 
”studentliv” på campusen (se nedan).  

Att ha blivit klassificerad som patrasket (holota) används här med 
ironi, dock utan bitterhet. Hieronim låter inte de ”inföddas” klassificering 
bli hans egen; han anför epitetet utan att kommentera det (annat än på 
min direkta fråga), och visar att han helst ignorerar de elitistiska 
kurskompisarnas åsikter – vilket är en effektiv form av motmakt. 

 
Politiska skiljelinjer  

Studentgrupperingar med politiska kännetecken är ett tema som 
dominerar Adams och Monikas studieberättelser. Presentationen av 
självet görs genom dikotomiserade gruppbeskrivningar – återigen, med 
hierarkiska implikationer. 

Adam läste humaniora och var verksam i Polska Socialistiska 
Studentföreningen. Där gav man bl.a. utlåtanden om stipendier och 
organiserade fester och resor, men höll en tämligen apolitisk profil; 
oliktänkande studenter kunde träffas och ha kul. Men så uppstod en 
politisk kontrovers i samband med ett studentmord, där 
Säkerhetstjänsten utpekades som ansvarig. Adam deklarerade offentligt att 
han inte ansåg att Säkerhetstjänstens skuld i fallet var entydig.  

Hans ståndpunkt var inte populär bland studiekamraterna, däremot 
erbjöds han medlemskap i universitetets Partiavdelning. Han poängterar 
att på den tiden fanns där rena intellektuella gräddan och räknar upp flera 
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kända professorer och assistenter: ”fast nuförtiden, om man skulle 
påminna dem: (hurtigt) ’Vi var ju i samma organisation, kamrat!’, så skulle 
de gå till andra ändan av salen, för de har ändrat orientering”, säger han 
syrligt. Umgänge med den vänsterintellektuella eliten kändes verkligen 
upphöjande och där fanns en stark framtidstro: ”man hade hela tiden den 
illusionen om att man måste skriva till Partikongressen och övertyga dem, 
och så blir alla lämpliga beslut tagna”.  

Sämre gick det med studiekompisarna. I slutet på sjuttiotalet 
uppstod Solidaritets Studentkommitté och de flesta i Adams årskurs skrev 
in sig i den.  

 
Förut kunde man ha skilda åsikter och ändå fortsätta mötas över en 
flaska vin. Men bara fram till en viss punkt. Efter första årskursen 
blev de som ville agera inom Solidaritets Studentkommitté bjudna på 
ett läger, jag vet inte vem som stod för det, troligen KOR 
[Kommittén för Arbetarnas Försvar]. De vandrade i bergen och kom 
hem helt förbytta. (låtsas citera med hård röst) ”Era 
KOMMUNISTER,  era SKITSTÖVLAR!” (suckar) Så var det med 
det... Så under andra läsåret var det sociala livet slut för mig. Men jag 
ägnade mig åt att läsa och sket i det. 
 

Kommittén för Arbetarnas Försvar bildades 1976 av oppositionella 
intellektuella; den blev en stor gräsrotsorganisation som kämpade för 
mänskliga rättigheter i Polen och främjade samhälleliga initiativ att bilda 
organisationer, utanför de av myndigheterna utstakade ramarna (Holzer 
1991:101, Hirszowicz 1991:149, Kuron & Zakowski 1996:187ff).  

Adam är mån om att understryka sin dåtida övertygelse om Partiets 
intellektuella potential och öppenhet för reformer. Vårt samtal utspelar 
sig i en samhällskontext då tilltron till Partikongressernas förändrings-
benägenhet sedan många år tillbaka har hånats. Väl medveten om detta 
betonar han förhoppningar delade med självaste gräddan på universitetet. 
I jämförelse med de Partikamrater som inte vill kännas vid sitt förflutna 
framstår han som politiskt ståndaktig, ärlig och trovärdig. De studenter 
som varit på KOR-läger anklagas för indoktrinering och hatisk vägran till 
dialog, medan Adam är benägen att diskutera över en flaska vin. 

I ljuset av dessa erfarenheter framstår Adam som en förnuftig och 
moralisk person, en välmenande idealist, konsekvent i sina sympatier. Den 
sociala vallgraven mellan honom och resten av årskursen förstärker bilden 
av honom som tolerant och öppen, men missförstådd och förorättad. 

Monika är den andra informanten för vilken politiska student-
grupperingar är ett viktigt medel för självpresentationen. Hon uppehåller 
sig främst vid de skilda livsvärderingar den politiska tillhörigheten förde 
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med sig. När Monika på sjuttiotalet flyttade till Kraków för att studera 
sökte hon sig omedelbart till högerinriktad verksamhet bland studenter, 
och anslöt sig till en grupp som träffades vid en klosterkyrka för att föra 
intellektuella och politiska samtal. 

 
Det var inte oppositionen i den meningen att vi gick till kamp eller 
satte upp affischer, utan vi träffades och pratade om hur Polen borde 
se ut. […]  Min familj gav mig det, att jag visste precis vad jag sökte. 
Men det betyder inte att jag var som en mullvad som bara kröp i sin 
tunnel eller att jag såg en endaste väg. Det fanns en period när jag 
först gick till kyrkan och därefter till en klubb där min dåvarande 
kille brukade gå; det var nog alltigenom röda ungdomar för man 
behövde ha en Partilegitimation för att få komma in, och alkoholen 
var billigare än någon annanstans. 
  

Den högerinriktade grupp som Monika tillhörde festade också glatt, men 
för dem räckte det med lite vin och en gitarr för att skratta och sjunga 
hela natten. Den ”röda” klubben hade riktigt stora ekonomiska resurser 
och organisatörerna var duktiga på att locka folk med ”bästa artister” och 
billig sprit.  

 
Monika: Det var trots allt två läger. Vi var i mycket högre grad 
idealinriktade och de var mer konsumtionsinriktade, kan man säga. 
Trots att det var de som skulle vara mer ideologiska, de skulle ju vara 
nationens framtida jäsdeg (ler milt ironiskt), eller hur?  
Katarzyna: (hummar leende) 
Monika: Men de var likgiltiga inför allt: har du bekantskaper och 
uppbackning så reder du dig, och du får en massa pengar och kommer 
att lyckas här i livet. Däremot i den andra kretsen var det helt 
annorlunda: hjälp den andra människan, sträck ut en hand till henne. 
 

Jag får genast exempel på hur de moraliska idealen förverkligades: en 
grupp studenter organiserade träffar och sommarläger för handikappade, 
en annan hjälpte till vid kyrkbyggen runt om i landet under sina 
sommarlov. 

Jag ler igenkännande då jag hör Monikas ironiska anspelning på 
slagord av typen ”socialistisk ungdom nationens jäsdeg”. Att hon citerar 
det ironiskt förstärker bilden av den röda ungdomen som idealister bara i 
retoriken, med en ytlig pragmatism lurandes bakom ordfasaden. Den 
högerinriktade gruppen blir i kontrast en samling verkliga idealister och 
altruister, som inte bara på sina kyrkomöten pratar om hur Polen borde se 
ut, utan dessutom försöker förverkliga något av det med egna krafter.  
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Monika är noga med att i det första citatet specificera vilken sorts 
oppositionell grupp hon tillhörde. Oppositionen var ingen 
sammanhängande enhet63 . Monikas framställning av gruppens samtal och 
aktiviteter samspelar med flera forskares teser att oppositionen i decennier 
var en lös samling grupper och sociala kretsar, t.ex. familje- eller 
arbetsplatsbaserade, med katolsk anknytning, eller framsprungna ur 
desillusionerade, forna ”kommunistiska” grupper (jfr Arkuszewski 
1992:233). Oppositionella grupper karaktäriserades främst genom sina 
diskussioner och sin livsstil. Hellre än hat och strid betonade man 
moralisk och intellektuell upplysning: att stå emot ”sovjetiseringens” 
passivitet och liknöjdhet (Szwajcer 1992:225ff) samt att frånta 
realsocialismen ”förvirrade hjärnor och förlamade själar” (Bogucka 
1997:130).  

Monika är dock inte helt nöjd med sin kontrastiva framställning av 
den röda kretsen: 

 
Det betyder inte att det bara var värdelösa människor, det är inte helt 
sant. De hade också sina ståndpunkter och ideologier, som inte alltid 
stämde med våra, men ibland representerade de en mycket hög 
intellektuell nivå.  Förresten så har de väl utbildat sina ledare på det 
viset, kolla vår president Kwasniewski, ingen kan anklaga karln för att 
vara dum i huvudet! 
 

Här, som jag tolkar det, vill Monika förklara varför de ungdomar som hon 
just anklagat för ytlig konsumtionsinriktning och pragmatism blivit så 
framgångsrika politiker efter murens fall (Aleksander Kwasniewski från det 
vänsterorienterade, ”postkommunistiska” lägret är den demokratiskt 
valde presidenten). Genom att uppvärdera de röda ungdomarnas 
intellektuella potential och annorlunda ideologier signalerar Monika att 
en del av dem har utvecklats till framsynta strateger och värdiga 
motståndare i den politiska kampen. Här förebådas även de 
oppositionella ungdomarnas bristande beredskap att hantera 
förutsättningar för karriär, samt viss avoghet inför maktpositioner (jag 
återkommer till det i nästa kapitel). 

 
 

 Inskolningar och livsäventyr 
 

I sista delen av kapitlet vill jag uppmärksamma fyra längre berättelser om 
inskolningar i vitt skilda färdigheter och förhållningssätt. Det handlar om 
kulturellt kapital, viss heterosexuell kvinnlighet, manövrering bland 
byråkratiska föreskrifter eller överväldigande erfarenheter av värnplikten 
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och oppositionella aktiviteter. I de två sista historierna presenteras 
berättarjaget utifrån sin position på bestämd sida barrikaden under 
krigstillståndet 1981.  

 
Bridge, jazz och vin 

Hieronim framställer sina studier i slutet på femtiotalet som en 
kunskapsinhämtning på många nivåer. De sociala och kulturella 
lärdomarna broderas ut betydligt mer än de akademiska – med Bourdieus 
termer kan man se det som en betraktelse över införskaffandet av 
kulturellt kapital. Skildringen utspelar sig i ett semantiskt fält av 
väletablerade kulturella berättelser om ett ”typiskt” studentliv, präglad av 
kulturkonsumtion, socialt umgänge och förströelser, med tydliga 
tidstypiska inslag  (jfr Sowa 1971:165ff, Narvselius 2003). 

Hieronim berättar att han visserligen levde sparsamt i 
studenthemmet men hade riktigt, riktigt roligt. Kompisgänget spelade 
basket och biljard, åkte på subventionerade vandringar och sportläger, 
satt i timmar på caféer och besökte studentklubbar. Studentlivet fick en 
helt annan fart efter tövädret 1956: ”1956 var ett öppnande mot Väst och 
mot nyheterna därifrån”, säger han. Bridge blev en allmän modefluga som 
”alla” spelade för brinnande livet, långa timmar i sträck, dag som natt. 
Inom campusområdet och i studenthemmen ordnades tillställningar med 
glad och otvungen stämning, där man dansade hela natten till tonerna av 
den nya musiken – jazzen. Nya orkestrar, danser, texter, med inspiration 
från Väst, stod i bjärt kontrast till de hittills förhärskande ”folkligt 
socialistiska” takterna, menar Hieronim. ”Man insöp det, helt enkelt!”, 
minns han med ögonen slutna av välbehag.  

Också biobesöken var en viktig förströelse – det fanns ännu ingen 
TV, och i studenthemmet sändes en enda trist radiokanal i 
”kolchozradion” på väggen. 
 

Vi var beredda att stå i kö i timmar för att köpa en biljett och 
komma in! Nya biografer öppnade stup i kvarten, en invasion av 
västerländska filmer, det var något helt annat än de gamla 
socialistiska produktionsfilmerna. 
 

Dessutom kom vinpubarna igång under tövädret. Där kunde studenterna 
lära sig dricka vin med stil och fason, säger Hieronim, och inte bara 
”svepa i sig renat”. Sedan dess har han fått smak och känsla för vin och 
föredrar det framför andra drycker. 

 
När det lättade så öppnades den första vinpuben, där fanns en härlig 
servitör som lärde ut hur man ska dricka vin och i vilka mängder, och 
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hur man ska göra för att inte bli full utan ha det trevligt. Då fick jag 
smaka på jättefina viner, i alla fall för den tiden, viner från de 
demokratiska staterna, ungerska eller bulgariska, till förmånliga 
priser. […] Det var en öppning mot världen. 
 

Även om vinerna kom från Bulgarien och Ungern associeras den 
kultiverade vindrickningen till ”öppningen mot världen”. Markeringen av 
att Hieronim har fått smak för fina viner som avnjuts utan att leda till 
fylla, tillsammans med fascinationen inför jazzen och bridgen är i mitt 
tycke tydliga distinktionsmarkeringar; här signaleras kultivering ifråga om 
smak och konsumtionspreferenser .  

Alla dessa möjligheter till kultivering kopplas tydligt till 
Folkrepublikens öppning mot ”Väst”, mot ”världen”. Den hade inneburit 
ett kvalitativt brott i studentlivet. Innan tövädret hade man att välja 
mellan socialrealistiska produktionsfilmer, kolchozradions trista, 
indoktrinerande program, och fester där man hävde i sig renat till hurtiga 
toner av folkligt–socialistisk musik. Efter tövädret började det goda livet 
då jazz, bridge, pubkultur, kaféer och andra västerländska influenser intog 
staden.  

Hieronims njutning av de mer sofistikerade trenderna är i berättelsen 
gemensam för en hel törstande generation, det ”vi” som euforisk rider på 
en våg av öppnare samhällsstämning.64  Den kulturella avgrunden mellan 
öst och väst understryks i förstone, för att överbryggas efter 1956. Väst 
blir symbolen för friska fläktar, för allt det spännande, fria, roliga och 
sofistikerade som inte handlade om produktion eller folklighet. Det sker 
alltså en symbolisk avgränsning gentemot den socialistiska ideologi som 
kodifierade och legitimerade vissa kulturella uttryck – i Hieronims ögon 
tarvliga. I sin yrkesberättelse (se nästa kapitel) är Hieronim mycket mån 
om att markera sin akademiska likvärdighet gentemot västerländska 
forskarkollegor; och här signalerar han sin trygghet i att ha tillägnat sig ett 
internationellt gångbart kulturellt kapital. 
 

Tillgångar och ingångar 

En central del av Teresas studieminnen rör hennes egenhändiga inskolning  
i hur man kunde ta del av de förmåner som var förbehållna studenter från 
socialt underprivilegierade miljöer. Hon ondgör sig över den enligt henne 
gravt orättvisa resursfördelningen och framställer studietiden som en 
läroprocess från en blåögd ekonomisk oskuld till en allt mer garvad jägare 
i tillgångsdistributionen. 

Teresa menar att hon hade varit dåligt rustad för att handskas med 
byråkrati och ekonomiska spörsmål, uppfostrad ”i naivitet, i en annan 
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värld” av sin anakronistiska familj. Hon noterade att vissa studenter 
strategiskt skrev in sig i ungdomsorganisationer eller Partiet under 
studieåren, för att få förmåner eller göra universitetskarriär.  

När hennes mamma under en längre period lades in på sjukhus, 
inledde Teresa en seg kamp om att få äta i studenternas matbespisning. 
Dessa luncher hade kraftigt rabatterade priser och var förbehållna de 
inflyttade och fattigaste studenterna. Teresa förvånas hånfullt över att inte 
hon ansågs vara fattig nog, då endast pappan arbetade och det fanns tre 
barn i familjen. Efter omfattande skriverier om att mamman var sjuk och 
inte kunde laga mat fick Teresa sin ansökan beviljad, vilket gav henne stor 
tillfredställelse att vinna över ”systemet”. 

Trots sin ”blåögdhet” såg hon också till att skaffa sig en informell 
ingång (dojscie), då vissa förmåner fördelades bland studenterna: 

 
Jag förmådde trots allt kämpa för min sak, för en kurskompis var 
ordförande för utlandsenheten på universitetet och jag vände mig till 
honom för att få åka på semester utomlands. Förstår du, de hade 
alltid något att ge. Man fick skriva ansökan med kursrepresentantens 
bekräftelse, att den och personen är en god studentska som hade 
gjort sig förtjänt att åka på semester till Bulgarien (skrattar). Men det 
kom en massa sådana ansökningar och då behövde man en ingång. 
Det var folk som redan hade något att förfoga över, alla var utifrån, 
från småstäderna, och de visste att man måste armbåga sig fram för 
att få någonting.  
 

Det klingar en nedlåtande ironi i beskrivningen av de studenter som hade 
”något att ge”; de föraktas för att orättmätigt ha roffat åt sig av resurserna. 
Känslan av oförrätt bottnar här, som jag tolkar det med sociologiska 
framställningars hjälp, i att den statliga utbildningspolitiken gav stöd till 
studenter med arbetar- och bondeklassbakgrund, genom t.ex. stipendier 
och poster inom studentkåren. Kritikens udd är alltså i grund och botten 
riktad mot de ideologiska föresatserna som gav förmåner åt dem med 
”rätt” familjebakgrund, och mot det distributionssystem där man ständigt 
var beroende av någons ynnest (jfr Bogucka 1997:208ff). Men Teresas 
harm och förakt konkretiseras mot de inflyttade ungdomarna, som blir 
usurpatorer och orättvisornas representanter – fast kurskompisen faktiskt 
rekommenderat just henne till resan. Trots att hon hjärtligt föraktar hela 
distributionssystemet drar Teresa sig inte undan spelreglerna, utan är 
odelat stolt över det hon lyckas åstadkomma. 

Hennes framgångar beskrivs som regelrätta segrar i en oblid terräng. 
Budskapet är att hon inte är en av dem som armbågat sig fram eller roffat 
åt sig, inte ens då hon elegant snirklar förbi alla andra för en semesterresa 
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till Bulgarien. Den omistliga tillfredsställelsen tyder på att Teresas känsla 
av politiskt underläge (utan några som helst pluspoäng i 
utbildningssystemet) gör att alla medel blir för henne tillåtna och 
moraliskt riktiga i den terrängen. 

 
Fostran till kvinna 

Ania betecknar sin teaterutbildning, inklusive sitt korridorsboende, som 
”en skola för livet”. Där fick hon testa sin uthållighet och psykiska styrka 
lika mycket som sin talang, och hon lärde sig en mängd färdigheter vilka 
visat sig nyttiga också utanför teatervärlden. Den läroprocess hon 
behandlar mest elaborerat handlar om inskolning i ”kvinnlighet”. Under 
hela intervjun tillstår Ania ofta och med humor att hon egentligen ärvt sin 
mammas manhaftiga och flärdfria sätt, men att hon lärt sig att använda en 
feminin framtoning eftersom den innebär så många fördelar. Här 
analyserar jag hennes beskrivning av de första ”lektionerna”. 

Ania säger att hon i teaterskolan valde en medveten strategi att 
framstå som hurtig, grabbig och asexuell: dels för att hon redan hade en 
pojkvän på annan ort och inte var intresserad av att flirta; dels för att 
undvika inviter från föreläsarnas sida. ”Jag var en sådan scout, en kille 
egentligen, kortklippt, i byxor eller träningsoverall, en konstig person som 
var svår att klassificera, i grund och botten en tjej, men mest en polare”. 
Denna framtoning föranledde ofta godmodiga pikar från lärarnas sida, till 
exempel skojade läraren på balettlektionerna: “killar till höger, tjejer till 
vänster, och Ania... tja, kanske i mitten!“, säger Ania och skrattar hjärtligt. 
De manliga studiekompisarna var strängare kritiker. De tjatade idogt att 
Ania borde sminka sig lite, klä sig feminint, inte vara så grabbig. En vacker 
dag föresatte de sig att “göra en kvinna av henne“, säger hon och skrattar 
lite okynnigt:  

 
 
Mina kurskompisar bestämde sig för att uppfostra mig. (låtsasallvarlig 
ton) De hade kommit fram till den slutsatsen att jag var ett barn som 
man måste fostra. Först lärde de mig hur man går i högklackat, de 
lånade någons skor med tiometers stilettklack, de klädde mig i 
benvärmare och minikjol så det skulle synas hur jag ställer fötterna. 
Och så släppte de iväg mig längs den femtio meter långa korridoren 
och rättade de till mig, de sade: Händerna si! Axlarna så!  
(visar, vi skrattar båda)  
Jag trodde jag var en mycket läraktig elev. 
 

Scenen där Ania lär sig att “gå som en kvinna“ påminner mycket riktigt 
om ett barns första trevande steg – steg som skall leda henne mot det 
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Nina Björk (1996) kallar kvinnlighetens maskerad, en livslång 
”inskolning” i och finjustering av viss typ av kvinnlighet. Den konstnärliga 
friheten i teaterskolan tycktes inte sträcka sig hur långt som helst när det 
gällde könsgestaltning; den asexuella och diffusa sammanblandningen av 
manliga och kvinnliga tecken i Anias klädsel och kroppsspråk provocerade 
både lärare och kurskompisar till kommentarer. Killkompisarna vidtog till 
slut åtgärder, och Anias humoristiska imitation av deras ton får mig att tro 
att de uppfattade det som ett mycket seriöst och angeläget företag.  

Den självutnämnda expertpanelen i könsinskolning  tog sig an detta 
”barn som man måste fostra”, och bistod det med tydliga instruktioner 
och adekvat rekvisita. Kanske tyckte kompisarna att det var rena slöseriet 
med resurser att en ung, snygg, och uppenbarligen heterosexuell (hon och 
pojkvännen besökte ofta varandra) tjej inte tog vara på sina 
förutsättningar att väcka attraktion utan valde den ”okvinnliga” 
kvinnligheten. Den tjej som går vacklande i stilettklackar skall äntligen bli 
en fröjd för (det manliga) ögat. Och även om Ania tar det hela med en 
stor skopa humor så är hon med på noterna. 

Hon fortsätter leende att berätta att hon verkligen försökte och till 
och med skaffade sig kappa, hatt och högklackade skor istället för 
träningsoverallen: 

 
Och så bestämde jag mig för att vara kvinnlig, he he. Jag minns en 
gång när jag gick till skolan från studenthemmet, det var långt och 
skorna var obekväma som fan, och jag trippade tip tap, tip tap i den 
där hatten. När jag inte stod ut längre gick jag till busshållplatsen och 
stötte där på en kurskompis, och han tittade på mig (minen av total 
förvåning) och sade: ANIA?! Jag kände inte IGEN dig! Och då släppte 
allting och jag satte mig så där bredbent (visar skrattande) på den där 
busshållplatsen… 
( vi  gapskrattar båda)  
…. och så sade jag till honom: Du, jag orkar inte längre, jag har så ont 
i fötterna! Och vi började tokskratta, för allt det där var… en pose, ett 
spel, en färdighet att utnyttja vissa handlingsmekanismer, och det kom 
inte det minsta inifrån mig! 

 
Då Ania framställer sitt misslyckande i att göra kvinnligheten till något 
som kommer ”inifrån” tolkar jag det inte som referens till det biologiska 
könet. Snarare kan det handla om könshabitus med Bourdieus (1986, 
1999) och Mois (1994) termer: de inskolningar i kroppsföring och 
beteende som flickor får sig till livs och formas av, de kulturella berättelser 
som ristats in i kroppen och sinnena65 . Under sin uppväxt har Ania helt 
enkelt inte blivit närmare bekant med den mängd sedelärande berättelser 
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och attribut och det kroppsspråk som kompisarna och lärarna (samt, visar 
det sig senare i intervjun, de flesta andra) associerade med “det kvinnliga“. 
Henness mamma beskrivs som manhaftig och i skolan premierade Ania 
sportträningen framför flickgänget; den resulterande kvinnlighetstypen 
uppfattas här ovan som bristfällig, i behov av rättning och komplettering. 
I anekdoten benämns försöken att göra sig ”kvinnlig” (med mindre 
utmanande rekvisita då Ania själv fått välja) som ”en pose, ett spel”. Både 
Ania och kompisen genomskådar för en stund att hon inte för sitt liv 
övertygande kan förkroppsliga den kulturella berättelsen; floppen 
tydliggör maskeraden, och skrattet kommer ohämmat och befriande.  

 
Maskulin maktberusning 

I Adams levnadsberättelse är militärtjänstgöringen under krigstillståndet 
ett viktigt inslag – hans fascination inför arméns handlingskraft ledde 
närapå till en bana som yrkesmilitär. Han skildrar sin delaktighet i det 
”maskineri” som sätts i verket under krigstillståndet som en livets 
höjdpunkt, en närmast personlighetsförändrande upplevelse. 

Berättelsen har sin upptakt i den vanliga, oglamorösa tjänstgöringen, 
fylld med elände och tristess. Såsom Partimedlem fick Adam kallelse till 
Utbildningscentrum för Politiska Officerare (CSOP). De två första 
månaderna fick de inte lämna stället och Adam var orolig för hur frun 
klarade sig med deras lilla barn. Skolningen var full av absurditeter, 
disciplinen stenhård. Övningarna på skjutfältet under den smällkalla 
vintern avlöstes av långa teoretiska undervisningspass, sammanlagt drygt 
tio timmar om dagen. För Adam var det en förfärligt tuff miljö, och han 
berättar humoristiskt att han notoriskt bestraffades för disciplinära missar. 
Så småningom fann han dock en nisch i att göra föreläsningar om 
samhällssituationen samt ”disciplinanalyser”, och då fick han mer respekt. 
Han säger stolt att befälen började fråga honom om råd: ”jag började dras 
in i detta maskineris kuggar, började bli betraktad som användbar”.  

Adam upptäckte dock med obehag att när han var på permission 
betraktades hans obligatoriska militäruniform med stor fientlighet. 
Samhällsatmosfären blev alltmer inflammerad under 1981och folk hade 
svårt att skilja mellan de inkallade värnpliktiga och yrkesmilitärerna, i 
synnerhet då de högutbildade fick något högre gradbeteckning. ”Till 
exempel kunde jag åka buss och det sätter sig en karl bredvid mig och 
säger ’Du har sålt dig!!!’” Adam väntade otåligt på att få komma hem till 
jul och slippa disciplinen och uniformen. Men så på natten den 13 
december 1981 infördes krigstillståndet i Polen och alla inkallade fick 
stanna kvar på obestämd tid. Adam fick vapen i handen och blev 
utskickad för att patrullera gatorna och hålla befolkningen i schack.  
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Jag suckar av medkänsla, beredd på mera eländesbeskrivning. 
Beskrivningen av militärtjänstgöringen har hittills varit en sorts 
typberättelse om ”den intellektuelle gör lumpen”. Under merparten av 
vårt samtal har Adam konsekvent framställt sig själv som en 
desillusionerad intellektuell med klen fysik, vars främsta vapen är 
genomskådande insikter och sylvassa kommentarer. Men så plötsligt 
ändras hans ton och den självironiska bottnen översköljs stundtals av 
grabbig förtjusning, stundtals engagerad argumentation. Jag förstår snart 
att krigstillståndet blev början på ett överväldigande äventyr: att agera 
som statsmaktens förlängda arm, att vara en del i det effektiva militära 
maskineriet, blev något diametralt annorlunda än den hittills meningslösa 
militärtjänstgöringen.  

Eftersom införandet av krigstillståndet är en av den polska 
nutidshistoriens mest omstridda företeelser66  är Adam noga med att 
klargöra sin ståndpunkt. Han anser att det var för landets bästa, och enda 
sättet att undvika en sovjetisk attack mot Polen. 

 
När de inkallade blev oroliga fick de förklarat för sig att vi med all 
säkerhet inte skulle skjuta på våra egna. Dessutom var det klart att 
man måste disciplinera hela sällskapet, för annars skulle det här 
landet gå åt helvete, ryssarna skulle komma och det blev blodbad. Vi 
visste helt enkelt att vi gjorde rätt. Jag hade i alla fall inga tvivel, och 
jag minns inte heller någon kollega som hade det. 
 

Adam är en av de inkallade, men i citatet ovan måste ”de” få saker 
förklarade för sig. Adam står på ledningens sida. Däremot ingår han med 
övertygelse i det senare ”vi” som inte kommer att skjuta de egna, som har 
rätten på sin sida och som vill disciplinera hela sällskapet 
(Solidaritetsrörelsen och reformförespråkarna). Berättarglädjen är 
påfallande då Adam minns den överraskande effektiviteten och 
meningsfullheten i uppdraget: 

 
Då visade det sig plötsligt, hur förträffligt det här maskineriet kunde 
fungera! Allt det som hittills varit absurt blev plötsligt vettigt. Som om 
vi vaknade i ett främmande land: de första patrullerna tog över 
järnvägstationen, telefoni, kommunikationscentra, som i en 
främmande terräng. Andra omringade den lokala fabriken där 
Solidaritet varit stark. Polisen stängde in dem som behövdes stängas 
in bakom galler, och vi fick patrullera. 
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Här framställs en känsla av overklighet – eller rättare sagt, en annorlunda, 
främmande verklighet – där inget är som det brukar och där allt det 
hittills absurda plötsligt blir vettigt. 

Folk i den lilla lugna staden där han var stationerad gav upp på en 
gång, säger Adam, till skillnad från storstäderna. Adams patruller såg mest 
till att utegångsförbudet på natten efterlevdes. Påbudet var dock att inte 
reta de civila i onödan. Det var inte helt tryggt på gatorna, säger han, som 
soldat kunde man bli förgiftad eller få en sten i huvudet, men å andra 
sidan fanns vänligt folk som kom och sade hej grabbar, och bjöd på mat 
och varmt te de kalla vinterdagarna. Inom förbandet blev befälen, de 
enligt Adam tidigare vidriga förtryckarna, mycket trevligare – dels av 
rädslan för de plågade underställda som nu hade fått vapen i handen, dels 
för att de äntligen såg någon mening i sitt yrke.  

  
Det där maskineriet började funka något fantastiskt. Soldater slutade 
med meningslösa sysslor, de fick vapen och väntade på order. Vi fick 
pistoler och ammunition, och alla fick en känsla av att vara herre över 
sitt öde. Så är det när en karl får vapen vid bältet... (sträcker  skämtsamt 
”tufft” på sig  med händerna på höfterna) 
 

I Adams röst klingar beundran då han beskriver hur det tröga, 
anakronistiska maskineriet visar vad det kan. Han sveps med och 
bemäktigas. I hela berättelsen märks en förtjusning över att få ”leka krig”, 
i synnerhet när man inte behöver skada någon, och att få vara en del i 
något välorganiserat och målmedvetet. Att få vapen vid bältet, och makt 
att använda det, återupplivar för Adam arketyper av manliga hjältar och 
”herrar över sitt öde”, och det humoristiskt tuffa kroppsspråket anspelar 
på omisskännligt ”manlig” stereotypi. Den nya rollen skänker en oväntad 
eufori av ett potent, maskulint förverkligande. 

När han gick på gatorna i militäruniformen och betraktades som 
representant för militärmakten fick Adam en skrämmande och förförisk 
känsla: 

 
En gång när jag patrullerade blev jag till och med nerslagen. Så låt oss 
säga att intrycken var konstiga – fan, du går där på gatan och du ser 
att folk är rädda för dig! Och man blir nästan full i skratt: men hör ni, 
det är ju för sjutton jag, Adam Nowacki, vad kan jag göra er?! Men 
vad de ser är uniformen, hjälmen, bajonetten på geväret, och de hör 
marschstegen… Förresten vet jag inte om jag alls skulle kunna skjuta 
någon...  
(funderar) 
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 Men det skulle jag nog kunna, för jag minns när jag blev slagen i 
skallen en gång så rusade jag mot den här typen och undrade för mig 
själv: ”Om han drar kniven, ska jag slå honom med gevärskolven eller 
ta bajonetten?” Och jag tror att om han drog kniven då skulle han 
nog få... 
 

Som jag tolkar skildringen funderar Adam över sin ökande identifikation 
med den roll han ålades att spela. Förödmjukelserna, vilsenheten, 
hälsoproblemen faller i glömska: ”folk” ser inte den Adam Nowacki som 
varit hackkyckling i grundskolan och trakasserad på universitetet. Den 
Adam de ser är utrustad med maktens rekvisita och befogenheter. 
Upplevelsen framställs humoristiskt som en sorts social personlighets-
klyvning: å ena sidan den uppkäftige men fredlige studenten, å andra den 
förhatlige, skrämmande militären. Adam både njuter av och genomskådar 
skrattande den oväntade maktkänslan som rollen skänkte. Resonemanget 
avrundas dock med en allvarligare reflektion över hur långt denna 
identifikationsmöjlighet kunde ha fört honom.   

Adam säger vidare att från att ha varit ”kompaniets klantskalle” blev 
han under krigstillståndet befordrad, uppskattad och föreslagen till att få 
en order. ”Man kan säga att jag fick en hel del framgångar i det militära”, 
säger han stolt. Han fick dessutom förslag att bli yrkesmilitär och var 
mycket frestad. Frun var däremot inte det minsta förtjust i hans nya 
uppenbarelse, säger Adam skrattande; när han var hemma på permission 
och sin vana trogen lade pistolen under kudden fick hon ett veritabelt 
utbrott. Fruns bestämda protester och lägenhetsbrist i den staden där 
arbetet erbjöds avgjorde saken: han tackade nej. 

Historien avslutas med ett bittert efterspel om hur svårt det var att 
komma tillbaka till det civila livet. Redan på permissionerna upplevde han 
en avog attityd bland sina bekanta, och det accentuerades allt mer: 

 
Kulmen var när jag kom tillbaka från det militära, det var som om jag 
befann mig i ett annat land! Helvete, mina gamla kompisar från 
grundskolan vägrade plötsligt att känna igen mig! (…) Kanske, om 
jag hade gjort avbön, sagt ojojoj, vad jag ångrar mig, stackars de, då 
skulle det kanske bli annorlunda. Men jag tror än idag att det 
militära hade rätten på sin sida. 
 

Efter det häftiga äventyret i det ”främmande landet” av krigstillståndet 
blev nu hemmastaden för honom ”ett annat land”. Den förfrämligades på 
ett plågsamt sätt, då Adam fick inpå bara skinnet känna att det militära 
moratoriet inte passerade ostraffat i den civila vardagen. Men i sin 
berättelse får han sista ordet. Han låter sig inte fråntas övertygelsen av att 
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ha gjort rätt eller glädjen över att ha deltagit i något mäktigt och positivt. 
Andras (miss)tolkningar och den sociala utfrysningen rubbar inte – snarare 
förstärker – budskapet om Adams moraliska ståndaktighet och 
rättrådighet.  

Det är också en berättelse om äventyr i manlighetens hittills för 
Adam främmande land. Den maktbemängda situationen och de militära 
tillbehören frammanar – automatiskt, verkar han tycka – en tuffare 
kroppslig hållning (och lägre tröskel för att tillämpa våld?). Det väcker 
fascination. Av framställningen att döma kände Adam igen och iscensatte 
beredvilligt den kulturella berättelsen om hur ”en karl” med vapen vid 
bältet känner sig och uppträder. I sin levnadsberättelse reproducerar alltså 
Adam en sorts maskuliniteternas hierarki – den tuffe, beväpnade karln 
tycks av hans positiva, om än lite självironiska, ton att döma stå högre i 
kurs än den man vars främsta vapen är ett vasst intellekt. 

 
Missionen i konspirationen 

Det livsäventyr som delges av Piotr utspelar sig också i de speciella 
omständigheterna kring krigstillståndet 1981. Sin toleranta orientering till 
trots valde då Piotr att bekänna sig till ena sidan av barrikaden – men 
poängterar att han inte blivit vare sig dogmatisk eller fanatisk.  

Genom sitt starka intresse för turism hade Piotr länge varit verksam i 
den officiella Polska Studentföreningen, med vars hjälp han reste 
utomlands och ordnade evenemang. De oppositionella studiekamraterna 
anklagade ofta föreningen för att vara en kommunistisk formation, men 
Piotr kände sig inte särskilt besvärad av det. Han stod på vänskaplig fot 
med studenter i alla läger. Fram till en viktig vändpunkt: 

 
 [På sina demonstrationer] kunde de skrika mot mig, det vill säga 
mot den struktur som jag var med i. Men vi kunde träffas normalt och 
prata, diskutera, dricka sprit, det var ingen schism. […] Men så kom 
det en stund då det inte längre var möjligt att sitta gränsle över 
barrikaden, man var tvungen att dimpa ner på den ena eller andra 
sidan, och det var i krigstillståndets stund. Och då hade jag inget som 
helst dilemma vad jag skulle välja, jag konstaterade att vissa saker hör 
till det förflutna och jag tog farväl från den firman där jag jobbade. 
Det var slut, jag kunde inte längre… Och många andra gjorde det 
också. 
 

Den personliga vändpunkten i livet sammanfaller här med den 
statspolitiska vändningen: krigstillståndet får Piotr och andra att bekänna 
färg och ta ställning. Ståndpunkter utkristalliseras. Det byggs barrikader, 
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fysiska och mentala, för att skilja vänner från fiender. Det finns ingen plats 
för nyanser, ”man” måste dimpa ner någonstans. 

Piotr började ”konspirera”, som han leende kallar det, med ett litet 
gäng aktivister. Han betonar både det allvarliga och det lustfyllda i 
företaget. Från att ha börjat längst ner i hierarkin med att måla slagord på 
murarna, fick han senare organisera gruppmöten och manifestationer och 
trycka flygblad i ett litet tryckeri (jfr Arkuszewski 1992:236-237 om 
oppositionella uppdragshierarkier). 

Det mycket sammansvetsade gänget av goda vänner spenderade 
nästan all fritid tillsammans, säger Piotr. De samordnade verksamheter, 
satt och diskuterade nätterna igenom allt från politik till filmer och 
böcker, eller bara festade efter lyckade uppdrag. De hade kul – men det 
fanns en underton av allvar i verksamheten: 

  
Vi hade en känsla av en mission, absolut, annars skulle vi nog inte 
göra det. Vi var absolut övertygade om att vi gjorde rätt sak och att 
det vi gjorde hade betydelse, att det var värdefullt.  
 

Piotrs passion för modern historia får honom att avdramatisera de egna 
bravaderna. Han sätter dem omedelbart i ett vidare perspektiv och jämför 
de risker han tagit med andra världskrigets ”stora konspiration” mot 
tyskarna. Då var tortyr och avrättning överhängande faror, medan hans 
konspiration var en blandning av fara och äventyr, av strukturerad 
verksamhet och spontana upptåg. Visserligen riskerade man fängelsestraff 
eller misshandel på milisstationen – han blev arresterad och kvarhållen 
några gånger, och kompisarna i en parallell grupp blev dömda till flera års 
fängelse, ”så nog var vi lite skraja”. Men dessa repressalier bleknar ändå 
för honom i jämförelsen med den ”stora konspirationen”.  

En tydlig markering görs mot de bekanta som i efterhand draperar sig 
i en krigsveterangloria. Piotr tycker inte att hans egna arresteringar är 
något att blåsa upp, och han reserverar sig mot fanatiker av alla sorter, 
också i de egna leden. Han menar att han noga undvek att samarbeta med 
potentiella martyrer – sådana som ville åka fast och drog med sig andra i 
fallet.  

 
I början var jag rädd för fängelset. Visionen att jag kunde bli instängd 
i en bur var något fruktansvärt för mig, så jag följde noga 
konspirationsreglerna för att inte låta mig fångas. Men jag träffade på 
några blint trossvissa som var olyckliga när de gick fria eller som lät 
sig fängslas, som om det var upphöjande. Total stupiditet.  
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Piotr menar att han var öppen för dialog även om han intagit en tydlig 
politisk ståndpunkt. De bekanta som stannat kvar inom 
studentföreningen eller blev Partimedlemmar hade sina aningar om att 
han sysslade med underjordisk verksamhet. Ändå kunde de mötas för att 
prata i all vänskaplighet, utifrån sina olika läger: 

 
Det att jag senare kämpade och konspirerade hårt, och gick på 
manifestationer och kastade sten, det var aldrig orsaken till att jag 
inte hejade på dem på gatan, tog i hand, att vi inte satte oss och 
snackade någonstans… Jag pratade förresten alltid med dem utifrån 
mina åsikter, jag sade alltid…De brukade säga till mig: (humoristiskt 
överseende) Ja, ja, ja, du din konspiratör!!! […] Och jag brukade säga: 
(godmodigt) Vänta ni bara tills tiderna förändras! Då ska ni veta att ni 
får gömma er hos mig om det behövs (skrattar). 
 

Denna minnesbild samspelar med det första citatet, då var Piotr en av 
dem som skälldes ut för att vara i socialistiska strukturer, nu går han själv 
i deras manifestationer och skriker åt andra. Men inte ens nu, den 
polariserade atmosfären av krigstillståndet till trots, leder det moraliska 
ställningstagandet till att han helt förkastar bekanta på andra sidan.  

Som jag förstår budskapet vägrar Piotr att bidra till att politiska 
motsättningar förvandlas till hat, fanatism och martyrskap och blir 
oöverstigliga klyftor mellan konkreta människor. I kapitel två berättade 
Piotrs om sin mosters och morbrors vilja att ”överbrygga” fiendskap 
mellan Auschwitzfångarna och de tyska krigsveteranerna. Nu presenterar 
han sin egen insats i att överbrygga de sociala antagonism som 
karaktäriserade krigstillståndet (Podgórecki 1995:235). Inte minst att ta 
sina regeringsvänliga bekanta i hand är en viktig symbol – att vägra skaka 
hand med dem var en gängse oppositionell praxis (jfr Wedel 1986:190). 
På liknande sätt som i Monikas berättelse gäller Piotrs ”vi” främst den 
lilla gruppen av oppositionella aktivister, även om man anar att denna 
grupp ingår i något vidare nätverk.  

Inskolningen i konspirationen och det oppositionella, moraliska 
ställningstagandet är livsstils- men inte personlighetsförändrande i 
berättelsen. När situationen krävt det uppvisar Piotr visserligen mod och 
råg i ryggen och står fast i sin övertygelse. Men samtidigt är han alltid 
villig att föra dialog. Berättelsen om det konspiratoriska äventyret bidrar 
till en självporträtt av en moralisk, modig och vidsynt person. 
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Diskussion 
 

Skolminnen i grått och rött 

Berättelserna om utbildningserfarenheterna tycks vara mer homogena än 
de som berörde hemmaarenan: troligen finns här mer standardiserade 
mallar för vad som är värt att berätta, i synnerhet då så mycket i 
skolvärlden har blivit inaktuellt och remarkabelt. Utbildningssystemet 
framställs i mitt tycke i två färgskalor: eleverna är en grå massa i en grå 
institutionsvärld, och de politiska inslagen röda, som de fanor man får 
vifta med på Första Maj–tåget. Men eleven, den bångstyrige 
individualisten, försöker att vara en kontrastiv färgklick. 

Flera berättare framställer sig själva i opposition till den opersonliga 
och homogeniserande institutionen, fast inte till själva utbildningen. De är 
rädda om undervisningskvaliteten och prisar resurserna i den personliga 
utvecklingen. Däremot framställs skolans själlösa rutiner, disciplin, 
oinspirerande föreläsningar och oönskade politiska inslag som lockande 
utmaningar för den borne individualisten att söka sprickor och glipor i. 
Berättarglädjen sprudlar då man lyckas rucka på reglerna och ifrågasätta 
absurditeterna utan att råka illa ut.  

Bilder av lärare, organisationsledare, rektorer och andra 
myndighetspersoner är genomgående dikotomiska. De positiva bilderna 
betonar pedagogisk skicklighet och personlig integritet. ”Riktiga” lärare 
väcker inspiration och kunskapstörst, kan hantera elevernas olika 
förutsättningar och specialkunskaper och låter sig inte manipuleras 
politiskt. Elevens potential är för dem viktigare än det sociala ursprunget 
eller tillfälliga disciplinproblem.  

I det negativa persongalleriet finns dåliga pedagoger: rutinbesatta, 
fantasilösa, oengagerade, inskränkta och fördomsfulla. Kritiskt, men ändå 
med visst överseende behandlas de alltför nitiska vad gäller skoldisciplin. 
Ingen pardon ges däremot de politiskt färgade lärarna: de är 
inkompetenta, intrasslade, rädda om sin post och lömska i sina strategier 
att lura in ungdomarna i de socialistiska organisationerna.  

Intervjupersonerna reflekterar också över de politiserade inslag i 
skollivet som ibland först hos det vuxna berättarjaget väcker förundran: 
tidstypiska hyllningsföredrag, inskrivningen i organisationerna, det 
obligatoriska Första Maj–firandet, ditsatta lärare. Politiserade samband 
spåras i efterhand i praktiker vilka under sin tid var ”normala” inslag i 
skolverkligheten. Människorna i skolvärlden sitter i berättelserna ofta fast 
på olika sätt. Elevernas pliktskyldiga eftergifter förklaras med att det som 
är uppseendeväckande nu, var rutinartat och oundvikligt då, man fick lov 
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att (låtsas) underordna sig regler och krav för att inte bli relegerad och 
fördärva sina framtidsmöjligheter. Lärarkåren sitter i kläm mellan sina 
bildningsambitioner och den socialistiska skolning de åläggs att främja. 
För de politiskt räddhågade lärarna är elevernas utmaningar hotfulla på 
flera plan ifall både deras pedagogiska skicklighet och deras framgångar i 
ideologisk socialisation ifrågasätts.  

Den politiska inblandningen genomsyrar tydligast skol- och 
studieberättelser om femtiotalet. Hieronim och Teresa förmedlar en 
stämning av underliggande fasa och tvång, som ingen i skolhierarkin tycks 
gå fri ifrån – alla är rädda, alla måste tillhöra organisationer, göra föredrag 
och vifta med fanor. Det var ”hårda tider”. I minnena från sjuttiotalet är 
de politiska inslagen mer rutinartade och väcker irritation och avsmak 
snarare än skräck. Eleverna skrivs visserligen in i organisationer, men om 
man vägrar klarar man sig ändå. Den påbjudna samhällsideologin omsätts 
i ritualer ingen informant påstår sig ha tagit på allvar – utom Monika, som 
reflekterar över deras förföriska verkan. 

 
Motståndsformer 

Berättarna skildrar hur de utmanat och navigerat bland institutionella 
krav. De betonar sin individuella särprägel genom taktiker för att 
undkomma kollektivism, kontroll, homogenisering och indoktrinering. 
De visar sitt agentskap i att ha töjt gränserna, slingrat sig, diskuterat, 
slagit dövörat till, haft för långt hår eller tagit på sig mössan först i den 
allra sista stunden – och bara i undantagsfall öppet trotsat och 
protesterat. Helst utmanar de inom de institutionella ramarna – inte ens i 
sitt vildaste uppror vill Adam bli relegerad, och han förspiller inte sin sista 
chans i det andra gymnasiet. Men nödutgångarna och andningshålen kan 
även upptäckas i de med skolan förbundna organisationerna, och i den 
ambivalens och rädsla som skapas genom politiseringen. 

Med Aggleton & Whittys (1985) kan berättelsernas långa hår, 
uteblivna skolmössa och avsky mot skoluniformer tolkas som utmaningar 
mot skolans lokala kontrollprinciper. Samtidigt kan det även i dessa 
individuella protester finnas ett diskursivt motstånd och ifrågasättande av 
maktrelationer och föreställningar i ett större samhälleligt perspektiv 
(Lundgren 2000:57). Berättarna ställer faktiskt individualism mot 
kollektivism, avvikelse mot uniform likhet, integritet mot auktoritet, det 
att sticka ut mot att inordnas i ledet, sann historieundervisning mot 
förfalskad. I berättelsernas öststatskontext kunde excentriska detaljer i 
klädseln antyda motstånd mot det statsskick skolan var förpliktigad att 
hylla. Att småprovocera och töja gränser kunde signalera en 
integritetskamp mot den nivellerade, monotona samhällsbilden. Så blev 
redan på femtiotalet författaren Leopold Tyrmands ostentativt färgglada 
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strumpor, ystert trotsande den uniforma gråheten, en symbol för hans 
omfattande idémässiga motstånd och träffsäkra kritik av realsocialismen. 

 
Organisationer: förtrycks- och frihetsenklaver 

Olika berättarperspektiv ger diametralt skilda värderingar av 
organisationstillhörighet. Föreningar kan vara efterlängtade andningshål 
för att göra skolgången uthärdlig, i dem kan man få både förströelse och 
moralisk styrka. Däremot väcker tillhörigheten en tydlig motvilja om den 
inte bottnar i individens egna önskemål, utan upplevs som uttryck för 
”tillhörighetsmanin”. Det programmatiskt påtvingade eller försåtligt 
ordnade medlemskapet är i bästa fall likgiltigt, i värsta en grav integritets-
kränkning.  

Det påpekas av historiker och sociologer att den polska 
organisationsstrukturen redan vid 1950-talets slut förenklades för att 
underlätta en centralstyrning. Ett antal politiskt korrekta organisationer 
slukade de mindre ”rätta”, de som var helt ”fel” stängdes eller hölls under 
statlig kontroll och deras egendom konfiskerades. Efter murens fall 
kritiseras de byråkratiska organisationsattrapper som ersatte 
gräsrotsengagemanget och kvävde spontan aktivism och förändringsvilja: 
”Den naive, som ville starta någon förening informerades att Polska 
Turistföreningen, Naturskyddsföreningen eller Föreningen Barnavänner 
redan tar hand om detta problem, så det finns inget behov att starta något 
nytt.” (Bogucka 1997:212, se även Kuron & Zakowski 1996, Wnuk 
Lipinski 1997). Färdigheter som behövs i ett civilt samhälle ersattes av en 
lång inskolning i passivitet, liknöjdhet och initiativlöshet. Men samtidigt 
pyrde ett missnöje och varje gång den kommunistiska makten försvagats 
poppade nya sociala institutioner och medborgarinitiativ upp: föreningar, 
diskussionsklubbar, tidningar. De hittills fogliga organisationerna började 
samtidigt anta demokratiska procedurer och bli bångstyriga. Kulmen på 
organisationsskapandet nåddes 1980. Efter införandet av krigstillståndet 
1981 kom återigen den statliga storstädningen: olagligförklarande av 
organisationer och konfiskering av medel. En mängd organisationer och 
studiecirklar gick då helt enkelt under jorden fram till 1989 års 
demokratisering (Bogucka 1997:212, Arkuszewski 1992:238, Jagoszewska 
1997:224ff). 

  
”Medborgarfostran” överlistad 

Berättelserna om skolgången är också berättelser om det socialistiska 
Polen som utbildningssystemet är en del av, och också det Polen går i 
grått och rött. Utbildningen präglas av ambivalens, huvudsakligen 
härstammande från den omaka föreningen av den intellektuellt-elitistiska 
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utbildningstraditionen (vilken belönar teoretiskt tänkande och bokliga 
kunskaper) och socialisationen i marxistiskt-leninistiska tankesätt och 
övertygelser (se Fiszman 1972:6,22ff). Två kulturella berättelser 
sammanförs i skolan till en ständigt  haltande helhet. 

Berättarna ironiserar över att de disciplinerade, likformiga, icke-
ifrågasättande och ”samhällsengagerade” eleverna skall premierats framför 
de ifrågasättande och kunskapstörstiga. Skolans ambitioner att göra 
eleverna till en grå, likatänkande massa stöter omedelbart på patrull, men 
elevens främsta vapen är inte direkt motstånd, eftersom detta kan 
framkalla repressalier. Hellre tar man till försåtlig manövrering och list, 
kringgår disciplinen och använder de politiskt korrekta inslagen 
strategiskt, för att få vara ifred.  

Utbildningsinstanserna uppmärksammas ofta i forskningen som 
arenan där samhällets ideologiska förändringar manifesteras och 
reproduceras, där inte bara faktakunskaper utan även normer, moral och 
sätt att se på världen tränas in och utsätts för prövning (se t.ex. Bourdieu 
& Passeron 1977, Svensson 1997, Frykman 1998, Lundgren 2000). Ofta 
anklagas skolan för att den både reproducerar och döljer (genom att 
naturalisera) de i samhället dominerande ideologierna och 
maktrelationerna. I Sverige sägs ”den dolda läroplanen” fostra till 
medelklassideologins värdegrund. Mina informanter kommenterar å andra 
sidan den ytterst framträdande läroplanen med marxistiskt – leninistiska 
föresatser. Dessa föresatser styr skolböckernas innehåll, de basuneras ut 
till eleverna vid högtidsdagarna och på demonstrationerna, de artikuleras, 
presenteras och påbjuds. Och kan göras till en tydlig motståndare.  

Som de flesta skolsystem hade det socialistiska som mål att frammana 
massivt stöd för det existerande systemet; det innebar en uttrycklig kamp 
om elevens världsåskådning och beteende (Fiszman 1972:22,26ff, Bujak 
2001). Bogucka (1997:64) menar att de önskvärda karaktäristika en 
medborgare skulle ha under Folkrepubliken var ”hellre ateist än troende, 
hellre fattig än välbeställd, hellre lugn och foglig än uppstudsig och idérik, 
hellre organiserad än icke-tillhörande.”  

I levnadsberättelserna upplevs att den statliga ideologin ställer 
kollektivet framför individen, samt kroppsarbetet och det socialistiska 
engagemanget framför intellektet och de egna uppfattningarna. De 
ideologiska inslagen rimmar för de vuxna berättarna illa med deras 
implicita övertygelse att utbildning bör främja individuell, intellektuell 
utveckling.  

Skolans budskap upplevs som motsägelsefullt och lätt att 
genomskåda. De lovvärda ansatserna skolan skall förmedla – om ett bättre 
samhälle, historisk rättvisa, uppvärdering av de underprivilegierade – 
upplevs inte bli omsatta vare sig i skolans praktik, där en ”helt annan 

176



saga” råder, eller i samhället i övrigt. Det uppstår nya förtrycksformer 
utan att de gamla helt ger vika. Intelligentians barn missgynnas vid 
antagningen till skolor och universitet. Den ateistiskt fostrade pojken blir 
utfryst av de andra barnen. Mönstereleven mår illa när han belönas med 
böcker om kroppsarbete och kollektivism. Städerskans dotter upptäcker 
att hon förväntas gå i moderns (lågt värderade!) fotspår istället för att läsa 
vidare.  

Kan man skönja någon mall för polska skolberättelser om 
Folkrepubliken67 , framförda under transformationstiden? Vissa tendenser 
framträder onekligen: den disciplinerade och grå-röda institutionen 
trotsas gärna och överlistas med hjälp av individuella taktiker, och 
segrarna avnjuts utan betänkligheter. Berättarna vaskar fram försöken till 
indoktrinering och förklarar hur de blivit lurade och tvingade att bli 
organisationsmedlemmar. Eller så betonar de sin vägran att tillhöra samt 
sitt deltagande i studentuppror – och sätter en fjäder i hatten. 
Berättelserna låter de socialistiska fraserna eka ihåligt i skolsalarna, och 
förkunnelserna om kollektivism och politiskt engagemang rinna av eleven 
som vatten på en gås.  

Erfarenheterna av politiserade inslag får stor uppmärksamhet – ur den 
mångåriga, rimligtvis brokiga och mångfasetterade utbildningsgången, 
väljer flera berättare att fokusera på just det temat. De upplevda 
absurditeterna är nu borta: eleverna behöver inte längre hålla 
hyllningsföredrag om Vår Evighets Ljus Stalin, kamraten från Polska 
Ungdomsförbundet delar inte ut ansökningsblanketter under lektionstid, 
och man slipper vakna en morgon och få reda på att man i åratal varit en 
trogen medlem av Polsk-Sovjetiska Vänskapsföreningen. Men om jag 
tillåts spekulera kommer nya (och nygamla) absurditeter, motståndare 
och taktiska drag i transformationstidens skolgång att bli stoff för nya 
berättelser. 
 
Studentminnen i (kontrast)färg 

Till skillnad från grundskole- och gymnasieminnen är interaktionen 
mellan individen och utbildningsinstansen mindre i fokus då berättarna 
skildrar sin tid på universitetet eller högskolan; de tycks inte längre 
uppleva att de sitter fast i ett institutionellt grepp. De säger förvånansvärt 
lite om kursplanernas innehåll, betyg eller vad de lärt sig i den formella 
utbildningen – kanske utgår de ifrån att deras yrkesliv bevisat att de 
tillskansat sig de behövliga teoretiska kunskaperna.  
 I studentminnen fokuseras snarare tillägnande av livslärdomar och 
färdigheter, ofta i informella sammanhang, och spännvidden på dessa är 
stor. Det kan röra sig om kulturellt kapital, viss genusframtoning eller 
skicklighet i att tillskansa sig fördelar. Maktrelationer och abstraktioner 
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som stad och land eller marxister och oppositionen konkretiseras genom 
vissa kurskamrater och bestämda politiska fraktioner. Berättelserna 
framförs med liv, lust och engagemang; berättarjagets avstånd från det 
berättade jaget minskar betydligt om man jämför med minnen från 
grundskolan och gymnasiet. Berättelser om allehanda inskolningar och 
motståndsformer fortsätter också i nästa kapitel, där den narrativa arenan 
av yrkeslivet tar vid. 
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Kapitel 5 

Karriärer och arbetsliv:  

viljor, villkor, vägar. 
 
 
 

ÅT MIG BÖRJA MED att kort påminna läsaren om mina intervju-
personers positioner i yrkeslivet. Till skillnad från de föregående 
kapitlen handlar berättelserna i fortsättningen inte bara om det 

förflutna utan i högsta grad också om deras nu –  som gymnasielärare, 
forskare, universitetslektor, specialistläkare, skådespelerska, civilingenjör, 
manager, radioreporter; om uppdrag som rektor eller avdelningschef. Alla 
dessa yrken och poster är lätt igenkännbara för en svensk läsare, men 
berättelserna  låter sällan glömma att de utspelar sig i den av politisering  
och informalisering  kännetecknade polska verkligheten.  

I detta kapitel analyserar jag framställningar av karriärbanor, 
arbetsvillkor och prestige i relation både till de yrkesmässiga 
distinktionerna och hierarkierna samt till den samhälleliga, politiska och 
ekonomiska kontext som görs betydelsefull. Här uppmärksammas 
paradoxen att flera informanter anser sig tillhöra en kulturell och 
intellektuell elit, men också anser att denna elit är notoriskt förfördelad 
och underbetald. 

Ett av de viktigaste teman i kapitlet är ”karriär”. Det är värt att 
förtydliga att jag inte har ställt frågor om karriär, för att inte suggerera 
linjära framstegsberättelser; istället föreslog jag ”arbete och yrkesliv” som 
delar av levnadsbeskrivningen. Vad alla berättarna ändå hade gemensamt 
var orienteringen mot en tänkt idealbana av framåtskridande: 
kompetensutveckling, avancemang, erkännande i vissa kretsar, 
ackumulering av tillgångar, respekt och anseende. För att konceptualisera 
detta tar jag återigen hjälp av Charlotte Lindes (2001) begrepp 
paradigmatisk berättelse, parat med Pierre Bourdieus (1977, 1984, 1992) 
begrepp fält, kapital och distinktioner och J.P. Roos & Anna Rotkirchs 
(1998) begrepp skuggfält.  

L 
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Ett litterärt, vetenskapligt, medicinskt o.d. fält existerar enligt 
Bourdieu då ett antal specialiserade agenter och institutioner strider om 
symboliska eller materiella tillgångar som för dem är gemensamma (t.ex. 
definition av god litteratur, konst eller forskning). Ett fält68  karaktäriseras 
av erkända värdehierarkier och hög grad av autonomi gentemot andra fält 
och omvärlden – den äger sin specifika logik och de symboliska vinsterna 
utdelas från positioner inom fältet (jfr Broady 1990:266ff, 1998:11ff). 
Dock som Roos och Rotkirch (1998:453ff) påpekar kan man i de forna 
realsocialistiska samhällena svårligen tala om fältens autonomi, i och med 
den politiskt reglerade offentligheten. De menar att vid sidan om de 
officiella fälten existerade ofta ”skuggfält” med egna kapital, distinktions- 
och legitimitetsspel. 

I mina analyser av arbetslivsberättelser vill jag spåra vilken 
paradigmatisk berättelse – d.v.s. en tänkt representation av den ideala 
banan inom en institution, en yrkeskår eller ett (skugg)fält – personerna 
orienterar sig mot. Historier om misslyckanden och brott mot reglerna 
visar på ett paradigm för vad/hur man inte skall göra (jfr Witten 1993). 
Den egna yrkesbanan berättas som exempel på paradigmet eller som 
medveten (intentionell eller påtvingad) avvikelse från det.  

Paradigmatiska berättelser ger orientering i de möjliga karriärstegen, 
om lämplig ålder för att uppnå varje steg och om tillgångar och 
distinktioner på det aktuella fältet. Här förmedlas kännedom om de 
strategier, insatser och prestationer som krävs för framgång69 . Den 
narrativa statuskampen kan försiggå både inom och mellan institutionerna 
och fälten – och med status menas här inte bara någons formella position 
utan även att den positionen erkänns som rättmätig av de andra inom 
fältet. Som vi kommer att se är detta inte självklart i intervjupersonernas 
berättelser.  

Kapitlet består av tre delar med olika fokus. Avsnittet Yrkesbanor, 
distinktioner och legitimitet handlar om informanternas skildringar av sina 
karriärer inom olika fält och skuggfält, där en paradigmatisk 
framgångsberättelse är implicit utgångspunkt, dock med komplikationer 
av politisering och informalisering av arbetslivet.  

I avsnittet Samhällsvillkor och arbetsvillkor  ligger fokus på det 
berättade Polen: tre berättare framställer egna versioner av specifika 
samhällsskeden som en fond till sitt yrkesliv, och genom detta presenterar 
de sina politiska åsikter. 

Avsnittet Den prekära ekonomin behandlar ett ämne som ligger 
informanterna mycket varmt om hjärtat: hur deras arbetsinsatser och 
yrkesengagemang ekonomiskt belönats i samhället, och vilka 
implikationer detta har för statusmarkörer. De statligt anställdas 
redogörelser utgör här en samstämd klagosång.  
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Yrkesbanor, distinktioner och legitimitet. 
 

I den här delen av kapitlet kommer jag att analysera informanternas 
berättelser om sina banor inom specifika institutioner och yrkeskårer eller 
(skugg)fält. Den narrativa kampen i berättelserna handlar i mångt och 
mycket om legitimiteten i olika statusmarkörer och karriärvägar, vilka 
granskas med obarmhärtig skärpa. 

Då intervjupersonerna värderar egna och andras framsteg och 
misslyckanden sker detta i förhållande till fältets/yrkeskårens paradigm för 
framåtskridande i status, ansvar och lön. Den uppåtgående bana vars 
legitimitet aldrig ifrågasätts bygger på professionell kompetens och 
hederliga arbetsinsatser. Det ”professionella paradigmet” bildar alltså en 
självklar normativ bas. 

 En stor plats i intervjupersonernas skildringar ägnas dock åt något 
man kan kalla komplikationer i detta paradigm. Berättarna gestaltar det 
problematiska i att få önskade anställningar eller erkännande på strikt 
professionell basis. Här framträder i mitt tycke två konkurrerande 
paradigmatiska berättelser om politiska och informella  karriärfrämjande 
åtgärder. 

Den ena komplikationen i det professionella paradigmet har att göra 
med Folkrepublikens definition av de högutbildade som den politiskt 
engagerade, ”arbetande” intelligentian. Det statliga paradigmet av ”den 
arbetande intelligentian” förverkligades genom att upprätta särskilda 
gräddfiler till tjänster, uppdrag och privilegier för de lämpliga och fogliga, 
och genom att förpassa de obekväma till underordnade tjänster eller 
arbetslöshet70 . Informanterna påpekar att under Folkrepubliken fanns vid 
tjänstetillsättning krav på Partiets godkännande av kandidaten. Medan 
vissa berättare är entydigt positiva till statens inflytande på arbets-
marknaden och gör det till sin egen paradigm, är detta ett upprörande 
skräckscenario för andra. 

I berättelsernas gestaltas också en uppsjö av informella karriärstöd, 
ofta förklarade som nödvändiga motåtgärder mot de statliga. Det 
åberopas individuella ”bekantskaper” samt sociala kretsar och nätverk 
(srodowiska) med yrkesmässiga eller politiska förtecken. De sociala 
kretsarna71  framställs som viktiga komplement till de officiella 
anställningsvillkoren – och en sorts alternativa offentligheter. I bästa fall 
är de en makt- och prestigekälla, i sämsta en motopinion att tampas med, 
både före och efter murens fall. 

”Karriär” är inte något positivt begrepp för alla informanter, även om 
de egna yrkesframgångarna är en källa till otvetydig tillfredsställelse. Dels 
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väger arvet från Folkrepubliken tungt, dels är det väsenligt vilken sorts 
karriär, och inom vilket fält, personen aspirerar på.  

 
Helst professor, helst trakasserad 

Hieronim är lektor i ett naturvetenskapligt ämne på en högskola i 
Polnowo. Hans livscredo är ”jag kan vara en trashank – men hederlig!”, 
med vilket menas att han i alla tider har försökt att göra ett gott arbete 
utan att dras in i oheliga politiska eller sociala allianser. ”Jag vill inte 
utöva påtryckningar på någon, och jag låter inte någon propsa på mig 
åsikter som jag inte håller med om”, säger han bestämt. 
Trashankbeteckningen signalerar dock hans vrede över de materiella 
villkoren – något jag återkommer till. 

Hieronim började sin bana som forskningsassistent på ett stort 
universitet. Han brann verkligen för sitt ämne och stod på mycket god fot 
med sin handledare, en legendarisk förkrigsprofessor. Hieronim minns 
nostalgiskt de samtalsstunder över nybryggt kaffe som var deras 
gemensamma vardagsritual. Tyvärr gick handledaren snart i pension och 
hans efterträdare gjorde allt för att förhala Hieronims avhandling genom 
att överösa den med motstridiga kommentarer och ömsesidigt uteslutande 
direktiv. Institutionen var satt i turbulens och Hieronim samt många 
andra doktorander gav upp. I flera år arbetade han som museiföreståndare 
och gymnasielärare, och till slut försvarade han avhandlingen på distans: 
”bara för att jag ville och jag genomförde det, det var helt och hållet min 
privata förtjänst”, säger han med eftertryck.  

Så småningom fick Hieronim en lektorstjänst på Polnowos högskola, 
som då var under uppbyggnad, och har investerat mycket tid och 
engagemang i sin institution. Han har skapat projekt och initierat fält-
undersökningar, ordnat vetenskapliga konferenser, haft mycket 
handledning. I perioder var han medlem i högskoleledningen, prorektor 
och prodekanus. För några år sedan ordnade några eldsjälar med honom i 
spetsen en nationell konferens för nästan hundra deltagare, med mycket 
små medel och massor av egna arbetsinsatser (som inkluderade att skjutsa 
gästerna med egna fordon). Konferensen var en suverän reklam för 
institutionen, säger han stolt: ”på banketten sade de till mig att 
evenemanget var i samma klass som det senaste i Budapest, eller till och 
med bättre”.  

Tyvärr, mitt i denna nybyggaranda, förbisåg han att bevaka sin egen 
vetenskapliga karriär, säger han. Nu är han mitt under ”habiliteringen” 
(motsvarar en formaliserad docenturprövning). Många kollegor i hans 
ålder har hunnit bli professorer – men så gjorde de inte mycket annat 
genom åren än att sitta i sin ensamhet och plita på artiklar och 
meritlistor! Själv har han lagt ner sin själ för att genomföra vissa idéer, 
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utan att räkna sin tid, gett ut ett hundratal smärre publikationer och 
utexaminerat en mängd magisterstudenter. På konferenser brukar han och 
kollegorna kunna ge allsköns vetenskapliga stjärnskott svar på tal. Så han 
känner sig rätt så förnöjd trots att han inte har docenttiteln.  Ännu. 

Berättelsen ovan dryper av internationellt igenkännbara markörer och 
distinktioner inom det akademiska fältet. Där finns den unga förmågans 
tilltro till sitt ämne och till de gängse prestigevägarna inom akademin, det 
finns kollegial respekt för auktoriteter. Det tillfälliga brottet med 
forskarstudierna är ett tungt beslut framkallat av att de vedertagna 
strategierna inte fungerade, eftersom handledaren förföljde istället för att 
vägleda. Där finns argumentation för de egna satsningarna: avhandlingen 
mot alla odds, forskningen, handledningen, konferenserna, nätverks-
byggandet – alla synnerligen aktningsvärda som kulturellt och socialt 
kapital inom akademin. Den defensiva tonen på slutet antyder också en 
medvetenhet om avvikelsen från ”titel”-delen i paradigmet, så väsentlig 
inom akademin. 

I Hieronims redogörelse finns också inslag av faktorer utanför 
akademin, som förr hotat hans karriär men efter murens fall ger ett 
positivt politiskt kapital – även inom akademin. Redan som student 
deltog han i protestmanifestationerna 1956. I Polnowo var det osäkert 
om hans kandidatur till lektorstjänsten skulle gå igenom, eftersom den 
lokala Partikommittén fick ge sitt godkännande. Varför skulle det vara ett 
problem? Jo, några år tidigare, då han var museiföreståndare i 
grannstaden, råkade han i akut konflikt med lokale Partisekreteraren. 
Denne försökte sno åt sig all ära för det idoga museiarbetet. Hieronim 
drämde näven i bordet och fick omedelbart en uppsägelse. Sin nästa 
anställning som gymnasielärare fick han tack vare att skolrektorn hade råd 
att strunta i de lokala Partipamparna, eftersom han själv hade 
”bekantskaper” ända upp i ministeriet, säger Hieronim skrattande. I 
Polnowo hade Hieronim ingen uppbackning, men högskolan var ny och i 
akut behov av specialister, så gammalt groll lades på hyllan.  

Vid krigstillståndets införande råkade han dock igen i onåd som 
medlem i högskoleledningen samt i de akademiska lärarnas 
Solidaritetsfack. Han kallades då till ett otrevligt förhör och fick avgå från 
högskoleledningen, men tilläts behålla tjänsten på institutionen. 

  
Hieronim: De militära och kamraterna från Partikommittén fann då 
sådana personer som var onda och skyldiga till att Solidaritet hade 
varit så aktiv, och hos oss var det fyra personer som skulle avskedas 
med buller och bång. 
Katarzyna: Men Ni blev inte internerad? 
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Hieronim: (humoristiskt) Nej då, jag var visst inte tillräckligt mycket 
av en fiende… Och det var ju synd, för det skulle kanske t.o.m. vara 
nobiliserande… 
 

I denna polska akademikers självpresentation lyfts alltså fram, vid sidan av 
den professionella CV-n, gångna konfrontationer  med maktapparaten 
som ett positivt, hedervärt inslag i karriären. Att ha varit trakasserad, 
avskedad och allra helst fängslad för att inte ha velat foga sig i den 
socialistiska maktapparatens målsättningar, är idag något upphöjande. 
”Jag låter inte någon propsa på mig åsikter som jag inte håller med”, sade 
Hieronim inledningsvis. Han har försvarat akademikernas rättigheter samt 
åsiktsfriheten i stort, vilket ger ett positivt politiskt kapital samt tyder på 
självständigt tänkande, integritet och obändighet – vilka faktiskt också 
kan ses som ideala akademiska kvaliteter. 

   
Ett personligt  antiparadigm 

I intervjun med Teresa fick jag höra en historia som har gäckat mig: hon 
börjar med lyriska minnen av sin första kärlek i skolan, för att därefter 
skarpt kritisera pojkens senare akademiska karriär: 

 
Teresa: Jag minns min första kyss… Jag pussade snabbt en pojke och 
sprang iväg. Idag är han professor. Inom parentes så träffades vi här en 
gång, när han redan var gift, och vi hoppade omedelbart i säng. 
(humoristiskt ömsint) För det var en kärlek som började redan i trean, 
han skrev brev på kristendomslektionerna att han älskar mig, vi följde 
varandra hem, så för att fullborda det äntligen... Och det blev 
ganska… (ler och rynkar på näsan) medelmåttigt.  
(vi skrattar båda). 
Teresa: Han är en sådan begåvad karriärist  med smart vald karriär, en 
sån Kwasniewski [den aktuelle postkommunistiske presidenten, min 
anm.]. På min tid var han en superengagerad korgosse, men sedan 
blev han marxist, sedan universitetsrektor – de gjorde en filial 
speciellt för honom... På Krakóws Universitetet var sådana totalt 
avvisade, de tolererades inte, därför att de var påtvingade och de 
gjorde inte karriär den vetenskapliga vägen. (upprörd) Partiet hade en 
oerhörd makt med att påtvinga en opinion, så det enda 
försvarsvapnet var en social bojkott. Så att de skulle känna  att de inte 
tolererades, att han inte betraktades som professor fast han hade en 
titel. 
 

Första delen av berättelsen framkallar skratt, när de gulliga minnena 
mynnar ut i ett nyktert omdöme om mannens senare erotiska prestation. I 
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och med det distanserade skrattet ökar berättarjagets avstånd till sitt 
förflutna, och modusen ändras tvärt i nästa stycke. Då dominerar ett 
giftigt förakt för mannen och det bottnar knappast i besvikelsen över den 
medelmåttiga ”fullbordan”. Teresa tar tillfället i akt för att visa mig vilken 
sorts karriärväg  hon föraktar. 

Den superengagerade korgossen som sadlade om till Partiaktivist 
framställs som rätt passiv och omhändertagen när ”de” gjorde en filial åt 
honom, och när ”Partiet” tvingade opinionen så att han blev rektor. 
Benämningen ”begåvade karriärister” rymmer i sig både beröm och kritik; 
sådana (smarta, målmedvetna, beräknande?) människor har enligt Teresa 
varit framgångsrika både under socialismen och transformationen, som 
referensen till den postkommunistiske presidenten antyder. Ett viktigt 
element i citatet är motstrategin: den sociala bojkotten. Formuleringen 
”på Krakóws Universitetet var sådana totalt avvisade” är stark och 
generaliserande och antyder en kollegial utfrysning av stora mått, som får 
Teresas fulla gillande. 

Den oförsonliga, vassa tonen mot den man som Teresa en gång i 
tiden tyckt så bra om har förbryllat mig, tills jag sökte förklaring i hennes 
korta berättelse om det egna misslyckandet inom akademin. En gång i 
tiden var hon på god väg att skriva avhandling inom barnmedicin, efter att 
galant ha klarat av andra specialiseringsgraden. Men så dog hennes 
handledare plötsligt, det var svårt att finna en annan som hade tid och 
intresse för projektet, och dessutom bodde hon då i en mindre stad på 
avstånd från Kraków. Omständigheterna bidrog till att hon var på gränsen 
till utbrändhet – med det mesta av ansvaret för småbarnen och hushållet, 
samt arbete på BB, vårdcentral och med hembesök varenda dag. ”Jag 
började säcka ihop till slut”, säger hon. Så Teresa fick ge upp det 
akademiska projektet. 

Kanske bottnar hennes raljerande bitterhet i den underförstådda 
jämförelsen mellan att själv ha varit utelämnad medan mannen 
favoriserades, mellan sitt eget slit och hans lätta avancemang, mellan sin 
uteblivna avhandling och hans skräddarsydda filial. Och därför är kanske 
hans kollegors vedergällning så ljuv också i hennes  ögon. 

Som jag tolkar Teresas framställning brottades mannen med den 
opinionsbildande majoritet på universitetet som bevakade det 
professionella paradigmet inom akademin. Trots fältets relativt svaga 
autonomi gentemot staten utövade den sociala kretsen kännbar social 
motmakt mot dem som använt sig av det politiska kapitalet hellre än det 
vetenskapliga. Eftersom mannen avancerat med medel som inte varit 
kollegialt godtagbara kunde han inte vinna erkännande, och hans 
akademiska position krackelerade då den frånerkändes rättmätighet. Och 

185



hans historia berättas nu av Teresa som ett akademiskt antiparadigm, ett 
scenario av regelbrott och bestraffning. 

 
Persona non grata 

Adams yrkesverksamhet kretsar kring akademin och litteraturen, och han 
anser sig vara ”persona non grata” inom båda. Medan Teresas budskap var 
att den bekanta mannen avancerade på ett fel sätt, betraktar Adam sin fars 
likartade karriär som fullkomligt legitim samt önskvärd (dock dessvärre 
omöjliggjord av murens fall) för sin egen del. I berättelsen finns en stark 
värdegemenskap mellan fadern och sonen. Den äldre och yngre Nowacki 
står skuldra vid skuldra vad gäller yrkesval och politiska övertygelser, och 
Adam argumenterar ofta för sin fars åsikter och handlingar för att genom 
dem indirekt presentera sina egna. Det gäller synen på akademin, karriär 
och politik.  

I det paradigm som normerar framställningen stärker professionellt 
och politiskt kapital varandra, och idealet personifieras av faderns karriär 
på sjuttiotalet. Då var fadern en disputerad akademiker, verksam i 
Vetenskapsakademin och i Polska Litterära Förbundet, samt anförtrodd 
lukrativa uppdrag och arbetsförmåner tack vare sitt medlemskap i Partiet. 
Adam säger att när fadern påstod att humanister har det knapert hade 
Adam svårt att tro det: 

 
Men jag såg ju att farsan faktiskt hade pengar. Första hälften av 
sjuttiotalet var en period då man verkligen levde på en skaplig nivå. 
Hemma dök nya möbler upp, farsan betalade in för en liten Fiat […] 
och en villainsats. Då var han adjunkt på universitetet, senare lektor, 
föreståndare för påbyggnadskursen, han hade egna rubriker i två 
tidningar, åkte runt med föreläsningar, jobbade en sväng med TV och 
radio… Det var möjligt att komma på grön kvist. Då beslöt jag mig – 
nåväl, felaktigt – att jag skulle bli en [humanist]. 
 

Sjuttiotalet brukar betecknas som den optimistiska, konsumtionsglada 
epoken av socialismens byggande. Som jag förstår det hade faderns dåtida 
ställning, tillsammans med tidsandan, lurat Adam till alltför naiv tro på 
den gröna kvisten med Partiets stöd. För Adams egen del har detta aldrig 
förverkligats. Faderns dubbla tillhörighet till akademin och Partiet 
betraktas som positivt, men Adam skyndar sig att motivera den 
ståndpunkten:  

 
I min fars generation, om Ni skulle titta på dagens politiska stjärnors 
CV så har alla varit med i Partiet någon gång! Saken är den att 
Partiet enade olika kategorier: de riktiga skitstövlarna av rysk typ var 
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en kategori, den andra var människor som trodde på socialistiska 
ideal, som hade god vilja och ville genomföra något – och som inte 
kunde tänka sig att göra det utanför den existerande politiska 
konstellationen.  
 

Detta ivriga försvarstal antyder att den i offentligheten dominanta 
berättelsen om Partiet framställer det schabloniserat och entydigt 
negativt. Adam tillämpar en retorisk strategi av generalisering: alla, 
underförstått även de som sedan blivit systemkritiker och är dagens 
politiska stjärnor, var med i Partiet. Men först och främst var inte Partiet 
någon homogen organisation, utan bestod av fundamentalt olika 
kategorier där fadern (samt underförstått Adam själv) tillhörde de ärligt 
engagerade, välmenande medborgarna72 . De förverkligade så att säga ”den 
arbetande intelligentians” paradigm. 

Av den fortsatta berättelsen framgår att i slutet på sjuttiotalet började 
den gröna kvisten sloka, då fadern föll i onåd. Han brukade alltid agera 
efter eget tycke, understryker Adam, och till exempel brukade han kämpa 
för att förhindra ”idiotiska” Partipolitiska beslut. I slutet på sjuttiotalet 
deltog han och Adam i en demonstration mot Säkerhetspolisens 
överträdelser. Det vållade en stor skandal inom Partikretsarna och fadern 
fråntogs flera av sina privilegier och välbetalda uppdrag.  

Tack vare den reformvänliga imagen fick fadern å andra sidan förslag 
om en hög post inom Universitetets Solidaritetsfack, säger Adam och 
skrockar ironiskt, men då ställde han sig ostentativt på regeringssidan och 
fick fiender för livet i den oppositionella kretsen. Denna fiendskap har 
spillt över på Adam. Så när tiden kom för Adam att söka 
universitetstjänster var fadern alltför impopulär hos de konservativa 
kamraterna för att Partiet skulle backa upp hans son, och sannerligen 
impopulär hos systemkritikerna. Adam tar dock lojalt faderns parti: 

 
Adam: Farsan har alltid gillat att vara i oppositionen. Och Partiet 
regerade överallt – men på universitetet regerade Solidaritet. Ni har 
säkert hört om (ironiskt) dessa förfärliga  granskningar när människor 
sparkades från sina jobb, och dylikt? 
Katarzyna: (nickar) Mmm. 
Adam: (argt) Vet ni hur det var på universitetet?! Där försökte man 
bli av med alla assistenter som INTE var med i Solidaritet. 
(triumferande) Så Solidaritet regerade, trots att det var 
krigstillståndet! Och farsan gillade alltid att bråka, så han bråkade 
med dem. 
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Här dras jag in i dialogen för att representera dem (allmänheten?) som 
fördes bakom ljuset av den oppositionella retoriken om kränkningar och 
orättvisor. Genast bestrider Adam den bilden med faderns och egna 
erfarenheter: egentligen var de två förtryckta, utan stöd, och lämnade åt 
sitt öde i lejonets gap på universitetet.  

Att fadern alltid handlat efter eget tycke, utan att låta sig inordnas i 
ett fack, är en viktig poäng i berättelsen. Den frigör honom från misstanke 
om eventuellt frändskap med de fyrkantiga ”skitstövlarna” i Partiet, och 
samtidigt framhåller hans ärliga marxistiska övertygelse. Fadern var 
reformvänlig men lojal och ståndaktig, och gjorde inga eftergifter för att 
göra sig populär vare sig hos Partikamraterna eller de Solidaritetsvänliga 
kollegorna – och det är något Adam beundrar. 

Adams har gått i faderns spår, men har aldrig fått uppleva någon 
glansperiod med uppbackning och privilegier. Hans akademiska bana har 
mest kantats av besvikelser och motgångar. Jag får höra exempel på hur 
han fått tackla illvillighet, perfida kränkningar och osynliggöranden. Till 
exempel då Adam blivit klar med militärtjänsten rådde det ett formellt 
antagningsstopp till doktorandutbildningen i hans ämne, men en annan 
ung kille just blivit antagen. 

 
Adam: När jag ansökte så fanns det naturligtvis ingen plats längre. Jag 
överklagade hos rektorn, och så dök det upp en plats! (ilsket) Märk 
väl – vi hade båda gjort lumpen, han var en ung katolsk poet, och jag 
var en vänsteranhängare, så för mig fanns det ingen plats! […] De 
ville inte ta emot mig! Sedan gav de i varje möjlig stund mig tillkänna 
att jag inte hörde hemma där – det var ett litet ord, ett snett litet 
ögonkast, ett snett litet leende… (grimaserar)  Inte rakt på sak! Fast 
det hände också.  
Katarzyna: Hur användes leenden och sådant? 
Adam: Ganska enkelt… Till exempel när professorn presenterade mig 
på första seminariet så sade hon: (låtsas citera i nonchalant ton) ”Det 
här är herr Nowacki som fixade det så att han fick komma in”. Och 
jag sade (upprörd röst) ”URSÄKTA MIG, men jag har faktiskt klarat 
INTRÄDESPROVET!” Det var den sortens antydningar att jag inte 
dög. 
 

Inte ens Partimedlemmarna var lojala sinsemellan utan lämnade varandra i 
sticket och flirtade med den oppositionella falang som enligt Adam fick 
allt mer makt under åttiotalet. Dessa främjade de likatänkande samt fryste 
ut de uttalade marxisterna inom institutionen – däribland Adam.  ”De gav 
mig stryk något förfärligt!”, säger han torrt.  
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Adam: De hade alltid käften full av vetenskaplig principfasthet – 
censuren måste bort, vi måste kunna skriva sanningen, och så vidare. 
1981 togs censuren på vetenskapliga verk bort, vilket få människor 
vet om. Och då började det skrivas hela kapitel vars syfte var att 
sparka kommunismen på smalbenet och inte till att klargöra 
vetenskaplig sanning. […] De sade (låtsas tala med patos) ”ni backar 
upp de egna, och vi är de ädla, vi ser bara på människans värde!” Men 
när allt kom omkring, så ho ho ho, inte var det värdet som räknades! 
[...] Jag förstår att kampen pågick… Men jag kunde inte förstå en sak 
– Partiet styrde landet och besegrade oppositionen, eller hur – men 
var den unge Nowacki än fanns så fick den unge Nowacki alltid på 
nöten!!! 

 
En strid vars enda syfte är att fastställa universell – här ”vetenskaplig” – 
sanning är kännetecken på ett fälts autonomi. Om jag tolkar Adams 
uppfattning rätt, ökade autonomin i den frågan markant i och med 
censurens avskaffande 1981, då forskarna fritt kunde ”sparka 
kommunismen på smalbenet” – och av Adams redogörelse framgår att 
även han personligen kände sig påsparkad av ”fältets” nya strider.  

Det första avhandlingsämne Adam valde handlade om den tidiga 
marxistiska epoken i Polen, och den utbildningsansvariga (underförstått 
oppositionella) professorn ”höll på att storkna av avsmak”, säger han och 
grimaserar målande. Inte heller handledaren, själv marxist, gillade ämnet, 
med motiveringen att det visade Partipolitikens sämre sidor. ”Då stod det 
redan klart för mig att jag med all säkerhet inte kommer att doktorera på 
Krakóws Universitet. Det fanns inte en chans.” Han avbröt 
avhandlingsarbetet. 

Under några år arbetade Adam som skollärare, gav ut en 
poesisamling, skrev artiklar, essäer, och recensioner. Så småningom hade 
han samlat ett intressant material om ett helt annat ämne. Genom en med 
fadern bekant professor fick han då en doktorandtjänst vid ett annat 
universitet och skrev en avhandling som fick mycket bra recensioner, säger 
han med stolthet i rösten och visar mig boken.  

Historien om Adams bana på universitetsinstitutionen förmedlar en 
stark känsla av oförrätt och harm. När det inte gick att förvägra honom 
tjänsten, förvägrades han kollegialt erkännande, även för de akademiska 
bedrifterna. Budskapet var att han inte ”hörde hemma” på fältet. Sista 
spiken i kistan var frånvaron av mentorskap från handledaren. Adams 
återupprättelse blir att bevisa att han kan skriva bra avhandling och 
äntligen få det vetenskapliga beröm som både stärker självförtroendet och 
positionen inom fältet. Att han fick doktorandtjänsten genom faderns 
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kontakter framställs i ljuset av de tidigare förföljelserna som enda 
alternativet. 

Då vårt samtal äger rum är Adam projektanställd på ett 
forskningsinstitut; han arbetar mest hemma och är stormförtjust i de 
undersökningsmöjligheter som erbjuds av Internets databaser. Däremot 
känner han sig fortfarande utfryst från sin forna institution, och menar att 
både han och fadern utsätts för fula tricks från vissa akademikers sida. Till 
exempel utesluts deras publikationer från litteraturreferenser, även om de 
är högst relevanta för ämnet. Adam fräser:  

 
Det är ett tarvligt sätt och under en vetenskapsmans värdighet. Man 
kan ogilla någons åsikter, vara värderande – men i en bibliografi är 
det ett måste, det är material, om en vetenskapsman rensar en 
bibliografi politiskt så är han en jävla skitstövel och inte en 
vetenskapsman. (mycket upprörd) De GÖR det!!! Och dessutom 
säger: (härmar sarkastiskt) ”Vi, de obändiga, de hederliga, vi är inte 
som de äckliga kommunistjävlarna som censurerade, nejdå, vi är de 
objektiva vetenskapsmännen!”!!! 
 

Det är en skicklig argumentation. Först fastslår Adam vad som objektivt 
sett är det absolut förbjudna för en vetenskapsman, och konstaterar sedan 
med eftertryck att hans och faderns motståndare gör just detta – med den 
självklara slutsatsen att de definierar ut sig själva. Dessutom hånas deras 
skenhelighet. Adam blir den moraliskt överlägsne i den indirekta verbala 
striden, samt den socialt och vetenskapligt otillbörligt missgynnade. 

Den problemfyllda banan har trots allt inte berövat Adam tilltro till 
humaniora. Han önskar att hans egna barn också blir ”den humanistiska 
intelligentian”, fast helst med lite mer pengar, säger han med uppgiven 
blinkning. Människor kommer alltid att ha behov av att reflektera över 
sina liv, att jämföra med hur man levde förr och att fundera över hur man 
skulle kunna leva. 

 
Jag anser att den humanistiska intelligentian är den enda sanna 
intelligentian. […] En ingenjör är bara en lite klokare arbetare. Och 
jag beundrar på sätt och viss människor som sysslar med de exakta 
vetenskaperna på en riktigt hög, teoretisk nivå, för de är kloka och 
har skärpta hjärnor, men å andra sidan så tycker jag att den sortens 
kunskap skapar inga värden. Den kan användas för att skapa värden, 
som att rädda liv, men i sig alstrar den inga värden, den visar inte hur 
man skall leva. 
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Detta credo utstrålar stark tilltro till humanisternas speciella förmåga; jag 
uppfattar det som en distinktion gentemot främst den kategori 
högutbildade som brukade kallas för ”den tekniska intelligentian” och ha 
betydligt högre lönenivåer. Med all respekt för dem, anser Adam den 
”humanistiska” vara samhällets intellektuella grädda, och han anser sig 
implicit vara en värdig medlem av den. 

Berättelsen går i ett modus av försvar, återupprättelse och i viss mån 
nostalgi. Den konstruerar ett idealiskt förflutet då allting var mera rätt 
och rättvist, då fadern gjorde välförtjänat karriär med hjälp av 
professionellt och politiskt kapital, och då sonen rimligtvis kunde förvänta 
sig detsamma. Berättelsen söker bevisa faderns och sonens moraliska 
ryggrad: deras lojalitet mot marxismen samt vidsyntheten och reformviljan 
inom dess ramverk. En tydlig tendens är att de politiskt grundade 
favörerna framställs som självklara, medan motgångarna alltid är orättvisa, 
vare sig de kommer från Partiets håll för reformsträvandena eller från 
kollegorna för Partitillhörigheten. Efter murens fall har det 
vänsterpolitiska kapitalet blivit en karriärmässig belastning, ett negativt 
kapital om man talar med Bourdieu. De två Nowackis livsfaser av 
framgångar och bakslag flätas samman med den socialistiska statens 
perioder av glans och söndervittring. 

 
Läkardistinktioners mästarinna 

Teresa, barnläkaren med andra specialistgraden, positionerar sig i det 
medicinska ”fältet” och  skildrar dolda dimensioner av avancemang, 
hierarkier och yrkesutövning. Under hela intervjun är hon mycket noga 
med att ta avstånd från forna politiska karriäruppbackningar (vilkas 
effekter fortfarande märks inom kåren). Hon radar upp chefer som har 
hamnat på sina höga poster med Partiets hjälp men visar kunskapsfadäser 
eller brist på kollegial respekt.  

I skildringen av sitt arbetsliv framhäver Teresa sin professionella 
kompetens och sina gedigna arbetsinsatser. Hon tillstår att hon genom 
åren använt sig av ”bekantskaper” för att få tjänster, men detta ses som 
nödvändigt ont. Budskapet är att kompetensen inte räckte för att få en 
önskvärd tjänst i Kraków. Anställningssituationen här har varit så 
genomsyrad av allsköns informella ”ingångar”, förutom Partiets forna 
stödåtgärder, att enda sättet att få ett jobb var att kasta sig in i det 
informella spelet.  

Första gången Teresa sökte arbete fick hennes mamma veta att ett 
nybyggt sjukhus i närheten av Kraków sökte bemanning. Eftersom 
mamman kände alla viktiga personer i Kraków, i synnerhet den 
sammansvetsade och rätt slutna kretsen av kulturell och intellektuell elit, 
åkallade hon behövliga kontakter och fick rekommendationer för dotterns 
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räkning. Teresa minns att hon klädde upp sig som en snäll skolflicka i vit 
plisserad kjol och blå tröja och blev av mamman ”presenterad” för den 
roade, om än något irriterade, sjukhusdirektören. Teresa fick en riktigt 
bra anställning som avdelningsassistent, även om direktören sedan 
godmodigt pikade henne för tillvägagångssättet. Teresa tror än idag att 
det var enda vägen. ”Mamma gjorde stor nytta för hon kände den och 
den, och här var man tvungen att känna folk helt enkelt”, säger hon med 
eftertryck.  

Teresa framställer den första ”fixade” anställningen i 
återupprättelsens anda; det fanns inte en chans att få arbete utan att 
känna folk. Hon är dock mycket noga med att omedelbart, bortom varje 
tvivel, bevisa att hon var sin nya position värdig. Det sker med 
professionella markörer: hon engagerade sig helhjärtat i det utmanande 
arbetet, lämnade vissa veckor knappt arbetsplatsen när hon vikarierade för 
sjuka kollegor (bland annat överläkaren), och gjorde samtidigt första 
specialiseringsgraden. Arbetet var ett riktigt eldprov, Teresa stormtrivdes 
och var mycket stolt över sina bedrifter. Enda anledningen till att hon 
efter några år bytte jobb var bostadssituationen: hon bildade familj och 
var tvungen att flytta till en mindre stad, där hon erbjöds en 
tjänstelägenhet. 

Medan den första anställningen baserades på mammans sociala 
kapital, fick Teresa vid ett annat tillfälle en anställning som snarare 
baserades på en logik av tjänster och gentjänster – som jag tolkar det. 
Teresa säger att hon var anställd på ett milissjukhus, vantrivdes och letade 
förtvivlat efter något alternativ. En av makens patienter, en kvinnlig 
barnläkare, erbjöd henne sin hjälp. ”De gjorde en tjänst åt mig på 
sjukhuset”, säger Teresa med tacksamhet och beskriver damen: 

 
Teresa: (lyriskt) Med doktorsgrad, väldigt sympatisk, kultiverad, en 
sådan gammal intelligentia, katolik, bevandrad, hade varit i England 
och i Staterna, gammal ungmö, varm, snäll och vänlig, och äntligen 
hittade jag en stor varm famn… Visst hade hon sina avsikter, för hon 
gillade inte att jobba och tyckte om att bli ersatt. Jag tog många av 
hennes jourer, hon brukade säga: (citerar en trött, vänlig röst) Jag har 
ingen lust, jag skulle så gärna vilja sova, skulle inte du vilja komma hit? 
Och naturligtvis betalade hon mig det där tillägget, det var ju 
småpengar – nå jag kunde inte säga nej. Hon gillade inte att sova på 
sjukhuset, och det är ju mest jobb på natten…. Jag såg allt detta, 
men hon kunde göra det så charmigt att jag aldrig kunde förebrå 
henne.  Det var ett bra sjukhus, jag trivdes mycket bra där. 
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Här gestaltas en tydlig beroendeställning, där tacksamhetsskulden blir 
grogrund till med charm sockrade manipulationer, men utvärderingen är 
positiv. Den heltidsarbetande småbarnsmamman känner sig tryggt vaggad 
i den varma famnen och beundrar damen för hennes kultivering och 
talanger. Även om hon genomskådar bieffekterna av den så beredvilligt 
”fixade” anställningen väljer hon att betona damens vänlighet hellre än 
den reciproka logiken av gåva och återbetalningar.  

Ett annat tema i Teresas framställning är ett narrativt distinktionsspel 
inom det egna fältet. Hon pratar om läkarkåren som helhet med värme; 
yrkeserfarenheterna har främjat en stark ”vi”–gemenskap och 
yrkesstolthet. Men hon blundar inte för problemen som vissa ”dom” inom 
gemenskapen uppvisar:  

 
När jag var på läkarsymposier eller möten så förstod jag att det här är 
mitt sällskap, att vi har ett gemensamt yrke, vi vet utan ord, vi är 
samma skikt av människor. Vi har inte bara utbildning gemensamt 
utan även yrkesumbäranden, specialisering, svårigheter, den ofantliga 
stressen… Dessa människor står mig väldigt nära, fast ibland 
bedömer jag dem negativt, väldigt negativt, de gör mycket fel inom 
yrket, försummelser, svartmålning av andra, orent spel, små fula 
tricks, skvaller, bedömningar… Men ändå känner jag att jag är en del 
av dem, att det är kul, att jag känner dem väl, de är mina… Jag är 
läkare och det är min krets, som jag har ett behov av. 
 

Då distinktioner inom kåren kommer på tal, använder Teresa en mindre 
krets av likatänkande kollegor som sin referensbas. Den ”lilla kretsen” 
brukar granska kollegornas diplom och kunnande i sömmarna: 

 
Det är en liten värld av läkare och vi vet vem som är vem. Vad hjälper 
det om någon har lagerkrans och är professor, om vi vet precis vad det 
betyder, hur han nådde dit, hur han förtjänade det. Vi synar dem i 
sömmarna, olika berömdheter, om det är sant eller inte, vem som 
bara har ett gott rykte – och vem som verkligen  är bra.  
 

Den lilla kretsens informella bedömningar framställs som betydligt mera 
sanningsenliga än titlar och poster. Det nedlåtande ”hur” någon nådde sin 
position antyder fler möjliga vägar, där inte själva läkarkompetensen (det 
underförstådda paradigmet) varit avgörande. Teresa exemplifierar med sin 
nuvarande chef: 

 
På det lilla sjukhuset har vi en direktör som i alla tider var 
Partimedlem – och eftersom alla höga tjänster var ”godkända”, så 
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måste det ha varit någon disponibel. Han är en bra fackman, det må så 
vara, men han är så förfärligt  disponibel, han står nästan i givakt och 
kan inte lära sig annat, tyvärr. Han kan inte organisera eller 
samarbeta, han är vulgär och kan inte bete sig... Ja just det, i Kraków 
säger man att någon är ”ouppfostrad”. Han anmärker på läkarna, han 
har ett hemskt sätt... Min överläkare har efter flera bråk gått i 
förtidspension därför att hon inte stod ut, en kvinna med doktorsgrad 
och förtjänster och en sådan känsla för diagnoser... 
 

Epitetet jag har översatt till ”disponibel” (dyspozycyjny) antyder här att 
man beredvilligt står till sina politiska överordnades förfogande vad gäller 
direktiv och förfaringssätt. I citatet föraktas denna servilitet, och Teresa är 
även upprörd över hans översitteri gentemot de underordnade. 
Undermeningen blir att politiska protegéer aldrig hade behövt lära sig den 
sortens ”uppfostran” och kollegial respekt som bör vara den sanna 
läkarens signum. 
 Den lilla kretsens misstänksamhet riktas också mot några andra 
personer i sjukhusledningen, som enligt kretsen stödjer varandra både på 
grund av sin pro-socialistiska orientering och sitt etniska påbrå: 
 

Sjukhusdirektören, judiskt påbrå. Den nya överläkaren, judiskt påbrå. 
Avdelningsläkaren, judiskt påbrå. På ett sådant pyttelitet sjukhus!!! När 
det är en konferens på Cypern så åker plötsligt hon, gratis, för två 
veckor – hur kommer det sig, vem har delegerat henne?  Har någon 
bjudit in henne? Jag vet inte. I utlysningen blir hon överläkare. Och vi 
börjar till slut fundera över vem som regerar över oss här i den lilla 
kretsen, det händer i all tysthet, dessa människor håller ihop.  

 
I citatet sägs ingenting om ifall de berörda läkarna kunde ha förtjänat sina 
poster på professionella grunder eller om det fanns oegentligheter i t.ex. 
utlysningen av tjänsten. Denna ”tystnad”, tillsammans med de upprörda, 
retoriska frågorna, antyder att här rör det sig om skumma samband och 
orent spel. Teresa har nyligen berättat hur hon själv nyttjade sociala 
uppbackningar i arbetslivet, men nu menar hon att gruppens (presumtivt) 
ömsesidiga stöd  på grund av ett delat påbrå är högst klandervärt. Den lilla 
kretsens slutsats om vilka det är som ”regerar” på sjukhuset presenteras 
som en induktiv kunskap, inte alls någon förutfattad mening. Det 
resulterande budskapet är dock väl rotat i en tankefigur av jude-
kommunister, (ö)känd i efterkrigstidens Polen.  

Jag skruvar på mig av obehag då jag lyssnar på Teresa. I polsk 
efterkrigshistoria har liknande konspirationsteorier, där man plötsligt 
började peka ut ”judar” på arbetsplatser och i den politiska ledningen, lett 
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till omfattande trakasserier och förföljelser73 . Enligt diskursanalytikern 
Teun van Dijk (1993:155) är berättelser mäktiga element för rasistisk 
argumentation. Istället för, eller tillsammans med, generella påståenden 
kan man berätta en specifik, ”sann”, historia ur den egna erfarenheten, för 
att ge ytterligare trovärdighet och legitimitet åt påståendena – och så 
upplever jag citatet ovan. 

En sista typ av distinktioner jag finner i Teresas yrkesberättelser rör 
goda manér. Beväpnad med sin societetsförfining brukar hon skärskåda 
alla sina kollegors beteende på tillställningar, och finner vissa av dem 
mindre kultiverade. 

 
För mig är det ett kriterium, när jag ser hur någon äter så vet jag allt 
om personen helt enkelt, det vill säga jag vet vilken klass hon 
kommer ifrån, hur hon blev uppfostrad […] Min gamla överläkare 
sörplade när han åt, en stackare från landet, han hade inte fått lära sig 
helt enkelt. Och sådana saker kommer fram på diverse tillställningar, 
när det samlas ett sällskap av läkare och plötsligt visar det sig att vissa 
människor inte kan bete sig. De är vältaliga, välartikulerade, men 
[manéren] bryr de sig inte om. 
 

Läkarpositionen bör alltså enligt Teresa per definition föra med sig goda 
manér. Även om de elokventa läkarna är suveräna på att hantera skalpell, 
är det en oförlåtlig fadäs ifall de visar sig vara klumpiga ifråga om 
bordskniven.  

Jag har kallat Teresa för distinktionernas mästarinna, eftersom hennes 
strävan att narrativt distansera sig från olika sorters kollegor – och genom 
den symboliska inversionen beskriva sig själv – är så påfallande. Hon 
använder professionella, politiska, sociala och kulturella markörer i 
allsköns blandning, för att mejsla fram det underförstådda paradigmet. De 
egna sociala uppbackningarna framställs som förståeliga och legitima, 
eftersom generaliseringen att ”man var tvungen att känna folk” för att få 
anställning gör förfaringssättet närmast till en naturlag. I alla sina 
distinktioner står Teresa själv på trygg mark. Den egna kompetensen och 
det flitiga arbetet bevisas bortom allt tvivel. Hon har aldrig befattat sig 
med Partiet. Hon har gott om kulturellt kapital och behärskar 
fingertoppskänslan för kollegial respekt och social slipning. Detta ger en 
självpresentation som kompetent, hårt arbetande, politiskt obefläckad 
och ”väluppfostrad” läkare. 

 
Läraren som får sista ordet 

Gabriela framför en mycket detaljerad berättelse om sin långa och 
framgångsrika bana inom skolvärlden (med bland annat flera 
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rektorsanställningar) och Skolkontrollmyndigheten. Berättelsens huvud-
person tar sig an den ena pedagogiska och organisatoriska uppgiften efter 
den andra, och löser dem med kompetens, engagemang och diplomati. Då 
hon var en ung lärare i en liten landsort fick hennes skolklass så bra 
resultat i ett rikstest att den fick göra om testet – naturligtvis med samma 
goda resultat. En gång fick hon en rektorsbefattning där lärarkretsen 
visade sig vara extremt fientligt inställd till henne, men inom ett år blivit 
helt omvänd av hennes lugna och lojala chefskap. Gabrielas yrkesbana har 
alltså följt ett professionellt paradigm, där hon galant klarat av utmaningar 
och fått allt mer ansvar och uppskattning.  

Men så skildras en oväntad vändning. I början på nittiotalet, efter att 
ha varit tjänstledig för politiskt uppdrag i Kvinnoföreningen (Liga Kobiet) 
ville Gabriela återta sitt arbete på Skolkontrollmyndigheten. Där 
slingrade man sig ur att återanställa henne. Trots den omfattande 
meritlistan kunde hon inte hitta något annat arbete i hela Kraków. I sitt 
engagemang i Kvinnoföreningen stod Gabriela närmare vänster än höger 
på den politiska skalan, och i ”det bestämt högerinriktade Kraków” var 
vänner och bekanta rädda för att göra ”fel intryck” om de erbjöd henne 
anställning, säger hon med besviket leende. Till slut fick hon jobb i en 
förortsgrundskola och tilldelades skolans ”värsta problemklass”, nyskapad 
då hela årskursen omorganiserades. 

Här skildras alltså en oförtjänt svacka i karriärparadigmet. 
Problemklassen i förortsskolan illustrerar en rejäl deklassering efter de 
höga posterna – Gabriela har redan i början av sin karriär bevisat att hon 
klarar av svåra läraruppdrag. Svackan ger dock omedelbart upphov till en 
historia på temat ”professionalism som övervinner hinder”.   

I klassen hade många barn psykiska problem och även erfarenheter av 
brott. Hennes taktik var att lära känna ungdomarna väl; till rektorns 
förfäran organiserade hon ständigt resor och utflykter för att få insikt i 
vars och ens problem och hitta något sätt att kommunicera. Utfallet blev 
över all förväntan: 

 
Jag tror att det är bra att vi har träffats, för det har blivit många 
väldigt fina människor av dem. […] De hälsar på mig nu, och inte 
sällan ringer deras mödrar till mig och säger hur glada de är att 
barnen hamnade i den gruppen och blev inriktade på det viset, för 
annars skulle deras talanger gå i helt annan riktning. […] (ler) 
Eleverna kommer på Lärardagen eller ringer, om vi träffas på gatan så 
slänger de sig runt halsen på mig ibland… Det är väldigt sympatiskt.  
 

De tungt ”problematiska” elevernas misstänksamhet vänds till förtroende, 
tillgivenhet, och en fin ”inriktning” i livet. Lärardagen blir ett glatt tillfälle 
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då Gabriela får njuta av den officiella bekräftelsen, men elevernas och 
mödrarnas spontana tillgivenhetsbevis värderas allra högst; de tycks vara 
lärarparadigmets viktiga orienteringspunkter.  

Trots att Gabriela röstades fram som ”den mest populära läraren” i 
skolan, kände hon sig inte riktigt tillfredsställd i det arbetet (som jag 
förstår det: i sin relativa deklassering inom lärarfältet). Då hennes elever 
gick sista året i skolan sökte hon en rektorsanställning på ett större 
yrkesgymnasium. Först utmanövrerades hon trots det demokratiska 
förfaringssättet; tjänsten visade sig vara på förhand vigd åt ”den enda rätta 
personen” – en högerorienterad manlig kandidat. 

 
En dam kom ut till mig och sade: ”Ni har presenterat det bästa 
programmet – men ni har inte en chans.” Nåväl, (skrattar) jag 
uppskattar hennes ärlighet. […] Förut var det så att kandidaturen var 
nominerad. Nu är det en utlysning, och där måste man göra vissa 
taktiska drag om man vill få igenom sin egen kandidat. 
 

De taktiska dragen var enligt Gabriela en intensiv lobbyverksamhet bland 
föräldrar– och lärarrepresentanter, vilkas röster avgjorde rektorsvalet. 
Inom kort visade sig den enda rätta personen vara så fruktansvärt 
”autokratisk” och konfliktskapande på arbetsplatsen att han fick avgå 
med buller och brak. Då sökte Gabriela tjänsten igen, den här gången 
med framgång, och har varit rektor sedan dess. 

Här kommer alltså en solskensavslutning: Gabriela lät sig inte nedslås 
av deklasseringen, problemklassen eller av att bli utmanövrerad vid 
tjänstetillsättning. Hon gör ett gott arbete och får sista ordet i båda fallen. 
Än en gång bevisar hon sitt värde som lärare, pedagog och chef. 

I Gabrielas karriärberättelse finner jag ett intressant tema vad gäller 
kvinnors villkor i samhället och den egna ”kvinnligheten” i karriären. Hon 
har i åratal varit aktiv i Kvinnoföreningen, och under transformationen 
kämpat bland annat för sexualupplysning samt för att mildra den mycket 
restriktiva abortlagen. Gabriela menar att Kvinnoföreningen inte riktigt 
kan finna sin plats i den nutida dragkampen på den statspolitiska arenan 
där valkampanjer och retorik präglas av både hänsynslöshet och lömska 
drag. Feminismen betraktas med förakt av de ”beslutsfattande manliga 
kretsarna”. Det att hon blev utfryst i Kraków efter sitt uppdrag åt 
Kvinnoföreningen förklaras dock av att organisationen associeras med 
”vänstern”, inte att den var feministisk. Sedan beklagar Gabriela att det är 
så få kvinnor på ledande poster i samhället, annat än på förskole- och 
grundskolemyndigheter. ”Det är väldigt svårt för en kvinna att slå igenom, 
vi har alltid sagt att en kvinna måste vara dubbelt så duktig som en man 
för att ha samma tjänst”.  
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När jag med tanke på allt detta frågar hur det att vara kvinna har 
påverkat hennes eget yrkesliv, så svarar Gabriela spontant: det har varit en 
fördel, definitivt! Eftersom beslutsfattare oftast är män, så hanteras 
ärenden även på en mera kultiverad och artig samtalsnivå mellan en 
kvinna och en man. Och en kvinna delar hellre upp knepiga ärenden i 
mindre bitar och successivt bryter ned motståndet, medan männen 
prompt vill göra allt på en gång. 

 
Gabriela: Det är svårare att säga nej till en kvinna än till en man, eller 
hur? Jag försöker att förbereda alla argument på ett uttömmande sätt, 
för att inte ge den andra parten en chans att säga nej. (ler) Och med 
fruntimmerslistmetoden har jag också ordnat många ärenden.  
Katarzyna: (ler) På ett trevligt sätt, eller? 
Gabriela: Mycket elegant, kultiverat, med humor och leende… Att 
förena kvinnlighetens trumfkort och yrkestjänst är idealiskt, om det 
är förenat. Jag har aldrig försökt vara manhaftig. […] 
 

En välartikulerad och välförberedd argumentation förenad med feminin, 
vänlig framtoning är alltså hennes bästa grundrecept. I fruntimmerslisten 
ingår att ordna ärenden stegvist samt att vara kultiverad, elegant och 
lättsam, eftersom de beslutsfattande männen har svårare att säga nej till en 
sådan kvinna. I ivern att distansera sig från ”manhaftighet” anar jag en 
känslig mark: det räcker inte att vara av kvinnligt kön, man måste vara rätt 
sorts kvinna, mjuk och artig och implicit heterosexuell.  
 

Gabriela: Kvinnors beteende av typen ”jag har fler manliga gener”, 
”jag skall bete mig på ett tufft, gåpåigt, bestämt sätt, som imiterar en 
man” – det stör mig! Jag tycker att det är meningslöst. 
Katarzyna: Är det bättre med fruntimmerslist? 
Gabriela: Det är bättre att helt enkelt vara sig själv, det är som det är, 
och inte anlägga någon tillgjord eller manlig pose. Det kan försvåra 
också förstås, för det finns situationer i ledarskapet då man borde 
lägga ett veto, och med denna tendens att ordna saker på ett 
kvinnligt sätt får man lov att övervinna sig själv. En man skulle säga 
(bestämd röst) ”Så SKALL det vara!!!” och jag säger (vänligt) ”Jag är 
ledsen, men det måste bli så….” (skrattar), och däri ligger skillnaden. 
 

Den framtoning som har sådan avväpnande och smickrande verkan på de 
beslutsfattande männen innebär alltså att kvinnan måste ”övervinna” sig 
själv när hon utövar makt över andra, och helst också med sitt beteende 
visa att hon upplever maktutövningen som problematiskt. Även här tycks 
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dock fruntimmerslisten komma väl till pass, då ett mjukt, urskuldande 
sätt minskar motståndet mot beslutet.  
 Vad gäller arbetskollegornas beteende tar Gabriela avstånd från 
”underdånighet” och ”tillgjordhet”. I kontakter med kvinnorna retar hon 
sig på den tillgjordhet som yttrar sig i formen av ”ett överdrivet leende som 
skall bevisa att någon är så söt och sympatisk”; mycket hellre tar hon 
kvinnans sakliga kritik. Också hos männen väcker ett överdrivet artigt 
sätt en farhåga att vederbörande kommer att sticka in kniven i ryggen. 
 

Och hos männen tål jag inte underdånighet!!! Vilket händer, […] det 
finns män som på det viset demonstrerar sympati eller respekt. Jag 
föredrar att det sker naturligt, på ett vedertaget sätt, gärna kultiverad 
och artigt men utan någon överdriven förbindlighet. Det gillar jag inte. 

  
I resonemangen ovan reproduceras en kulturell berättelse om genus, om 
hur kvinnan beter sig då hon är ”sig själv” (naturliggjord), till skillnad från 
tillgjord eller manhaftig. Här sätts också ramarna för ett ”naturligt”,  
önskvärt och ärligt, genusspecifikt socialt samspel.  
 Kvinnlighetens relativa nackdel i yrkeslivet avhjälps på den 
individuella nivån genom att kvinnan både är duktig och, paradoxalt nog, 
anspelar på just ”kvinnligheten”. Gabriela skiljer, som jag ser det, mellan 
det enligt henne allmänna mönstret i samhället som är till kvinnors nackdel 
och sin individuella  strategi där (rätt sorts!) kvinnlighet kan bibringa 
fördelar (jfr Mizrachi 1999:164). 

 
Konstnärligt träsk och desarmerad magi  

Ania är utbildad teaterskådespelerska som trots sin stora passion för yrket 
har fått ge upp teatern. Hon framför en uppgiven berättelse om en 
yrkesbana som inte vill bli någon framstegslinje, och om en statlig 
kulturverksamhet i tilltagande kris efter murens fall. Trots en stora skopa 
frustration inrymmer historien även en ansenlig mängd stolthet över de 
egna bedrifterna. 

Efter teaterskolan arbetade Ania på en mycket bra teater i en stor 
stad och stormtrivdes. Problemet var att där inte fanns någon egen bostad 
att tillgå, och hon, maken och barnet var inneboende i ett rum med delat 
kök och badrum. Efter två år blev de smått desperata. Början på Anias 
arbetsliv sammanföll med murens fall, och hon menar att under 
Folkrepubliken hade hon lättare kunnat få en tjänstelägenhet i någon 
stad, eftersom lokala Partimyndigheter på så sätt lockade utbildade 
skådespelare; under transformationen blev det svårare. Lyckligtvis fick 
hon veta att teatern i Polnowo erbjöd anställning och en tjänstelägenhet: 
en pytteliten, nersliten tvårummare med kokvrå. Hon fick jobbet och det 

199



var en enorm lättnad att få eget hem, även om renoveringen skulle ta 
åratal.  

Dessvärre visade sig teatermiljön i Polnowo vara ett ”konstnärligt 
träsk” av stagnation och revirbevakande. Som nykomling, sprudlande av 
idéer och energi, stötte Ania genast på patrull: det gamla gardet väntade in 
pensionerna, de yngre skådespelarna saknade specialistutbildning. Hon 
brukade komma till repetitionerna alldeles grå i ansiktet efter nattvakor 
med minstingens kolik, men glad och entusiastisk. Hon hade alltid lust att 
spela, säger hon trotsigt leende med högburet huvud, något de gamla 
gnällspikarna förundrades över. 

Arbetsivrig som hon var utnyttjades Ania till det yttersta och sattes 
upp i varenda föreställning – men lönen var löjligt låg, och 
föreställningarna så tidskrävande att det var omöjligt att extraknäcka på 
några andra, mer lukrativa uppdrag. Dessa var dessutom förbehållna de 
etablerade skådisarna. Ania betraktades som lägst stående i hierarkin och 
fick göra sina hundår, trots att hon var mer kompetent än flera av de 
äldre. Det var livets hårda skola, tycker hon, att se hur nedriga och 
egennyttiga folk kunde vara. Teaterledningen höll henne i schack med 
tjänste-lägenheten – om hon sade upp sig skulle de bli vräkta inom två 
veckor! Makens arbetslöshetsunderstöd var större än hennes lön! De blev 
till slut tvungna att vända sig till socialhjälpen, där de ”stämde in på alla 
paragrafer”, säger Ania och skakar förundrad på huvudet. 

 
Det var väldigt konstigt – vi hade alla trumfkort i handen, båda 
högutbildade, unga, utvecklingsbara, intelligenta…  Och den 
förbannade situationen gav inget rörelseutrymme. 
 

Till slut fick Ania lov att köpa ut tjänstelägenheten och sade då upp sig. 
Hon försökte att driva en privatteater och turnerade med ett par vänner, 
men eftersom ingen av eldsjälarna hade en aning om finanser gick 
verksamheten i konkurs. Till slut har hon sadlat om till radioreporter, 
men saknar skådespeleriet: ”Det är något jag skulle kunna göra hela livet, 
det är mitt älskade yrke, mitt yrke och mitt hobby samtidigt. Jag vet att jag 
är bra på det.”  

Den egna banan berättas som en medveten avvikelse från paradigmet, 
och Ania bevisar frustrerad att misslyckandet inte bottnar i bristen på vare 
sig arbetsglädje eller kompetens. Hon satt fast i orimliga arbetsvillkor och 
motarbetades i förstelnade hierarkier på teaterfältet. Som en yttersta 
förklaring till varför hon gett upp nämns kultursfärens tilltagande kris, 
beroende på att den statliga kulturpolitiken sviker och att teatern 
konkurreras ut av det lättsamma och bekväma TV-utbudet. Tonen är 
nedslagen och desillusionerad: 
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Ania: Förut var det mycket prestigefyllt, uppskattat, Partiet 
uppskattade det för att man överhuvudtaget omhuldade artister, man 
gav dem lägenheter och bra pengar, de var väldigt omhändertagna, på 
alla högtidssammanträden var skådespelaren en attraktion. Att vara 
skådespelare lät stolt. Och nu är detta yrke så pauperiserat, det 
betyder så lite, och överhuvudtaget kulturen betyder så lite, att det är 
inget att snacka om. 
Katarzyna: Varför är det så? 
Ania: Det är som: när vi har fått tillräckligt att äta och när vi har fått 
tillräckligt av föga intellektuella förströelser, som disco eller superi, ja 
då kanske vi kan nedlåta oss att gå på teater, om vi har några stålar 
kvar och om vi har lust, istället för att se på video. 
Katarzyna: Och det var alltså annorlunda förr? 
Ania: Ja, därför att artisterna var en frihetens stöttepelare, och de 
vårdades ömt för att visa hur bra Partiet och de politiska strukturerna 
var. För att visa att: (låtsas citera) ’Här låter vi minsann artisterna leva 
fritt, varsågod och se hur vi uppskattar artister, det är en fri, kreativ 
nation!’ 
 

Om jag tolkar Ania rätt spelar de politiska styrkeförhållandena en viktig 
roll för skådespelarnas samhälleliga status. Deras position stärktes tidigare 
av den realsocialistiska statens iver att framstå som den gode patronen, 
vilket gav dem förmåner och viss frihetsmån. Av publiken beundrades de 
för att vara potentiella utmanare och sanningssägare. Det är en rätt vanlig 
framställning; enligt antropologen Janine Wedel (1986) fokuserade teater 
i åttiotalets Polen historiska, politiska och sociala teman, och filmidolerna 
var ”politiskt-moraliska hjältar” (1986:157). Deras karriärmöjligheter 
berodde dock i mångt och mycket på statens kulturpolitik. Efter murens 
fall upplever artisterna förlust av vissa privilegier, minskad prestige och 
ekonomisk osäkerhet (Golka 1998:128ff) 

Eftersom systemskiftet har inneburit allmän uttrycksfrihet behöver 
ingen längre söka efter undermeningar i teateruppsättningar och filmer – 
och får inte heller uppleva den euforiska känslan av lek med förbjudna 
införståddheter (Golka 1998; Gerholm 1993:144). Nu kan kritiken och 
satiren mycket väl uttryckas öppet – och tilltron till ordens makt 
paradoxalt nog detroniseras. För att tala med Bourdieu förlorar artister 
det symboliska kapital som förlänats dem som skapare av presumtiva 
motståndsfästen och frihetsenklaver i den totalitära staten.  

Ania själv har inte hunnit få några förmåner, men traderar ändå bilden 
av ett för skådespelarna bättre ”förr”, då de kunde vara odelat stolta över 
sitt yrke och hoppas på att det ger utdelning både enligt ”fältets” interna 
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regler (avancemang i skådespelarhierarkin) och genom det statliga 
omhuldandet (friheter, förmåner och lukrativa uppdrag). I citatet ovan 
skönjer jag en smärtsam men ståndaktig identifikation med yrkeskåren, 
hur pauperiserad och deklasserad den än må vara. Hela berättelsens 
andemening är att Ania visserligen gav upp teaterjobbet på grund av de 
orimliga villkoren, men gjorde det högst motvilligt. De finkulturella 
värdena försvaras genom att alternativa nöjen (TV, disco, video) omtalas 
med stort förakt. Berättelsen har ett modus av uppgivenhet, dock med en 
röd tråd av stolt självpresentation som kompetent och hängiven 
yrkesutövare. 

 
”Fru reportern” 

I Anias fortsatta arbetslivsexposé skildras hennes yrkesbyte till 
radioreporter och programledare (ett byte av fält). Här återfinns stolthet 
över de egna bedrifterna och en personlig tillfredsställelse över att ha 
klarat av omskolningen så bra. Samtidigt lurar en frustration över att inte 
heller denna investering tycks kunna leda till någon karriär.  

Det nya arbetet har varit en gigantisk utmaning, och Ania älskar som 
bekant utmaningar. ”Vad de än erbjöd mig så slängde jag mig på det, för 
att testa mig själv. Sedan visade det sig att jag gjorde det bra och det var 
tillräckligt för mig, då kunde jag lämna det.” Hon lärde sig allt från 
tekniska färdigheter i att redigera material, till att göra egna reklaminslag, 
få bra intervjuer och leda flera timmar långa program.  

Ania bevakar officiella sammanhang och sammanträden, intervjuar 
politiker och högt uppsatta personer. Som reporter är hon erkänt bra på 
att reda ut saker och söka förklaringar. Om någon ger Ania en uppgift, en 
nöt att knäcka, så ger hon sig inte förrän hon har samlat in all 
information; om hon så skall åka till gudsförgätna hålor för att kolla upp 
och intervenera. Hon har blivit den bästa reportern på stationen och 
sätter ribban högt. 

Tyvärr står den från början så ambitiösa radiostationen på 
konkursens rand. Kvaliteten på programmen – samt de anställdas löner –
 sänks i rasande fart. Ania har svårt att pruta på den egna ambitionsnivån: 
hon vill jobba bra, och hon vill få uppskattning för det!  Så trots att det 
suger musten ur henne och familjesituationen blir inflammerad kommer 
hon till jobbet tidigt på morgonen och går ibland hem sju på kvällen, för 
helt löjliga pengar. Det börjar dock gå upp för henne att istället för 
ambitiös journalistik premieras nu underhållning och reklam. 

 
Det är fortfarande fenomenalt prestigefyllt, för när jag säger att jag 
jobbar där så betraktar mig folk som en stjärna, det är nästan löjligt, 
de kallar mig (imiterar en respektfylld ton) ”fru redaktör” och så vidare. 
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(ler uppgivet) Men jag vet att om ett tag så kommer jag att skämmas 
över att jobba där, när folk förstår vad det innebär. […] Jag kommer 
inte att göra något som inte stämmer med min etik, jag måste kunna 
se mig själv i spegeln. 

 
Vad jag finner intressant här är att yrket anses vara ”fenomenalt 
prestigefyllt” så länge reportagen håller måttet och journalisten söker högt 
och lågt efter sanningen och försvarar de underprivilegierade (vilket de 
gudsförgätna hålorna antyder). Ania förväntas avslöja missförhållandena 
och kritisera makthavarna. Det är lätt att tro att reportrar och 
journalister under transformationen förlänas något av den magi som enligt 
Ania förut omgärdade skådespelare. Detta symboliska kapital hotas av att 
ambitionerna på stationen sänks; att vara ”fru reporter” förlorar sin glans 
när man bara får göra underhållning.  

Beteckningen ”fru reporter” visar sig vara betydelsebärande på flera 
plan i Anias berättelse. Under sina reporteruppdrag har hon insett vikten 
av en kvinnlig framtoning: 

 
Det är lättare för en kvinna att få någon information eller en intervju, 
eftersom jag oftast får det av män. På höga poster är det nästan bara 
män och de pratar hellre med kvinnor, (ler) o, mycket hellre! I 
synnerhet om hon är välklädd, ser pålitlig ut, som sagt någon dräkt, 
diskret makeup, helst lågmodulerad varm röst – inga problem, jag 
kan låta så! (skrattar) Och först och främst en känsla för situationen. 
 

Inskolningen till ”kvinnlighetens” olika dimensioner löper som en röd 
tråd i intervjun med Ania, och här delger hon mig reflektioner om hur en 
”pålitlig” feminin framtoning ger pluspoäng i arbetet genom att vinna 
tillträde till makthavarna. Hon anser sig ha ärvt sin mors manhaftiga sätt 
(se föregående kapitel) men är villig att anpassa sig till den nya 
kvinnlighetsnorm som är gångbar i offentligheten. I omskolningen till 
reporteryrket ingår helt enkelt också en genusdimension och som 
skådespelerska kan Ania spela upp den könsspecifika yrkesroll som 
förväntas. I den ingår att kunna prestera en lågmäld och elegant 
kvinnlighet, som också tycks vara pålitligt heterosexuell samt empatisk 
(”en känsla för situationen”).     

Trots sin tilltagande oro över radiostationens kvalitetsmässiga kollaps 
ser Ania dessvärre inga alternativ. Enligt henne är det 
arbetslöshetsdrabbade Polnowo ”en håla som inte ger så många 
möjligheter”, i vilken arbetsgivarna kan välja och vraka och kallsinnigt 
pressa de anställda till dåliga arbetsvillkor.  
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Jag har inte haft tur… Till exempel har denna firma anställt mig på 
vissa villkor och jag arbetar efter helt andra, där jag inte har ett 
fullständigt socialt skydd, och det måste jag gå med på. Det är den 
tidigkapitalistiska utsugningen, som jag inte kan göra någonting åt, 
och jag kan aldrig vara säker på att den firman inte går i konkurs.  
 

I karriärberättelsen om teatern och radion stångar berättarjaget pannan 
blodig mot de samhällsekonomiska villkoren. Ania är uppgiven över alla 
de tillfälligheter, utpressningar och dåliga arbetsvillkor som hon fått lov 
att finna sig i, i en underfinansierad kulturbransch, under den tidiga 
kapitalismen, i en ”håla” med hög arbetslöshet. Även om hon beredvilligt 
kastar sig över alla utmaningar tycks ”turen” styra i högre grad än 
arbetsvilja, kompetens och omskolningsberedskap. 

 
Författaren, staten och skuggfältet 

Adam är författare och poet vid sidan om akademin. Också inom den 
litterära verksamheten anser han sig vara ”persona non grata”, och hans 
berättelse byggs upp i återupprättelsens och anklagelsens modus. Han 
bevisar att de egna motgångarna inte hade att göra med de distinktioner 
och karriärvägar som borde vara legitima i litterära kretsar, utan med 
politiska antipatier gentemot honom.  

Då Adam beskriver sina erfarenheter av tidskriftsredaktioner, kritiker, 
Polska Litterära Förbundet och författarkollegor är han noga med att 
utmåla den samhällspolitiska bakgrunden. När jag försynt påpekar att jag 
mest intresserar mig för hans egna livserfarenheter, säger han otåligt: 
”Men ser ni, allt detta går in i varandra! Intelligentians öden är helt enkelt 
beroende av statens politik gentemot denna intelligentia, och statens 
politik baserade sig på vissa idémässiga grundsatser!”, och återgår 
omedelbart till att slå dessa grundsatsers missriktade praktik i spillror.  

Så menar han att det Polska Litterära Förbundet, i vilken han och 
hans far var medlemmar, var ”en hemskt besynnerlig institution”: en 
intellektuell mötesplats för författare, kritiker och journalister och 
samtidigt en regelrätt distributionscentral av gods (t.ex. lägenheter) till 
sina medlemmar. Staten gav författarna – även de illojala – förmåner för 
att visa Väst ”hur existentiella, liberala etc. vi är här!”, säger Adam 
ironiskt.  ”Man kan säga att staten odlade sig sin egen opposition!” Enligt 
honom ansåg sig vissa medlemmar i Förbundet ha rätt både till 
fritänkandet och till förmånerna, och skrev under ett protestbrev 
samtidigt som de ansökte om lägenhet hos Partikommittén. Adam tar 
skarpt avstånd från den i sitt tycke lömska och baktalande falangen: 
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Så det är en krets av folk med gamla traditioner, alla kände sig 
privilegierade och var verkligen privilegierade. De kunde få lägenhet, 
de kunde få bra arbete, för Partiet föreställde sig hela tiden med viss 
seghet att det borde stödja kulturell verksamhet. Men å andra sidan 
var det människor som vitt och brett lät förstå att de är emot statlig 
politik, de hade bra kontakter med amerikanska ambassaden. […] 
Det var folk som tog vad som gavs, men som protesterade och gjorde 
uppror.  Kort sagt – oppositionen i käften och tassen i [Partiets] 
ficka. 
 

Något ytterligare som retar Adam är att de oppositionella författarna både 
publicerade i de statliga tidskrifterna och i den underjordiska utgivningen. 
”Officiellt skrev man så att censuren blev lurad, men var och en som 
kunde konventionerna  visste hur man skulle hitta”, säger han. 
Marxisternas (läs Adams) artiklar trycktes däremot bara i officiella media, 
dessutom efter hänsynslös beskärning, menar han. 

Adam har inte något till övers för de marxister som vände kappan 
efter vinden och blev oppositionella när det bäst passade i slutet på 
sjuttiotalet; några blev dessutom den lokale prästens högra hand. De var 
nedriga svikare, som i Folkrepubliken hade avancerat från samhällets 
botten och svurit på att vara sin välgörare (staten) trogna, tills de plötsligt 
”ändrade orientering”. Dessa ”konvertiter” var enligt Adam mycket bra 
noterade i den litterära kretsen på åttiotalet. Adam ironiserar också över 
en författarkollega, som efter införandet av krigstillståndet ceremoniellt 
lämnade in sin Partilegitimation, bara för att efter två dagar i smyg ta 
tillbaks den.  

I resonemangen ovan avfyrar Adam giftpilar mot statens mesighet, 
”konvertiterna”, de obeslutsamma samt mot de fräcka både-och kollegor 
som både kritiserade systemet och drog fördelar av det, samt tryckte sina 
verk både officiellt och ”under jorden”. Alla dessa ställs i kontrast till den 
egna obruten lojaliteten mot staten – och till det undermåliga stöd Adam 
fått trots denna lojalitet.  

I skildringen av sin egen bana som författare och kritiker radar Adam 
upp flera historier om oförtjänta nederlag, utmanövrering och utfrysning. 
Han brukade skriva artiklar, essäer och recensioner till en av Polens 
största litterära tidskrifter. Dessa blev hårt beskurna. 

 
Adam: [Redaktören] publicerade som regel hälften av det jag skrivit, 
med utgångspunkt i att det räcker (skrattar). Så de oppositionella skars 
ner av censuren, och jag av kamraterna. 
Katarzyna: Varför det? 
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Adam: Av taktiska anledningar. Jag har en känsla av att 
Partiapparaten, som [redaktören] var nära, redan då började fundera 
på att lämna ifrån sig makten. Snälla Ni, Solidaritet erövrade inte 
makten, den fick den. Så [Partikamraterna] ville inte sticka ut hakan, 
de väntade på vad som skulle ske, i synnerhet efter Brezjnevs död 
(1982, min anm.). 
 

I citatet ifrågasätts inte den egna skrivförmågan, däremot antyds en 
konspirationsteori: ”kamraternas” pågående taktiska omorientering gjorde 
att de ville vara oppositionen till lags, och drev en oförtjänad hård linje 
mot honom. 

Adams möjligheter att publicera och få anställningar var i viss mån 
beroende av faderns (också den marxistiske författarens och kritikerns) 
position i det litterära nätverket. Ibland var släktförbindelsen till nytta: 

  
Adam: Med stor möda fick jag en deltid i [en lokal litterär tidskrift] 
fixad åt mig. 
Katarzyna: Vem fixade den? 
Adam: Farsan. (rycker på axlarna) Ah, då fanns det ingen annan väg att 
fixa något som helst arbete i den typen av institutioner, annat än 
genom bekantskaper, familj och dylikt. X var då chefsredaktör och 
tog emot mig av en enda anledning: för att neutralisera farsan, som 
skulle kunna publikt erinra sig att X först hade gett ut en 
poesisamling under jorden, och sedan tog han sig an tidskriften 
alldeles lagligt. 
Katarzyna: Vad hade fadern med det att göra? 
Adam: Farsan hade blivit personligt angripen i X´s illegala, 
underjordiska samling, så han hade anledning att hämnas. Så för att 
han inte skulle hämnas fick jag jobbet. Nå, jag lyckades publicera 
några texter, men det var bokstavligen några. […] Jag var tvungen att 
verkligen skriva väldigt noggranna, väldigt bra, väldokumenterade 
texter – som bara beskars och slängdes, medan man publicerade 
texter som var skrivna på knät – om en (syrligt) bättre noterad 
människa skrivit dem. 
 

Här understryker Adam sin kapacitet att producera bra texter enligt den 
litterära konstens alla regler. Hans fåtaliga publikationer beror på att han 
fallit offer för det samhälleliga spänningsläge som ständigt försköt 
bedömningen av texter från deras kvalitetsaspekt till upphovsmannens 
politiska noteringar. 

Med Bourdieuinspirerade begrepp och facklitteraturens beskrivningar 
av polska sociala kretsar och oppositionella nätverk74  kan man även tolka 
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Adams skildring så att hans och faderns författarbanor utspelade sig i det 
officiella fältet (där autonomin begränsades av Partiet, censuren o.s.v.), 
samtidigt som de väl kände till existensen av en parallell betydelsestruktur 
– ett litterärt ”skuggfält” (jfr Roos & Rotkirch 1998:454). Vissa kollegor 
publicerade på det ”underjordiska” skuggfältet, och även om dessa 
ocensurerade verk var illegala och inte officiellt erkända i ”fältet”, var de – 
vilket Adam betraktar med harm – halvlegitima och prestigegivande även 
där. Adams motgångar kan tolkas i termer av ett komplicerat samspel 
mellan honom som representant för bara det officiella fältet samt för de 
som plockade poäng inom båda fälten. 

Adam berättar vidare att han på åttiotalet fick ett förslag att bli 
viceredaktör i en större tidskrift, där han för övrigt också brukade skriva 
artiklar. ”Efter fem år fick jag äntligen en chans att göra karriär”, säger 
han. Det visade sig dock att resten av redaktionen inte vill ha honom, 
eftersom de trodde att han var i Säkerhetstjänsten. 

 
Adam: (uppgivet) Jag visste att jag inte skulle kunna göra någonting 
med dem, för om jag kom in där ingen ville ha mig, så måste jag 
antingen kasta ut dem eller avgå själv. Jag kommer inte att kunna 
göra något, annat än med våld. Så jag tackade nej, och då gav Partiet 
upp mig. Och då blev jag till exempel inte längre publicerad i min 
gamla tidskrift. 
Katarzyna: Inte ens där? 
Adam: Nejdå, det var ju samma förläggare och samma pack, och man 
kunde inte ha bra noteringar i en redaktion och inte i en annan. 
Förresten så söp sig chefsredaktören full just då och sade mig rakt ut, 
att han bara höll mig kvar för att farsan inte skulle göra honom något. 
 

Efter denna yttersta förolämpning flyttade Adam – som då också hade 
motgångar inom akademin – sin verksamhet till en annan stad och 
koncentrerade sig på sin avhandling några år framöver.  

Bland de förändringar som skett efter murens fall är Adam odelat 
positiv till censurens försvinnande, då han kan skriva artiklar utan att ge 
akt på varenda formulering. Dessutom kan man ge ut en bok med egna 
medel, utan att bemöda sig om att finna ingångar och finansiering, och 
han har gett ut en poesisamling på egen bekostnad. Något som gör honom 
ursinnig är dock en annan sorts censur – en kollegial bortredigering då 
hans egna och faderns verk osynliggörs och nonchaleras. Båda Nowackis 
artiklar refuseras konsekvent av flera kända tidskrifter. En av pappans 
äldre antologier, för sin tid nytänkande och betydelsefull, nämns inte ens i 
den senaste uppslagsboken över nittonhundratalets  polska litteratur. 
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Det mest lusiga censursättet, uttänkt av Gierek, var så kallad 
namnregistrering. När man brände sig så försvann man, […] man 
kunde publicera på vissa ställen men försvann från alla lukrativa och 
vitt spridda ställen. Folkrepublikens censur var ett system med många 
undantag och hänvisningar. Namnregistrering var något hela den 
litterära kretsen protesterade emot i enad front! (väldigt upprört) Men 
nu har folk roffat åt sig makten och tillämpar namnregistrering  
SJÄLVA!!!  
 

Här bygger argumentet på en generalisering: hela den litterära kretsen var 
emot namnregistreringen – vilket bevisar nesligheten av att denna 
illegitima praktik nu tillämpas på honom och fadern. 

Under hela berättelsen bedömer Adam de ”fixade” och erbjudna 
tjänsterna vara välförtjänta för sin del. Han kunde skriva bra och 
väldokumenterade texter, han hade gärna velat bevisa sitt värde som 
viceredaktör. Motgångarna ses inte som grundade i ”fältets” legitima logik 
av litterär och redaktionell  kvalitet utan i spänningen mellan marxister 
och de oppositionellt sinnade – eller fältet och skuggfältet. Denna 
spänning är i hans skildring också en inneboende del av den litterära 
kretsens maktrelationer under transformationen, då skuggfältet blivit 
legitimt – samt, verkar Adam tycka, tongivande – i det officiella fältet.  

I alla vändningar i berättelsen tar några ”andra” hem spelet. Under 
socialismen får systemkritikerna publicera under jorden och behålla 
officiella poster, eftersom makthavarna lirkar med dem – medan Adam 
möter ogina chefer med grumliga politiska sympatier och avogt inställda 
redaktioner. De framtida medarbetarnas samarbetsvägran omintetgör hans 
chans till att bevisa sin potential och göra karriär. Och nu råkar han ut för 
ett oprofessionellt osynliggörande. I en defensiv anda radar Adam upp 
motgångsbilder för en självpresentation som den duktige författaren som 
aldrig fått en chans, eftersom hans litterära kvaliteter ständigt kommer i 
skymundan för sega politiserade maktspel. Alla försök att vinna 
erkännande inom litteraturen undermineras med illegitima medel, av för 
fältet otillbörliga skäl – både före och efter murens fall. 

 
Ambivalenser och brasklappar 

Att de politiska inslagen i arbetslivet under efterkrigstiden har skapat 
ambivalens gentemot karriär som fenomen, framgår av intervjun med 
Monika. Hon är biträdande rektor i internatskola för handikappade barn 
och mycket stolt över sina arbetsinsatser där. Samtidigt har hon åratal av 
engagemang i en högerpolitisk krets bakom sig, och menar att denna krets 
fortfarande är avogt inställd till höga poster (i tydlig överensstämmelse 
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med Monikas tidigare uppdelning av studentkretsar i pragmatiska 
karriärister och oppositionella idealister). 

 
Monika: Bland oss [oppositionella] har det har spökat en seglivad 
föreställning att det är något pejorativt att göra karriär! För märk väl – 
vem gjorde karriär förr i tiden?  Man gjorde karriär om man hade 
uppbackning i partiet, så karriären uppfattades negativt. Och när 
Rundabords-samtalen kom till stånd […] visade det sig plötsligt att 
vi utlyste en mängd tjänster hit och dit och ingen sökte dem! 
Katarzyna: Kompetensbrist? 
Monika: (ivrigt) Nej, men folk var rädda! De var inte förberedda helt 
enkelt! Trots att vi hade kvalificerade människor så var de helt enkelt 
oförberedda att ha några officiella funktioner. Och det har slagit 
tillbaka på oss.  
Katarzyna: Jaha, för plötsligt så ska man… 
Monika: Gå ut och ta beslut, och inte nog med det, ofta i opposition 
till sina forna kollegor! Och det är svårt, jag misstänker att det tar 
lång tid att lära sig. 
 

Rundabords-samtalen (6 februari – 5 april 1989) var de officiella 
förhandlingarna hållna mellan statsmakten och oppositionen. De 
resulterade i en överenskommelse bl.a. om kommande val (där 35% av 
platserna i riksförsamlingen Sejmen och alla platser i den nya Senaten 
skulle väljas demokratiskt), om att upprätta en presidentpost och om att 
Solidaritet åter skulle legaliseras. Samtalens resultat markerar början på 
transformationen. Så säger Monika vidare: 
 

Visst har det gett utdelning någonstans, att vi var mer idealister, att vi 
trodde att bara vi gör något, bara vi sätter igång, så går det av sig 
självt… Det har slagit tillbaka på oss något förfärligt. 
 

I de båda citaten är Monikas nuvarande ståndpunkt motsatt den forna: 
karriärrädslan har ”spökat” bland oss, trots att dess existensberättigande 
upphörde, och detta har slagit tillbaka på oss. Hon motiverar den forna 
avogheten genom att likställa innehavet av viktigare poster i 
Folkrepubliken med uttalat systemsamtycke, eller i alla fall långt gångna 
kompromisser, då avancemanget måste ha haft Partiets goda minne. Ett 
sätt att vara oppositionell på var att inte låta sig dras in i de politiska 
nätverkens beroendekedjor.  

Orsakerna till kretsens bristande konkurrensförmåga idag (inte 
bristande kvalifikationer, märk väl!) härstammar enligt Monika från den 
fina motståndstradition som inte brydde sig om egen vinning och jordnära 
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detaljer, utan hellre skapade utopier av ett fritt och rättvist samhälle. 
”Utdelningen” bestod i den lyckade kampen mot kommunismen. 
Bakslagen kommer av ovanan att tänka i termer av konkreta 
organisatoriska lösningar, konkurrens och svåra kompromisser.75  Strävan 
efter enighet, solidaritet och ömsesidigt stöd inom och mellan de många 
politiska ”skuggfälten” behövdes för att skapa en samlad motståndsfront 
mot realsocialismen. Nu har den traditionen blivit ett oväntat handikapp i 
det demokratiska Polen, då man faktiskt får lov att vara oenig, i och med 
de oppositionella skuggfältens inkorporering i det officiella politiska fältet.  

En annan ambivalens i Monikas tal om karriär har med genus att 
göra. Eftersom skolsektorn är gravt underfinansierad måste ledningen i 
hennes skolcentrum utnyttja alla upptänkliga ”bekantskaper” för att få 
verksamheten att gå runt. Det underlättar att ha en passion för yrket: 
”För det första får man tillfredställelse, för det andra tittar man inte bara 
på ekonomisk vinning, och för det tredje mäter man inte tiden som man 
offrar för arbetet.” Barnens glädje och tillgivenhet gör allting värt mödan; 
”om man ger dem mycket hjärta, så ger de det dubbla tillbaka”. Bland 
annat måste rektorerna söka extra medel hos fonder, myndigheter och 
sponsorer. I den eviga jakten på tillgångar kompletterar Monika och den 
manlige rektorn varandra; vissa ärenden ordnas bäst av en kvinna, säger 
hon med ett menande leende. 

 
Till exempel om jag skall fixa något ärende, som sponsring till 
arbetsplatsen, då måste man ibland ta på sig en blus med lite större 
urringning. Det beror på vem man pratar med! (ler pillemariskt) Ibland 
behövs det att flirta lite, charma lite, det har också effekter. Jag 
känner mig absolut som en kvinna, fast man säger ofta att en kvinna i 
karriären bör vara som i uniform, en sådan (föraktfullt)  
businesswoman, eller hur? Jag har visserligen en kavaj på mig idag, men 
är inte alls av den typen, nej. En kvinna skall vara en kvinna oavsett 
var hon jobbar och vad hon gör, hon måste ha lite charm, lite flört, 
hon måste kunna sådant. Att fladdra lite med ögonfransarna när det 
behövs – det är också ett vapen (skrattar). 
 

Trots den humoristiska tonen anar jag här en känslig mark i den för 
Monika så viktiga distinktionen gentemot ”businesswoman”, den icke-
kvinnliga karriärkvinnan. Monikas flirtighet skall istället signalera, som jag 
förstår det, att denna kompetenta speciallärare och rektor bemödar sig 
om att vara ett vackert objekt i (det heterosexuella) spelet med (manliga) 
makthavare och sponsorer. Monika är stolt över sin förmåga att göra sig 
lite förförisk, då det får henne att känna sig ”absolut som en kvinna”. Till 
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det professionella karriärparadigmet tillkommer här en genusdimension, 
då Monika är noga med att markera att hon är en kvinna i karriären. 
 
Kan inte, vill inte! 

Piotrs yrkesberättelse är också ett exempel på en ambivalent anställning 
till karriär, fast på annorlunda grunder. Han befinner sig lite motvilligt på 
något man kan kalla det ekonomiska fältet i vardande.  

Piotr är historiker och har tidigare arbetat som assistent inom ett 
forskningsinstitut och som gymnasielärare. Historia är hans passion, han 
fortbildar sig ständigt och har ett omfångsrikt bibliotek hemma. Under 
åttiotalet föreläste han även på ”underjordiska” fortbildningskurser i 
historia, och beskriver interaktionen med den intresserade publiken i 
lyriska termer. Helst skulle han vilja försörja sig på att skriva historiska 
böcker, men eftersom ingen vill betala för dem måste han improvisera i 
arbetslivet, säger han leende.  

Under tiden för vårt samtal är Piotr anställd i en väns privatfirma, 
vilken anordnar och säljer utbildningar till företag. Där är han 
”organisatör, eller manager som det nymodigt heter, ha, ha”, säger han 
och med det ironiska ”ha ha” distanserar han sig från titeln. Även om han 
inte hade några formella kvalifikationer vid anställningen har han 
tillskansat sig de färdigheter som behövdes:  
 

Det är inte så längre att oavsett dina kvalifikationer så om du är en 
polare till mig, så…. Det är slut. När han anställde mig förväntade 
han sig säkert att jag skulle göra vissa saker, och jag gör det, jag måste, 
jag förstår behovet och försöker att inte svika. 

 
Det är slut med den forna hjälpsamheten, då man skulle stödja vänner och 
bekanta inom yrkeslivet. Det lämpar sig inte i den vinstdrivande 
privatfirman, därav Piotrs markering att trots att han fått jobb genom 
vännen, så ser han självklart till att leva upp till förväntningarna. 

Även om firman är liten och lönen medelmåttig skulle anställningen 
kunna vara en språngbräda in i den nya företagsvärlden – om Piotr hade 
velat och kunnat använda sig av sina nya kontakter. 

 
Piotr: Jag är medveten om att den funktionen ger vissa möjligheter 
som jag inte utnyttjar, för jag kan inte sånt! Min föregångare 
underströk att han var direktör, chef, han försökte skapa en glans runt 
det att han är någon mycket viktig här. […] 
Katarzyna: Social prestige? 
Piotr: Ja, för det framtvingade ett visst intresse kring hans person, och 
tack vare det fick han en mycket bra anställning inom en bank. För 
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han gick omkring och (blåser upp sig skämtsamt)… vissa skrattade åt 
honom, andra tog det på allvar, och till slut så gav det resultat. 
Katarzyna: Att göra reklam för sig själv? 
Piotr: Just det. Jag gör inte det, sådant beteende generar mig lite 
grann, jag kan inte och jag vet att det är fel, att jag i det avseendet 
ligger efter i tiden lite grann, för jag borde göra det, det är en metod 
att få framgång. Men jag kan inte sådant, så jag brukar säga att jag 
aldrig kommer att vara bra på affärer eller på att göra karriär. 
 

Piotr säger vidare att det enklaste sätt för en arbetsgivare att hitta folk är 
att kolla sin adressbok för lämpliga kandidater, och eftersom han känner 
många människor hoppas han att det någon gång dyker upp något 
intressant förslag. Men han tänker inte kämpa för det själv. 

 
Det är rena lättjan som jag ser det, för jag ser dessa horder av unga, 
skickliga, nya människor som intensivt bemödar sig om saker och 
ting.  Jag ser dem i firman, för där finns det entreprenörer, så de dyker 
upp och söker dem. Jag vet att den sortens livsstil ger utdelning. Men 
jag kan inte så, jag vill inte. 
 

I resonemangen ovan finns en (nid)bild av en ”ny” typ karriärmänniskor: 
de som förmår att dra nytta av den unga kapitalismen. De tar initiativ och 
”bemödar sig”, men har också en generande vana att högljutt marknads-
föra sig själva. Citaten kan tolkas som Piotrs föreställning om ett 
yrkesparadigm för det ekonomiska fältet – och för sin egen del betackar 
han sig för det paradigmet.  

Visserligen framställer han konsekvent sin egen hållning som en tydlig 
nackdel i sammanhanget – att inte kunna och vilja marknadsföra sig själv 
är en personlighetsbrist i dessa tider – men av den raljerande tonen anar 
jag att budskapet är dubbelbottnat. Hela intervjun igenom har Piotr 
presenterat sig som en intellektuell humanist, och den ironiska 
beskrivningen av karriärlystna ”horder” eller den strategiskt uppblåsta 
föregångaren i firman visar stark nedlåtenhet.  

Jag tolkar skildringen som ett slag för en annan sorts integritet och 
värdighet, där Piotr helt enkelt vägrar att godta de premisser han anser 
råder i branschen. Han befinner sig rätt motvilligt inom fältet, respekterar 
inte dess karriärprinciper, strategier och distinktioner, och vägrar att ge 
dem sitt erkännande. Istället tycks han längta efter distinktioner baserade 
på det kulturella kapitalet, gångbara inom akademin och litteraturen – 
fält till vilka han uttryckligen aspirerar. Han föredrar tillfredställelsen med 
att upprätthålla den intellektuella och distanserade imagen framför den 
potentiellt framgångsrika bana där han skulle förakta sin framgång. 
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Homo sovjeticus och economicus 

Jarek är i farten med att göra  karriär i ett polskt-svenskt joint-
ventureföretag. Han betonar vikten av stora arbetsinsatser och 
engagemang i företagsarbetet: från början arbetade han oerhört mycket på 
obetald övertid, för att bevisa att han var värd att satsas på. Och nyligen 
har han blivit avdelningschef. 

Livet utan sitt arbete kan Jarek helt enkelt inte föreställa sig. Han 
håller sig ajour med nya tendenser och trender, och har blivit mycket 
inspirerad av organisationsteori, främst Total Quality Management, ”en 
sorts filosofisk grund för ledning och organisation av företag”. På en 
fortbildningskurs har Jarek gjort personlighetstester för självkännedom. 
De bekräftade både hans ordningsamhet och nyfikenhet, vilka hittills visat 
sig vara nyckeln till yrkesframgångar. På jobbet är allting välordnat, varje 
sak och blankett har sin plats och Jarek har överblick över alla uppgifter. 
Samtidigt bejakar han sin ständiga kunskapstörst, snappar upp 
inspirationer, utmaningar, kastar sig in i nya projekt, går fortbildnings-
kurser – både för att meritera sig och för att inte hamna i rutinen. ”Om 
företaget skulle fixera mig på en post och med samma arbetsuppgifter för 
resten av livet måste jag sluta, för då blir jag tokig”. 

Den kontinuerliga fortbildningen är alltså en viktig identitetsmarkör, 
och där ställer sig Jarek i kontrast mot sin far – en rörmokare. Han hade 
inga problem att få sysselsättning, säger Jarek och vi ler menande till 
varandra, eftersom vi minns de otaliga skämten om hur svårt det var att få 
tag på en rörmokare i Folkrepubliken. Fadern arbetade hårt och hederligt 
men hade aldrig brytt sig om att vidareutbilda sig. För detta beskyller 
Jarek, som jag ser det, den dåvarande socialistiska retoriken om 
samhällskarriär: 

 
Kanske därför att var det omodernt att utbilda sig på den tiden, då 
skulle man jobba 150% av normen, en bra murare var en riktig 
fackman, eller hur? Jag minns hur farsan jobbade extra, gjorde 
beställningsjobb eller extrajobb, då var han en riktig fackman. […] 
Förr i tiden kunde man ge honom mera pengar, den klassen var 
ganska välbetald, för då var arbetarklassen ”livskraften”, eller hur? 
 

Genom att ironiskt åberopa realsocialistiska slagord frammanas en bild av 
en felaktig, obsolet prestigefördelning. När Jarek parodierar slogans om 
dygden att göra 150% av normen, om arbetarklassen som livskraften i 
samhället, tycks han mena att pappan har blivit förförd av realsocialismens 
karriärparadigm och fastlåst i hyllningen av det kroppsliga arbetet.  
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Fadern kunde då visserligen känna sig stolt och eftertraktad i 
samhället, men efter marknadsekonomins intåg har hans arbetssituation 
drastiskt förändrats. Nya hantverkarfirmor poppar upp som svampar ur 
jorden, nya teknologier har introducerats och hans specialkompetens har 
plötsligt blivit inaktuell. De forna goda inkomsterna har ersatts av en 
futtig A-kassa, säger Jarek och låter förbittrad. Fadern är bara i 
femtiofemårsåldern och det förvånar mig att Jarek inte för hans 
omskolning på tal; snart får jag dock veta att det inte bara är de tekniska 
färdigheterna som är problemet, utan även arbetsmentaliteten.  

Även om Jarek är mycket kritisk till de entreprenörer som utnyttjar 
systemskiftets inkonsekventa lagar och i gråzoner gör snabba pengar, anser 
han att det behövs viss djärvhet och egna initiativ för att lyckas i dagens 
Polen. Fadern och hela hans generation skolades dock konsekvent in i att 
bli vägledda och omhändertagna. 

 
Visst, om han hade en manager som skulle leda honom, öppna en 
firma för honom, kontrollera eller göra marknadspenetrering, skaffa 
lönsamma beställningar, anställa fler arbetare och göra honom till 
förman – ja då skulle han säkert få framgångar. Jag har funderat på att 
själv starta en firma, ta honom och några av hans kompisar och leda 
dem genom resten av livet. Sådana människor behöver det. 
 

Utifrån en mentorsposition, som experten och den presumtive 
arbetsgivaren, tycks Jarek bedöma den gamla arbetselitens chanser i den 
nya tidsandan som begränsade. Den gryende kapitalismen premierar 
handlingskraft och smidighet i marknadsekonomisk navigering. Indirekt 
presenterar Jarek alltså sig själv som specialist och entreprenör rätt i tiden, 
med kompetens att hantera sådana utmaningar.  

Vad jag finner tänkvärt är att Jarek ironiserar över den socialistiska 
sloganen om 150% av normen, medan den företagsekonomiska retoriken 
om att starta en firma, göra marknadspenetrering, skaffa lönsamma 
beställningar – som skulle kunna ses som kapitalistiska framgångsslogans – 
anförs med professionell saklighet. Medan de socialistiska 
framgångsrecepten för Jarek har behäftats med löje, verkar de 
marknadsekonomiska högst tilltrodda. Eller? Så säger han om en stund: 

    
När jag var en snorunge så kunde jag inte förlåta pappa att han 
jobbade så mycket, även om hans jobb gav reella, materiella värden, 
men jag förebrådde honom att han inte var med familjen utan rymde, 
jobbade över, gjorde sina 200-300% av normen… och nu kom jag på 
mig själv att jag gör ju något liknande, fast hos mig är det annorlunda 
för det börjar ge utdelning, på bekostnad av familjen förstås. 
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Utdelningen är avancemanget i företaget, hyfsad lön (fast inte på långa 
vägar så bra som han önskar sig) och utvecklingsmöjligheterna på det 
personliga och intellektuella planet.  I det sista citatet skönjer jag en sorts 
gryende genomskådande av att också Jarek själv gör ”sina” hundratals 
procent av normen i marknadsekonomins anda samt upprepar 
frånvaromönstret i familjen. Att göra 200-300% av normen motsvaras 
troligen i företagsekonomins värld av att målmedvetet satsa på karriär och 
kompetenshöjning. Om jag får hårdra parallellen till socialistiska slogans 
kan kanske de högutbildade ”fackmännen” betraktas som den nya 
samhällsformationens ”livskraft”.  

I sin berättelse positionerar sig Jarek gentemot två på samhällsnivå 
paradigmatiska karriärberättelser, associerade med olika statskick och 
tidsperioder. Medan den ena avfärdas som obsolet, är berättarjaget expert 
på och förmedlare av den andra. 

 
 

Samhällsvillkor och arbetsvillkor 
 

Jag kommer nu att förflytta mitt fokus mot de samhällsbilder som 
intervjupersonerna använder sig av för att presentera fonden för sitt 
yrkesliv. De pendlar mellan att fastslå giltigheten hos den egna versionen 
av samhällets/periodens beskaffenhet, och att bemöta (bekräfta, avfärda, 
nyansera) nutida stereotyper och omdömen om desamma. 
 
Milissjukhuset som metafor  

En arbetserfarenhet som barnläkaren Teresa framställer med upprördhet 
och avsmak är hennes anställning på ett milissjukhus på tidiga 1980-talet. 
Milissjukhuset blir i mitt tycke en metafor för det som Teresa uppfattade 
som åttiotalets extrema orättvisor, både i samhället i stort och inom 
läkarkåren. Historien är en blandning av försvarstal och anklagelseakt. 

Utgångspunkten är den ohållbara arbetssituationen i dåvarande 
anställningen på akuten, med utryckningar och nattjourer, när hemma 
fanns den yngste sonen som vägrade att gå på dagis. Teresas make fick 
genom en tandvårdspatient veta att det fanns en ledig tjänst på det 
närbelägna milissjukhuset.  

För anställningsprövningen fick hon rita sin egen och makens 
stamträd i tre led. Hon fick skriva namn på alla sina släktingar och även 
syskonens ingifta släktingar; namnen matades in i något mystiskt 
dataregister. Släkten reagerade med förnärmade protester, säger Teresa i 
defensiv ton, ”alla var förbannade på mig för att jag tog det jobbet, men 
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barnen var små och sjukhuset nära, och jag sade att det var faktiskt enda 
möjligheten för mig att återigen jobba på sjukhus”. Hon anställdes som 
”civilläkare”, till skillnad från ”milisläkarna” som tjänade det dubbla tack 
vare diverse tillägg. 

Ett stort dragplåster var att det på det inhägnade milisområdet fanns 
en livsmedelsaffär för de anställda och det blev en oerhörd lättnad i 
vardagsbestyren under den akuta ekonomiska krisen på åttiotalet.  

 
Då fanns det ingenting i affärerna, och när man gick in där så var det 
precis som nuförtiden, bara att välja och vraka. Man tappade 
förståndet! Och för dem var det helt normalt, de var vana att det 
alltid var så, och jag har bara upptäckt att något sådant existerar. [...] 
De hade speciella affärer där de kunde gå in och köpa saker som var 
fullständigt ouppnåeliga, de hade legitimationer och de kände sig 
verkligen ovanför lagen. [...] Det var en stat i staten, de hade en egen 
sjukvård, tillgång till allt, gratis mediciner, även lägre priser i sina 
butiker. Och det var helt vanligt folk, vad eliten hade vet jag ingenting 
om, jag kände ingen av dem. 

 
Citatet bygger på kontraster: i de allmänna butikerna gapar tomma hyllor, 
i milissjukhusets  mataffär tappar Teresa andan inför utbudet och slipper 
det tröstlösa köandet efter förnödenheterna (en vedertagen symbol för 
åttiotalets vardagsliv).  

Berättelsen laddas med starka känslor. Teresa, läkaren med andra 
specialiseringsgraden, får bara halva lönen gentemot läkarna med politiskt 
definierad anställning, och hon får en föraning om att socialismens 
exklusiva ”stat i staten” vältrade sig i överflöd.  

Resten av historien vigs åt kritiken av sjukhuset och allt som det 
personifierar.  ”Jag stod inte ut med de där människorna för de hade en 
sådan fordrande, överlägsen attityd, de inbillade sig att de var så viktiga, 
polisen, tjänsten…”  Hon hade ofta ordväxlingar med överläkaren, ”en 
sån förfärlig säkerhetspolis (ubek), han kunde ingenting”. Denne 
diskriminerade henne närhelst han kunde och ställde giftiga frågor om 
hennes kyrkobesök. ”Och hela tiden sade folk: men var jobbar du!  

Den aspekt som fick Teresa att desperat börja söka annat jobb var att 
både patienter och besökare kunde vara medlemmar av Motoriserade 
Milisenheterna (ZOMO), vilka förföljde de oppositionella. Hon ville inte 
vara på samma ställe som ”bödlar som hade misshandlat och mördat 
någon”, säger hon med kraftig avsky. ”Jag trodde att om jag jobbade som 
läkare så skulle jag inte ha några associationer, men det störde mig så att 
jag knappt kunde stå ut, jag började lida psykiskt när jag gick in.”  
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Resonemangen framförs omväxlande i en anda av rättfärdigande (då 
Teresa förklarar sitt beslut att ta tjänsten), och anklagelse gentemot de 
orättvisor milissjukhuset symboliserar. Teresa slår fast att hon var tvungen 
att ta jobbet, men läser lusen av alla orättvisor och bevisar att hon inte 
stod ut på den plats där systemets ”bödlar” och deras fordrande familjer 
vårdades. Här används starka uttryck. Sjukhuset blir en sluten värld av 
förtryckare med överlägsna attityder, av privilegierade som inte behövde 
ha en aning om krisen och vardagsslitet i det övriga samhället. 
Milissjukhuset blir en metafor för realsocialismens avarter, orättvisor och 
maktövergrepp, då Teresas egen arbetserfarenhet och den väletablerade 
svarta retoriken vävs samman till en obönhörlig kritik. 

 
Från normalitet till krutdurk 

Gabrielas berättelse har ett underliggande budskap att med förnuft, dialog 
och diplomati kan och bör man i alla samhällspolitiska lägen göra ett gott 
arbete – men det är dessvärre inte lika lätt under alla samhälls-
omständigheter. 

Berättelsen om arbetslivet i Folkrepubliken framförs i en anda av 
lugnt och bestämt rättfärdigande, stundtals med stråk av nostalgi. Hon 
upplevde livsmiljön då som ”normal” och oproblematisk. Skolan ordnade 
ofta gemensamma aktiviteter på fritiden för lärarna och deras familjer, till 
exempel kvällsträffar vid brasan eller vinterutflykter med häst och släde. 
Det enade de anställda enormt, och Gabriela har många härliga minnen. 
Visst innebar det dagliga arbetet mycket kontakter med Partikommittén, 
”eftersom på den tiden var ju verkligheten sådan”, men de konkreta 
myndighetspersonerna hon mött i sin yrkesutövning var resonabla och 
vänliga. 

Självklart ålades skolan, precis som många andra institutioner, att 
anordna firande av vissa officiella högtidsdagar som Första Maj, 
Revolutionsdagen eller Frigörelsedagen. Det var inskrivet i själva 
läroplanen. Men Gabriela hade ett sorts underförstått avtal med 
Partikommittén, säger hon, att skolledningen naturligtvis kommer att 
ordna de obligatoriska ceremonierna men inte därutöver vill påverka 
elevernas åskådning. Och de förnuftiga politikerna insåg för det mesta att 
man inte kom någonvart med tvingande propaganda.  

 
Tack vare det att vi på arbetsplatsen hade sådana positiva och 
normala relationer med Partimedlemmarna så fick vi VÄLDIGT 
mycket gjort för denna skola! För de hjälpte till med renoveringen, 
med upprustningen, de hjälpte till när det behövdes pengar och 
inköp; jag visste alltid att jag kunde lita på dessa  människor att de 
skulle hjälpa mig att skaffa pengar.  
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Denna positiva normalitet byggde, som det verkar, främst på de konkreta 
Partimedlemmarnas välvilja. De politiska inslagen i  skollivet 
(ceremonierna, högtidsdagarna) bedöms av Gabriela som pliktskyldiga 
rituella gester på skolans frontstage – ofarliga så länge ledningen inte 
därutöver påverkade eleverna. 

 
Förresten så hjälpte mig dessa människor [Partimedlemmar] en hel 
del – ibland inte alls förstås, det var lite olika. Men ingen lät mig 
ostentativt känna av att jag var en inkräktare eller att jag inte var 
välkommen – något som händer mycket ofta på dagens kontor. Så 
när jag ser från ett tidsperspektiv, och hör hur folk klagar på den 
perioden, så tänker jag att visst fanns det mycket dåligt, men man 
kunde känna en stor trygghet. Ingen överrumplade mig då, även om jag 
gjorde något fel och blev kallad till ett samtal, så sade man som 
människa till människa, rakt på sak. […] Det är klart, man var yngre, 
hade mer glädjeämnen och framgångar, det var så fina år – och det 
påverkar säkert bedömningen. Men jag hade tur att träffa fantastiska 
människor på min väg. 

 
När Gabriela gör en summering av arbetsvillkoren, försvarar hon dem mot 
nutida – av den defensiva tonen att döma överväldigande negativa – 
utvärderingar. Det ospecificerat dåliga ställs mot allt det trygga och goda 
(här ges exempel) – att hon argumenterar retoriskt med ”folk som klagar” 
och att det dåliga inte behöver förklaras tyder på att Gabriela orienterar 
sig mot en dominant kulturell berättelse. 

Jag tycker mig skönja viss nostalgi efter den gångna existentiella 
tryggheten. Världen var överskådlig, ordnad, måhända präglad av vissa 
märkliga plikter men i grunden förutsägbar och trygg. Man kunde lära sig 
att navigera mellan positionerna och göra det bästa av situationen; det 
fanns en fin stämning bland de anställda och det gick att förflytta berg 
med förnuftigt samarbete med Partiet. 

De minnena ställs i kontrast  till Gabrielas beskrivning av nuvarande 
rektorsarbete. Här får hon tackla en atmosfär av otrygghet och misstro 
bland de anställda, och dessutom manövrera bland byråkratiska 
förordningar där ”absoluta absurditeter” råder. Eftersom atmosfären i 
lärarkollegiet speglar den allmänna auktoritetskrisen i Polen, säger 
Gabriela, måste hon i sin framträdande position balansera på en tunn lina. 
Minsta lilla beslut analyseras från alla håll. Antagonism och schismer 
uppstår . Eftersom lärarna anser sig vara dåligt betalda och ”en sämre 
socialgrupp”, resulterar detta i dålig självkänsla och retlighet: 
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Folk retar upp sig mycket lättare nu än för några år sedan. 
Misstänksamheten mot varandra har ökat i samhället, en konstant 
misstänksamhet. Massmedierna gör stort väsen av situationer där det 
finns Vi och De, de sämre och vi bättre, och det gör att den 
antagonismen sprider sig till små grupper.  
 

Gabrielas beprövade taktik mot denna misstänksamhet är att samla 
människor kring konkreta uppgifter och ge dem möjlighet att få beröm 
och uppskattning. Kritik framför hon helst mellan fyra ögon, så att ingen 
blir utsatt i onödan. Hennes personalpolitik ger utdelning: två lärare 
tackade nej till anställningar på ett annat ställe, med dubbelt så mycket 
betalt! De föredrog att stanna där de var säkra på att inte råka illa ut, 
säger Gabriela. ”Det var för mig en bekräftelse på att i den aktuella 
verkligheten är trygghetskänslan till och med viktigare än pengarna för folk. 
Vilket i kapitalismen inte lär vara ett uppskattat värde.” 

Att råka illa ut betyder huvudsakligen, som jag förstår av senare 
resonemang, att bli utan arbete. Det är svårt att få nyanställning, i 
synnerhet om man är över 35, säger Gabriela, eftersom arbetsgivare söker 
unga människor ”som inte är impregnerade med den gamla epokens 
vanor”. I börja på nittiotalet var man t.o.m. tvungen att fylla i uppgifter 
om sin (gångna och nuvarande) organisationstillhörighet, nu har det tack 
och lov ändrats. Men fixeringen vid ungdomen består och är tragiskt för 
många duktiga fyrtio– och femtioåringar, i synnerhet för de kvinnor som 
först efter småbarnsåren har tid och ork att satsa på det egna yrkeslivet. 

En annan utmaning för Gabrielas chefskap är 
transformationsperiodens lagar och föreskrifter, där det vimlar av luckor 
och inkonsekvenser. Gabriela ger mig ett talande exempel: statliga skolor 
finansieras centralt, och rektorn får varje månad en summa pengar som 
skall täcka både löner och sociala avgifter. Vissa månader försenas 
inbetalningen och hon måste prioritera vad som skall betalas: 

 
Jag väljer alltid att utbetala de anställdas löner, för det är min främsta 
plikt, och då väntar jag med sociala avgifter och betalar procenten 
nästa gång […] Men budgetförordningen säger, att man måste betala 
dessa avgifter samma dag som lönerna, och då måste jag helt enkelt 
överskrida lagen. För det blir jag bestraffad av budgetdisciplin-
nämnden. Om jag inte betalar de anställda, så inte nog med att de 
blir missnöjda, men de stämmer mig till arbetsdomstolen och den 
dömer ut ett skadestånd till dem. Så det ena med det andra…. Det 
finns ingen rationell lösning!!! 
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Rektorer från flera skolor i liknande situation har skrivit ett brev till 
landshövdingen, säger Gabriela, och förklarat att det är rena häxjakten. 
De tvingas att notoriskt överskrida lagen och får disciplinära påföljder 
utan egen förskyllan.  

Skolan och dess anställda blir i Gabrielas resonemang en 
samhällsbarometer. Med värme åkallas den gångna lärargemenskapen, den 
tid då samarbetet med Partiet flöt bra, människorna var ”fantastiska”, 
relationerna ”positiva och normala”, och då man fick så mycket uträttat. I 
berättelsen om nuet framhålls retlighet och otrygghet bland de anställda 
samt byråkratiska ”häxjakter”. Världen är svåröverskådlig. Massmedierna 
klandras för att lägga bränsle på brasan vad gäller misstänksamhet och 
fiendskap. Dåliga samhälleliga stämningar smittar av sig på skolans lilla 
värld, och den diplomatiska rektorn försöker avhjälpa problemet. 

 
Bekantskaper och sponsringsjakter  

Specialläraren Monika är som sagt biträdande rektor i ett 
utbildningscentrum för handikappade barn. Hennes berättelse ger ett 
tydligt budskap att ett rektorsarbete inom den underfinansierade statliga 
sektorn fordrar tid och engagemang långt utöver den formella 
arbetsbeskrivningen. De handikappade barnen garanteras visserligen från 
statens håll utbildning och vård, men ministeriet ger inte tillräckligt med 
medel för detta, säger Monika irriterat. Utöver lönemedlen har skolan 
bara fått en tredjedel av de anslag som behövdes för förra budgetåret!  För 
att inte tala om renovering, nyinvesteringar och nya hjälpmedel:  ”För 
Guds skull, vi går ju in i 2000-talet, man kan inte jobba utan datorer!”. 
Enda lösningen är att söka extra medel, och där får de två rektorerna testa 
all sin uppfinningsförmåga. 

Trots att skolkomplexet inte har några lediga utrymmen (det är 
planerat för ungefär hälften av de barn som finns där) passar ledningen på 
att hyra ut rum så fort barnen åker hem på helgerna och på somrarna. De 
hyr ut skolsalar och garage till privatpersoner, turistgrupper och 
bröllopsgäster. Skolan brukar också trycka och sälja en egen kalender, 
gratis designat av bekanta bildkonstnärer. Rektorerna söker medel ur 
fonder och tigger om bidrag hos olika sponsorer; en otacksam syssla 
eftersom lagen inte ger några möjligheter till skattelättnader. Informella 
”ingångar” av olika slag och välvilliga personers tjänster är ett måste om 
verksamheten skall gå runt. 

  
Monika: Idag fick jag en sådan glad nyhet! Vi har försökt i snart ett år 
genom olika kanaler – för det är fortfarande så i Polen att man måste 
ha VÄLDIGT många privata kontakter, möjligheter och vänner som 
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hjälper till – så vi har sökt medel för att köpa en buss och idag ringde 
min vän att vi har fått det beviljat! (strålar) […] 
Katarzyna: Så man måste ha kontakter och bekantskaper? 
Monika: ALLTID! I PRECIS ALLTING! Inom alla områden, för när 
det gäller skolan så är det jättesvårt att vara föreståndare på det 
ekonomiska området. (upprört) Skolor är mycket underfinansierade. 
Väldigt mycket! Ingen verkar fatta hur mycket den polska skolan är i 
koma. Och vill inte fatta! 

  
För att inte barnen skall bli lidande använder Monika sin tid, sin 
uppfinningsrikedom och sitt eget sociala kapital för yrkesverksamhetens 
räkning (samt även den tidigare nämnda ”kvinnliga”, lite urringade 
charmen). Monika bygger upp en rätt dyster berättelse om transforma-
tionstidens Polen, där skolan är underfinansierad och där bekantskaper, 
fixande och ett resolut driftighet är ett nödvändigt villkor för att alls 
kunna  uträtta sitt arbete. 
  
 

Den prekära ekonomin 
 

I intervjupersonernas arbetslivsberättelser är den komplexa relationen 
mellan de ekonomiska villkoren och den sociala statusen ett kärt och 
prekärt ämne. Informanterna framställer sitt yrkes materiella status i ett 
spänningsfält mellan ideal (personifierad t.ex. genom förhållandena under 
mellankrigstiden eller i Väst) och den polska efterkrigsverkligheten. I 
synnerhet de statligt anställda dryftar sina undermåliga löner och 
svårigheterna att prestera önskvärda – och enligt dem högst befogade – 
statusmarkörer.  

 
Jämförelser i tid och rum 

Den mest noggranna jämförelsestatistiken vad gäller lönenivåer 
presenteras för mig av högskolelektorn Hieronim. Även om jag själv 
brukar delta i humanistiska akademikers klagovisa i Sverige, så hummar 
jag lite skamset när jag lyssnar på honom. Här känns indignationen 
snäppet bättre motiverad. Hieronim jämför sin lön (och den samhälleliga 
status den implicerar)  med tiderna före kriget, med sina kollegor i Öst och 
Väst, med privata polska högskolor, samt i relation till riksgenomsnittet 
och de stigande priserna. Utfallet är hela tiden till hans nackdel, med ett 
enda undantag: kollegorna från Öst.  

Före kriget, säger han, hade man redan som forskningsassistent råd 
att resa runt i världen och samla forskningsmaterial; det har han hört från 
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sina gamla universitetetslärare. Själv hade Hieronim det riktigt knapert 
som forskningsassistent på sextiotalet och var länge inneboende i ett litet 
kyffe. Först då han blev museichef fick han en tjänstelägenhet på två rum, 
som det tagit åratal att möblera, och i Polnowo fick familjen en 
trerummare för fem personer. Då var de i sjunde himlen. 

Men inte brukade dessa levnadsvillkor imponera på västerländska 
besökare. Hieronim berättar harmset hur en amerikansk lärare, som 
gästade familjen under 1980-talet, rent utav vägrade att tro att de var 
akademiker.  

 
Hieronim: Den där Wilson tryckte ner mig i skoskaften en gång, för 
han skakade tvivlande på huvudet och sade ”Är Ni disputerad?!”. Jag 
tänkte: ”VÄNTA DU din amerikanare!” Det fanns en sedvänja på 
mitt universitet att när man promoverades till doktor så fick man ett 
elegant handskrivet, hoprullat diplom, så jag tog fram det ur tuben 
och vi läste det tillsammans. […] Därefter började han betrakta mig 
annorlunda. Sedan tog han andan ur mig när han räknade ihop hur 
mycket jag skulle tjäna på en motsvarande anställning i USA, hur 
många tusen dollar, och hur mycket min fru skulle tjäna – han trodde 
inte heller att hon hade högre utbildning, så vi visade honom hennes 
diplom…  
Katarzyna: (nickar och skrattar) 
Hieronim: Han var helt förbryllad, han frågade: Men HUR klarar ni 
er här? Ni tar emot mig så fantastiskt gästvänligt, men hur REDER ni 
er?! Då sade jag ”Förstår ni, det är lite annorlunda i Polen, ni får inte 
se det från det amerikanska perspektivet.” 
 

Det ”annorlunda” i Folkrepubliken lär ha varit att med doktorsdiplomen 
(tecknet på rätt hög samhällelig status) följde inte de gängse tecknen på 
ekonomisk status. Jag skrattar med sympati åt Hieronims sårade stolthet 
och den bitterljuva segern över ”du din amerikanare”. Bitterljuva, för även 
om doktorstiteln med all önskvärd tydlighet blir bevisad, återstår 
västerlänningens bestörtning över den disputerade lärarens oglamorösa 
levnadsnivå.  

Hieronim är noga med att påpeka att även om lönenivåerna 
internationellt sett blivit bättre efter murens fall så vadar de statligt 
anställda universitetslärarna inte direkt i pengar (en zloty motsvarade då 
c:a 2,50 kronor): 

 
Om man jämför med genomsnittslönen i Polen, som är 1100 zloty, så 
får en assistent 700 och lektor 1000. Bara professorer får lön över 
landsgenomsnittet. […] Och om man jämför med professorer på 
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privata högskolor i Polen – de tjänar som professorer i Väst! Och i en 
statlig högskola får man 2000 zloty. Och en assistents lön, vad är det 
för pengar? Inga. Så vi vegeterar egentligen. Och priserna bara ökar 
och ökar! 
 

Han uppfattar alltså en diskrepans mellan de statligt- och privatanställda 
professorerna, de får olika mycket betalt för samma sortens arbete. Den 
pågående inkomstglappet mellan den så kallade ”budgetsfären” (de statligt 
anställda) och den privata sektorns lönenivåer påpekas ofta i vetenskapliga 
undersökningar (jfr Ziólkowski 1994:313ff, Domanski 1994a:344ff, 
Zarnowski 2000:136). 
Den endaste jämförelsebasis som är till Hieronims fördel är Polens östliga 
grannar. Där återfinns inkongruensen mellan kompetens och avlöning 
med ännu sämre reella löner, och en ännu större skillnad gentemot 
västerlänningarna: 

 
Om man jämför med akademiska lärare i Öst, så visst är [våra löner] 
sensationella! Efter att jag hade varit på besök i Ukraina kom två 
professorer för att arbeta här hos oss, ett så attraktivt lärosäte var vi. 
De får motsvarande 400-500 dollar här, i jämförelse mot 30–50 
dollar där. Och dessutom ligger deras regering ett halvår efter med 
lönen. Så det är skillnad som mellan himmel och helvete. Detsamma 
sade assistenterna i Minsk.  […] Jag var nyss på en konferens med 
representanter från [Väst] och så kom de från Öst, och de var 
verkligen som fattiga släktingar, de hade knappt råd att äta på resan. 
För dem är vi ett attraktivt land och vi har väldigt höga löner.  
 

Hieronim talar med djup medkänsla och upprördhet om sina kollegor 
från de forna Sovjetrepublikerna  – det var ju inte länge sedan han själv 
och hans landsmän var i motsvarande situation. Även om de 
representerade en bra kunskapsnivå på konferenser framstod de som 
fattiga släktingar så fort något behövde betalas i hårdvaluta. Nu har 
polackerna enligt framställningen kommit längre in i farstun på de 
akademiska ”släktträffarna”, men har ändå långt till finrummet.  

Den sortens jämförelser görs i flera intervjuer. Låt mig avrunda med 
ett resonemang om speciallärarnas villkor. När Monika talar upprört om 
de polska förhållandena är hennes referens ”Europa”, och jag är ganska 
säker på att hon menar Västeuropa: 

 
Jag har inte rest så värst mycket, men jag har haft tillfälle att vara i 
några länder i Europa och se speciallärarnas arbetsvillkor. Hur de 
betraktas i samhället, deras sociala och materiella status – (upprörd) 
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det finns INGEN JÄMFÖRELSE!!! […] Här är vi fortfarande paria, 
ett nödvändigt ont, däremot dessa lärare som jobbar med 
handikappade barn har inte bara höga inkomster utan är även högt 
värderade i samhället. […] Men så illa är det i alla fall inte, för när 
[en professor från Canada] kom på besök till oss så sade hon: (häpen 
ton) ”Men hur kan ni göra så mycket med så minimala omkostnader?” 
Det här är tillfredställelsen med mitt arbete! 
 

Den arga och uppgivna Monika finner en trösterik aspekt: den 
internationella uppskattningen kollegorna emellan. Gästens erkännande 
och beundran blir ett efterlängtat bevis på att Monika och andra lärare i 
hennes skola gör ett riktigt gott arbete – även om de belönas för det med 
nästan bara tillfredställelsen. 

  
Putterbilar, praliner och privilegier 

Ett tema som också är mycket närvarande i Teresas yrkesberättelse är den 
usla avlöning och otillräckliga uppskattning läkare får tampas med. Hon 
inviger mig i en hårt arbetande läkares villkor i slutet på sextiotalet: 

 
Föreställ dig att jag tjänade 1500 zloty, och ett kilo korv kostade 60, 
choklad 80. När jag vikarierade som avdelningschef fick jag 1900 
zloty, och det var 19 dollar! Det jag tjänade gick åt att betala hemma, 
pendla, till semestern, och så sparade jag lite för jag ville så hemskt 
gärna ha bil. Den billigaste, Trabanten, fanns bara på kupong. Jag 
kunde eventuellt få kupong eftersom jag pendlade, men de var visst 
bara för Partimedlemmar. Så fast jag hade en uppbackning av [en 
inflytelserik person] och togs emot i ministeriet, och ministern 
signerade min ansökan, så fick jag ingen kupong… En sådan putterbil 
kostade då 60 000 – 70 000. På den tiden var alla fattiga, läkarna 
pendlade i en Trabant eller Syrena, och så kom det en praktikant, 
son till en pälsmakare, med en västerländsk bil, då såg man var 
pengarna fanns någonstans. 
 

Teresa ondgör sig här över orättvisor: lönen var låg och de läkare som inte 
var Partimedlemmar stod utanför det smått mystiska privilegiesystemet 
som gav kuponger på åtrådda varor – en välkänd beskrivning av 
Folkrepubliken (jfr Dziegiel 1998:204ff). Inte ens det tidsödande 
pendlandet och den av ministern signerade ansökan var tillräcklig för få 
köpa en bil.  

Då Teresa bildade familj vägde inte längre bara de professionella 
skälen tungt vid valet av anställning. Det var omöjligt att på några år spara 
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ihop till en lägenhet, och när hon erbjöds en tjänstelägenhet i en mindre 
stad blev hon euforisk: 

 
De erbjöd en lägenhet, och ett dubbelt ansvar: BB till tolv, 
vårdcentralen till tre, och hembesök efteråt. Naturligtvis tog jag det! 
Två små rum, pyttelitet kök och badrum. Lille Witek var på dagis, 
där han grät och skrek förtvivlat, jag grät också och gick till jobbet. 
När jag var klar med de nyfödda väntade en hord barn från landet och 
sedan åkte jag med ambulans till gudsförgätna byar. Jag jobbade 
mycket intensivt, och maken pendlade till sin mottagning i Kraków. 
Men det var bra, jag var så lycklig över bostaden. […] Där kände jag 
en massa arbetsstolthet, jag kunde lösa allt efter min förra praktik. 
 

I berättelsen finns energi och arbetsglädje, även om lille Witeks tröstlösa 
klagan över de långa dagarna på dagis skär i hjärtat. Diskrepansen mellan 
arbetsansvaret och den materiella statusen tycks i mina ögon väldigt stor, 
men det hårt arbetande paret känner sig i sjunde himlen i sin lilla 
lägenhet. 

Nu är Teresa anställd på ett mindre statligt sjukhus och tycker inte 
att ekonomin för de statligt anställda läkarna har blivit mycket bättre 
efter murens fall. ”Vi är ständigt underbetalda”, konstaterar hon torrt. 
Grundlönen är ”verkligen skrattretande”, och inte heller jourer ger 
särskilt mycket. Däremot har lusten  att klä sig fint eller åka på semester 
ökat hos alla – det rika utbudet lockar och pockar på uppmärksamhet. 
Eleganta klädesplagg kan dock kosta lika mycket som hela hennes 
månadslön.  

Ända sedan Teresa började jobba i slutet på sextiotalet har det varit 
brukligt att patienter visar sin tacksamhet med hjälp av presenter, men 
efter murens fall håller denna praxis på att förändras. Visst får hon tecken 
på tacksamhet; till exempel skrev en journalist en mycket positiv artikel 
om sjukhuset och en firmaägare gjorde en uppsättning visitkort åt henne.  
Men de regelbundna, personliga gåvorna uteblir, och det blir en kännbar 
ekonomisk försämring: 

 
Teresa: Jag brukade alltid få praliner, choklad, kaffe, det som det var 
brist på. När det inte fanns kaffe [att köpa] så var en sådan present 
verkligen viktig. 
Katarzyna: För arbetet? 
Teresa: Ja, som ett tack. Då barnet skrevs ut fick jag blommor och 
något till. Och nu är det ingenting, verkligen, de anser att eftersom de 
betalar ett bidrag för sjukhusets utbyggnad och sjukvården är gratis så 
har de rätt till den. Jag har väldigt ofta fått höra sådana uttryck som 
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att ”Det har jag rätt till”, väldigt ofta, att sjukvården är gratis och 
”Det är er plikt”… Hemskt osympatiskt med en sådan fordrande 
attityd. 
 

Som jag tolkar det sörjer Teresa inte bara de uteblivna tillgångar som 
kompenserade för den låga lönen, utan är kanske mest stött över den 
uteblivna uppskattningen.  Hon säger vidare att när patienterna idag 
betalar något extra så hamnar pengarna sällan hos den personal som 
sköter den dagliga vården. Det blir istället ett bidrag till sjukhuset eller en 
informell gåva till någon utvald läkare. 

Teresa är delvis sjukpensionerad på grund av sina hälsoproblem, och 
mån om att en gång om året få åka till ett hälsohem. Den tre veckor långa 
vistelsen med behandling är billig – om man tillerkänns statligt bidrag.  

 
Jag betraktar det som en kompensation: jag tjänar dåligt och 
sjukvården i övrigt har dåliga löner, så om jag efter så många arbetsår 
åker till ett hälsohem så betraktar jag det inte som en speciell ynnest 
just för mig. Men det är jättesvårt att ordna, man får åka bara en gång 
om året, de kollar noggrant, för det är något värdefullt att dela ut. 
Överallt där det finns något värdefullt att dela ut börjar informella 
kontakter, någon ringer och säger ”Lämna en plats åt mig”. 
Direktören på hälsohemmet, eller någon på ministeriet, eller andra 
viktiga personer har sina egna platser att dela ut. 
 

Citatet framförs i en förargad och defensiv ton. Teresa menar att det finns 
stora orättvisor i distributionen av allmänna medel och man får lov att 
kämpa för sin beskärda del av kakan. Hon har tidigare kritiserat 
Folkrepublikens privilegiesystem och de informella ingångarna, och här 
visar hon att de har ett segt liv också efter murens fall. Återigen får 
”viktiga personer” bättre villkor än alla andra, medan den lågavlönade 
läkarens rätt att lindra sina egna krämpor nitiskt granskas. 
 Även om Teresa knappast framställer sig som ett offer vill hon 
markera de svårigheter och oförrätter hon och andra läkare har fått 
brottas med. I den bilden överväger definitivt kontinuitet över tid, oavsett 
samhällsformationen. 
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Diskussion 
 
Arbetsglädje och professionalism med förhinder 

Vad jag finner mest påfallande i de yrkesmässiga självpresentationerna är 
arbetsglädjen och yrkesstoltheten. Även om intervjupersonerna uttrycker 
frustration ifråga om arbetsvillkoren, den kollegiala atmosfären eller 
uppskattningen, ifrågasätter ingen av dem under någon period i sitt liv det 
meningsfulla i sitt arbete. Flera framställer det yrke de utövar (eller, högst 
motvilligt, tillfälligt övergivit) som sin passion och livsluft. Även de 
arbeten informanterna tvingats att skola om sig till vill de utföra riktigt 
bra. I skildringarna finns alltså ingenting av den ödesdigra bieffekt som 
sociologiska analyser tillmäter realsocialismen: att då alla haft rätt till 
anställning, och den egna insatsen varken översatts till ekonomiska värden 
eller klara prestigehierarkier att orientera sig i, förlorade arbetet värde och 
mening (se Poleszczuk 1991:125-130, Giza-Poleszczuk 1991b:166ff, 
Marody 1991b:224ff).  
 Som resurser i arbetslivsberättelserna används inte bara de egna 
erfarenheterna, utan också bilder av polska samhällsförhållanden, och i de 
senaste finner jag stora samstämmigheter med de sociologiska  
analyserna76 . Det samlade budskapet från berättelserna om 
Folkrepubliken, som jag tolkar det med Bourdieuinspirerade termer, är 
att statlig ideologi och Partiets konkreta maktutövning störde de olika 
”fältens” autonomi och professionella strategier (genom gräddfiler till 
tjänster, skräddarsydda filialer eller censur), men denna politisering 
modifierades och motverkades med informella medel (genom fältens och 
skuggfältens distinktionsspel, frånerkännande av legitimitet och prestige 
eller informellt stöd de likasinnade emellan).  
 Berättarna mejslar fram det professionella paradigmet oftast 
indirekt, genom att gestalta de upplevda ”komplikationerna” – främst det 
politiska gunstlingssystemet och de allestädes närvarande sociala 
förbindelserna (som kunde vara delvis överlappande med varandra). 
Beroende på vilka eventuella komplikationer  man accepterar och 
förkastar, görs de egna strategierna förståeliga och rättmätiga. Så kan 
Adam mena att arbetsprivilegier för marxister var naturliga i en socialistisk 
stat, och de andra hade ingen anledning att visa sitt missnöje och hålla 
ihop sinsemellan. Teresa anser att eftersom Partistödet var högst 
illegitimt, var de övriga medborgarna i sin fulla moraliska rätt att nyttja 
”bekantskaper”. Och Hieronim säger att han aldrig har velat bli indragen 
i några sociala eller politiska allianser. 
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 ”Karriärister” tycks vara närmast ett skällsord och då högre 
befattningar i samhället nämns, signaleras en sorts grundläggande 
vaksamhet ifall innehavet av dessa befattningar verkligen kan likställas 
med kompetens och status. Och inte bara de ”andras” karriärer, utan 
även den egna, utsätts för något man kan kalla misstankens beredskap. Det 
är därför ytterst angeläget att bevisa att man har varit sin tjänst, titel eller 
uppdrag värdig, oavsett hur man har fått den. 

Intervjupersonernas skildringar av politisk nepotism och sociala 
förvecklingar stämmer väl överens med gängse sociologiska analyser av 
Folkrepubliken. Enligt Anna Giza-Poleszczuk (1991a:86-87) ansågs i den 
allmänna opinionen de som hade ”ingångar, kontakter och bekantskaper” 
ha det bäst i Polen i slutet på åttiotalet. Det viktigaste kapitalet var alltså 
andra människor. Ett annat sätt att ta sig fram var med hjälp av stora 
pengar, vilket dock bedömdes helt omöjligt att åstadkomma med 
hederligt arbete. Också den politiska makten, t.ex. högt uppsatta poster 
eller medlemskap i Partiet, associerades med ekonomiska fördelar och 
allehanda privilegier. Som de vanligaste patologiska inslagen i samhället 
listades svågerpolitik, klickbildningar och uppbackningar (ibid).  

I informanternas bilder av transformationstiden har den av staten 
sanktionerade politiseringen av arbetslivet avtagit, men långt ifrån dess 
komplexa konsekvenser. Enligt Gabriela utmanövrerades hon då ”den 
enda rätta personen”, den högerorienterade kandidaten, skulle få 
rektorstjänsten. Teresa ondgör sig över att sjukhusdirektören fått sin post 
genom politisk ”disponibilitet”, men sitter kvar och främjar sina bekanta. 
Enligt Monika måste en rektor ha bekantskaper ”i precis allting” för att 
kunna göra bra arbete för skolan. Adam anser att han och fadern fortsätter 
att (o)professionellt osynliggöras av de akademiker, redaktörer och 
kritiker som varit negativa till marxisterna. Det skildras alltså trögrörliga 
strukturer och nya sätt att påverka med hjälp av socialt och politiskt 
kapital, där Partiet och oppositionen som mäktiga välgörare/fiender tycks 
ersättas av mer pluralistiska och diffusa maktrelationer. 
  
De ädla motgångarna  

Enligt den paradigmatiska karriärberättelsen skall man göra ständiga 
professionella framskridanden och inte stagnera eller halka bakåt. Men 
om berättarjaget ändå har råkat ut för bakslag, tillgrips i intervjuerna 
några gångbara förklaringsmodeller. Dessa bygger inte på någon brist i 
vederbörandes kompetens eller arbetsiver, däremot ställs gärna yttre, 
tvingande omständigheterna till svars. Sensmoralen är att verkligheten 
var/är beskaffad på ett visst sätt och man fick/får lov att göra det bästa av 
situationen. 
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 Berättelserna värjer inte för motgångar och strapatser i arbetslivet77 . 
Det slår narrativa gnistor då berättarjaget handskas med och drabbar 
samman med organisationer, kretsar och personer. Att utsättas för hinder 
och konflikter tycks inte försvaga budskapet om huvudpersonens 
agentskap. Att bevisa vilka dåliga odds man hade att kämpa mot ger 
snarast symboliskt kapital. 
 Då avvikelserna från karriärparadigmet orsakades av politiska 
omständigheter under realsocialismen framställs motgångarna som något 
nobelt. Så framhåller Hieronim sin konfrontation med den lokale 
Partipampen då han blev uppsagt från museet, samt det förhör då han 
nästan förlorade lektorsanställningen, som pluspoäng. Teresa berättar i 
samma anda hur den inkompetente och indoktrinerade överläkaren på 
milissjukhuset trakasserade henne, samt att hon fick halva lönen i 
jämförelse med ”milisläkarna”.  
 Den sortens politiska pluspoänger tycks dock förvägrade Adam och 
Gabriela. Adam ansåg sig mer än lovligt förföljd på universitetet och 
osynliggjord inom litteraturen – dock av de oppositionella. Då han radar 
upp sina bakslag och frustrationer tyder den defensiva bitterheten i 
argumentationen att han kämpar i narrativ motvind – enligt den 
dominanta kulturella berättelsen gjorde marxister lätta karriärer. Också 
Gabriela är kränkt och uppgiven, men inte särskilt förvånad, över att hon 
i ”det högerinriktade Kraków” förlorade sin tjänst och sveks av vänner 
beroende på Kvinnoföreningens vänsterstämpel.  
 En annan för intervjupersonerna giltig förklaring för bakslagen i 
karriären rör de dåliga ekonomiska villkoren för högutbildade. Här är 
främsta boven i dramat det omöjliga i att skaffa lägenhet för sin lön (vilket 
med tanke på bostadsförhållandena innebar ett köp). Teresa säger att hon 
sade upp sig från sitt första arbete – där hon trivdes som fisken i vattnet 
och atmosfären i läkargruppen var underbar – eftersom hon bildade familj 
och behövde en tjänstelägenhet. Ania gav upp sin spirande teaterkarriär i 
den trivsamma storstaden för att få tjänstelägenhet i Polnowo, och hölls 
sedan i schack, överbelastad med lågbetalt arbete, med denna 
tjänstelägenhet. 
 
”Kvinnlighet” som resurs och imperativ 

Ett tema som tre av kvinnorna i studien själva problematiserar är sin 
könstillhörighets betydelse i arbetslivet. Monika, Gabriela och Ania 
presenterar sina åsikter om föreningen av det professionella paradigmet 
med, som jag ser det, kvinnlighetens paradigm. Deras framgångsrecept 
skiljer sig visserligen åt i detaljer, dock förenas de i att den kvinnlighet 
som presteras är mild, behaglig och heterosexuell.  
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Monika, annars så trygg i yrkesrollen, framställer sin feminina klädsel 
och viss flörtighet i beteendet som viktiga tillgångar i kontakter med 
myndighetspersoner och sponsorer. Hon betonar ivrigt att hon absolut 
känner sig som en kvinna och inte vill likna en ”businesswoman”. För 
Gabriela får den professionella kompetensen en guldkant av kvinnlig 
vänlighet och humor; de beslutsfattande männen har svårare att avböja 
(de välförberedda) ärendena. Den yngre Ania anpassar sig, trots viss ironi, 
till att betona elegansen och mjukheten i sin utstrålning – något hon 
upptäckt motsvarar förväntningarna hos de män hon skall intervjua. Att 
använda traditionellt feminina signaler ger alltså enligt de tre intervjuade 
pluspoäng i yrkeslivet, och det oavsett samhällsformationen. De 
beslutsfattande männen blir mera lättövertalade och samarbetsvilliga, vare 
sig de är realsocialismens eller demokratins makthavare och sponsorer.  

De tre berättelserna genomsyras också av en anda av individualism. 
Detta är enligt feministiska forskare ofta förekommande fenomen i 
framgångsrika kvinnors sätt att se på sina karriärvägar (jfr Mizrachi 
1999:164, Budrowska et.al 2003:313). Med omisskännlig stolthet 
presenteras ett ”jag” som lyckas väl i den för en kvinna tuffa terrängen. 
Inte ens Gabriela, som beklagar kvinnors sämre villkor i arbetslivet, blir 
ett ”vi” med kvinnokollektivet. Alla tre berättare tar däremot åt sig 
förväntningar på och stereotyper om detta kollektiv, vilket leder till en 
dubbel standard av att förväntas vara både en kompetent specialist och en 
omisskännlig ”kvinnlig” sådan.  

Distinktionerna mot andra yrkeskvinnor handlar om en 
”businesswoman” i uniform hos Monika, medan Gabriela visar stark 
irritation mot ”beteende av typen jag har fler manliga gener” samt ”ett 
tufft, gåpåigt, bestämt sätt, som imiterar en man”. Det kan tolkas som 
skräckbilder kopplade till den nya samhällsformationen (jfr Dukaczewska 
1995, Rukszto 1997, Söderholm Lindelöf 2003), på liknande sätt som 
traktorförerskan porträtterades som realsocialismens avart.  

De kvinnligheter som intervjupersonerna eftersträvar är traditionella 
och ofarliga, de bekräftar heteronormativiteten och den patriarkala 
ordningen. Monika och Gabriela frånsäger implicit en kvinna rätten till 
vissa karaktäristika, som entreprenörskap, initiativ, tuffhet eller målmed-
vetenhet. Intressant nog ansågs i den allmänna opinionen just dessa 
egenskaper vinnande i den kapitalistiska verkligheten (jfr Rukszto 
1997:106). Att bemöda sig om att vara mjuk och charmig gentemot 
männen framställs inte bara som attraktivt utan även det enda rätta i 
yrkeskontakterna. Strategin ger visserligen personlig tillfredsställelse och 
utdelning i de konkreta ärendena, men den tycks samtidigt fjättra både 
intervjupersonerna och den generaliserade ”kvinnan” vid stereotypa roller, 
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där en människa av kvinnligt kön i arbetslivet måste agera och se ut på ett 
visst sätt, för att inte få sin genuppsättning ifrågasatt.  
  
Eliten och slagpåsen 

Som jag uppfattar andemeningen i intervjuerna är berättarna övertygade 
om sin rätt till en hög social ställning – tack vare sin utbildning och 
kompetens, bekräftade genom internationella jämförelser. De betraktar sig 
som samhällets intellektuella, kulturella och expertmässiga grädda. Denna 
rätt infrias dock inte till belåtenhet. De flesta beklagar sig för att ha varit 
kroniskt underbetalda, förfördelade och absolut inte tillräckligt 
uppskattade i samhället, vare sig under socialismen eller 
transformationen78 . Med indignation framförs berättelser om de omöjliga 
ekonomiska villkor som tvingat en att överge en trivsam arbetsplats, eller 
till och med det yrket man har kompetens och passion för.  
 Där finns alltså stolthet och vrede, självkänsla och harm. Ur 
intervjuerna emanerar en förvissning om att vara både eliten och slagpåsen, 
och denna ambivalens härleds till intelligentians ställning under 
realsocialismen och till den begynnande kapitalismens födslovåndor. ”Elit” 
är ett mångtydigt begrepp och här menar jag personer på de positioner 
som uppfattas som de högsta i t.ex. en politisk, ekonomisk eller 
opinionsskapande dimension, inom ett specifikt fält eller flera fält 
samtidigt. Elitgrupper förfogar över maktresurser som beslutskontroll, 
finanser, prestige, auktoritet, opinionsskapande, expertis, egendom eller 
rang (jfr van Dijks 1993:44ff, Wnuk-Lipinski 1996:114).  

I framställningarna av Folkrepubliken skymtar delvis överlappande, 
delvis konkurrerande och uteslutande ”eliter”. Inom det ena fältet kan 
man vara ansedd och prisad, inom det andra föraktad och osynligjord. 
Politiskt kapital ger status i vissa sammanhang och är en belastning i 
andra. Dessa skiljeliner tycks i viss mån kvarstå efter murens fall. För 
Adam märks fortfarande maktrelationer mellan de officiella och 
”underjordiska” eliterna inom akademin och kulturlivet. Teresa fråntar 
vissa personer på höga befattningar sitt erkännande, eftersom de nådde dit 
på fel sätt. Monika anser att personerna i hennes högerinriktade krets 
definitivt förtjänar höga poster, fast det mentala arvet från oppositionen 
hindrar dem från att ta för sig.  
 Då berättarna gestaltar sina premisser är resonansbotten diakron och 
synkron, såväl som nationell och internationell. Valda aspekter av 
mellankrigstidens akademiska hierarkier, västerländska villkor eller 
sjuttiotalets ”gröna kvist” används som förebilder för den belöning och 
uppskattning de enligt sin mening är berättigade till. 
 I synnerhet arbetslivet ”i Väst” mytologiseras, som jag ser det, till att 
bli en kontrast till de upplevda missförhållandena i Polen. 
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Intervjupersonerna tycks eniga om att i Väst har de högutbildade kunnat 
fullfölja det professionella ”paradigmet” utan politiska störningar och 
nepotism. Där är kvalifikationerna och arbetsinsatserna den enda grunden 
för prestige och avancemang, och specialisterna har hög status och är 
välavlönade. Däremot anser mina intervjupersoner sig inte vara sina 
västerländska kollegor underlägsna vad gäller yrkeskompetens eller 
engagemang i arbetet och de kan till och med förbrylla kollegorna med de 
prestationer som uträttas med små medel – för på den punkten anser de 
sig fullfölja det professionella paradigmet med råge.  
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Kapitel 6 

 Partner, förälder  

och vardagskonstnär. 
 

 
 

EN NARRATIVA IDENTITETEN i fokus för detta kapitel skapas i 
berättelser om att vara kärlekspartner, förälder, samt medlem i 
ett hushåll situerad i vissa samhällsomständigheter. Det finns inga 

vattentäta skott mellan dessa berättelser och de jag analyserat tidigare, 
exempelvis om uppväxt och arbetsliv. 

I de olika levnadsberättelserna ges nära relationer påfallande olika 
mycket utrymme. Kanske kan intervjusituationen vara av viss betydelse, 
till exempel pratade jag med Gabriela och Hieronim på deras tjänsterum 
och det kan ha skapat en inramning där utbildnings- och 
yrkeserfarenheterna premierades, och familjelivet fick något kortare 
behandling. Den mest lakoniska av alla informanter  är dock Adam, trots 
att han intervjuades i sitt hem och i lugn och ro. Han nämner mest i 
förbigående sin fru och sina barn, då med värme och stolthet. Skrattande 
säger han att fruns förskräckelse gjorde att han avstod från karriären som 
yrkesmilitär. Men därutöver uppehåller han sig inte vid ämnet, berättar 
inga fler historier, ger inte ens någon kronologi. Anledningen kan vara att 
där inte finns några upplevda problem, och därmed anser han att ämnet 
kan bli banalt – eller så tycker han att privatlivet inte passar in i det 
specifika intervjusammanhanget. Jag har naturligtvis respekterat hans 
ståndpunkt.  

Den anonyma intervjusituationen tycktes, å andra sidan, av flera 
andra informanter betraktas som ett tillfälle till en nästan terapeutisk 
självreflexivitet. Flera levnadsberättelser inrymmer engagerade 
berättarflöden, och ibland en självutlämnande öppenhet som kändes över-
väldigande för mig som lyssnare. Däri elaboreras gärna upplevda problem 
och konflikter i den känslomässiga sfären, men även egna okonventionella 
recept för lycka. Likaså bjuder avsnitten om hur berättaren har handskats 

D 
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med de materiella förutsättningarna på åtskilliga historier med poäng. 
Våra samtal äger rum efter murens fall, då det finns ett överflöd av varor 
och det är lätt att resa utomlands. Ur intervjuerna strömmar förundran 
och ilska över den ofattbara mängd tid och energi som vardagsuppehället, 
resor och annat ”fixande” krävt under realsocialismen. Samtidigt betonas 
berättarjagets handlingskraft och rådighet i dessa betungande situationer. 

I detta kapitel nystar jag i vad som intervjupersonerna finner 
betydelsefullt i sina förståelser av relationer, och vilka personliga paradigm 
de mejslar fram i sina skildringar av kärlek, familjeliv och vardag. Vilka 
aspekter skildras som oproblematiska? Vad framkallar narrativa gnistor? 
Vilka dilemman brottas berättarjaget med?  

I mina tolkningar av hur de intervjuade framställer kärlek, samlevnad 
och föräldraskap har jag funnit mycket inspiration i etnologen Britta 
Lundgrens (1995) studie om vänskap samt etnologen Lena Martinssons 
(1994, 1997) studier om parrelationer. Båda forskarna finner att 
kulturella ideal av t.ex. den sanna vänskapen eller den romantiska 
kärleken blir en fond människor förstår sina relationer och 
vardagspraktiker igenom. Samtidigt betonas det mångtydiga, föränderliga 
och motsägelsefulla i människors meningsskapande, då intervjupersonerna 
individualiserar och omprövar kulturella konventioner om relationer och 
kön. 

Kapitlet är strukturerat som fem längre personporträtt, där jag strävar 
efter att fånga in de för varje berättelse specifika teman och narrativa 
gnistor. Jag uppmärksammar också bilder av Polen som livsmiljö, vilka 
utgör resonansbotten till skildringarna av kärlek och familjeliv. 

 
 

Teresa 
 
Prinsessan och grodan 

Teresas självpresentation vad gäller kärleksrelationer och familj tar sin 
avstamp i en världsvan ung kvinna med god självkänsla, tillhörande den 
sociala och intellektuella gräddan i Kraków. Hon gjorde flera 
utlandsresor, både till Öst och Väst och deltog flitigt i kulturlivet, bland 
annat i ambitiösa filmklubbar. Hon var också stammis på de viktigaste 
inneställena för ”den kulturella eliten”, som hon benämner det. Ett var 
den legendariska kabarépuben Källaren under Bockarna, enligt Teresa en 
fenomenal ”frihetsoas” där politiska satirer frodades. Ett annat var 
Empikcafét, vars besökare utgjorde ”en sammansvetsad och tät krets” och 
där ”alla träffades, professorer, konstnärer, och man utbytte åsikter”. 
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Teresa framställer sig själv som populär i den jämnåriga 
umgängeskretsen, gladlynt och frigjord. Hon hade hunnit uppleva flera 
stora passioner och besvikelser. Då hon närmade sig trettioårsåldern 
bildades allt fler par bland vänner och bekanta, och hon började fundera 
på att stadga sig.  

Teresa är skild och berättelsen om den gångna parrelationen pendlar 
mellan minnen av de goda samlevnadsåren och ett försvar av beslutet att 
avsluta förhållandet. Den implicita utgångspunkten är att skilsmässan var 
den bästa lösningen under rådande omständigheter, men att den kostade 
henne mycket vrede och bitterhet. Efter åratal av terapeutiska samtal är 
Teresa van vid att prata om sitt äktenskap, och tycks gärna ta tillfället i 
akt att under intervjun få påpeka såväl brister som höjdpunkter. 
Humoristiska anekdoter samsas med bittra framställningar och sårade 
tonfall. Det avfyras åtskilliga giftpilar.  

Så framställs mötet med den blivande maken i ”prinsessan kysser 
grodan”-stilen, lättsamt och raljerande. Teresa fick skjuts till en fest av en 
väns kompis Mariusz. Hennes tanke då hon såg honom var ”Jösses vilken 
timid liten stackare…” – han var tafatt, blyg, glasögonprydd och allmänt 
ostilig. På festen stod hon själv som vanligt i centrum, iklädd en snygg 
festblåsa, hade jättekul och framåt småtimmarna dansade hon på bordet. 
”Stackaren” satt i ett hörn och tittade på. På natten var det ont om 
sovplatser på feststället och de råkade hamna i samma säng; då visade sig 
killen plötsligt kunna uppbringa åtskilligt med initiativ! Han visade sig 
vara en omtänksam älskare – och så småningom en mycket sympatisk 
kille! Teresa säger att hon blev väldigt förälskad.  

Teresa markerar att hela omgivningen uppmuntrade henne att gifta 
sig. Familjen och vännerna var eniga om att fästmannen var en riktig 
guldklimp, snäll och intelligent, utan några som helst fel och brister. ”Han 
var blyg som min far”, säger Teresa. Han imponerade på dem med sina 
encyklopediska kunskaper och tekniska färdigheter; det senaste en frisk 
fläkt i Teresas familj. 
 

Vi kände varandra en kort tid, vi hade ingen chans att lära känna 
varandra på riktigt. Jag jobbade mycket, han kom alltid och hälsade 
på med blommor, alltid snäll och sympatisk. En präst som jag hade 
stort förtroende för tyckte att en kvinna borde gifta sig. 
 

Ändring av tonen i berättelsen antyder att i och med att Teresa förälskade 
sig blev killens blyga tafatthet attraktiv; hos en oslipad diamant var den 
snarast rörande och manlig. Egenskaper och beteenden som i vissa sociala 
situationer framstår som dekvalificerande ses i annat ljus om de görs till 
något könsspecifikt (jfr Martinson 1994).  
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Däremot avfyrar Teresa ett rejält distinktionsartilleri då hon 
beskriver fästmannens föräldrar. Fadern var tandtekniker som på en kurs 
efter kriget hade ”snabbutbildats” till tandläkare och startat en lukrativ 
privat-mottagning i hemmet. Modern var en försynt, städande och 
pysslande hemmafru.  

 
Mina blivande svärföräldrar hade en mycket fin salong, med en vacker 
spegel, elegant matsal med  fint bestick och porslin, men allt detta var 
bara för gäster, bara för uppvisning. Själva åt de på ett litet obekvämt 
bord i köket, och deras bordskick var inget vidare. Hemma hos mig 
åt vi alltid i matsalen, med fina fat och en soppskål, vi väntade på att 
mamma skulle sätta sig – som om det alltid vore fest, det fanns 
ingenting bara för gäster. Det fanns inga söndagskläder, man var alltid 
klädd som folk. Så det där småstadsbeteendet fanns inte i min familj. 
Men Mariusz lärde sig väldigt fort, snart blev han mycket duktig. 
 

Beskrivningen är tydligt nedlåtande. Jag tror det är viktigt att hålla i 
minnet att detta är en återblick efter en slitsam skilsmässa, där 
kontroverser kring könsroller, livsstil och smak kom att utgöra ett av 
slagfälten. Teresa skapar här klassmarkörer och tycks mena att de 
blivande svärföräldrarna visserligen hade investerat sina nyvunna 
ekonomiska tillgångar i statusprylar, men att deras kulturella kapital inte 
räckte för att ta dem i besittning. Hon kritiserar alltså något som 
sociologen Giza–Poleszczuk (1991) kallar för ”dekorativ” användning av 
statusmarkörer, signalerande aspirationer (och pretentioner) snarare än 
livsstil. Hos Teresas egen familj poängteras istället ett avspänt 
förhållningssätt till alla utrymmen i hemmet samt även till de dyrbara 
(ärvda) tingen, vilka användes till vardags. 

Den blivande maken är i beskrivningen en av ”dom”, men genom att 
”lära sig fort” erkänner han och fogar sig i de beteendemönster som fanns i 
Teresas sociala  krets. Senare i berättelsen återkommer Teresa till hur segt 
det sociala arvet ändå visat sig, både vad gäller makens förväntningar på 
könsroller och hans faiblesse för statusprylar (men först kommer en 
positiv skildring av några lyckliga år tillsammans). 

Historien om upptakten till parförhållandet berättas som en 
humoristisk anekdot, nästan en pastisch. Jag drar slutsatsen att den i 
Teresas tycke går stick i stäv med det ”romantiska” paradigmet av 
ömsesidigt attraktion och fascination, där nedlåtenhet och avsmak inte 
passar in. Men i och med att  Teresa blir väldigt förälskad och vill gifta sig 
närmar sig historien detta paradigm, och tonen blir märkbart annorlunda  
i nästa delen, då raljerandet är som bortblåst och en glad och ivrig 
skildring av familjeprojektet tar vid. 
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Nybyggarandans lycka 

Direkt efter vigseln fick maken göra en tvåårig militärtjänstgöring i andra 
ändan av  Polen. Trots att Teresa var höggravid beviljades han väldigt lite 
ledighet, och hela släkten engagerade sig i att försöka korta ner tjänst-
göringstiden. De utnyttjade varje ”bekantskap” som kunde vara av 
betydelse, och Teresa åkte till försvarsministeriet med en personlig 
ansökan. De lyckades korta ner hans tjänstgöring till ett år. Så kom den 
lille sonen, pappan upp i dagen, med pappans blå ögon, säger Teresa 
lyriskt, hon var väldigt förälskad och väldigt lycklig.  

Ett allt överskuggande problem blev att få ett eget hem. De hade 
visserligen stått drygt tio år i varsin lägenhetskö, men det byggdes alldeles 
för lite i Kraków, säger Teresa. Hennes föräldrar kunde inte bidra med 
mycket mer än handbroderade lakan till hemgiften. Svärföräldrarna ställde 
upp och bytte sin stora fina lägenhet mot två mindre i sämre områden; 
den unga familjen fick bo tillsammans med makens syster. Teresa säger 
hon halvt retade ihjäl sig på den högröstade svägerskan som älskade att 
hålla låda, och i desperation tog hon en anställning på ett provinssjukhus, 
där familjen fick en pytteliten tjänstelägenhet på två rum, med en 
fönsterlös kokvrå. 

Även om vissa orosmoln signaleras – att maken hade fått smak för 
alkohol i lumpen, att han var lite svartsjuk på barnet och att han hade 
kort stubin – så domineras framställningen av de kommande åren av 
mycket positiva utvärderingar. Båda var statligt anställda (barnläkare och 
tandläkare) med låga löner, men de var minimalister, de såg till att få 
vardagen att gå ihop och de njöt av livet. ”Jag var så lycklig över bostaden, 
maken snickrade till sängen från plankor, med fin jugoslavisk madrass, en 
hylla för blöjor…” minns Teresa med ömhet. Hon brydde sig inte särskilt 
ifall det var rörigt hemma, men gillade att laga till någon extra god mat. 
Maken ”behövde inte strukna skjortor”. Han var händig och snickrade i 
lägenheten, och på helgerna överraskade han familjen med fina frukostar 
eller restaurangbesök. 

Maken pendlade till Kraków och arbetade extra på sin fars 
privatpraktik, men ”tjänade nästan ingenting”. Teresa arbetade mycket 
intensivt och ”höll i hela hushållet” vad gäller lön och de vardagliga 
bestyren. Hon tog hand om barnet efter dagis, hon hade främsta ansvaret 
för matlagning, tvätt, städning samt inköp, inklusive svårtillgängliga 
matvaror som kalvkött till pojken. Hon hade nattjourer och gjorde andra 
specialiseringsgraden… När jag lyssnar på den uppradningen blir jag 
alldeles matt – men Teresas ton är glad och stark och hon säger 
skrattande att hon hade så mycket energi att taket lyfte. De fick det andra 
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barnet, de fick bo för sig själva, hon hade mycket yrkestillfredsställelse…. 
Det var så bra!  

Sin roll som mor presenterar Teresa med mycket värme, och här är 
lyhördhet och intuition nyckelorden. Hon förstod bebisarnas behov och 
nekade dem varken amning eller närhet, fast då skulle man amma på 
bestämda tider. Hon kelade och busade, läste böcker och spelade in sagor 
på band, och höll i handen vid insomningen om någon av pojkarna ville 
det. Maken förespråkade strängare barnuppfostran, säger Teresa, men han 
tog också väl hand om barnen då Teresa hade jourer.  

Maken delade ivrigt med sig av sina fritisintressen till familjen. 
Storhelgerna och somrarna spenderade de i småstugeområdet vid en sjö, 
eller åkte skidor i bergen. När de sparade ihop till en billig bil blev det 
campingsemestrar i Sydeuropa! Det var fantastiska äventyr, trots att de 
fick ta med sig allt, inklusive hundra ägg och högar med konserver, 
beroende på den horribla valutakursen. Det var sjuttiotalet och med lite 
möda kunde man kunde köpa ”allting” vad gäller fritidsutrustning i Polen. 
Utmaningarna var till för att övervinnas!  

Jag får intrycket av att nybyggarglädjen, tillsammans med alla de 
praktiska bestyren, tidsbristen och den knappa ekonomin, lämnade föga 
utrymme för några distinktionsspel. För det mesta sprudlar beskrivningen 
av entusiasm och tillfredsställelse. Fast då Teresa nämner sitt avbrutna 
avhandlingsprojekt finns där en bitter ton, och en rejäl narrativ svacka 
kommer snart därefter: av den ångerfulla maken fick Teresa veta om att 
han hade haft en erotisk episod med en av hennes väninnor. Det var ett 
fruktansvärd psykiskt slag, säger hon, ett slag under bältet, dessutom helt 
oväntat i och med att deras eget sexliv blomstrade. Efter åratal av 
intensivt yrkesarbete och familjeplikter började så orken tryta: 

 
Jag gick på promenader med barnvagnen, jag var en sådan (ömt och 
stolt) mamma, jag jobbade hela tiden, men med andra barnet började 
orken ta slut… jag var 37 år, hade två barn, jag jobbade hela tiden, 
jag var städigt upp i varv – och så fick jag en sådan smocka, och då 
började jag att säcka ihop... 

 
Jag tycker mig ana en frustration över att makens felsteg var den faktor 
som stjälpte Teresas långvariga virtuositet i att förena yrkesliv och familj. 
Att vara trött och slut, att inte riktigt orka med att vara både den 
exemplariska ömsinta mamman som går på promenader och att ständigt 
vara upp i varv i arbetet, tycks vara ett misslyckande och kräva en ursäkt. 
Det för Teresa normala och önskvärda, om jag tolkar berättelsen rätt, är 
att klara både yrkesarbetet och mycket av den traditionella kvinnorollen 
med så mycket energi så taket lyfter. 
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Lägenheter och olägenheter  

Bostadsfrågan är ett ständigt gissel i Teresas framställning. Hon menar att 
de länge befann sig i en ond spiral – utan en större lägenhet kunde inte 
maken öppna den privatpraktik som skulle ge pengar till just en större 
lägenhet.  

Den gängse proceduren att få köpa en lägenhet i Bostadsföreningen 
var formaliserad och krånglig. Först fick Teresa under några år vara en 
”kandidat till medlem”, sedan ”medlem”, och då hon gifte sig fick paret 
bara ha en enda så kallad ”bostadsbok”. 

 
Det fanns listor, tilldelningar… Ordföranden kunde göra allt, det var 
för det mesta någon Partifunktionär, han hade sin egen pott utöver 
den som någon kommission hade, det vete sjutton vad för sorts 
kommission. Kommissionen bedömde turordningen och den listan 
hängde sedan någonstans. […] För att ordna en lägenhet behövde 
man en ingång till Bostadsföreningens ordförande. Man var tvungen 
att ge något till sekreteraren så att hon blev vänligt inställd och inte 
slängde ut en på en gång, någon chokladkartong så hon släppte in en 
och meddelade när herr ordförande kan träffas.  

 
Citatet skvallrar om att Teresa uppfattade reglerna inom 
Bostadsrättsföreningen som en sorts Kafkavärld. En mystisk ”det vete 
sjutton vad det var för sorts” -kommission. Ogenomskinliga procedurer. 
Listor som hängde ”någonstans”. Den svårtillgänglige herr ordföranden. 
Det enda säkra tycks var bristen på rättvisa och det att man fick vänta i 
evigheter. En uppsjö av liknande snåriga förbindelser och behovet av 
informella ingångar präglar Teresas beskrivning av ärenden och inköp 
under sjuttio- och åttiotalen. En ofantligt värdefull tillgång var då grannen 
som jobbade i köttaffären. I en fabriksaffär med kläder kände Teresa 
föreståndarinnan, och blev insläppt bakvägen för att kunna välja bland 
”exportrefuseringarna” (d.v.s. de plagg som av någon anledning inte 
skickats utomlands men ändå hade den högsta kvaliteten på den inhemska 
marknaden). Att shoppa utan bekantskaper innebar en ”jakt” med 
sällsynta lyckoträffar. 

För att köpa en tvättmaskin  ställde sig Teresa i ett komplicerat 
kösystem, betalade en subskriptionsavgift och fick bekräfta sin plats 
varenda dag i en ”kökommitté” – tills tvättmaskinerna anlände till affären 
och försvann ”på direkten”. När Teresa samlade på en speciell servis av 
handmålat porslin brukade hon vänta vid fabriksaffären precis när varorna 
kom in, då det fanns något att välja på. Hon kollade affärerna i de olika 
byarna där hon gjorde läkarbesök, där lyckades hon ibland ”erövra” en 
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såsskål eller ett fat som fattades i samlingen. Porslinet var inte särskilt dyrt 
men svårtillgängligt och därför imponerade det på gästerna: ”Det betydde 
något att ha det hemma, nästan som en guldmyntssamling”, minns hon 
skrattande. Som jag förstår blev vissa ”sällsynta” varor markörer av 
symboliskt kapital, då deras införskaffning krävde sådan omsorg. 
 

Man åberopade ständigt någon kontakt för att kunna fixa något 
ärende. För att få fixa något, för att komma in någonvart behövde 
man säga att jag är den och den personens bekant och har blivit 
rekommenderad. […] Man kände till någon själv eller så frågade man 
runt: ”Känner du någon på det stället, för jag behöver fixa 
någonting?”. ”Nej, det gör jag inte. Men vänta skall vi se vem som 
kan känna till någon.” Det var en börs av bekantskaper. 
 

När Teresa radar upp alla svårigheter ”man” var tvungen att övervinna, 
och alla strategier för att ”man” skulle få varor och tjänster, förtydligar 
hon inte ifall hon redogör för sina egna erfarenheter eller om hon även 
traderar vedertagna ”sanningar” om planekonomins baksidor – de i 
folkmun, medier och samhällsvetenskap väletablerade bilder av en 
kundfientlig och snorkig personal, obevekliga byråkratiska hierarkier eller 
de livsnödvändiga ”bekantskaperna” i affärerna (se t.ex. Giza-Poleszczuk 
1991:88ff, Marody 1991:223ff).    

  
Inkompatibla dispositioner 

I slutet på sjuttiotalet var det äntligen parets tur att köpa ut sin 
efterlängtade fyrarummare på sjuttio kvadratmeter i Kraków. Återigen blir 
paret i berättelsen ett  (euforiskt) ”vi”, och får ”sin drömlägenhet”. Teresa 
arbetade på akuten. Eftersom den yngsta pojken var väldigt försynt och 
ständigt fastklamrad vid henne, pusslade hon ihop arbetstider och 
nattjourer för att han skulle slippa gå på dagis. När arbetssituationen blev 
ohållbar sökte hon (rätt motvilligt) en anställning på Milissjukhuset, för 
att vara närmare hemmet och slippa de ständiga utryckningarna. 

Maken startade sin privatpraktik och började tjäna betydligt mer 
pengar. Han fick många ”viktiga personer” från Kraków som patienter, 
bland annat från Partitoppen; dessvärre blev han av dem regelbundet 
bjuden på spritfester.  

Och nu börjar en bitter ton att gradvis dominera Teresas berättelse 
om de nästkommande åren, då hon i sårad, indignerad och arg ton 
framställer en obönhörlig utförsbacke av konflikter och oförrätter. Hon är 
angelägen att förklara hur och varför förhållandet gick i kras. Bland annat 
kritiseras makens föreställningar om kvinnans roll i hushållet, hans 
accelererande alkoholproblem och deras diametralt skilda förhållningssätt 
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till pengar och prylar – med Bourdieus termer skulle man kunna kalla det 
att deras respektive ”dispositioner” upplevdes av Teresa som 
inkompatibla. 

En av konflikthärdarna rörde städning och diskning. Teresa menar att 
i och med den nyvunna materiella standarden accentuerades makens 
förväntningar på att en kvinna i högre grad borde ägna sig åt hemsysslor. 
För henne var hemskötseln ett nödvändigt ont som inte fick ta för mycket 
tid eller ork; helst anlitade hon ett studentkooperativ för storstädning 
någon gång i veckan. Maken hade dock en förebild i sin mamma: 

  
Teresa: Det är så han föreställde sig en kvinna, som ständigt städande, 
och för mig var det nästan förödmjukande (fnyser). 
Katarzyna: Men han blev ju kär i Er frigjord, dansande på bordet? 
Teresa: Jovars, men senare övervägde de mönster han hade med sig 
från familjen och så ville han ha (tillgjort gullegulligt) sin lilla mamma 
hemma, och då passade det inte alls längre! Dessa mönster var så 
starka att när han såg att inte jag gjorde på det viset, så: (argt) Varför 
inte?! Lilla mamma gjorde ju så, det är SÅ DET SKA VARA hemma!  

 
Det dryper av ironi när Teresa använder diminutiven lilla mamma 
(mamusia). Hon härleder makens föreställningar till hans sociala arv, och 
tillämpar starka inomkönsliga distinktioner gentemot svärmodern och den 
traditionella kvinnorollen hon får representera – trots att Teresa gjorde de 
flesta hushållssysslorna hemma vill hon inte associeras med dem.  

 
Teresa: Han var van vid att hans mor och syster ständigt putsar 
något, torkar av, städar, med någon trasa i handen. Jag hade aldrig 
någon trasa i handen, jag kom och slängde ihop middagen på fem 
minuter. Jaha, och så grälade han på mig för att jag inte diskar direkt 
efter maten; nu har jag upptäckt att det är en flykt från erotiken, 
negation, om någon är väldigt skygg och vill bli av med det som varit 
där: (låtsas vara äcklad) någon mat, det måste bort, bort! Och en 
spontan och öppen människa bryr sig inte om att diska, jag brukade 
slänga allt i vasken så fick det ligga: ”jag diskar om två timmar”. Och 
han vrålade åt mig att jag alltid lämnar disken. 
Katarzyna: Diskade han inte själv? 
Teresa: Jodå, naturligtvis, ständigt, jag brukade till slut lämna allt för 
jag visste att det går honom så pass på nerverna att han diskar själv. 
 

Det beskäftiga putsandet ses som uttryck för den sortens kvinnlighet 
Tersa, den bildade och heltidsarbetande specialisten, bestämt undanber 
sig att förknippas med. I maktkampen tillämpar Teresa passivt motstånd 
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mot makens förväntningar om hur en kvinna skall vara (alltså inte bara 
vad hon bör göra). På det narrativa bål där huslighetsidealet skall brännas 
lägger alltså Teresa sociala distinktioner och psykologi som bränsle; 
kraven på minutiös städning och diskning avslöjar ett trångsynt socialt arv 
och psykologiska förträngningar. Teresa lider underförstått inte av 
någotdera.  
 
Prinsens grodor 

Konflikterna makarna emellan accentueras i berättelsen i samband med 
mannens ökade roll som familjeförsörjare. Tidigare tjänade Teresa i 
perioder betydligt mer än maken, utan att det ”spelade någon roll” för 
henne. Nu blev hennes statliga lön futtig i jämförelsen med 
privatpraktikens vinster, vilket tycktes öka makens krav på ökad 
auktoritet och status, både inom familjen och i bekantskapskretsen.  

Han markerade enligt Teresa sin nyvunna självsäkerhet genom att 
utge sig att vara expert inom allehanda områden. På sociala tillställningar 
basunerade han ut sina ”viktiga” bekantskaper och hade långa 
utläggningar om sin yrkesskicklighet. Han började notoriskt förlöjliga och 
pika Teresa vid sådana tillfällen, och även om hon provocerades till att ge 
svar på tal så tyckte hon att dessa gräl var ytterst pinsamma. Av Teresas 
ton förstår jag att det inte var rumsrent i den bekantskapskrets som hon 
var mån om.  

 
När vi först träffades sa alla hans vänner att han var så underbar, helt 
utan fel och brister. Han var förlägen på sociala träffar, jag fick dra in 
honom med våld och introducera honom för folk. Och under dessa år 
blev det sådan förändring, att jag slutade att öppna munnen i större 
sällskap, för jag var rädd att han genast skulle kläcka ur sig något, att 
han skulle börja skryta. För han skryter hela tiden. 
 

Makens pengar förde också med sig en kamp om inredningssmak. Han 
köpte möbler som han själv tyckte var fina, bland annat en gigantisk 
hörnsoffa som tog upp halva deras vardagsrum. Teresa avskydde den. De 
tog ett stort lån och började bygga en påkostad villa, något maken 
förfäktade som sitt livs projekt. Eftersom de var förbjudet för ett gift par 
att äga två bostäder tog de en formell (av byråkratin framtvingad) 
skilsmässa. Maken började inreda huset med marmorgolv och pråliga 
detaljer; enligt henne blev det vräkigt och varken hemtrevlig eller 
bekvämt.  

Mannen framställs här som en skrytsam nyrik, och det är en skarp 
distinktion. Den kommer från en kvinna med ursprung i ”societeten”, 
utan några tvivel på sin egen stil, smak och känsla för det sociala. Det som 
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för maken är bevis på en framgångsrik livskarriär – den flotta villan, den 
pråliga inredningen, skrytet om kunskaper och bekantskaper –  bevisar för 
Teresa snarast hans mindervärdeskomplex och brist på kultivering. 

Det som anses ha frammanat makens sämsta sidor och gjort honom 
omedgörlig och aggressiv, är den ökande alkoholkonsumtionen. Det 
började lite smått redan i lumpen men spårade ur efter hans långa resa 
med sin sportklubb till Karibien.  Resan var i början på åttiotalet och 
Teresa berättar harmset hur hon ställde upp, tampades ensam med 
åttiotalets varubrist, barntillsynen under nattjourerna, vinterkylan i den 
nya lägenheten som visade sig vara dåligt isolerad – medan han festade och 
skrev entusiastiska vykort.  

Allt oftare kom maken hem berusad, drack ännu mer och slocknade 
eller – vilket var värre – muckade gräl, skällde ut Teresa och förstörde 
hennes saker. De satte in en extra ytterdörr för att inte störa grannarna i 
trapphuset. Då de vistades i stugan på sommaren försvann han ständigt på 
supturnéer. Teresa säger att hon inte var något snällt lamm, utan gav igen 
under bråken, men fick ibland söka skydd hemifrån mitt i natten. Och det 
fanns ingenstans att hämta stöd, säger hon med mycket sårad röst. Hennes 
far var död, mamman ofta bortrest, syskonen hade sina egna familjer.  

Teresa menar att hon kände sig övergiven, vilsen och bottenlöst 
ledsen. Hon sökte sig till psykoanalys och bara ”grät, grät och grät” under 
några år. Sedan sökte hon andliga och kroppsliga terapier och hon radar 
upp bland annat yoga, buddism, meditation, möten i intellektuella 
katolska grupper, rebirthing och danser med mantra. Där fann hon gott 
om budskap om att inte låta sig kuvas, att frigöra sig från det som tynger 
och att vara rädd om sig själv.  

Maken ansåg inte att han hade något som helst problem med spriten, 
alternativt att det var hennes fel att han drack. Både Teresas mor och 
svärmor menade att alla män söp till ibland, och eftersom maken var så 
underbar i övrigt fick Teresa helt enkelt finna sig i det.  

 
Jag hade känt mig så ansvarig för allting. Men jag började lära mig att 
det inte var mitt ansvar, att det inte var mitt fel, att man skyllde allting 
på mig. 

 
Om jag förstår citatet rätt kände hon sig ansvarig även för att upprätthålla 
goda relationer i familjen samt husfriden. De äldre kvinnornas  respons i 
berättelsen är att ofarliggöra ett klandervärt beteende genom att göra det 
könsspecifikt (jfr Martinson 1994). När alkoholmissbruk görs till något 
manligt, blir det förklarligt och godtagbart, näst intill en naturlag, vilket 
normaliserar beteendet och fråntar den konkreta mannen ansvaret. Av 
Teresas ilskna ton förstår jag att hon inte skriver under på den regeln. 
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Teresa säger att maken öste galla över de terapier och idéer som 
förvred huvudet på henne.  
 

Han började betrakta mig som en idiot, sade jämt att jag var dum, 
sade fula ord till mig då barnen var med, om hur dum jag var. Jag 
visste att jag inte var det, att jag hade stora kunskaper, att jag var 
påläst, att jag var det-och-det. 

 
Att bli betraktad som dum tycks vara sista spiken i den äktenskapliga 
kistan. Som jag tolkar den narrativa ”duellen” är Teresa sårad, men ändå 
säker på sitt intellekt, som både bildad och högutbildad (som uttrycket 
det-och-det troligen syftar på), även då hennes självförtroende är på 
botten. Hon vägrar att ta till sig förolämpningar på den fronten. 

Teresa menar att de olika terapierna gav henne styrka och mod och 
hon begärde att (den chockade och förorättade) maken ensam skulle 
flytta till det nybyggda huset. De två tonårssönerna, vittnen till alltför 
många bråk, ställde sig bakom hennes beslut och valde att bo kvar i 
lägenheten. Teresa fick dock många varningar från släkt och vänner att 
hon genom att verkställa skilsmässan skulle förlora den enda 
förmögenheten de skaffat genom åren:  

 
Folk skiljer sig inte, flyttar inte isär, för det är så svårt beroende på 
bostadsbristen och de gemensamma egendomarna de skaffat. […] Vi 
hade satsat alla våra pengar på resor, inget sparat, inget undanlagt, 
ingenting under alla dessa år – och allting investerades i husbygget.  

 
Den detaljrika och angelägna skildringen av bråk och oförrätter samt av 
de ekonomiska svårigheterna vid skilsmässan låter ana att Teresa, trots 
alla i sin mening goda skälen, känner sig på en värdemässigt osäker mark. 
Hon levererar en noggrann motivering för att visa att hon är en förståelig, 
moralisk person. Den egna goda viljan och det omöjliga i att fortsätta 
förhållandet måste bevisas bortom varje rimlig tvivel. Här anar jag 
orientering mot en stark kulturell berättelse om äktenskaplig sämja och 
en sammanhållning i nöd och lust. 

 
Narrativ revansch 

Teresa säger att hon njuter av livet och återigen tror på sig själv. Hon må 
vara barskrapad men är lycklig och energisk, ständigt i farten med att gå 
på kulturevenemang, föreläsningar och andliga möten. Så ofta hon har råd 
åker hon på (billiga) resor, hämtar förebilder i bekantas vardagsliv i Rom 
eller Paris och förverkligar dem i sitt hem. 
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Sönerna bor med henne. Den äldre är duktig och energisk och fixar 
det mesta själv, men den yngsta är blyg och känslig. Teresa har skickat 
honom till en friskola med färre elever i varje klass; föräldrarna får betala 
saftiga avgifter, men det tycker Teresa det är värt. Hon går upp varje dag 
och gör frukost till honom, annars får han inte i sig någon mat. Oftast 
lagar hon även middag till sig själv och pojkarna, fast det får gå snabbt och 
effektivt! Sönerna beundrar henne, säger Teresa leende, för att hon så 
blixtsnabbt kan fixa något gott på en halv timme (det påminner mig om 
beskrivningen av hur hennes mor ”trollade” fram middagar). 

Maken (Teresa benämner honom så även när hon pratar om nuet) 
gifte om sig inom kort. Teresa härmar med nedlåtande ironi den nya fruns 
pipiga röst, och menar att denna gör sig hjälplös och vill bli beskyddad 
och försörjd. Dessutom har denna kvinna ingen vidare ”uppfostran” i 
sociala situationer. Maken har däremot Teresa rätt god relation med: ”Jag 
är så glad att det är slut att jag vill honom bara väl”. Han fortsätter med 
sin mottagning i hennes lägenhet, eftersom den ligger så centralt, bidrar 
med pengar till hushållet, fikar och småpratar med henne och sönerna 
flera gånger i veckan. De är snälla och artiga mot varandra, men trots de 
goda stunderna finns rester av gammalt groll kvar, och ibland ger det sig 
till känna: 
 

Igår sade han till mig: vet du, när jag gifte mig med dig så var du en 
smart tjej, och nu är du en komplett idiot, och jag sade tack, jag bryr 
mig inte. (ler överseende) Oh Gud, vad jag imponerade på honom… 
Han kom från en familj av medelklass, eller lägre från början, och 
träffade plötsligt en kvinna som varit ute i den stora världen. Min mor 
kom och hälsade på dem, vacker, belevad,  elegant i hatt, och 
antydde att hon gör en sådan fin gest om hon duar hans mor... Hans 
familj blev helt förstummad, de skaffade sig nya kläder, han 
förebrådde mig hela livet för hur min mor fantiserade. Jag kände till 
det, men inte han, inte till en början, så när han hörde talas om slott 
och allting….[...] Då var jag redan läkare och avdelningschef, och han 
trodde säkert att han gjorde ett kap när han gifte sig med mig. 
 

Teresa återgår här till den raljerande tonen från början av kärlekshistorien 
och visar det distinktionsartilleri som hon skulle kunna fyra av – om hon 
bara hade velat. Visserligen säger hon att hon inte bryr sig om hans 
föraktfulla epitet, men säger det med indignation i rösten, och ger en 
minnesbild av den gamla konfrontationen mellan familjerna. I den 
poängteras skillnaderna i självkänslan och innehavet av kulturellt och 
socialt kapital. Makens familj blir förstummad av Teresas mors subtila 
antydningar (inte skryt) om högre sfärer.  
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Den berättade maktkampen kretsar i mångt och mycket kring frågor 
om genusdispositioner, vilka i Teresas resonemang hör ihop med vissa 
sociala skikt. Då den blivande maken uppvisar både viljan och förmågan 
att anpassa sig till de normer som gäller i Teresas umgängeskrets, görs 
hans tafatthet acceptabel och attraktiv genom att den blir manlig och 
genom att han lärde sig snabbt. Däremot betraktas den burdusa och 
skrytande manligheten av Teresa (och underförstått hennes släkt och 
vänner) som ”nyrik”, irriterande och  patetisk. Att han förväntar sig 
underordning och traditionella kvinnoplikter av sin fru gör inte saken 
bättre.  

I sin självpresentation som (ex)maka och mor är Teresa en älskande, 
vidsynt, pålitlig, energisk och välmenande kvinna med stor integritet. Det 
spelar ingen roll att den killen hon förälskat sig i är oglamorös och att 
hans familj inte har stil. Hon älskar honom, gläder sig åt deras 
gemensamma familjeprojekt, uppskattar alla hans (marginella) insatser i 
hemmet och lär sig att dela hans fritidsintressen. Den i början så 
överlägsna kvinnan tar sig med liv och lust an det gemensamma projektet, 
utför helhjärtat ett gediget arbete på många fronter för att familjen ska ha 
det bra, är minimalist och nöjer sig med knapp levnadsstandard. Men hon 
låter sig inte behandlas hur som helst. När maken förhäver sig i berättelsen 
allt mer på Teresas bekostnad återvänder hon till det ”jag” som tvingas till 
ett långtifrån enkelt beslut att lämna gemenskapen och måste finna sin 
egen väg, motströms traditionella (av ”folk”, släkt och vänner företrädda) 
förväntningar och värderingar.  Hon finner styrka i sitt sociala ursprung, 
sitt intellekt och sin yrkesidentitet, och i berättelsens slutspurt aktiverar 
de ursprungligt signalerade distinktionerna. 
 
 

Bernard 
 

Viljestyrka 

I Bernards självpresentation vad gäller kärleksrelationer, familj och 
vardagsliv dominerar en humoristisk framställning av hans viljestyrka, 
ibland angränsande till chevaleresk tjurighet. Här ligger betoningen på 
externa förhinder och komplikationer, som det lugna och självsäkra 
berättarjaget tar sin an.  
 Bernard säger att han i sin ungdom ratade en mycket snygg (kunde 
ha blivit Miss Polen) och intelligent (undervisar nu på Harvard) tjej av 
god familj. Hennes och hans föräldrar var kära vänner och drömde om att 
barnen skulle bli ett par. Inte minst var tjejen väldigt kär i Bernard och 
riktigt efterhängsen, säger han och skrattar godmodigt. Men han satte sig 
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på tvären: ”jag hade vissa fördomar, jag gillar inte när någon försöker 
propsa på mig något”, säger han. 
 Ingen motivering ges till varför det blev Monika han gifte sig med, 
däremot betonas föräldrarnas negativa reaktion. Då det visade sig att det 
var ”allvar” blev det ett rejält bråk. Föräldrarna använde släktens förkärlek 
för ”historia” för att argumentera att det var ett galet infall och att han var 
alldeles för ung.  
 

Bernard: De sade att det [äktenskapet] inte kommer att bestå, men 
jag sade att jag utgick ifrån att det var min egen tid, och att jag själv 
skulle bestämma över det. Och alla var hela tiden emot, mina 
föräldrar kom inte ens på bröllopet!  Så till den graden! 
Katarzyna: Så de använde historien som exempel… 
Bernard: Ett negativt exempel, just så! Men jag har aldrig brytt mig 
om det och jag har alltid gjort vad jag tyckte själv. Ibland har jag 
förlorat, men just i äktenskapet har jag vunnit (skrattar), jag har levt 
med människan i tjugo år och ingenting händer… 

  
Bernard menar att flera ungdomar i släkten tidigare råkat ut för en 
liknande bojkott, då de tilltänkta inte ansågs duga till make eller maka. 
Men så brukar det visa sig efter några år att paren ändå är lyckliga. 
Bernard betonar också sitt orubbliga beslut att det nygifta paret inte 
skulle bo hos hans föräldrar, trots att lägenheten var så stor. För många 
kockar förstör soppan, menar han. 
 

Bernard: När jag höll på och packade mina saker för att flytta till 
studenthemmet … Fast det fanns förutsättningar för att vi skulle 
kunna bo där med frun… 
Katarzyna: Ni skulle rymmas? 
Bernard: Naturligtvis!.. (defensivt) Men jag sade att jag INTE 
VILLE!!! Och då sade mamma något otrevligt när jag tog mina 
saker, och sedan hälsade jag inte på dem på tre månader. Men så 
träffade jag far av en slump någonstans, och så började det mildras 
och mildras… 

 
Det ”jaget” som  presenteras ovan är ståndaktigt och vet sitt bästa. 
Bernard säger vidare att ”eftersom frun var närmare examen på sina 
studier, så bestämde vi att jag skulle börja jobba”. Han avbröt sina 
dåvarande studier och undervisade som forskningsassistent. Det är rätt 
sällsynta tillfällen i berättelsen då Bernard ingår i ett ”vi” med frun vad 
gäller besluten; främst skildras de gemensamma åren utifrån ett 
handlingskraftigt, utåtriktat ”jag”. I intervjuns stund arbetar Bernard som 
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lärare och fortsätter samtidigt med ett fackligt engagemang på riksnivå. 
Han säger att både han och frun har ”dille” på politik och fackligt arbete 
på varsitt forum. För Bernards del innebär det många resor Polen runt, 
och även om han känner sig trött och sliten så uppmanas han hela tiden 
av kamraterna att fortsätta; de menar att han är oumbärlig. Bernard 
uppskattar att frun har varit så ”tolerant” mot hans infall och vilda idéer, 
säger han skrattande.  
  
Stridsuppgifter  

1980 blev Bernard på grund av sitt politiska engagemang i 
Solidaritetsrörelsen tvingad att säga upp sig från arbetet och lämna 
Kraków. Han valde att åka till sin farmors by och syssla med jordbruk, 
han kom hem på helgerna. ”Frun orerade om detta många gånger, men jag 
bodde där i nästa fyra år”. Sina bedrifter i att få köpa den nuvarande 
insatslägenheten, och att dessutom få den i beboeligt skick, är ett tema 
Bernard presenterar med odelad stolthet. Varje vecka, innan han åkte iväg 
från Kraków, gick han till Bostadsföreningen: 

 
På måndagarna hade jag en stridsuppgift –  vi bodde i den pyttelilla 
lägenheten och det gällde att byta den till en större. Och jag gick 
varje måndag till herr ordförande [i bostadsrättsföreningen], och man 
kan säga att jag till slut tjatade mig till den, för vi fick en större 1981.  
 

Det militära uttrycket ”en stridsuppgift” antyder att en i grunden fientlig 
institution besegrades medelst långvarig belägring, tjat och utnötning. Till 
slut orkar inte fienden –  personifierad i herr ordförande –  att neka dem 
den lägenhet som de egentligen har all rätt till. Bernards bestämda 
övertygelse i citatet är att utan den tidsödande strategin hade de inte haft 
någon större chans. 
 Därmed inte sagt att tilldelningen löste alla problem – det gällde 
också att få den nybyggda lägenheten i beboeligt skick, det vill säga att 
åtgärda allt byggslarv och alla bristfälligheter. För detta krävdes otaliga 
konfrontationer med de av föreningen anställda hantverkarna. På grund av 
sin politiska ”utvisning” från Kraków kunde Bernard hålla ett öga på 
reklamationsärendena mest under helgerna. Brist på tillsyn resulterade 
omedelbart i sämre arbetsdisciplin bland hantverkarna. 

 
Jag jobbade med lägenheten, för även om vi hade fått nycklar så var 
det omöjligt att flytta in. Jag försökte att sätta upp elledningarna – 
och så fort jag slog med hammaren i ena ändan av väggen så ramlade 
färgen i andra ändan av. Det var ett fasansfullt klåperi! Kaklet och 
väggputsen fick bytas ut två gånger, och det var andra strul inom 
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garantin, så det dröjde runt åtta månader. Det skulle gå fortare om 
jag hade befunnit mig på plats i Kraków, men jag var ju inte här. 
 

Här beskrivs det enda möjliga sättet att få reparationerna gjorda: att tjata, 
protestera och hålla handen på pulsen. Självklarheten i den korta 
minnesbilden av ”fasansfullt klåperi” – och underförstått vidden av 
Bernards bedrifter – får näring i en hel uppsjö av svart retorik om 
byggbranschens brister under planekonomin, då kvantiteten anses ha 
belönats före kvaliteten (se t.ex. Kuron och Zakowski 1996:120-126, 
Dziegiel 1998:221-255). Hantverkarna avlönades troligtvis för antalet 
målade eller kaklade väggar. Ifall utförandet lämnade övrigt att önska var 
det upp till kunden att ta upp ”striden”. 
 
Tillgjord tafatthet och andra tekniska drag  

Bernards förhållande till de praktiska bestyren i hushållet presenteras med 
humor. Han hinner inte med så mycket, fast om det skulle behövas så kan 
han göra allt i hushållet, säger han stolt, det har han lärt sig av sin 
mormor. Mormor var en snäll människa som tog hand om flera barn i 
släkten då deras föräldrar blivit sjuka eller hade andra motgångar i livet; 
när Bernards föräldrar hade en lång rehabiliteringsperiod efter en 
trafikolycka hamnade därför han och lillasystern i mormoderns 
barnaskara. Där hjälpte alla barnen till med de praktiska göromålen. 
Policy var att oavsett kön skall alla lära sig alla sysslor. Även om Bernard i 
sten vägrade att lära sig att virka och brodera (”för det var bara för 
jäntor!”) så fick han kunskaper i matlagning och bakning, tvätt, strykning, 
och lagning av kläder.  

 
Mormor har lärt mig att var och en bör kunna allt. Så det är inget 
problem. Fast jag skryter inte direkt hemma att jag kan stryka 
skjortor eller sånt, för då skulle jag på en gång bli förpassad till att 
göra det (skrattar godmodigt).  
 

Bernard antyder alltså att han håller vissa av sina färdigheter dolda inför 
frun, annars skulle han behöva stryka (sina egna) skjortor. Liknande 
beteende hos kvinnor – det att dölja eller förneka huslig skicklighet – 
kallas av den feministiska folkloristen Susan S. Lanser  (1993:36ff) för 
”påstådd inkompetens”. Den sägs vara ett kulturellt godtagbart sätt att 
göra motstånd mot den traditionella kvinnorollen – kvinnan ifrågasätter 
inte de till hushållsarbetet kopplade föreställningar om kvinnlighetens 
själva essens, hon uppvisar bara en personlig brist i att leva upp till 
normen. Då taktiken tillämpas av en man blir dynamiken helt 
annorlunda. Inkompetensen i hushållet utgör inget hot mot kulturella 
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uppfattningar om ”manlighet”; den manliga imagen snarare förstärks 
(1993:39). Då Bernard humoristiskt presenterar sig i ett underläge 
gentemot frun, och säger att han skulle bli ”förpassad till” att stryka 
skjortor, vänds taktiken snarare mot ett ideal av jämställdhet och rättvisa i 
arbetsfördelningen hemma. Då den tillgjorda tafattheten närs av kulturella 
förväntningar på den traditionella mansrollen, går Bernard fri från 
misstankar om att kunna prestera en struken skjorta. 

Vidare säger Bernard att han under sitt äktenskap har vägrat att 
dammsuga. ”Jag avskyr dammsugaren!!!”, säger han med eftertryck och 
ruskar illustrativt på sig. I föräldrahemmet föll dammsugning, vaxning och 
efterputsning av alla golven i den stora gammaldags lägenheten på hans 
lott. Föräldrarna hade hälsoproblem efter olyckan och dessutom 
tidskrävande arbeten. Så efter mångårigt städande lovade han sig själv dyrt 
och heligt att aldrig, aldrig befatta sig med dammsugaren i sitt eget hem. 
Och där är han konsekvent. Han kan ta ut mattan och piska den. ”Från 
början var det bråk om att jag skulle dammsuga, men jag sade blankt nej”.  

Den personliga livshistorien som städveteran används här för att 
rättfärdiga vägran att göra det trista och repetitiva jobbet. Bernards 
ståndpunkt presenteras som en personlig idiosynkrasi, där inga 
möjligheter till förändring är möjliga. Han har bestämt sig en gång för alla 
och familjen får finna sig i det.  

I relationen till kvinnor anser sig Bernard vara ”chevaleresk och 
artig”. Då han förklarar hur beslutsfattandet i hans parrelation brukar te 
sig drar han leende en parallell till sina föräldrars äktenskap. Där brukade 
mamman tycka till en massa och oja sig, pappan tog ett kort och definitivt 
beslut.  

 
Pappa hade alltid den avgörande rösten, fast mamma trodde att det 
var hon som bestämde allt. Och förresten så har vi en liknande 
situation hemma hos oss! Jag håller alltid med min fru! Jag säger aldrig 
att hon har fel! Men det är ett teknisk drag – håller man med 
kvinnan, så blir hon glad för det, och tänker inte på vad som händer 
sedan (skrattar).  Jag strävar alltid efter att det skall bli som jag vill, 
men utan gräl och bråk. För har man ett storgräl så kan man inte alls 
kommunicera. Efter cirka femton års äktenskap hade vi ett 
meningsutbyte en gång, och då sade jag ’Ja, du har rätt!’, och frun 
sade (imiterar en ilsken röst) ’FAN också! Du säger alltid att jag har 
rätt, och du gör ändå som du vill!’. Och då sade jag ’Ja, det har du 
rätt i !’ (skrattar hjärtligt) Ja, det var ett rejält bråk. Men man får vara 
duktig på att få sin åsikt igenom…   
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Här förklaras diskussionerna och grälen makarna emellan i termer av kön. 
”Kvinnan” tillåts vinna i de muntliga konfrontationerna, medan Bernard 
tar hem spelet i det långa loppet, då frun glömmer att bevaka 
konsekvenserna av det de kommit överens om. Även om frun sägs härskna 
till och genomskåda hans strategi blir hon humoristiskt avväpnad med just 
denna.  
 Bernard stödjer sitt ”tekniska” drag på en generalisering om att 
”kvinnan” blir glad av medhåll – en sanning till den graden oproblematisk 
att det inte tycks spela någon roll att jag som lyssnar också är en kvinna. 
Individuella reaktionsmönster överförs till könstypiska repertoarer (jfr 
Martinsson 1994) och Bernards humoristiska recept för familjefriden 
tycks vara en vänlig tjurskallighet – svårantastlig i och med att den förenas 
med chevalereskt undanglidande.  
 Berättarjaget får i hela sin berättelse sista ordet, i konfrontationerna 
med nära och kära och i de praktiska bravader som gäller lägenheten. 
Bernard bevisar inte bara sin integritet och viljestyrka, utan även det 
snillrika i sina taktiker och klokheten i sina beslut. Det skapas ett lugnt, 
självsäkert och humoristiskt ”jag” som uppskattar att frun är så förstående 
och tolerant mot alla hans infall och hans obevekliga strävan efter att det 
skall bli som han vill. 
  
 

Laura  
 

Kärleken och järnridån 

Lauras självpresentation som kärlekspartner kretsar kring två mycket 
skilda förhållanden, som båda finns i hennes nuvarande liv, fast på olika 
villkor. En gång upplevde hon en överväldigande romantisk passion som 
satte ”en total prägel på hennes liv”, men hon gifte sig och lever 
tillsammans med en annan man. De två berättelserna skiljer sig starkt i 
modus. 

I bilden av sig själv som ung kvinna betonar Laura sin frihet, 
självständighet och bohemiska livsstil. Hennes förebild var inte mamman, 
den hängivna hemmafrun, utan mormodern, som i mogen ålder utbildat 
sig till barnmorska för att ha egen ekonomi. Mormor var känd i hela 
trakten för sina talanger vad gäller sång, spex, improvisationer och 
maskerader. Laura är också förtjust i sina äldre kvinnliga släktingars 
metoder för att få mannen (”huvudet” i familjen) att göra det makan 
(”halsen”) önskar sig. 

Laura förenade sina studier på Musikhögskolan med att ge 
musiklektioner och framträda med ett band; hon var van vid att ha 
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”visserligen lite, men egna pengar”. Till släktens förfäran bodde hon 
ensam i en egen liten lägenhet och rörde sig ledigt i Krakóws 
konstnärskretsar. Trots att hon betraktades som mycket attraktiv, säger 
hon, gav hon nog omedvetet igen för faderns svek. Männen hölls på 
sträckbänken med en bitsk och ironisk distans. Men så i 20-års åldern 
träffade hon en dansk kille, Jens – och de blev ofantligt förälskade, säger 
Laura, en total, omvälvande passion…! 

Beroende på järnridån utsattes dock denna passion för allehanda 
förhinder. Laura betonar dels rent praktiska svårigheter att träffas, och 
dels sin upplevda annorlundahet i Väst, ett sorts öststatsmedborgares 
minder-värdeskomplex.  

Sina första resor till Väst kallar Laura för omtumlande ”utflykter i en 
overklighet”. Men det tog ett helt år innan hon fick åka till Danmark för 
första gången, och var även därefter främst oftast hänvisad till hans besök 
på grund av den omständliga utreseproceduren och valutaskillnaderna: 

 
Han skickade inbjudan, jag ansökte om passet och så väntade jag, 
och väntade, och väntade i evigheter! Det var vansinne, idag kan man 
inte ens föreställa sig detta, det var ett sånt skandalöst, horribelt 
förhinder! Inbjudan var giltig i tre månader, men allting dröjde så 
länge att den gick ut, och han kunde inte begripa varför i all sin dar 
han skulle skicka en till.  ”Men jag HAR ju skickat!” ”Jovisst, 
MEN…” Och telefoner – när jag ville prata med honom så fick jag 
beställa ett samtal och vänta i TRE DAGAR på att bli kopplad! Hur 
skulle jag veta var jag skulle få tag på honom om tre dagar, på 
universitetet, hemma, kanske på tidningsredaktionen? Vilket nummer 
skulle jag beställa? Det var ju rena paranoian!!! Så till slut formades en 
sorts aura kring honom, som att han var… ouppnåelig. 
 

Jens föreslog omgående att de skulle gifta sig, men då tog inte Laura 
honom på allvar, eftersom de var så unga. Sedan upprepade han aldrig 
förslaget. Hon tror att han var orolig för att rycka henne ur den sociala 
kretsen där hon kände sig som fisken i vattnet. Då led hon av att han 
tvivlade på hennes förmåga att anpassa sig i Danmark – samtidigt som det 
gav henne en tankeställare. Hon som annars var så självständig och 
självsäker skulle behöva bli omhändertagen i Väst, också rent ekonomiskt 
på grund av den gigantiska valutaskillnaden. 

Trots alla förhinder blomstrade romansen under närmare tio år. Men 
situationen blev alltmer olidlig för Laura och hon funderade stundtals på 
att ta livet av sig. De kunde träffas två – tre veckor om året, Jens liknade 
en imaginär riddare i fjärran, och i ”verkligheten” i den närmaste 
omgivningen fanns många intressanta bekantskaper – och många män som 
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mer än gärna ville gifta sig med henne. När hon lärde känna den lugne, 
vänlige, elegante och väluppfostrade Jerzy bestämde hon sig för att gifta 
sig med honom. Hon hoppades nog på att Jens skulle dyka upp i sista 
stunden och avstyra det hela, säger hon med självironiskt skratt. Men 
trots att hon skickade ett brev till honom en hel månad före bröllopet så 
kom det fram först tre dagar efter tillställningen! Budskapet är att 
postgången mellan öst och väst sig av ideologiska skäl inte rörde med 
blixtens hastighet och därför fördärvade den sista chansen. En stund 
senare funderar hon dock på om det ändå inte var till det bästa: 
 

När jag reste runt i Europa, med honom och andra bekanta, så insåg 
jag att tyvärr …  (funderar) att man aldrig är sig själv i ett annat land, 
man är alltid invandrare. […] Och förresten så hade jag inga pengar… 
Jag skulle åka dit som vem? Om han någonsin skulle förebrå mig… 
Det behövde inte bli så, men utifall, om några år, att: ’du var fattig, 
jag har tagit mig an dig’… Så jag insåg att det skulle jag aldrig ha stått 
ut med. 

 
Den ömsom upprörda, ömsom uppgivna redogörelsen för alla förhinder 
som den romansen stött på (byråkratins obegripliga flaskhalsar, krångliga 
reseprocedurer, ofantliga valutaskillnader) sker i ett enligt Laura 
annorlunda ”nu”, då man knappt kan föreställa sig de gångna 
svårigheterna. Laura förstår sin passions fördärvade chanser till att bli 
äktenskap genom den väletablerade förklaringsmodellen ”att skylla på 
systemet”, baserad på känd repertoar av svart retorik gentemot 
öststaternas politiska och ekonomiska verklighet (jfr Marody 1991, 
Drakulic 1994, Dziegiel 1998).  
 Men historien slutar inte där. Jens vägrade att tro att bröllopet ägt 
rum, säger Laura, han var helt förkrossad, kom till Polen efter några 
månader för att kolla att det var sant… Först var Laura skräckslagen, men 
sedan presenterade hon Jens för den nyblivne maken – och eftersom Jerzy 
har varit allmänt tolerant mot de vänner och bekanta som ständigt omger 
henne, har också Jens blivit en sorts vän till familjen. Och Laura fortsätter 
att träffa honom. Med ömsom lite urskuldande ton, ömsom okynnigt 
leende och med ögon som strålar, berättar hon om tillfällen då de stämt 
träff utomlands eller funnit lite enskild tid när han är på besök i Polen – 
och då de ”hittat på dumheter”.  

 
Huslig huvudvärk  

Lauras berättelse om äktenskapet börjar med en historia om en 
framgångsrik tillämpning av manipulation. Efter bröllopet flyttade Jerzy in 
i hennes lägenhet. Laura var van vid en oregelbunden och lite bohemisk 

253



livsstil och att ha många järn i elden, bland annat undervisade hon i 
musikskolan och spelade i ett band. Ändå tog den nyblivne maken för 
givet att hon även skulle ta hand om hela hushållet. Laura berättar 
indignerat: 

 
Visst, hemma hos mamma kunde jag göra precis allting om det 
behövdes: fixa, städa, måla. Men när jag flyttade ihop med min man 
så tänkte jag att det får jag bara inte visa! För jag märkte att jag 
städade och plockade undan och bar ut sopor medan han bara satte 
sig bekvämt med en tidning. Då tänkte jag (argt) OOO NEJ!!! Så jag 
bestämde mig för att jag skulle ha huvudvärk och må dåligt i tre 
månader.  
 

Jag minns att jag var helt förbryllad över denna vändning i historien: 
denna emanciperade kvinna betonar först argt sina välgrundade argument 
för arbetsfördelning i hemmet, och visar därefter att hon valt en försåtlig 
strategi för att uppnå rättvisan. Hon fortsätter indignerad: 
 

Visst var han väl trött efter jobbet, men det var jag också! Jag hade fyra 
deltidsjobb, jag gick ut på morgonen och kom hem på kvällen, och då 
städade och diskade jag för att det skulle vara rent och fint! Jerzy var 
snäll och öm och subtil, det måste jag säga, men han var inte särskilt 
observant. Jag fick köra med:  ”Ooo, vad jag har ont i huvudet 
idag…!” Eller: ” Ooo, vad jag mår dåligt ikväll…!”. Och först då sade 
han: ”Men snälla du, gå och vila en stund, jag kan väl städa”. Efter tre 
månader slutade jag att låtsas och sade att jag mådde fint, men han 
tyckte ändå att jag borde lägga mig och vila efter jobbet. Männen 
utgår ifrån att allting är sant, de fattar inte att man kan använda lite 
list eller manipulation. 

 
I citatet använder sig Laura av stereotypen om det svaga könet, så maken 
kan agera som en chevaleresk gentleman gentemot sin bräckliga fru. Trots 
Lauras bestämda framtoning finns här en tydlig motvilja mot öppna 
konflikter, och hon är helt nöjd med resultatet. Här skapas en stark 
genusdistinktion mot männen, den del av mänskligheten som inte 
begriper sig på list och manipulation. Även om jag av den ivriga och 
stundtals smått aggressiva tonen anar att om ”huvudvärksmetoden” inte 
hade fungerat så skulle Laura använda sina argument om fyra deltidsjobb 
– men, och detta tema återkommer i hela hennes levnadsberättelse, hon 
visar att hon föredrar indirekta metoder som låter mannen ta beslut. 
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Traditionen av fruntimmerslist 

En släkttradition som har en alldeles speciell plats i Lauras hjärta är 
”fettisdagsmiddagarna” för enbart den kvinnliga delen av släkten. Laura är 
med och organiserar, deltar i och dokumenterar tillställningarna. Varje år 
på fettisdagen samlas kvinnor i alla åldrar kring ett dignande bord, 
utklädda efter något tema, och har helt sanslöst roligt tillsammans, säger 
Laura. De äter och pratar, framför sketcher och satirer, hittar på egna 
sånger och berättar historier ur livet. Allt mellan himmel och jord kan få 
sig en känga – bland annat de äkta männen. Kvinnorna brukar dela med 
sig av historier om alla de små manipulationer och tricks som de lyckats 
med i sina parförhållanden, och de humoristiska anekdoterna med 
efterföljande skrattsalvor framställs av Laura som en berusande källa till 
njutning och maktkänsla: 
 

Dessa middagar är helt suveräna för då får man verkligen prata om 
allting, för det finns inga karlar. Då känns det att männen har 
egentligen inget att säga till om, inte när allt kommer kring. Klart de 
kan tycka till – men man gör ändå som man vill. 

 
De kaxiga påståendena sker alltså i slutna sällskap, med skratt och 
anekdoter som förmildrande och trivialiserande medel. Även om många av 
de kvinnliga släktingarna har rätt traditionella roller hemma, så framställer 
de sig i ett ironiskt självvalt underläge; egentligen är det de själva som styr. 
Makthierarkin utsätts därmed för en svindlande perspektivförskjutning.  I 
den släkttradition Laura så uppsluppet skriver in sig i är alltså kvinnorna 
stolta över sin husmorskompetens och sin dolda ”kärringdominans”. De 
skryter över att få styra maken (beslutsfattaren) med indirekta medel. 
Lauras egen historia om ”den husliga huvudvärken” ligger av allt att döma 
helt i linje med fettisdagsmiddagarnas receptsamling för mer rättvisa och 
inflytande i äktenskapet.  
 Fast i Lauras fall blev effekten över all förväntan... Det visade sig till 
hennes förvåning att Jerzy var en äkta stugsittare som alldeles utmärkt 
trivdes med att få sköta hushållet och sedan barnen, medan hon har fått 
vara den driftiga och utåtriktade parten. Även om Laura tycker att 
arrangemanget är mycket bekvämt och bra, är det faktum att Jerzy ”bara 
är hemma” inte alldeles oproblematiskt för henne.  
 
Driftig och inkompetent  

I jämförelse med sin mammas hemmafruroll säger Laura sig ha valt ”en 
annorlunda modell”. Som ung musiker levde hon ett självständigt och 
bohemiskt liv, ansvarade för egen försörjning och stödde även sin mamma. 
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Då hon gifte sig fick hon Jerzy att hjälpa till i hushållet. Och då barnen 
var små ”bestämde vi att tyvärr en av oss måste vara hemma”, säger Laura 
med ett bekymrat och ursäktande tonfall, eftersom alternativet att anlita 
någon främmande kvinna för dyra pengar var otänkbart. 

”Så vi bestämde att Jerzy skulle vara hemma och att jag skulle jobba, 
och så har det blivit”. Han var föräldraledig med yngsta dottern och har 
sedan dess haft huvudansvaret för hushållet. Det är Jerzy som skickar 
barnen till skolan,  lagar lunchen och kvällsmaten, gör inköp och andra 
små ärenden. Laura har fått styra och ställa över var de ska bo, vilka 
ombyggnadsprojekt de skall ha och vad de ska satsa på, säger hon 
beklagande, och menar att Jerzy inte direkt har några egna planer och 
idéer för livet. Han har hela tiden funnit sig tillrätta i hennes beslut. 

De senaste åren har makarnas huvudsakliga levebröd varit att 
framträda för turister med ett folkloristiskt band. Här är Laura ansvarig 
för det mesta – arrangemangen, tidtabellen och marknadsföringen, medan 
Jerzy sköter bokföringen i hemmet. Då kvällarna ofta blir sena sover 
Laura ut på morgnarna och maken ger barnen frukost. Hon har kvar sin 
anställning på musikskolan, fast med tanken på lönen är det mest ”en 
hobby”. Hemma har Laura huvudansvaret för ekonomin samt viktiga 
ärenden och projekt, t.ex. renovering. Stolt berättar hon hur hon styrde 
ombyggnaden av familjens sommarhus och skrev detaljerade punkter för 
hur den något skräckslagne Jerzy skulle gå till väga med omläggningen av 
taket. På Lauras lott faller också kontakten med bådas släkt och vänner; 
och det är inte lite att hålla reda på, i och med att hon uppmärksammar 
allas högtidsdagar, skriver en mängd brev, spelar på bröllop och 
begravningar, och älskar att anordna stora släktsammankomster.  

Lauras förhållande till hushållsarbete är långt ifrån entydigt. Till 
exempel säger hon: ”jag anlitar en dam som hjälper mig att städa”, och 
tillägger ivrigt ”Jag älskar att göra det, men jag har inte tid!!!”, för så fort 
hon börjar ringer telefonen om någon konsertbokning eller något annat 
ärende. Matlagning, å andra sidan, är Laura inte bra på. Här berättas att 
på julaftonen 1981, då det rådde utegångsförbud på kvällen 
(krigstillståndet), lyckades Laura i alla fall hämta julmaten från sin 
mamma och det blev räddningen för middagen – “för jag kan ju inte göra 
någonting, ha, ha”, säger hon ironiskt och blinkar menande mot mig. 

Laura tycks alltså obenägen att utmana den kulturella normen om 
kvinnans omsorgs- och hemmaorientering. Trots att maken är ”hemma” 
framställer hon städningen som sitt eget ansvar; en omtyckt syssla hon 
dessvärre inte hinner med. Matlagning har hon ingen talang för – denna 
gång med en ironisk blinkning. Laura uppskattar alltså hemarbetet (i 
synnerhet sin mammas) men slingrar sig ur det för sin egen del. Hon tycks 
obenägen att göra något uttalat brott med den av sina släktingarna hållna 
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uppfattningen om kvinnliga kompetenser och ansvarsområden, utan hyr 
en annan kvinna att göra jobbet. Hon säger ”jag är inte bra på det” eller 
”jag hinner inte” istället för ”jag vill inte”. Taktiken av ”påstådd 
inkompetens” och tidsbrist kan tolkas som ett dolt motstånd mot den 
traditionella kvinnorollen,  då syftet blir att distrahera och ofarliggöra de 
egna avvikelserna från normen – medan ett uttalat motstånd kunde väcka 
mer uppmärksamhet och sociala konsekvenser (jfr Lanser 1993:41ff). Sina 
andra sätt att visa omsorg om familjen, exempelvis genom att fixa ärenden 
(se nedan), är Laura å andra sidan uttalat stolt över. 

Laura är högutbildad och har ett konstnärligt yrke; hon menar att 
spelandet och det intensiva sociala livet är hennes rätta element. Att 
begrava sig i disk och tvätt kan vara svårförenligt med den ”liminoida” 
image som konstnärer och artister har i moderna samhällen (Turner 1982, 
jfr Arvidsson 1991). Att framstå som en virrig artist kan ge Laura en 
ytterligare förklaring till ointresset och tidsbristen för de husliga bestyren. 
Den påstådda inkompetensen kan då vara i samklang, till och med 
förstärka, budskapet den konstnärliga imagen och den höga sociala 
statusen (jfr Radner & Lanser 1993:33, Lanser 1993:40ff).  
 
Bedrifter mitt i hopplösheten 

Beskrivningen av de egna bedrifterna i att ”fixa” varor och ordna ärenden 
åt familjen, i synnerhet under åttiotalets kris, elaboreras med liv och lust i 
självpresentationen. ”Jösses, jag fixade så många osannolika, omöjliga 
ärenden! Allsköns ärenden!”, säger Laura och låter misstrogen mot minnet 
av sin uppfinningsrikedom.  

Ibland behövdes krav, buller och bång för att få något uträttat, men 
betydligt oftare var fördelen att få byråkraterna vällvilligt inställda, och då 
spelade hon på ”kvinnliga” strängar av en charmig hjälplöshet, eller på sin 
artistimage med karisma, gladlynthet och viss virrighet. En gång ordnade 
hon ett lån för att renovera fritidshuset, något hon enligt dåvarande 
föreskrifter absolut inte hade rätt till: 

 
Med fräckhet och list: jag gick dit med min lille son som fick sjunga 
en julsång, jag tänkte ut några påhitt, julkransar, så gav jag henne 
mina ID–handlingar och hon tittade inte efter var jag var 
mantalsskriven någonstans, och det var min tur och hennes… jag vet 
inte vad. Och så fick jag det lånet! 

 
Att distrahera och med ”fräckhet och list” överlista byråkratin upplevs här 
som en stor seger,  även om detta kan innebära påföljder för den 
överlistade administratören. Några etiska betänkligheter lyser med sin 
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frånvaro. Eftersom den statliga byråkratin konsekvent görs till en fiende, 
kan budskapet vara att dess representanter alltid landade mjukt.  

Vad gäller passärendena fick Laura råg i ryggen av att vara medlem i 
en stor släkt med traditioner att utmana staten. Hon säger att hon krävde 
att få pass till det datum det passade hennes resa! Och om det inte hjälpte 
var hon oförtrutet vänlig. ”Jag skolades till genialitet vad gäller milisen 
och passärendena”, säger hon skrattande. Eftersom hon inte alltid hållit 
sig till de rutter i Europa som hon uppgivit i sina ansökan, blev hennes 
relation med vissa ”herrar” på milisstationen ansträngd med åren och då 
var en artig charm det bästa motdraget. 

Att stå i de oändliga köerna under krisen på åttiotalet utmålas som 
något i grund och botten vidrigt och människoförnedrande, där det bland 
folk fanns en ständig aggressionsberedskap och vaksamhet ifall någon 
trängde sig före.  

 
Jag HATADE  folkhoppar! Om jag hamnade i en kö i en folkmassa så 
gjorde jag helt enkelt revolt. Jag förde monologer  – jag har ju sett ett 
annorlunda liv utomlands, så jag tänkte: Men varför, för Guds skull? 
Är vi annorlunda?! Har vi inte likadana händer, likadana huvuden 
som dem?! […] Så jag försökte alltid med: ”Vem tvingar oss att stå 
här?” 
 

Här blir ”utomlands” – och jag tror att hon menar Väst –  normen för hur 
ett ”annorlunda” och underförstått önskvärt liv ser ut. Lauras 
”revoltgörande” monologer skall kanalisera de köandes aggression till det 
ansvariga statsskicket. Och hon berättar vidare att hon också ville sprida 
artighet och vänlighet, att ge de trötta människorna ”en stund av något 
annorlunda”: 
 

Expediten avverkade var och en helt maskinellt, och när jag kom fram 
så tittade jag på henne en stund och gav henne ett leende… och det 
syntes att hon blivit en helt annan person, tack vare det! Jag ville 
smitta dessa människor, alla var så förfärligt trötta, spända, stressade, 
och jag vägrade att titta på det! 

 
I de offentliga berättelserna om åttiotalet framställs oftast expediterna 
som kundfientliga och allsmäktiga i fördela toapapper, schampo eller 
annan bristvara till de köande. Men i citatet ovan finns empati med de 
trötta, utsjasade kvinnorna som fått stå emot massan av lika trötta och 
lättretliga kunder. Laura kommer som en räddande ängel, skänker 
expediten en stunds värme och uppmärksamhet och verkar för att de 
köande inte skulle låta sig berövas värdighet och medmänsklighet. 
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 Laura säger att det var ofantligt mycket lättare att hantera den 
ekonomiska krisen med släktens hjälpande hand. Då kunde många köer 
undvikas. Hon och maken återgäldade hjälpen genom att olagligt, utöver 
ransoneringen, av någon bonde köpa en hel gris eller kalv. De styckade 
köttet och distribuerade bland släktingarna. Det fanns dock tillfällen då 
inte ens släktens nätverk kunde hjälpa. Minnesbilden nedan laddas med 
en stark frustration över att den kroniska varubristen drabbade Lauras 
barn.  

 
Dessa vedervärdiga kuponger, som inte tillät att köpa choklad eller 
godis till barnen: (citerar i bedjande ton) ”Mamma, köp till mig…” 
(uppgivet och ledset) ”Men jag kan ju inte, älskling, jag har ingen 
kupong!” (ilsket) Hur kunde man då ta med barnen till affären?! 
 

Lauras vanmakt och vrede över att behöva förvägra sitt barn sötsaker låter 
kanske överdrivet i ett land där ”lördagsgodis” är en (ö)känd praxis och 
där många familjer har noggranna regler för begränsning av de 
kariesframkallande farligheterna. Men historien ovan utspelar sig i det 
Polen där både sockret och chokladen var ransonerade (den månatliga 
ransonen var då en chokladkaka på 100 gram per barn). Alternativen var 
få, de inhemska fruktsorterna såldes mest under sommaren och ett kilo 
bananer kunde kosta en femtedel månadslön på den privata marknaden. 
Ransoneringen är enligt Laura svårast att förstå och uthärda för barnen, 
och hon skulle så gärna sätta lite guldkant på deras tillvaro –  men kan 
inte. Den ouppnåeliga chokladen blir i mitt tycke en symbol för en 
förälders maktlöshet och vrede inför åttiotalets upplevda torftighet. 
 
Det drömda, det ideala, det normala 

I Lauras framställning märks motstridigheter i utvärderingarna. Det 
arrangemang som prisas som praktiskt och bra visar sig inte vara det mest 
önskade i ett annat avseende. De ideal och drömmar som Laura beklagar 
sig över att inte ha förverkligats, läggs som ett värderande raster på 
framställningen av hennes parrelation, kvinnoroll och föräldraskap. 

Så tycker Laura att det äktenskap hon valt på basis av förnuft snarare 
än kärlek fungerar mycket väl – Jerzy är förälskad i henne, underbar, 
”tolerant”, pålitlig och stabil. Men den parrelationen ställs då och då 
under levnadsberättelsen i fond mot Lauras stora kärlek till Jens: 
 

Jag antog naturligtvis att mitt äktenskap skulle bli heligt, att så borde 
det vara. Men det blev annorlunda i och med att det inte baserades 
på kärlek, det gjorde det inte, så det kunde inte bli så mycket… Men 
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det är lyckat, tycker jag, vi har det bra, det är så... normalt, och det är 
bra. 

 
Här orienterar sig Laura mot den kulturella berättelse där basen för ett 
äktenskap skall vara kärlek, inte förnuft eller vänskap. Nu är det bara 
”normalt” och bra. Underförstått befriar den ljumma känslan henne från 
ansvaret att hålla äktenskapet ”heligt”. Därmed rättfärdigas de 
regelbundna ”dumheterna” hon hittar på med Jens, samt även de mer eller 
mindre platoniska svärmerierna med olika konstnärer och poeter. Då 
äktenskapet inte bjuder på allt hon förväntat sig, anser Laura att de ”små 
stigarna åt vänster”, som hon kallar det, är en livsnödvändig stimulans för 
vitalitet och självkänsla.  
 Om arrangemanget att Jerzy sköter om hemmet säger hon flera 
gånger att det är underbart bekvämt och bra, att det lämnar henne 
mycket eget utrymme. Men det finns även andra tongångar: 
 

Dessvärre så säger jag ibland, som en vidrig kärring, att han inte gör 
någonting, det vill säga inte arbetar. För jag tänker inte på att han 
gör lite bokföring och sånt. Men det är fel av mig… För sedan säger 
[barnen]: ’Pappa, du gör ju igenting, du är ju bara hemma hela 
dagarna!’  

 
Laura säger sig vara ångerfull att hon nedvärderar maken för att han inte 
förvärvsarbetar mer – underförstått definieras inte hans insatser i att se 
efter barnen och hemmet som att göra något. Laura tycks här reproducera 
det konservativa synsättet att dessa (traditionellt kvinnliga) sysslor inte är 
något värt uppskattning, eller i alla fall omöjliga att likställa med det 
arbete som bringar pengar. 
 Sin företagsamhet och energi framställer Laura i entydigt positiva 
termer, men en gång under intervjun suckar hon riktigt tungt över allt 
ansvar som åligger henne. Hon menar att familjen bor alldeles för trångt, 
dessutom i ett höghus i en förort, och längtar efter att få köpa en större 
och mer centralt liggande lägenhet. För det behövs pengar. Stora pengar. 
Detta innebär mycket arbete för Lauras del, ifall folklorebandets 
konserter för turister skall generera det nödvändiga kapitalet. ”Allting vilar 
på mina axlar!!! Allting, från början till slut!” Laura menar att hon får hålla 
hundra bollar i luften och  slita ut sig, medan Jerzy sitter hemma i lugn 
och ro och bara uppträder på konserterna. Skämtsamt melankoliskt säger 
hon sig ibland längta efter en stark och trygg manlig axel att luta sig mot, 
och glömma allt vad ansvar och bekymmer heter. Att bara bli 
”omhändertagen och ompysslad”.  
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 Här uttrycks längtan efter en annan sorts kulturellt tillgänglig 
kvinnoroll, som Laura i och med makarnas arbetsfördelning anser sig gå 
miste om. Hon framställs som i det närmaste ett offer för 
omständigheterna; makens ointresse inför arbetslivet tvingar henne att bli 
den driftiga parten och berövar henne möjlighet till att bli den svaga, 
omhändertagna kvinnan. 
 De tre skärpta och begåvade barnen är Lauras stora glädjeämne i 
levnadsberättelsen, och hon berättar hur välartade och musikaliska de är. 
Redan när de var pyttesmå brukade hon sjunga för dem långa stunder vid 
nattningen. Hon har traderat släkttraditionen av god uppfostran och 
kreativitet, och vill att de ska lära sig njuta av livet, vad de än väljer att 
göra. De har hängt med på alla släktsammankomster och olika kulturella 
evenemang. Alla tre går i musikskolan och Laur introducerar dem så 
sakteliga i konstnärskretsarna. Hon säger skrattande att alla tre barnen 
var oplanerade, och då jag frågar om hon alls ville ha barn svarar hon: 
 

Visst ville jag, absolut, om inte annat så var jag nyfiken på hur det 
är! (skrattar) Det vill säga… Jag ville väldigt gärna ha ett barn med 
Jens, jag var förälskad och då var det en dröm… Och här var det 
mera så… Men det är jättebra att de finns, de är underbara, fina! 
Men som sagt, allting blir mera dämpat… 

 
Även om Laura är så stolt och glad över barnen uttrycker hon alltså en 
upplevd avvikelse från ”kärleksbarnparadigmet”; det att ett barn helst bör 
vara frukten av ett passionerat kärleksförhållande. Då skulle hon ha fått 
mer intensiva känslor och upplevelser än nu, i det ”mera dämpade” 
moderskapet. 

Laura betonar sitt ansvar för familjen, men samtidigt rätten till ett 
eget liv som inte bara definieras av familjens behov. Hon ser därför till att 
få tid för de egna intressena och resorna, hon har många vänner, gillar att 
vara elegant och att gå ut på kvällarna. 

 
Jag vet mina plikter, jag är inte som min käre pappsen som bara stack. 
Jag är ansvarig för hemmet, familjen, barnen… Men jag tänker inte ge 
upp mitt liv som min mamma gjorde, jag måste ha någonting för mig 
själv. 

 
Kärleksparadigmet får i berättelsen inte ske på bekostnad av en sorts 
ansvarsparadigm för familjen. Från sin uppväxt hämtar Laura en motbild 
av pappan, som förälskade sig och bekymmerslöst ”stack” ifrån familjen. 
Så tänker hon inte göra, däremot finner hon många alternativa vägar för 
att njuta av kärlek och få bekräftelse. 
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Det får inte vara rakt på sak 

Laura vill helst ”vara konstnär i det egna privatlivet”. Det innebär att 
skapa dagen och sig själv och ta allting med en klackspark, spontant och 
intuitivt. Att vara påhittig och oförutsägbar. Och att njuta av livet så 
långe hon lever! I det stora sociala nätverk som omger henne finns som 
sagt många beundrare; de ringer hem och pockar på att få träffa henne, ger 
komplimanger, bjuder till dans, skriver eldiga brev, skickar röda rosor... 
Jerzy tar visst det hela med jämnmod och ler överseende, han vet att 
Laura älskar att glänsa och utmana och tycks även vara stolt över hennes 
popularitet. ”Han vet att han måste vara tolerant, för annars skulle jag 
säga NEJ och gå ut genom dörren”, säger Laura leende.  

I kontakterna med männen är Lauras filosofi att alla vinner på att 
vardagen görs spännande. Som jag förstår det tillämpar hon helst indirekta 
strategier: en undflyende lekfullhet sprider en aura av mystik, vilket ses 
som en betydligt större utmaning än raka bud: 

 
Jag tror att männen måste förundras. Det får inte vara så enkelt, 
trivialt, så rakt på sak! Ju fler galna idéer man har, då blir de så 
”uooou!!!” - överraskade, förundrade, de vet varken ut eller in! Det är 
suveränt, jag gör det jämt. De blir överväldigade och fattar 
ingenting... Och det är dessutom väldigt bekvämt för mig, att ingen 
vet var, när och hur när det gäller mig. 
 

Direkta konfrontationer och överläggningar är alltså inte Lauras melodi. 
Också i relationen till maken tillgriper hon fortfarande lite manipulation 
så att han skall fatta ett lämpligt beslut: 

 
Han är en ju helt enkelt en man och ibland så gillar han att 
bestämma. Men det finns ju den där kärringdominansen genom alla 
knep… Till exempel: han har en uppfattning om någonting, och jag 
säger något annat, och jag upprepar det, upprepar, upprepar… Sedan 
framför han plötsligt samma sak som sin egen idé: ”Du, vi kanske 
borde göra på det viset?”. Och då säger jag (låter överraskad) ”Men så 
bra, vilken fantastisk idé!”  (skrattar) 
 

Med tanke på Lauras starka ställning i paret kan detta krångliga och 
osäkra förfarande te sig överflödigt – men jag undrar ifall inte 
manipulationen väljs just därför att Laura egentligen får bestämma över så 
mycket. I jämförelse med ”huvudvärksmetoden” anar jag faktiskt i 
exemplet ovan en förändrad målsättning: från att få maken delaktig i 
hushållsarbetet, till att (med viss möda) göra honom till en beslutsfattare. 
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Här vill Laura uppfylla hans naturliggjorda, könsspecifika behov att 
bestämma, samt även stärka hans självförtroende. När Laura väl har fått 
maken att bestämma, dessutom det hon vill, passar hon på att visa 
uppskattning för hans fantastiska idéer. 

Här stryks släkttraditionen medhårs: mannen skall framstå som 
”huvudet” i familjen. Att bevara könens traditionella status tycks 
angeläget. Genom att Laura ömt vårdar imagen av att tillämpa 
”kärringdominansen” avleds kanske omgivningens uppmärksamhet från 
den konkreta organiseringen av relationen. Trots att båda makarna sägs 
vara nöjda med sina roller är deras familjemodell något som Laura 
urskuldar sig för, något som bara blev så. Hon beklagar det för makens 
del, och ser till att han ska få ”bestämma”. Makarnas okonventionella 
roller förklaras då delvis med Lauras talang i att tillämpa fruntimmerslist, 
en virtuositet helt i samklang med artistimagen. Det beskyddar henne från 
att uppfattas som ”huvudet” i familjen – och därmed manlig.  

Att ingen riktigt ska veta ”var, när och hur” när det gäller Laura 
underlättar hennes överskridanden; hon slingrar sig ur att behöva ta 
ställning till vissa saker. Den i släkten paradigmatiska berättelsen om 
lämpligt maktförhållande i äktenskapet, där kvinnan sköter om hemmet 
och mannen är beslutsfattaren, ifrågasätts inte i berättelsen, men Laura är 
nöjd med sitt personliga sätt att kringgå den traditionella rollfördelningen 
– utan att så att säga låtsas om det. I kringmanövern utnyttjar Laura dels 
sin deklarerade tillgivenhet till fruntimmerslisten, dels sin ömt vårdade 
artistimage, och dels sin tidsbrist och påstådda inkompentens ifråga om 
hushållet.  

Det berättarjag som skapas i berättelsens olika passager är 
mångfasetterat och stundtals motsägelsefullt i sina utvärderingar av levda 
och efterlängtade relationsprinciper. Där ges uttryck för flera dilemman, 
härstammande från oförenliga kulturella berättelser. Så blir den egna 
(välfungerande) parrelationen bara normal och bra i jämförelse med det 
passionerade förhållandet och det heliga äktenskapet; upplevelsen av att 
ha (fina, underbara) barn blir mera ”dämpad” än om dessa barn hade 
krönt ett kärleksförhållande.  

Med sitt sätt att organisera familjelivet och sin utåtriktade driftighet 
skulle Laura kunna betecknas som en könspolitisk rebell – men hon blir 
märkbart rastlös då den egna berättelsen får henne att framstå på det 
viset. Hellre skriver hon in sig i mer traditionellt orienterade paradigm av 
kvinnlighet och parrelationer, och finner brasklappar som distraherar och 
motverkar entydighet. 
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Jarek 

 
”Romantiken”  

”Jag vet inte om det är någon mening i att spela in något, för jag är i en 
sådan svacka att det återverkar på helheten…”, säger Jarek och sätter en 
tydlig ram kring relationsberättelsen. Parförhållandet och vardagslivet är 
stadda i kris och ingen ljusning tycks finnas i sikte.  

Jarek minns humoristiskt, dock med ett tydligt stråk av saknad och 
uppgivenhet, den romantiska början. Han träffade Ania via gemensamma 
vänner när de var 18 år, hon kom just från sommarens träningsläger och 
var mycket blond, vältränad och solbränd. Han blev blixtkär. Det tog 
dock många strikt vänskapliga träffar innan de ens började hålla i hand. 
Efter gymnasiet började de studera på var sitt håll i Polen, och det 
geografiska avståndet kändes förfärligt – men, paradoxalt nog, det blev 
bara bättre med tiden. Efter en slitsam tågresa på elva timmar enkel väg 
var de tillsammans ett dygn, innan det var dags att åka till måndagens 
föreläsningar. Jarek minns dessa korta och intensiva helgträffar med 
värme; de ägnade tiden åt att bara vara tillsammans, utforska erotiken och 
berätta allt för varandra. De gjorde det de saknade i sina 
barndomsfamiljer: gick på långa mållösa promenader, satt på caféer eller i 
en pub över ett glas gott vin, och pratade, pratade, pratade om allting... 
“Då var det nog kärleken“, sammanfattar Jarek leende, med mild ironi över 
de gulliga inslagen, och menar att de var romantiker uti fingerspetsarna. 
Jag nickar leende och igenkännande. 

Den tidiga ”kärleken”, då ett starkt, hänfört ”vi” bildas och samvaron 
blir fulländad i psykiska, känslomässiga och fysiska dimensioner, förstås 
alltså som ”romantisk”. Av självklarheten i Jareks slutsats och mitt 
mottagande att döma, är den definitionen stabilt förankrad i en 
väletablerad kulturell berättelse (jfr Giddens 1995:41-62). I Jareks 
beskrivning tycks relationen frikopplad från omvärldens vardagliga 
aspekter, t.ex. ekonomiska eller sociala, däremot understryks intimiteten 
och de oändliga samtalen. Att förtroligt prata om allting – något forskarna 
Berger & Kellner (1972) kallar för ”en gemensam konstruktion av 
verklighet” – är parrelationens självaste fundament, om jag tolkar Jarek 
rätt. I den åtföljande berättelsen utsätts dock detta ideal för materiella 
påfrestningar, kontroverser kring vardagsrutiner, släktens inblandning, 
arbetssituation, stress och tidsbrist. 
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Att slipas mot varandra 

Jarek och Ania gifte sig och snart väntade de barn.  De flyttade ihop på 
Jareks studieort när Ania gjort klart sina studier, och bebisen föddes strax 
därefter. De två första åren tillbringade de inneboende i ett rum med delat 
kök och badrum och med riktigt jobbiga grannar.  

Början på sammanboendet kantades av stundtals laddade 
konfrontationer och kompromisser. Under studentåren på var sitt håll 
hade de aldrig anat hur mycket deras respektive föreställningar om 
familjelivet skilde sig åt. Jarek säger med glimten i ögat att den svenska 
mentaliteten att bo tillsammans ett tag och avdramatisera allting verkar 
mycket klokare (troligen vänder han sig till mig som i intervjuns stund 
representerar denna ”mentalitet”). Uttalandet antyder att den från 
jordnära förpliktelser befriade samvaron var ingen vidare förberedelse för 
ett vardagsliv, då de bodde trångt, jämkade mellan två starka viljor och 
skötte om en bebis.  

Jarek menar att Ania hade med sig en rätt stelbent dagordning 
hemifrån, där det fanns orubbliga rutiner på bestämda tider: upp och 
hoppa, skolan, middagen, träningen, läxläsningen och marsch i säng. Själv 
var han inskolad i flexibilitet: middagen sattes på bordet när han kom 
hem, han älskade att sova ut och avskydde att rätta sitt liv efter klockan. 
Nu blev det åtskilliga dispyter om att han inte hunnit i tid till middagen.  

I sin iver att skapa en bra familj snappade Ania också friskt upp nya 
idéer från psykologiska böcker och mödravårdskurser. När barnet skulle 
ammas på natten förväntades Jarek sitta bredvid, ”för en dam på en kurs 
sade att det var bra när mamman och pappan gör så tillsammans…” 
mumlar han med en låtsas trött och yrvaken röst, för att understryka att 
han inte hade så mycket stöd att ge den tiden på dygnet. Hellre tog han 
hand om bebisen på dagarna, så Ania fick sova. Och även om de fann 
kompromisser så fick romantiken sig ett törn i alla dessa konfrontationer. 

 
Katarzyna: Studentåren, var de romantiska? 
Jarek: O ja, för då var hon sig själv. Men när vi började bo 
tillsammans så började hon införa det som funnits hemma hos henne. 
Och jag ville införa det som varit hemma hos mig, eller hur? Så vi 
slipades mot varandra… 
 

Som jag ser det reflekterar Jarek här över samvarons olika förutsättningar 
på det från omvärlden frikopplade planet och i familjevardagen. I den 
senare trängs influenser från deras respektive barndomshem och modern 
expertis. Jag får intrycket att detaljerade planer för familjelivets 
organisering troligen var ett föga relevant samtalsämne under studieårens 
romantiska, korta träffar. Men själarnas gemenskap och kropparnas 
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intimitet visade sig inte per automatik innebära rutinernas förenlighet. 
Relationen sätts på prov av den invanda organiseringen av 
familjevardagen, av de med Bourdieus termer i kropparna inristade 
dispositionerna. Men också här åstadkoms ett ”vi”, i de gemensamma 
försöken att jämka mellan de två ”jagens” vanor och förväntningar. 
 
Att vägra omhuldas ihjäl 

Då de väntade andra barnet började bostadsfrågan bli akut; efter två år var 
de hjärtligt utleda på att bo inneboende. En gång var de frestade att 
emigrera genom en laglig arbetsinvandring till Kanada, men formaliteterna 
kostade då tjugo månadslöner och gav inga garantier –  och så mycket 
pengar hade de helt enkelt inte. En utväg blev Anias anställning på en 
teater i Polnowo, där de utlovades en liten tjänstelägenhet. 

Jarek menar att han var skeptisk mot att flytta tillbaka till 
hemstaden, även om de bara planerade att bo där en kort tid. Han var 
orolig för att släkten skulle lägga sig i deras liv, kommentera, hjälpa, 
granska, kritisera, ge råd i alla angelägenheter. Och farhågorna 
besannades. 

Ania började sitt arbete på teatern. Jarke var arbetslös efter studierna, 
tog hand om bebisen och renoverade den förfärligt nerkörda lägenheten 
med hjälp från pappan och svärfadern. Bådas föräldrar bidrog med allt de 
kunde, från möbler till barnpassning, och oftast var hjälpen mycket 
välkommen. Men när Anias mamma en gång begärde att få deras nyckel 
för att oannonserat kunna droppa in med varor sade Jarek ifrån. 

 
Jarek: Här i Polen är det bäst om du bor i din hemstad, åldras i den 
och dör i den, punkt. Anias mamma var van vid att hon fick gå in till 
Anias syster, men jag sade ifrån, nej, det är mitt, håll er borta. 
Katarzyna: Varför gick hon in? 
Jarek: För att lämna in mat, grönsaker från trädgården, eller om hon 
lyckades köpa något bra… Det var ju sådana tider att det var svårt 
att köpa saker, hon gjorde det i all välmening, men jag ville inte ha det. 
Det är som min mamma, jag säger att hon har ett jättestort hjärta, 
men ibland så kan man ju trötta ihjäl någon med sin godhet, älska 
ihjäl. 
 

Jareks ton är både irriterad och skuldmedveten. Att ”det var ju sådana 
tider att det var svårt att köpa saker” kan ha med Jarek och Anias 
ekonomiska situation att göra (utbudet under nittiotalet brukar annars 
betraktas som bra). Det finns dock en annan möjlig tolkning: föräldrarnas 
självklara beredskap att bistå de unga med varor och tjänster, vare sig de 
efterfrågats eller ej, kan ses som en stark tradition sprungen ur hanteringen 
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av planekonomins kriser. Trots att krisen är över är släktens omhuldande 
av en kaliber Jarek har svårt att smälta, och han framställer den förväntade 
familjenärheten och familjebanden som typisk för Polen (något också 
sociologiska analyser påstår, se Zurek 2001:61ff).  

I facklitteraturen poängteras att under åttiotalet var släktens 
hjälpande nätverk i ekonomiska och praktiska frågor ofta absolut 
oumbärliga, på grund av bristande livsmedelsförsörjning och tidskrävande 
köer (se Wedel 1986:88-103, jfr Bojar 1991:44ff, Marody 1991b:237, 
Zurek 2001). Att lita till släktens hjälp skedde dock till ett pris av 
beroende och tacksamhetsskulder. Efter murens fall uppvärderas 
pengarnas roll i vardagsekonomin – saker kan helt enkelt köpas istället för 
att behöva fixas79  fram (jfr Arnstberg & Borén 2003). 

I citatet förespråkar Jarek en mer individualistisk och självtillräcklig 
orientering hos kärnfamiljen än den kollektivistiska andan han upplever 
som tongivande för släkten (och Polen). Jarek är ett upprört ”jag” i 
citatet, vilket kan antyda att frun inte delade hans irritation över att 
gränserna för det som är ”mitt” överträds. Han upplever ett intrång i 
privatlivet, vill vara ifred i sitt hem och tillerkännas förmågan att ta ansvar 
för sitt eget hushåll. 

”Jag ville inte ha det”, säger han defensivt och skuldmedvetet, då han 
pratar om konfrontationen med den annars omtyckta svärmodern. Hans 
egen mamma sägs kunna ”trötta ihjäl” med sin godhet. Här bearbetas det 
vanskliga i att hävda sin självständighet och integritet då de upplevda 
intrången görs i all välmening, och den unga familjen faktiskt tampas med 
knappa resurser och behovet av barnvakt. Den känsloladdade 
argumentationen antyder det svåra i att sätta gränser för det som är 
”mitt”, utan att framstå som otacksam och förmäten. I Jareks ögon är det 
dock nödvändigt och värt striden. 

   
Svårförenliga åtaganden 

Efter en period av arbetslöshet fick Jarek en ingenjörstjänst i ett företag 
som snart ingick i en joint-venture med ett svenskt företag. Uppdraget var 
stimulerande och utvecklande, och genom att arbeta mycket och 
hängivet, på oavlönad övertid, ville han bevisa sitt engagemang. De två 
första åren minns han med en rysning: “Jag släpade mig hem som ett 
levande lik. Barnen kunde kalla mig farbror, så lite såg de av mig.“ Men 
satsningen gav resultat, nyligen avancerade han till avdelningschef med 
rejäl löneförhöjning.  

Men inte ens den lönen kommer att inom överskådlig tid räcka till 
för att skaffa en större lägenhet, eftersom bostadspriserna är skyhöga och 
räntorna orimliga. År efter år får de nöja sig med sin lilla tvårummare med 
kokvrå. Barnen har ett mikroskopiskt rum med våningssäng och han och 
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Ania sover i det lilla vardagsrummet, så ingen av dem kan stänga dörren 
om sig. När de har bäddat hörnsoffan på kvällarna kan man knappt röra 
sig i rummet. För något år sedan brukade Jarek vakna mitt i natten med 
en känsla av att han kvävs, så de har reducerat antalet möbler och 
prydnadssaker till ett minimum och förvarar resten i källaren.  

På en fortbildningskurs på jobbet har Jarek blivit inspirerad av Total 
Quality Management, ”en sorts filosofisk grund för företagsledning”. Den 
går att tillämpa även på familjen, säger han skämtsamt. “Familjen är också 
en organisation, och det finns olika behovsnivåer man måste tillfredsställa 
för att den ska fungera”. I deras hem är just nu även den mest basala 
nivån, med matlagning, städning och tvätt, sorgligt eftersatt. Jarek får inga 
middagar hemma, för efter alla trätor om att hålla tiderna har Ania slutat 
att regelbundet laga middag, dessutom har hon blivit vegetarian och äter 
ofta i farten.  

Det finns starka spänningar i parrelationen, och den främsta orsaken 
till det är enligt Jarek Anias arbetssituation. Hon lägger ner en massa tid 
och engagemang i anställning på radiostationen, och – och det är något 
Jarek poängterar – utan att ha några som helst framtidsutsikter där. Envist 
jobbar hon övertid trots att hon inte får lön för det. Hemmet försummas, 
kärleken stagnerar och farmor får vara barnvakt alldeles för ofta i Jareks 
tycke.  

Jarek lägger skulden delvis på sig själv för att hans karriär håller dem 
kvar i Polnowo, där Ania har haft sådan otur i arbetslivet. Han kan inte 
föreställa sig livet utan arbete och jobbar fortfarande mycket övertid. Det  
ger visserligen ”utdelning” (tillfredsställelse, avancemang) men blir 
oundvikligen ”på bekostnad av familjen”. Det tycks göra det vanskligt för 
Jarek att kritisera Anias arbetsinsatser, och han skyndar sig att tillägga: 
”Jag säger inte att jag är något helgon, jag hade också en tung period med 
jobbet och var nästan aldrig hemma i början. Och nu är det för henne ett 
starkt argument.”  

Som jag förstår det är det ett argument för henne medan han har sina 
reservationer. Även om han respekterar rättviseprincipen så ser han inte 
deras respektive övertidstimmar som likvärdiga, i och med att Ania satsar 
på fel jobb, utan utsikter, utan vettig lön, där hon inte ens uppskattas. 
Och med viss irritation tillägger Jarek att Ania till råga på allt tar på sig en 
mängd ideella projekt på fritiden. 
 

För mig borde en kvinna bry sig om hemmet, om familjen, och ge upp 
dessa strukturer som ändå inte ger någon tillfredsställelse. Jag har 
övertalat henne att gå en [kurs på högskolan] för hon borde byta 
yrke, göra något konkret, gå till något kontor för heltid eller halvtid, 
tjäna några vettiga pengar – för det är en klok tjej, inte dum, hon 
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borde utnyttja det, hon har ju sådana äss i ärmen och så kan hon inte 
sälja sig själv. Gå till någon bra firma och få fet lön bara för att 
promenera i korridoren, och då får hon gärna hålla på med [ideella 
projekt]. Men nu är hon borta jämnt. 

 
De båda parternas olika karriärmöjligheter och framtidsutsikter tas upp 
som den främsta förklaringen till krisen. Båda arbetar hårt och bra; 
skillnaden är att den enes arbete ger ”utdelning” och den andra drabbas av 
”otur”.  Trots att Jarek tydligt uppvärderar Anias intellektuella kapacitet, 
trots att han tillstår att det är ett starkt argument att bådas ”tunga 
perioder på jobbet” skall väga lika, finns där ett tydligt stråk av kritik. 
Han presenterar sig som den välmenande partnern som uppmuntrar frun 
att skola om sig och göra något konkret – ett mindre ambitiöst, dock mera 
schemalagt, arbete (underförstått lämpligare för en maka och mor).  

I resonemangen ovan slits Jarek, som jag ser det, mellan en 
könsneutral kulturell berättelse om karriär, och en ”traditionell” kulturell 
berättelse om kvinnligt och manligt. Enligt den könsneutrala normen har 
alla individer lika stora chanser att bli framgångsrika och har ett eget 
ansvar att satsa på ”rätt” karriär. Enligt den traditionella normen 
prioriterar en kvinna familjen och hemmet, eller i alla fall hinner med 
båda. I Jareks utvärdering finns en slagsidan åt det traditionella hållet, och 
det förklaras dels med att Ania inte har några framtidsutsikter på radion – 
vilket indirekt ogiltigförklarar det likvärdiga i bådas ”tunga perioder” – 
och dels med förväntningar på vad en kvinna bör bry sig om. Kanske är 
hans längtan efter en mer traditionell familjemodell ett sökande efter 
stabilitet och trygghet, nu när allt tycks upplösas och uppslukas av 
yrkesarbetet. 

 
Det enda fasta i en flytande tillvaro 

Hur rörigt det än är i deras liv så finns det vissa åtaganden som har ett 
absolut värde, menar Jarek, och de rör barnen. ”Om jag så skulle stupa 
måste vissa saker vara stabila och ordnade”. Rutiner och fasta ramar ska 
ge dem bra grund att stå på, annars kan de känna sig förvirrade och 
övergivna. Jarek utnyttjar därför flextiden på jobbet en dag i veckan och 
har tagit på sig att följa äldsta flickan till musikträningen. Även om farmor 
alltid mer än gärna tar hand om barnen, vill Jarek inte överutnyttja det. 
 I barnuppfostran spelar den katolska religionen en viktig roll. Jarek 
själv tycker generellt illa om stelbenta förbud och påbud samt monopol på 
sanningar, och han intresserar sig även för andra religioner och filosofier 
än den katolska. Då han skälldes ut under bikten för att de använde 
preventivmedel, skakade han bara på huvudet, säger han, ”ibland är det 
inte lönt att argumentera, man får helt enkelt göra sitt”. Men trots sin 
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skepsis anser han ändå att det finns en moralisk styrka att hämta i kyrkan, 
och den vill han förmedla till barnen. Än så länge behöver de svart-vita 
uppdelningar. Därför är det bra att gå på söndagsmässan, att fira Första 
Nattvarden, att ha jul- och påskritualer hemma; det ingjuter trygghet i 
barnen. 
 Om man hårdrar Jareks resonemang finns där en försiktighet 
gentemot den flexibilitet och vidsynthet som han uppvärderar i sina egna 
karaktäristiska. Han menar att sådant får komma sedan, först måste 
barnen få stabilitet och moralisk ryggrad. Här skapas tydlig 
samstämmighet med Jareks berättelse om den egna uppfostran. 
 
De uteblivna samtalen 

Jarek säger uppgivet att han och Ania nuförtiden rör sig i helt olika kretsar 
av människor. Hon umgås med i hans tycke stroppiga artister och 
journalister, och deras samtalsämnen är inte måttligt pretentiösa. Han har 
en favoritpub där han alltid kan träffa någon bekant, och umgås med 
några gamla kurskamrater. Mest av allt vill Jarek att Ania skall hänga med 
till puben; hon känner och gillar några av stammisarna också, de har 
ordnat överraskningar och roliga drinkar. Men det uppskattas inget 
vidare, säger Jarek förbittrat, hon klagar mest på att det är rökigt. Hellre 
förbereder hon morgondagens radioprogram eller läser till sin kurs.  ”Jag 
går ut ensam, jag trodde aldrig det skulle bli så”.  

När han ser på lyckliga, skrattande människor och förälskade par 
känner han sig gammal och desillusionerad. Men skilsmässa är inte att 
tänka på. Oavsett hur man definierar Gud, så har han en gång gett ett löfte 
då han gifte sig, och det löftet gäller. Dessutom skulle han aldrig vilja 
utsätta barnen för detta. Det Jarek sörjer mest under nuvarande kris är att 
Ania prioriterar bort de samtal som varit så viktiga i deras förhållande: 

 
Jarek: (sorgset) Jag har försökt att prata och jag har initierat sådana 
samtal. Men vet du, det går inte att upprepa att man bör prata och 
vara partners i äktenskapet, för man måste göra det… jag är trött, hur 
länge kan man orka försöka? […]   
Katarzyna: Och förr…? 
Jarek: Vi pratade, verkligen, det var något helt fantastiskt, men då 
måste man ju gå vidare och bygga på det, man måste prata med 
varandra mycket, och vi har slutat…  
 

”Partnerskapet” är en flitigt använd term i polsk facklitteratur samt 
allehanda rådgivningsböcker. Ett partnerförhållande skall baseras på 
jämlikhet, men har vidare dimensioner; även ömsesidig kärlek, respekt, 
trohet, tillfredställelse etc. är viktiga (jfr Dabrowska 2001:33-34, 
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Jodlowska 2001:279ff, Przybyl 2001). För Jarek konstitueras 
partnerskapet i att utvecklas och ”bygga vidare” på de regelbundna 
samtalen. När makarna inte hinner, orkar eller vill berätta allt för 
varandra blir alltså inte bara den konkreta organiseringen av vardagen 
lidande; och Jarek är i citatet uppgiven och villrådig. 

I berättelsen blir den romantiska kärleken gradvis allt mer intrasslad i 
vardagen. Den får sig en törn av viljornas kamp, materiella bekymmer, 
släktens alltför närgångna hjälpsamhet, arbetslivets krav och oförenliga 
umgängesmönster. Relationen är dock, trots konflikter, starkt förankrad i 
ett religiöst löfte och i värnandet om barnens bästa, och därmed otänkbar 
att avsluta, trots att Jarek just nu inte ser någon lösning på problemet.  

I sin självpresentation mejslar Jarek fram ett ”jag” som mer än gärna 
vill ingå i ett ”vi” med Ania, men betonar alla komplikationer detta stöter 
på. I flera delberättelser förfäktar Jarek sina åsikter som ett ”jag”, med 
bestämda åsikter och kontrasterande sig mot frun – ett välmenande, 
kluvet och sårat ”jag”, törstande efter gemenskap, dock med stor 
integritet.  

 
 

Monika 
 

Hemmet: ett politiskt – intellektuellt projekt 

I Monikas berättelse är ”hemmet” en frekvent använd symbol för 
parrelation och familj. Då Monika för första gången nämner sin familj är 
det i samband med sitt engagemang i politiken; både hon och maken har 
varit mycket aktiva i oppositionen och senare i Solidaritetsrörelsen.  

 
Den politiska bilden kommer att återkomma i vårt samtal, för hela 
det här hemmet grundades en gång i tiden på högerorienterade 
handlingar, och de fortsätter tyvärr (ler)… Ni har träffat min man, 
Bernard fortsätter att agera i fackföreningen och är praktiskt taget 
mera borta än hemma, och hela hemmet underordnas just nu hans 
verksamhet. Jag har lite mer tid som rektor, men politiken influerar 
på något sätt allt vad vi gör, för mina barn är uppfostrade på samma 
sätt.  
 

I hemmet anordnades oppositionella träffar och diskussioner under 
socialismen, Monika och maken distribuerade förbjuden information och 
hjälpte dem som råkat illa ut. Här skapade paret också en egen fristad för 
den intellektuella andan och fritänkandet. Under åttiotalet brukade de 
låna hem förbjudna böcker, exempelvis historiska studier och romaner: 
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Monika: Jag minns boken ”Katyn i ljuset av dokument”, det var efter 
krigstillståndet, och Bernard och jag hade fått låna den för två nätter. 
Det var kopior gjorda med kopieringsmaskin, med pyttebokstäver för 
att det skulle rymmas så mycket som möjligt på en sida… Och så 
läste jag en sida och gav den vidare till Bernard, för om två nätter var 
den boken bokad av någon annan! Och nuförtiden så går min dotter 
och köper denna bok, om hon vill läsa den. Så det är helt ojämförbara 
förutsättningar!!! […] Vi var tvungna att offra vår tid för att erövra 
den, hämta, transportera, lämna den vidare till någon annan… 
Katarzyna: Det informella litterära omloppet? 
Monika: Självklart! Det var OERHÖRT viktigt! Att människor 
utvecklades intellektuellt och fick information var verkligen viktigare 
än någonting annat, viktigare än demonstrationer, tro mig! 
Människors medvetande är så som man stimulerar det. 
 

Monika framställer här det gemensamma fortbildnings- och 
upplysningsprojektet i familjen som en sorts intellektuell missionsbas i 
samhället. Jag är med på noterna om hur det informella litterära omloppet 
fungerade; att trycka och sprida de av censuren förbjudna böckerna och 
tidskrifterna var en av oppositionens stora uppgifter från slutet på 
sjuttiotalet (jfr Arkuszewski 1992:236ff). 

Att den antisocialistiska retoriken verkligen genomsyrade vardagslivet 
under åttiotalet åskådliggör Monika humoristiskt med sin lilla dotters 
kommentar vid ett elavbrott: ”nu har de jäkla kommunisterna släkt ljuset 
igen!” Dottern har sedermera blivit ännu mera högerorienterad än 
föräldrarna, vilket Monika stolt tolkar som tecken på att vara ung och 
”framåt”.  

 
Så lite av det samhälleliga (spolecznikowski) engagemanget… det är ett 
dåligt ord, för spolecznik [en samhällsengagerad, ideellt arbetande 
person] ger hos oss mycket dåliga associationer, men man måste ge en 
ny mening åt termen, eller hur? Så den samhälleliga verksamheten 
fortsätter här hemma och barnen fostras till att först agera i 
skolklassen, sedan för hela skolan, sedan på stadsforum… […] Vi kan 
inte, om något av våra barn vill arbeta så som vi gjorde, då kan vi inte 
säga nej – jag har inga argument! Vad ska jag säga: bry du dig bara om 
ditt, utbilda dig och tjäna pengar?!  
 

Här anmärks hur svårt det är att ledigt använda de ord vars betydelse har 
kopplats till en viss retorik: att vara spolecznik fick under Folkrepubliken 
entydigt marxistiskt-leninistiska undertoner. Monika vill återerövra ordet 
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till att gälla samhällsengagemang oavsett politisk färg. Och hon är tydligt 
stolt över att också hennes barn gärna vill fortsätta i den andan. 

Familjens bekantskapskrets präglas likaså av politiska och 
intellektuella  urvalsprinciper. Monika ursäktar sig leende ifall det låter 
högtravande, men säger att de brukar umgås nästan bara med 
”intellektuella”,  främst akademiker. Hemmet är öppet för vänner alla 
tider på dygnet, och ifall de har något viktigt ärende som kräver att man 
pratar halva natten så finner man sig i det. En del vänner har dessvärre på 
sistone gått mer eller mindre förlorade: 

 
Monika: Jag får en känsla av att de började göra pengar och slutade 
att intressera sig för någonting annat! Punkt slut! Det enda viktiga är 
att ha ett visst soffbord eller att köpa en mixer (skakar upprört på 
huvudet). Nej, för mig är det oväsentligt. Då en konsumtions-
inställning till livet börjar, då har vi verkligen ingenting att prata om. 
Om vi inte arbetar tillsammans och kan glida över på yrkesfrågor, så 
har vi inget alls att prata om. 
Katarzyna: De läser inte böcker, till exempel? 
Monika:  Nej, nej, de ha inte tid, de gör pengar. Bra, det är upp till 
dem, men jag brukar säga att människan har en fri vilja vad gäller att 
välja… Jag kan inte välja arbetskamrater här i livet för jag befinner 
mig inom en viss miljö, men vad jag kan välja, det är vänner,  och tack 
gode Gud för det. 
Katarzyna:  Och de som blir affärsmän slutar att vara det? 
Monika: Jag förebrår dem inte, de har valt visst inriktning och det får 
de gärna för mig, jag är en rätt tolerant människa, men jag har också 
rätt att träffa folk med vilka jag kan sitta och om så bara skratta som 
en tok… Därmed inte sagt att vi inte pratar om filosofiska frågor, 
absolut! Vi träffas, det är kul, vi kopplar av, vi gillar varandras 
sällskap. Och det tröttar ut mig att ständigt behöva höra ”så mycket 
sålde jag igår, så mycket köpte jag”, för det är oftast sådant, att de 
dessutom gör något fiffel, köper, säljer… Jag är verkligen inte 
intresserad!!! 
Katarzyna: Men förut var de?… 
Monika: Helt normala, roliga människor. Men det är inflytande 
från… det kan ju hända att jag någon gång, när jag börjar göra 
pengar, också blir sådan… Alla gillar att ha pengar, men man kan ju 
inte göra dem till gudom!… 
 

Jag återger det långa citatet i sin helhet, eftersom det tycks behandla ett 
för Monika viktigt dilemma. Hon har tidigare i levnadsberättelsen 
uttryckt skarpa distinktioner gentemot ”den röda” studentkretsens 
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pragmatiska karriärism och konsumtionsinriktning, medan hennes krets 
var konsekventa ”idealister” (jfr kapitel 4 och 5). Här görs en liknande 
uppdelning och denna gång gäller det Monikas närmaste, privata 
bekantskapskrets av hittills ”normala, roliga” och intellektuella 
människor. Beklagande men bestämt tar Monika avstånd från dem som 
gått över till ”konsumtionsinställningen” och gjort pengar och prylar till 
sitt livs mening, i just den samhällsformation hon kämpat för. Trots att 
Monika hela intervjun igenom betonar sin högerinriktning, vill hon inte 
att pengarnas ”inflytande” ska släppas över tröskeln i hennes hem. Detta 
avståndstagande tycks samspela med en tendens uppmärksammad av 
historikern Henryk Slabek bland de polska intellektuella: den gamla 
antagonisten (maktapparaten) har ersatts av den fria marknaden samt det 
nyrika skiktet. Flera av de oppositionella intellektuella säger sig ha 
kämpat för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter, och förstod inte 
vidden av att kapitalismen skulle komma på köpet. De håller den ansvarig 
för exempelvis kulturlivets kräftgång (1997:202ff, jfr Jawlowska 1995:84-
88). 
 En viktig identitetsmarkör är för Monika den katolska religionen. 
Hon säger att hon är ”troende och praktiserande” (en vanlig term i Polen) 
men inte någon devot fundamentalist. Exempelvis anser hon att det är 
hennes rättighet att stödja sin dotter vad gäller preventivmedel. Inom 
familjen är det högt i tak, de diskuterar gärna sina religiösa uppfattningar 
utifrån aktuella filmer och program, och alla har då rätt att uttala sig i 
konkreta moraliska spörsmål.  
 
Hemmet som könsspecifikt projekt 

Ett tema framställt med viss glöd är Monikas syn på kvinnans roll i att 
bygga upp ett hem där alla trivs. Det som betonas är samhörigheten och 
rätten till avskildhet, inte något idogt hushållsarbete. En kvinnas roll i 
hemmet är främst att skapa en god atmosfär, och där tycker Monika att 
hon har lyckats. Alla är de toleranta och förstående gentemot varandras 
egenheter och behov, samtidigt som det finns en vital tradition av dagliga 
samtal och diskussioner.  

Monikas rektorsverksamhet i det underfinansierade handikappcentrat 
är en viktig identitetsmarkör. ”Man vet aldrig när arbetet slutar och 
privatlivet börjar”, säger hon; folk ringer och kommer med ärenden även 
under kvällar och helger. För att hinna med allting hon vill – att arbeta, 
prata med familjen, träffa vänner, läsa böcker – skär hon regelbundet ner 
på sömntimmarna. De många åtagandena, tillsammans med makens 
frekventa frånvaro, lämnar föga tid och ork över till hushållsskötseln. Här 
utgår Monika från vissa könsbaserade kompetenser (för tydlighetens skull: 
jag intervjuade Monika några dagar före Bernard): 
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Monika: Var och en gör det som behövs – klart att jag inte borrar hål 
i väggen, för där behövs en karl, och jag reparerar inte strykjärn för 
jag begriper mig inte på det. Men det betyder inte att Bernard inte 
stryker sina egna byxor eller syr in en knapp. Han har faktiskt också 
två händer.  
Katarzyna: Skjortor också? 
Monika: Nej, (skrattar) skjortor stryker han inte för han påstår att det 
är för svårt.  
 

Även om Monika ”generellt sett känner sig väldigt kvinnlig”, menar hon 
att matlagning är den enda ”kvinnliga” sysslan hon faktiskt gillar. Till 
vardags äter alla lunch på sina skolor och arbetsplatser, och kvällsmat vid 
olika tider, men på helgerna celebreras den gemensamma middagen. Då 
överraskar Monika gärna med någon spännande rätt. Däremot, 
poängterar hon starkt, underkastar hon aldrig hemmet ”något slaveri av 
total och konstant städning”! Alla hushållsmedlemmar snyggar till efter 
sig, en gång i veckan gör man storstädning – och det får räcka.  

 
Det här hemmet skall vara en tillflykt för var och en av oss, så att man 
inte ska behöva komma hem och slänga sig på sopborsten och 
dammsugaren och allting skall vara sorterat i bokstavsordning. […] 
För mig är det viktigare när jag har kommit hem att jag sätter mig en 
stund med dottern, så hon får berätta vad som hänt under dagen, 
eller att det yngre barnet får prata med mig… Och jag föredrar att 
sitta med dem den halvtimmen än bry mig om skitsaker, ursäkta mig, 
som att finputsa golvet. Det är verkligen inte viktigt!!! 

 
Citatet lämnar inga tvivel om Monikas syn på saken, men av den starka 
emfasen anar jag att hennes prioriteringar inte upplevs som alldeles 
självklara och oproblematiska, utan måste motiveras och förfäktas.  

Att hemmet ska vara en ”asyl” för familjemedlemmarna poängteras 
flera gånger under intervjun.  Var och en har rätt att stänga dörren om sig 
och de andra respekterar det. Det är dock inte alltid det enklaste att 
åstadkomma med fyra personer i en trerummare, dessutom spenderar 
Monikas mamma vintrarna hos dem (med sitt funktionshinder blir hon 
annars rätt isolerad). Mormor får bo tillsammans med pojken, inte direkt 
till hans förtjusning. Men han har inte hjärta att protestera.  

Jag frågar hur besluten tas i familjen, och då säger Monika att de 
diskuterar allt gemensamt så det ”uppnås en konsensus”. Om det rör 
viktiga saker så får barnen också vara med. 
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Monika: Men det finns stunder då Bernard sätter sig på tvären, och 
jag ger efter för husfridens skull, och så sägs det alltid att pappan trots 
allt har bestämmanderätt om vissa saker. (funderar) Och det är sant, 
det är det ändå… [ger ett längre konkret exempel] Fast han påstår att 
det är jag som styr hemma, men varje kvinna styr väl hemmet på 
något sätt, hon förenar hemmet, det är inte männens utan kvinnornas 
roll. 
Katarzyna: Så att alla finner en plats för sig själva? 
Monika: Först och främst!!! Ja, jag brukar säga att en kvinnas roll är 
inte att (föraktfullt) skura hela kåken, utan att frammana en atmosfär 
där alla trivs.  

 
I vårt samtal förstår Monika sin och makens respektive roller i hemmet 
genom att koppla dem till könstillhörigheten. Familjens organisation och  
maktförhållandet makarnas emellan görs därmed till något naturligt, 
generellt och önskvärt för kvinnor och män (jfr Martinsson 1997). 

Då Monika reflekterar över sitt och makens intensiva arbetsliv, säger 
hon med lättnad att hennes jobb inte verkar ha några negativa effekter på 
familjen. ”Om jag skulle märka det, skulle jag nog begränsa arbetet”, säger 
hon med viss tvekan. Och tillägger mer bestämt: ”för familjen har nog 
ändå det största värdet för mig. Så jag skulle nog begränsa arbetet. Trots 
allt”.  

Däremot är Bernards tidskrävande fackliga uppdrag problematiska 
just nu, menar Monika, eftersom sonen saknar sin pappa. Detta har hon 
upprepade gånger påpekat för Bernard. Monika har en fantastisk kontakt 
med dottern (”ja, det är ju en tjej”) och ger också sonen tid och 
uppmärksamhet, men just där kan hon omöjligen ersätta Bernard. ”Även 
om mödrar älskar sina söner väldigt mycket så är fäder auktoriteter för 
dem, det är en livets sanning och det ser jag”. Pojken är obrottsligt lojal 
mot Bernard ifall föräldrarna råkar gräla: ”Vi är ju ingen helig familj, vi har 
olika meningsutbyten, och då tar den lille alltid Bernards parti!”. Sonen 
vill spela på datorn tillsammans med pappan eller gå ut med honom, men 
Bernard är trött efter allt föreningsarbete och orkar inte.  

Här förstås det att vara förälder som en i viss mån könsspecifik 
kompetens och uppgift. Monika är trygg vad gäller de egna insatserna som 
moder; hon tar sig alltid tid för att prata med barnen och skapar ett hem 
där de känner sig trygga och kan utvecklas känslomässigt, intellektuellt 
och moraliskt. Men inte ens med bästa vilja i världen kan hon helt ersätta 
fadern i relationen till pojken.  
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Och ett praktiskt projekt 

Monika utmålar humoristiskt början på sitt äktenskap som en tid av hård 
maktkamp och gräl, då dörrarna smällde och väggarna skakade – men 
tillägger omedelbart att tack och lov var det deras egna dörrar och väggar 
som fått ta emot smällarna.  

 
Vi gick genom livets hårda skola, vi började som man säger med en 
kastrull, en sked och en tallrik. Och en hyrd lägenhet. Och vi måste 
verkligen arbeta hårt för att komma fram till vad vi har idag. Bernards 
föräldrar hade hjälpt till med en sak: vi fick en ”bostadsbok” med en 
insats för två rum och kök. Och det var allt. Resten fick vi arbeta 
ihop själva. Men det positiva var att vi bodde för oss själva från 
början, och även om vi grälade så var det bara vi två. 
 

De fick en mikroskopisk ”ersättningslägenhet” på 28m2, och väntade där i 
fyra år på att få sin utlovade trea. När bäddsoffan drogs ut för natten gick 
det inte att öppna garderobsdörren, så det gällde att noga planera sina 
förehavanden. De var berättigade till ”ett lån för unga gifta par” för att 
köpa möbler, men de hade ingenstans att placera möblerna. När de till 
slut fick sin efterlängtade trea i ett höghus (där de bor än idag) åkte de till 
ett speciellt lager, fick ”några brädor och ett kilo spik”, minns Monika 
med skratt, och skruvade ihop sitt nya möblemang. Därefter har de 
genom åren sakta kompletterat inredningen. 

I slutet på sjuttiotalet hade de en möjlighet att emigrera. De var 
uttröttade på att behöva trängas i den mikroskopiska lägenheten och 
Monika var väldigt frestad, men Bernard ville inte. Han trodde inte att 
han skulle trivas någonstans där han inte hade några rötter. Dessutom fick 
de precis då sin trea.  

 
Monika: Vi funderade på Australien eller Kanada, där det helt enkelt 
var lättare att leva. 
Katarzyna:  Ja, ni hade ju en svår början… 
Monika:  Och så visste man ju hur det var i Väst, eller hur? Man 
hade ju hört åtskilligt… Men det var nog bäst att vi inte åkte, 
människan måste ha sin plats i livet och sina rötter. 
 

Här likställs Väst med ett lättare liv, och den kunskapen har karaktären 
av allmänt sunt förnuft: man ”visste”, man ”hade hört” hur det var på 
andra sidan järnridån (som framgår senare fick Monika först i slutet på 
åttiotalet resa som turist i Europa och se det med egna ögon). 

Ett elaborerat tema är hur familjen hanterade varubristen, i synnerhet 
de ”riktigt tunga kristiderna, när det enda som fanns på hyllorna var 
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ättika”. Ibland fick man helt enkelt stå och köa i timmar, säger Monika, 
men annars ”utnyttjade man verkligen de mest långsökta 
bekantskaperna”. Ibland ville svärmoderns patienter visa tacksamhet, och 
hon förmedlade kontakterna vidare till Bernard. Då ringde telefonen 
plötsligt, säger Monika och härmar en hes, konspiratorisk röst: ”Herr 
Bernard, kom till affären efter klockan fem, när det inte finns folk, för jag 
har lagt undan margarinet!”. 

 
Telefon har vi också haft i åratal, men det var naturligtvis helt 
uteslutet att ordna den på ett normalt sätt. Nu är det inga problem, 
jag kan köpa mig en mobil, men på den tiden gick min make ständigt 
och jämt till Polska Telekommunikationsbyrån med en mängd 
idiotiska ansökningar. Jag har hittat en sådan ansökan för en tid 
sedan, och vilka motiveringar man var tvungen att hitta på för 
nödvändigheten att ha telefon, det är en helt annan historia… (ler och 
skakar på huvudet). Och där träffade han en jättetrevlig tjej som sade 
att hon skulle hjälpa oss, men hon behövde en tvättmaskin, och det 
kunde vi hjälpa till att ordna.  
 

Med en rysning minns Monika hur jobbigt det var när ransonerna inte 
räckte till på långa vägar och det var krångligt att köpa det man var 
berättigad till. Monika är storrökare och hade turen att ha en bekant i 
Tobaksföretaget i Kraków, som fick köpa något defekta cigaretter (för 
korta, för långa) utanför kupongsystemet. Alkoholransoneringen rådde de 
bot på genom att Bernard, likaså många av hans vänner, brände hemma 
inför fester och sammankomster. Det var naturligtvis strängt förbjudet 
och dessutom luktade det förfärligt. Sedan gjorde man whisky eller 
drinkar med fruktkompotter. ”Så fort vi hade en sällskapsträff så satt 
herrarna och försökte överglänsa varandra med berättelser om vem som 
hade bättre apparatur, bättre rör, om det var glas eller koppar…”, säger 
Monika med ironiskt leende.  
 Minnena av vardagslivet bygger ofta på kontrasten mellan då och nu, 
d.v.s. realsocialismen och marknadsekonomin. ”Då” hade de faktiskt mer 
pengar, men det fanns inget att köpa. ”Nu” har man i alla fall ett rikt 
utbud, fast allting har blivit dyrare. ”Det är helt enkelt lättare att leva!”, 
säger Monika med eftertryck. 
 

Nu har jag mina favoritaffärer där jag blir betjänad på ett trevligt, 
smidigt, sympatiskt sätt, och dessutom hygieniskt. Då var det ingen 
som brydde sig ifall köttet kom förpackat i en tidning, eller hur någon 
slängde fram någon slamsa. [Nu] är det ett nöje att gå och handla. 
[…] Det krävs inte (en låtsasutsjasad ton) så mycket kraft och ork för 
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att erövra någonting!… Jag behöver tack och lov inte förlita mig på 
några bekantskaper eller kontakter […] Det var en mardröm, en 
upplevd mardröm, som jag inte önskar någon att någonsin behöva gå 
igenom, inte mina barn! 
 

Monika säger att de absolut inte är någon prylfixerad familj. Att samla 
prylar är inte hennes idé för ett gott liv. Men visst tittar de längtansfullt 
på vissa varor… Hushållsbudgeten har i alla tider lämnat en hel del övrigt 
att önska; med två lärarlöner har de inte haft råd med några utsvävningar 
utöver de basala behoven. Barnen förstår det och tjatar aldrig om att få 
saker. ”För mig är det en stor tillfredsställelse att barnen inte har en 
konsumtionsinställning till livet, ingen av dem”, säger Monika. Hon 
skulle dock önska sig två saker för egen del: att köpa böcker (nu är hon 
”rädd för att gå in i en bokhandel”, för frestelsen är övermäktig), och att 
få se lite av världen. Först och främst vore det bra om lönen räckte för de 
vanliga avgifterna: ”Jag önskar att jag hade råd med ett anständigt, lugnt 
liv, utan att behöva fundera var jag skall låna ihop pengarna före 
lönedatumet”.  
 I Monikas beskrivning av de materiella umbärandena under åttiotalet 
samt den i hemmet vanliga antisocialistiska retoriken anar jag att hon och 
Bernard uppfattade kommunismen som en gemensam fiende. Efter de 
första slitsamma grälen med smällande dörrar tycks de ha funnit sina 
roller. Bernard har sista ordet, han är ”mera borta än hemma” på sina 
uppdrag, och Monika finner sig i det med en lite uppgiven suck.  I 
självpresentationen betonas betydelsen av ett hem med god atmosfär, 
samhälleligt engagemang, intellektuell förkovran och katolsk tro. I 
skapandet av detta hem är kvinnan – Monika – ett nav. Genom hemmet 
presenteras ”jaget”, och detta jag förstår sig självt tydligt i termer av 
politik, intellekt och kön.  
 Som jag tolkar det skriver Monika in sig i den anrika romantiskt-
patriotiska tradition som hon tidigare betonade i sina ”familjehistorier”. I 
denna tradition är hemmet sätet för kulturell verksamhet och politiskt 
motstånd, och kvinnan har det främsta ansvaret för familjens 
sammanhållning och barnuppfostran80 . Monika förenar dock sin roll som 
hemmets nav navet med ansenlig yrkesverksamhet och politiskt 
engagemang. Det som får stryka på foten är (bortsett från sömnen) 
”skitsaker” i form av hushållsarbete, eftersom på den punkten vägrar hon 
att skriva in sig i rollen som den ömma makan och modern. Om alla trivs 
i hemmet beror det på samvaron och samtalen. Med sina insatser som 
moder är Monika helt nöjd, och ifall det skulle behövas skulle hon ”trots 
allt” begränsa yrkesarbetet. Däremot kan hon inte, i samklang med idén 
om det bekönade föräldraskapet, ersätta fadern i relationen till sonen.  
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Diskussion 

 
Kärleks- och familjeparadigm 

De intervjuade infogar sina erfarenheter av parrelationer i specifika 
intriger, där röda trådar skapas i egna och partnerns intentioner och 
handlingar samt i deras följder. Berättandet är i flera fall sökande, reflexivt 
och mångbottnat. Meningen i de egna erfarenheterna söks genom att 
ställa dem gentemot (föreställda eller upplevda) normer för romantisk 
kärlek, ”heligt” äktenskap eller partnerskap. Även om idealen inte 
artikuleras låter skildringens form och modus ana berättarens ståndpunkt. 
Att vilja bli förälskad, gifta sig, ha barn och vara en god parner och 
förälder normer alla tycks vara överens om. 
 Relationsmodeller presenterade som självklart positiva bygger på 
romantik, förälskelse och kärlek; allting i strikt heterosexuell anda. 
Långvariga kommunikationsproblem, bristande respekt, ljumma känslor, 
svek och bråk blir avvikelser från de underförstådda paradigmen (ingen 
avvikelse görs dock från den heterosexuella mallen). Då Teresa raljerar om 
sitt första möte med den blivande maken, signalerar hon genom 
pastischformen att ett sådant möte inte är rätt sätt att börja en långvarig 
kärleksrelation. Den välkända kulturella berättelsen om romantik och 
äktenskaplig kärlek återupprättas dock snart, och de kommande glada 
och solidariska åren skildras i mycket positiva ordalag. Lauras ljumma 
känslor är en beklaglig äktenskaplig anomali, vilken befriar henne från 
förpliktelsen om trohet. Att vara partner innebär för Jarek att vårda en 
innerlig, kärleksfull kommunikation – mer än någonting annat. 
 I bilderna av ansvarsområden i familjen anar jag en återkommande 
slagsida. Även om den konkreta ansvarsfördelningen sägs vara föremål för 
förhandlingar och omprövanden, är den underförstådda normen 
könsspecifik och rätt traditionell81 . Kvinnan får gärna förena sitt 
huvudansvar för barnuppfostran och hushållskötseln med yrkesarbetet, 
men absolut inte prioritera bort det eller delegera det till maken. Jarek är 
kritisk till att Ania i hans tycke gör detta, även om rättviseargumentet 
väger tungt (han hade också en period då han aldrig var hemma). Teresa 
och Monika åtar sig med självklarhet, även i perioder av mycket intensiv 
yrkesverksamhet, huvudansvaret för hemmet och barnen. Ifall dygnet 
verkligen inte räcker till för allt, tycks hushållssysslorna vara det enda 
legitima att försumma. De två kvinnorna vägrar att se hushållskötseln som 
något av större vikt för familjens väl, medan Laura väljer en mer 
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”slingrande” taktik (hon älskar det, men har dessvärre varken tid eller 
talang).  
 Då det kvinnliga berättarjaget bevisar sitt starka engagemang i 
familjen, lyses berättelsen upp av otvetydig stolthet. Det är viktigt att 
hålla i minnet att intervjuerna utspelar sig i det Polen där inflammerade 
debatter kring genusroller, familjemodeller och abort äger rum. Vissa 
politiska partier och den inflytelserika katolska kyrkan ifrågasätter 
jämställdhetsprincipen och hänvisar kvinnan till hemmasfären, för att på 
så sätt värna om familjens och nationens bästa.82  De intervjuade 
kvinnornas budskap är dock att de framgångsrikt och ansvarsfullt förenar 
sina ambitiösa yrkesarbeten med att vara en god, närvarande maka och 
mor – även om de hellre utrustar barnen med självkänsla samt kulturellt 
och socialt kapital än erbjuder dem oklanderlig marktjänst. Även 
gränsöverskridaren Laura uppfattar det kvinnliga huvudansvaret för 
hemmet som en norm, och försvarar sig mot potentiell kritik genom att 
prisa konservativa familjeroller och släkttraditionen av fruntimmerslist. 
Hon presenterar sitt och makens sätt att organisera familjelivet som ett 
oplanerat och nästintill beklagansvärt undantag. 
 
Jaget, viet, omvärlden 

Det ”jag” som skapas i relationsberättelsen är i flera fall komplext och 
präglat av stundtals motstridiga känslor och handlingar. Den narrativa 
identiteten skapas genom att ingå i ett ”vi” – med sin partner, sin familj, 
sitt hem – eller att kontrastera sig och betona särarten och integriteten. 
Tidsdimensionen i det livshistoriska berättandet, tillsammans med de 
skiftande utvärderingsmallarna, gör att ”viet” och ”jaget” blir processuella 
och dynamiska. 
 Djupet i identifikationen med både jaget och viet varierar markant 
under loppet av vissa berättelser. Hos Jarek transformeras en själarnas och 
kropparnas sammansmältning till ett ”vi” som mest blivit rutiner, frånvaro 
och sårad tystnad. Hos Teresa blir det hurtfriska, glada ”vi” som åkte på 
semestrar och fick sin drömlägenhet till ett endast tillfälligt ”vi”, som 
förenas av gemensamma barn och bemödas om att vara artiga och vänliga, 
men som obevekligt faller sönder i två väsensskilda ”jag”. 
 Identifikationen med viet påverkas av de varierande kulturella 
berättelser som används som raster för att skildra de egna erfarenheterna. 
I Lauras berättelse finns parallella och för henne delvis kompletterande 
”vi”: med Jens och med maken. Det ena personifierar den sanna kärleken. 
Sedan Laura gifte sig är den inte längre legitim, men passionen vill inte 
slockna och får Laura och Jens att ”hitta på dumheter”. Det andra viet är 
uppbyggt kring den äktenskapliga samvaron, och då de praktiska 
aspekterna betonas är det lyckat, välfungerande och trevligt – men när 
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Lura vill ha romantik, passion eller en stark manlig axel att luta sig mot, 
framställs relationen mera krasst.  
 Ett sätt att skildra gemenskap i berättelserna är att profilera sig mot 
omvärlden. Då staten eller den ekonomiska krisen görs till en yttre 
motståndare, slätas interna konflikter och eventuella meningsskiljaktig- 
heter ut. Flera av de intervjuade skriver in sig i etablerade berättelser om 
realsocialismens tuffa vardagsvillkor, och visar hur makarna kämpar med 
enade krafter och hägrande mål i siktet. Ett ”vi” blir till och svetsas 
samman genom praktiska projekt eller politiska visioner. I Teresas 
skildring av de minimalistiska åren, då de bor trångt och söker förena 
arbetsbörda med familj och fritid, uttrycks inga interna distinktionsspel. 
Monikas minnesbilder av åttiotalet fokuserar på makarnas eniga motstånd 
mot statspolitiken samt med den förknippade intellektuella och materiella 
torftigheten. Bernard tar upp striden för att ”vi” skall få en större och 
beboelig lägenhet.  
 I offentliga och vetenskapliga berättelser om Folkrepubliken 
påpekas ofta att ifall familjen primärt definierade sig genom uppdelningen 
i privat och offentligt, uppfattades kvinnors och männens intressen inom 
familjen som gemensamma, och de interna konflikterna kunde skyllas på 
systemet83 . Författaren Slovenka Drakulic beskriver hur ogärna hennes 
östeuropeiska väninnor gav sina män skulden för misslyckanden i par-
relationen, även om männen uppenbarligen svikit. Kvinnorna upplevde att 
båda parter hade en gemensam yttre fiende; båda var offer för de 
samhälleliga omständigheter som dömde dem till att leva ofria, 
kringskurna och torftiga liv (1994:198ff).  
 Omvärldens påträngande inflytande är dock ödesdigert i Jareks och 
Lauras berättelser om romantik och passion. Här vill de älskande helst 
friställas från alla jordnära trivialiteter för att kunna uppslukas av 
varandra. Att omvärlden gör sig påmind genom politiska, praktiska eller 
sociala spörsmål (boendefrågan, passkrångel, valutaskillnader, släktens 
inflytande, att bli invandrare i väst) blir i berättelserna idel störande 
förhinder, hotande relationens själva essens.   
 Ett ”jag” skapas både genom att beskriva sina personliga 
karaktäristiska och genom att likheter och kontraster gentemot partnern 
uttalas. Ett jag kan tillfälligt, permanent eller inom vissa aspekter dra sig 
ur vi-gemenskapen. Detta jag är hos Jarek stridslystet gentemot släkten, 
men sviket och utelämnat gentemot Ania, törstande efter det som varit 
det förlorade ”viets” innersta kvaliteter.  
 Ett sätt att särskilja sig som ett annorlunda och oliktänkande ”jag” 
utan att det hotar ”viet”, är att göra vissa idéer, ansvarsområden eller 
preferenser könsspecifika. På det sättet förklaras, naturliggörs och 
desarmeras skillnaderna – de blir till och med attraktiva och önskvärda – 
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samtidigt som de befästs som universella sanningar om män och kvinnor 
(jfr Martinsson 1994, 1997). Ett intressant exempel på detta är Bernards 
och Lauras skildringar av hur de tillämpar manipulativa strategier 
gentemot sina respektive. Laura säger att eftersom maken är en man så 
gillar han att bestämma. Hon ser till att han får göra det då och då, fast 
det blir ändå som hon vill. Bernard menar att det bästa tekniska draget i 
diskussionen är att få en kvinna att tro att hon bestämmer. Då man ger 
henne rätt blir hon nöjd och man får ändå göra som man vill. I båda fallen 
härleds makarnas önskan att bestämma till könsspecifika karaktäristiska, 
och berättarjaget säkrar husfriden genom eftergifter åt detta presumtiva 
behov. Också Lauras fruntimmerslist och Bernards tillgjorda tafatthet är 
tydligt ”bekönade” strategier. 
  
Moraliska vardagskonstnärer 

Parets och familjens levnadsvillkor är återigen (jfr kap.3 och 5) ett viktigt 
tema. Till skillnad från barndomsskildringarna har nu berättarjaget 
delansvaret för familjens väl, och får hantera allehanda svårigheter. I 
berättelserna fördömer man och beklagar de svåra, orimliga och absurda 
villkoren, men tar även tillfället i akt att påvisa sin handlingskraft och 
driftighet.  

Realsocialismens tid tecknas dock övervägande med svart retorik. 
Administrationen, bostadsföreningen och milisväsendet präglas i flera 
berättelser av en olustig stämning, liknande den i Kafkas romaner, och 
utgör en i grunden kundfientlig och obegriplig terräng. Det kryllar av 
ogenomskinliga regler. Fullständigt godtycke tycks råda. Utgången av 
ärendena är oviss in i det sista, även om kunden tycks ha all rätt på sin 
sida. Man får lov att lägga ner åtskilligt med tid och påhittighet på att 
blidka, beröra, överrumpla, kringgå och överlista institutionernas 
representanter. Alla medel är tillåtna och moraliskt riktiga; man tar släkt 
och vänner till hjälp, skapar sig ingångar, ger presenter, smickrar, 
distraherar, nämner viktiga referenser, visar artig underdånighet. 

I berättelserna presenteras olika sätt att hantera underläget och 
känslan av oberäknelighet. Strategier antar ibland formen av allmänna 
regler, baserade på ”sunt förnuft” (”man” måste göra si eller så), ibland 
bygger de på individuell uppfinningsrikedom. Teresa menar att man 
behövde ingångar för att kunna korta väntetiden på bostaden eller köpa 
önskade varor. Laura växlar mellan ”buller och bång” och konstnärlig, 
blidkande charm gentemot miliserna. Bernard nöter ut bostadsföreningens 
ordförande med ett långvarigt tjat om sina (välgrundade) krav. 

Beskrivningarna av vardagsvillkoren tycks än idag väcka starka 
känslor hos berättarna. Där finns frustration och förödmjukelse över att 
behöva slita, vänta, få avslag, inte kunna planera sitt liv. Och där finns 
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omisskännlig tillfredställelse, ibland rena euforin, över att trots allt ha fått 
sitt ärende igenom. En tydlig tendens är dock att berättarna stoltserar 
bara om de med sina strategier har uppnått en elementär och rättmätig, inte 
på något sätt uppseendeväckande standard. Om ens det. Vid sidan om 
klagomålen över trångboddhet och låga löner tycker jag mig ana en 
försiktighet, till och med avoghet, mot ekonomisk framgång, och det 
gäller berättelser om realsocialismen och transformationen likaså.  

Teresa är illa berörd av att maken byggt ett så vräkigt hus, och minns 
nostalgiskt de åren då de var minimalister. Bernard tjatade sig till den 
trerummare och de reparationer som familjen sannerligen hade rätt till 
till. Monika tappar intresse för de vänner som bara har pengar, prylar och 
konsumtion för ögonen, och hon är stolt över att hennes barn inte har 
den sortens inställning till livet. Jarek klagar inte på fruns låga lön, 
däremot på att hennes arbete tar så mycket tid från familjen.  

Attityden till ägande och rikedom anses ha varit komplicerad under 
Folkrepubliken. Officiellt skulle likhetsidealet råda, men de politiskt 
korrekta var som bekant jämlikare än andra. Ett iögonenfallande 
materiellt välstånd var ofta direkt suspekt i den allmänna opinionen, 
eftersom det förknippades med att dra fördelar av det politiska kapitalet 
och lägga beslag på medel som egentligen var allmänna – och/eller att göra 
skumma affärer i planekonomins skugga (jfr Bourdieu 1994:27-28, 
Wolska 1997:70, Krzeminska 1997:116). Medellöshet och knappa 
levnadsvillkor antydde å andra sidan en hederlig, anständig, till och med 
idealistisk hållning (oavsett vederbörandes politiska orientering). 

I ljuset av detta kan intervjupersonernas elaborerade klagomål över 
sina materiella villkor vara dubbelbottnade; där finns en sorts symboliskt 
kapital att hämta. Den modesta levnadsstandarden antyder en hederlig 
och inte alltför pragmatisk hållning. Budskapet om att berättaren är en 
moralisk person vacklar paradoxalt nog inte ens då han eller hon stoltserar 
över att ha överlistat de statliga institutionerna. Då de egna önskemålen 
är förståeliga och rättmätiga, som att få tak över huvudet, skaffa kalvkött 
till barnen eller få pass i tid, blir alla medel tillåtna. Att presentera sig själv 
som någon som hellre åker på resor och köper intressanta böcker för sina 
sista slantar, istället för att spara, knåpa och investera i statusprylar, 
skapar dessutom tydliga distinktioner mot värderingar associerade med 
småborgerlighet, nyrikedom och konsumtionsorientering. 

Den svarta retoriken och de personliga strategierna i berättelserna 
stämmer påfallande väl med vetenskapliga analyser84  av Folkrepubliken. I 
de senaste uppmärksammas den allmänt spridda uppfattningen att 
individen är rättslös inför fientliga institutioner och deras representanter. 
Detta främjar en sorts etisk dualism, då de etiska regler som gäller inom 
den egna gruppen ersätts med en mer egoistisk och  instrumentell hållning 
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gentemot främmande människor och institutioner. Att ”erövra” varor, 
tillstånd och ingångar ger kunden en känsla av lycka och framgång. Man 
får finna vägar bort från det officiellt reglerade och dra in byråkraten i 
privatsfärens regler, genom att förvandla sig till en bekants bekant, någon 
att räkna med, eller någon som kommer med gåvor. Även bekantskaper 
och tjänster kan liknas vid ”gåvor” med en mer eller mindre förlängd 
period för återgäldande. Institutionerna privatiseras då från anonyma 
anrättningar till nätverk av potentiella ”ingångar” och sociala förbindelser. 

 I de intervjuades framställningar av transformationstiden prisas det 
att vardagslivet har blivit så mycket enklare. Då nuet kontrasteras mot 
alla kriser under Folkrepubliken är berättarna odelat glada över att få leva 
ett liv där man inte behöver fixa, slita och förlita sig på bekantskaper för 
att klara vardagsuppehället (däremot kan det behövas för att göra ett gott 
arbete, se Monikas beskrivning i kapitel fem). Man är inte längre tvungen 
att göra avkall på sin värdighet inför herr ordförande eller att förlita sig på 
konspiratoriska samtal för att få köpa margarin. Möjligheten att se 
världen och det fina varuutbudet är odelat positiva inslag – de vägs dock 
mot höga priser och de högutbildades låga löner. 

 
Hemmets symboliska betydelser 

I alla intervjuerna betonas vikten av att ha en enskild bostad då man bildar 
par och kärnfamilj. Berättarna poängterar sin orubbliga önskan om 
avskildhet, i relief mot magra alternativ, ekonomiska svårigheter, långa 
väntetider och irriterande små bostäder – välkända sätt att skildra 
bostadssituationen85 . Det oftast helt ouppnåeliga  idealet är att alla 
familjemedlemmarna ska få möjlighet att stänga dörren om sig. Av de 
engagerade berättarflödena att döma laddas dock hemmet med symboliska 
betydelser långt utöver de rent praktiska boendebehoven.  
 Hemmet görs i flera berättelser till en förlängning av jaget och skall 
skyddas mot kränkningar. Inträdet blir tillåtet enbart för de godkända. 
Vid hemmets tröskel går gränsen för privatlivets helgd för Jarek, och rätten 
till respekt för det som är ”mitt” innanför tröskeln försvaras mot de 
beskäftiga släktingarnas intrång. Även Monika som gjort hemmet till ett 
politiskt projekt och en socialt öppen sfär markerar att hon måste få 
stänga dörren om sig och är i sin fulla rätt att välja de vänner som vistas 
där. Därmed inte sagt att det i hemmet behöver råda någon fullödig 
harmoni, men Monika konstaterar förnöjt att de tidiga äktenskapliga 
konfrontationerna skedde inom de egna fyra väggarna. De fick gräla ifred. 
 Hemmet blir en både påtaglig och symbolisk arena för maktkamp om 
jagets gränser och identitet i Teresas berättelse. Då hon inte står ut med 
svägerskans malande röst i den delade lägenheten, väljer hon att överge 
storstaden och den omtyckta arbetsplatsen för att familjen ska få bo 
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enskilt. Hon vägrar att associeras med städning och diskning i hemmet. 
Den hörnsoffa maken köpt blir en symbol för hans nyrika, bombastiska 
ideal, och Teresa lider av att behöva inrymma den i sitt hem. Den reella 
skilsmässan genomförs då hon och maken får varsitt hem, symboliserande 
två olika egons väsenskilda föreställningar om det goda livet, kvinnlighet, 
manlighet och estetik. 
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Kapitel 7 

 Avslutning 
 

 

 
EVNADSBERÄTTELSER ÄR ETT rikt och komplicerat material. Där 
förmedlas berättarens syn på sig själv och sin omvärld, och indirekt 
de narrativa konventioner och övertygelsesystem som används för 

att skapa mening i det egna livet. Intervjupersonerna växlar mellan lyriska 
skildringar, ilskna utfall, sakliga beskrivningar och dräpande raljeranden – 
att berätta är en känsloladdad handling. En mångfacetterad, i olika tider, 
rum och sociala relationer förankrad individ träder fram.  
 
Jaget, samhället och livskarriären 

Det individuella ödet vävs påtagligt ofta samman med bilderna av 
samhället och tidsandan. Genom att karaktärisera de politiska, 
ekonomiska och sociala villkoren klargörs berättarjagets förutsättningar 
och dilemman; de presenterade förehavandena blir förståeliga och 
moraliska.  

Ifall samhälleliga glansperioder, kristider eller vändpunkter 
sammanfaller med de personliga, får det egna ödet dramatik och färg. När 
berättaren ser sig själv som en del av armén, de revolterande studenterna 
eller de av socialismen förtryckta massorna, skrivs det egna livet in i den 
stora biografihistorien (jfr Svensson 1997:45). Å andra sidan används de 
egna livserfarenheterna för att verifiera denna biografihistoria: berättaren 
slår fast sin egen version och menar att även om ”alla” beskriver händelsen 
på ett sätt, så har hon en annan uppfattning – och det är faktiskt 
sanningen.  

Intervjupersonernas angelägna förhållningssätt till det samhälleliga 
förflutna för tankarna till antropologen Kathleen Stewarts (1999) syn på 
historia. Hellre än som en rak framstegslinje, en formlös tendens eller ett 
fullbordat faktum ses ”historia” som glimtar av oförglömliga bilder och 
föreställningar, en tät rymd av kontingens och begär, där människorna 

L 
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orienterar sig i en ständig process av avsökning och upptecknande 
(1999:15,90). En händelse eller ett skede har enligt det synsättet ingen 
absolut betydelse, utan dess mening tolkas och förhandlas gång på gång. 
Det komplexa förflutna kan förenklas och typifieras för att framföra en 
önskad poäng86 .  

Ett exempel på skilda tolkningar av till synes ”samma” historiska 
skede är berättelserna om krigstillståndet. Där finns dystra och tunga 
bilder: Teresa ondgör sig över hur systemets inneboende orättvisor, 
paradoxer och övergrepp ställdes på sin spets, Ania betonar det 
ångestfyllda och svårbegripliga då det plötsligt var ”krig” och pappan var 
”borta”. Adam berömmer införandet av krigstillståndet som en behövlig 
åtgärd för att undanröja hotet om sovjetisk intervention; han skriver 
helhjärtat in sig i den verkställande armén. Piotr beskriver den 
”konspiratoriska” verksamheten i sitt gäng som det enda rätta moraliska 
ställningstagandet i den spända samhällssituationen. Båda männen 
skildrar, utifrån var sin sida av barrikaden, krigstillståndet som ett 
livsäventyr med en känsla av politisk mission.  

Att en samhällelig händelse/period kritiseras eller omfattas med 
nostalgi säger något väsentligt om den eftersträvade självpresentationen87 . 
I intervjuerna får vissa perioder entydigt negativa beskrivningar – men 
budskapet är att även i de mest dystra omständigheterna är mänskligt 
agentskap möjligt. Andra världskriget omnämns som ett inferno av 
förluster, katastrofberedskap och stympad existens. Stalinismen skildras 
som en tid av förtryck, klaustrofobi och politiskt godtycke, då även 
marxisterna drabbades. Då Folkrepublikens tid som helhet kommer på tal, 
kritiserar de flesta intervjupersonerna den begränsade åsikts- och 
rörelsefriheten och den undermåliga levnadsstandarden. Varken 
socialismens motståndare eller förespråkare anser sig ha fått några större 
vinningar för egen del, inte sådana de skulle ha fått i ett annat system, 
eller om systemet hade varit mer konsekvent. Staten var en trög 
institutionell koloss, en opålitlig välgörare även för marxisterna, och 
vardagslivets torftighet drabbade alla utom den mystiska politiska elit som 
ingen intervjuperson anser sig ha haft samröre med. Att göra staten till 
fienden medför att vissa motgångar i livet kan betraktas som i det 
närmaste bedrifter, exempelvis den hackiga karriären eller den 
otillfredsställande levnadsnivån. 

Vissa av Folkrepublikens epoker gestaltas som relativt bättre, vilket 
ofta samspelar med erfarenheterna i det egna privatlivet. Slutet på 
sextiotalet och början på sjuttiotalet beröms av flera informanter: då var 
det möjligt att komma på grön kvist och även oliktänkande studenter 
kunde prata över en flaska vin (Adam), relationerna i arbetslivet var 
”normala”, vänliga och trygga (Gabriela), kulturlivet blomstrade och man 
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kunde resa utomlands (Teresa). Å andra sidan gestaltas åttiotalet, med 
krigstillståndet, de politiska vallgravarna samt den ekonomiska krisen, 
överlag som ett mörkt och tungt decennium (även om berättaren själv 
upplevde ett meningsfullt livsskede). 

I framställningarna av transformationstiden dominerar ambivalensen. 
Friheten är bra; att få säga vad man vill, resa vart man vill, trycka egna 
texter. Berättarna ondgör sig dock över osäkerheten i arbetslivet, 
inkongruenserna i lagen eller de sega informella maktrelationerna. Det 
kommersiella utbudet får en eloge, men det påpekas att de statligt 
anställdas löner är alldeles för låga för att de riktigt ska kunna dra nytta av 
det. Samtidigt kritiseras överdriven konsumtionsorientering och ”nyrika” 
beteenden. 

Upplevelsen av det osäkra nuet leder i flera fall till en kontrasterande  
framställning av tidigare skeden88 . Gabriela ser murens fall som ett tydligt 
kvalitativt brott i samhället och arbetslivet: förr rådde en invand, 
konstruktiv och välvillig normalitet, nu ersätts den av arbetslöshet, 
misstänksamhet, aggression och byråkratiska absurditeter. Ania menar att 
kulturlivet under Folkrepubliken hade en fin status, medan teatern nu 
tappar publik då folk väljer TV och video. Även Teresa, annars så kritisk 
till realsocialismen, saknar patienternas forna respekt och gåvor.  

I flera intervjuer används referenser till ”Väst” eller ”Europa” som 
kontrast till Folkrepublikens och transformationens alla bristfälligheter. 
Där i Väst har de högutbildade gjort karriär på professionell basis, de har 
belönats väl, respekterats och åtnjutit hög materiell standard. Där har det 
varit lätt och tryggt att leva. Väst blir en symbol för ett fritt och rättvist – 
därmed inte sagt egalitärt! – samhälle; en sorts imaginär, mytologiserad, 
odifferentierad och i det närmaste tidlös enhet89 . 
 
Individuella framgångar, kollektiva oförrätter 

Ett vanligt fenomen i livshistoriskt berättande är att personerna växlar 
mellan att skriva in sig i generella mönster under en viss tid samt inom en 
viss social miljö, och att betona sin särart och handlingskraft (jfr Ehn 
1992). I mina intervjuer tycker jag mig se en trend att medan berättarna 
gärna förklarar sina umbäranden och misslyckanden med generella yttre 
faktorer, tillskriver de sina framsteg och bedrifter den egna viljan och 
förmågan.  

Berättarna samhälleliggör det privata då de beklagar sig över att i 
Folkrepubliken var vardagslivet toftigt, passen svåruppnåeliga, akademi-
kerna nedvärderade och alla efterkrigsgenerationerna obönhörligen 
märkta av kommunismen. Motgångar i karriären beror på Partiväldet, 
spänningar mellan marxister och oppositionella, eller den vilda 
kapitalismen.  
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Genom generaliseringar görs de egna förehavandena förståeliga. Det 
var svåra tider, verkligheten var sådan, att  ”man” och ”alla” gjorde si eller 
så. Alla sökte informella ingångar och fixade sig fördelar. Alla måste gå i 
Första Maj-tåget och tillhöra massorganisationerna. Överallt behövde 
man göra referat om Stalin. I synnerhet de handlingar som idag kan 
framstå som moraliskt eller politiskt tvivelaktiga, blir på så sätt acceptabla 
och oundvikliga. Man lämnades helt enkelt inget val. 

Bortsett från de samhälleliga villkoren orienterar sig berättarjaget mot 
en mångtydig kategori av ”de andra”. Dessa ”andra” har i alla tider och 
regimer fått det berättaren gått miste om, alternativt det hon måste slita 
ont för att uppnå. De har fått lätta karriärer, utgivningsmöjligheter, 
löneförmåner och vistelser på hälsohem. De har intrigerat, utmanövrerat 
och underskattat. De har varit smidiga och skrupelfria, har vänt kappan 
efter vinden, dragit fördelar, stött varandra, roffat åt sig och haft ryggen fri 
i alla lägen. Allt det medan berättarjaget gjorde ett gott arbete, värnade 
om sin integritet och slet för vardagsuppehället. 

Genom att kontrastera sig mot ”alla” och ”andra” slår berättaren ett 
slag för sin och sina närståendes särart och handlingskraft. Även om alla 
där ute var torftigt klädda, indoktrinerade, liknöjda och handlings-
förlamade så var jag (min familj, min sociala krets) annorlunda. 
Samhällsatmosfären och vardagsvillkoren används då som effektfull 
kontrast till självpresentationen. I den gråtorftiga massan var en flickas 
sjömansdräkt uppseendeväckande (Teresa). På festerna sjöng släkten 
sådana patriotiska sånger som ingen annan då vågade (Laura). I kontrast 
till polariserade stämningar framträder den vidsynta, toleranta individen 
(Adam, Piotr). Det påvisas att ens eventuella konformitet var skenbar och 
dolde ett obevekligt motstånd: även om jag, som alla andra, var tvungen 
att gå i Första Maj-tåget, vifta med fanan eller rabbla referat om Stalin, så 
gjorde jag det försåtligt och överlistade därmed förtryckarna (Hieronim, 
Teresa, Piotr). 

En tydlig tendens är alltså att framgångarna och motståndstaktikerna 
individualiseras. Berättaren blir ett stolt ”jag” och har främst sin egen 
kompetens, diplomati, driftighet och uthållighet att tacka för sin karriär, 
levnadsstandard och familjelycka. Ifall berättaren fått någon hjälp på 
traven av några maktcentra eller bekantskaper så bevisar hon genast att 
den hjälpen har hon varit väl värd, eller återgäldat med råge.  
 
Biografiska paradigm och agentskap  

Då en intervjuperson gestaltar sitt liv tycker jag mig skönja en orientering 
mot en sorts idealisk biografi, en för personen paradigmatisk berättelse 
om ett gott liv. Genom en självklar och stolt framställning av vissa 
erfarenheter, ett urskuldande eller raljerande ifråga om andra, placerar sig 
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intervjupersonerna gentemot underförstådda mallar för uppväxt, karriär, 
kvinnlighet eller kärleksliv. Det egna paradigmet mejslas fram i en 
underförstådd förhandling med de tillgängliga kulturella berättelserna. 
Och de kan vara inbördes motstridiga, vilket får perspektiven och 
utvärderingarna att skifta och framställningen att bli mångtydig.  

Vissa kulturella berättelser tycks av intervjupersonerna upplevas som 
särskilt påträngande, starkt normativa och politiskt korrekta – så att säga 
paradigmatiska i samhället. De tydligaste exemplen är den romantiskt-
patriotiska traditionen och motståndet mot realsocialismen90 . Då 
berättaren skriver in sitt liv i någon av dessa är stoltheten tydlig, medan en 
annorlunda ståndpunkt orsakar förklaringar. Flera intervjupersoner gör en 
sorts självpåtagen samvetsgranskning i den reflexiva dialogen med sitt 
förflutna, för att förstå varför de glatt marscherade i Första Maj-tåget och 
trodde på Partiet. De finner sig dock inte reservationslöst i underläget 
utan visar alternativa tolkningar av sina förehavanden, eller avkräver mig 
(och andra presumtiva publiker) respekt för sina värderingar motströms 
dem för tillfället dominanta. Trygga i sin egen intellektuella och analytiska 
skärpa föreslår de, utifrån sina livserfarenheter, egna uppfattningar av 
samhälle, historia och exemplariska biografier.  

Under olika samhällsformationer kanoniseras vissa biografier medan 
andra osynliggörs91 , föraktas eller till och med kan orsaka repressalier (jfr 
Bogucka 1997:64ff, Humphrey et al. 2003:17). Det för stunden ”politiskt 
korrekta” förflutna92  och nuet skänker ett symboliskt, politiskt och 
kulturellt kapital och är därför ett brännande stoff. Även om alla 
levnadsbeskrivningar konstrueras enligt vissa mallar för att alls bli 
förståeliga, får samma biografiska detaljer olika legitimitet och respekt 
under olika tider. Att placera sitt liv i det förtätade spänningsfältet av 
biografiska paradigm bidrar till en ständig omtolkning av de egna 
erfarenheterna, men också till ett försvar av de egna uppfattningarna. 
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Noter 
 

                                                   
1 Forskare brukar enas om att intelligentia som samhällsskikt uppstod under 1800-talet och 
fram till andra världskriget bestod av gymnasie- och högskoleutbildade, härstammande från 
adel, småborgare, rikare bönder osv. Denna ”gamla” eller ”traditionella” intelligentia 
präglades av en unik, romantisk livsåskådning. Den uppfattade som sin mission att bevara 
och stärka den polska kulturen och moralen under Polens delning. Den vårdade en 
hederskodex och en elitistisk tradition med betoning på bildning och manér. Under 
mellankrigstiden betraktades som intelligentian personer med minst gymnasieutbildning. 
Den ”gamla” intelligentian decimerades under andra världskriget (c:a en tredjedel stupade i 
krig, utrotades genom tyska och sovjetiska massakrer, deporteringar och koncentrationsläger) 
och en del emigrerade när Polen blev socialistiskt. I Polska Folkrepubliken omdefinierades 
skiktet efter marxistiska föresatser. Ett administrativt begrepp ”den arbetande intelligentian” 
togs i bruk, för att markera ett skikt i förhållande till arbetare och bönder. De konkreta 
definitionerna varierade från att omfatta alla med gymnasie- och högskoleutbildning (grovt 
motsvarande white collar workers i Väst) till enbart högskoleutbildade samt de verksamma i 
kulturlivet.  Också andra kriterier än utbildning påpekades, t.ex. skiktets självmedvetenhet, 
opinionsskapande, kulturskapande och –förmedlande livsstil, engagemang i politiska, 
ideologiska och samhälleliga verksamheter, innehavet av ledande poster o.s.v. Man urskilde 
bl.a. den skapande, tekniska, humanistiska och administrativa intelligentian. Medan vissa 
forskare har satt likhetstecken mellan ”intelligentian” och ”de intellektuella” har andra 
hårdragit skiljelinjer de emellan. Se Babiuch-Luxmoore (1989), Szczepanski (1991a,b), 
Kwasniewicz (1991), Lewandowski (1991), Hirszowicz (1991), Dyoniziak et.al. 
(1994:25ff), Domanski (1994b), Palska (1994), Matuszak (1994), Davies (1995:345ff), 
Podgórecki (1995:84ff, 122ff, 148ff), Björling (1995), Jedlicki (1995), Swiderski (1995), 
Mokrzycki (1995), Jawlowska (1995), Bogucka (1997:78ff, 133ff,181ff), Derczynski 
(1997), Fik (1997:9-20, 163-173), Zarnowski (2000), Törnquist–Plewa (2000), Bartoszek 
(2003), Radziewicz-Winnicki (2004:111-125). 
2 För översikt, se t.ex. Bertaux (1981), Arvidsson (1998), Chamberlayne et al. (2000), Miller 
(2000), Roberts (2002), Humphrey et al. (2003). 
3 För definitioner av, och diskussioner kring, de olika genrer som är föremål för den 
biografiska forskningen (t.ex. livshistoria, levnadsberättelse, självbiografi, biografi, memoarer, 
erfarenhetsberättelser, personliga dokument), se Lindqvist (1991), Tigestedt et al. (1992), 
Linde (1993), Barclay (1994), Kaivola (1996), Rosenthal (1997), Svensson (1997), Arvidsson 
(1998), Atkinson (1998), Chanfrault-Duchet (2000), Miller (2000), Roberts (2002), 
Nordström (2002). För diskussion om levnadsberättelsens specifika drag se särskilt Linde 
(1993), Arvidsson (1998), Atkinson (1998) och Chanfrault-Duchet (2000). 
4 Inom antropologin har man under de två senaste decennierna ifrågasatt den implicita 
”renhetshierarki” av fältplatserna, där de fält som varit minst ”hemma” hade värderats högst. 
Fältet var ursprungligen en sorts negativ kategori, en spatialt och kulturellt avlägsen plats. Den 
beboddes av de Andra vars spännande, mystiska kultur väntade på att bli upptäckt och 
beskriven. Forskaren har i denna tradition ofta draperats till ett individuellt jag, med 
komplex psykologi och historia, som observerar och analyserar ett pluralt, homogent och 
ahistoriskt vi-kollektiv I modern antropologi betonas betydelsen av etnografens 
livserfarenheter och det situerade och partiella i kunskapsinhämtning (se Abu-Lughod 1991, 
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Killick 1995, Behar 1996, Gupta & Ferguson 1997, Kulick & Willson 1995). Där finns 
också insikter om att forskaren i fältet blir om-positionerad som subjekt då ”självet” och 
”andra” förenas i en dialektisk process (Hastrup 1992:117ff) 
5 Denna dubbelhet kan gestalta sig på många sätt. Antropologen Ruth Behar (1996) beskriver 
rörande dilemmat att som både antropolog och privatperson åka till det imaginära 
”hemlandet” Cuba. ”Minnen” från familjens berättelser vill inte infinna sig, och drömmen 
om ”hemkomsten” grumlas av politiska och sociala maktrelationer, där hennes egen 
särställning som amerikansk medborgare uppenbaras.  
6 Då min drygt tre månader långa vistelse i Kraków inleddes kände jag mig rätt ynklig: 
åldersmässigt obsolet i det mastodonta, rökiga studenthemmet och med få sociala kontakter 
i staden. Men denna upplevelse av alienering var tillfällig och situationsbunden, inget 
avgrundsdjupt främlingskap gentemot människorna och landet. Så småningom fann jag 
fascinerande informanter, etablerade rutiner för de något (!) krångliga bibliotekslånen och 
kopiering, våren kom, smogen lättade – och allting kändes lättare, givande och… mera 
”hemvant”. 
7 Till skillnad från den auktoritativa dimensionen i t.ex. terapi eller bikt. Då 
levnadsberättelsen framförs i terapeutiskt syfte, för att skapa självförståelse och koherens i 
tillvaron eller bearbeta svåra upplevelser, sker detta under professionell ledning och 
utvärdering.  
8 Till exempel menar antropologen Elisabeth Sheehan (1993) att hon har studerat irländska 
akademiker ”uppåt”, ”neråt” och ”tvärsöver” (across), beroende på bl.a. grad– och 
åldershierarkin. Bland etnologer nämner Birgitta Conradson & Angela Rundquist (1997) sin 
känsla av underläge i intervjuerna med ”karriärkvinnor”, Suzanne Mason (2002) beskriver 
humoristiskt sina misslyckade försök att se kompetent och sofistikerad ut under samtalen 
med ”experter”, Karl-Olof Arnstberg (1993) diskuterar den prekära relationen mellan 
vänskap och (ömsesidig) exploatering under fältarbetet, och Mats Lindqvist (1996) varnar 
för att det etnologiska ”inkännandet” kan vid studier av ekonomiska eliter  och maktcentra 
förväxlas med att forskaren går maktens ärenden. Inom Organisation Studies 
uppmärksammar narrativitetsforskaren Barbara Czarniawska (1998:46ff) den ”äkta 
symmetriska forskningens” problematik, då de studerade (t.ex. managers i 
organisationsledningen) är lika bildade och elokventa som forskaren, har likaså teoretiska 
ambitioner och ibland intar högre maktpositioner. Czarniawska betonar det positiva i 
sådana studier ”i sidleds”: risken att objektifiera och exotisera de studerade minskar, och 
forskaren tvingas att reflektera över  sin positionering och sin roll som ”dubbelgångare”. 
9 Jag har främst inspirerats av etnologiska verk av Beatriz Lindqvist (1991, 2003), Billy Ehn 
(1992, 1996), Jonas Frykman (1992, 1998), Alf Arvidsson (1993, 1998), Ulf Palmenfelt 
(1993, 2000) Britta Lundgren (1995), Birgitta Svensson (1995, 1997a,b,), Marianne 
Liliequist (1996), Lena Martinsson (1996, 1997), Georg Drakos (1997, 2000), Kerstin 
Arbaeus (2000), Lena Marander–Eklund (2000), Annika Nordström (2002), Susanne 
Nylund Skog (2002) och AnnCristin Winroth (2004). 
10 Robert L. Miller (2000:11ff,128ff) urskiljer tre fundamentala angreppssätt i den 
biografiska forskningen. Det realistiska bygger på induktion och betonar reliabilitet. En 
objektiv verklighet finns och kan nås kunskap om, det livshistoriska materialet används för 
att konstruera generella principer för sociala fenomen (t.ex. i grounded theory). Det neo-
positivistiska angreppssättet bygger på deduktion; där är validitet ett viktigt begrepp och 
livshistorier används för att testa hypoteser och teorier. Det finns en objektiv verklighet vars 
aspekter representeras i individernas utsagor. Det narrativa angreppssättet vill i en 
levnadsberättelse förstå individens unika och  föränderliga perspektiv, då det medieras av 
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kontexten. Kontexten innebär en positionering i social struktur och tid. Man 
uppmärksammar samspelet mellan den intervjuade och forskaren under intervjun. Nuet är 
linsen genom vilken det förflutna betraktas, och levnadsberättelsens ”sanning” ligger inte i 
dess närhet till en objektiv verklighet, utan i att personen väljer en viss berättelse för att just 
den anses vara en genuin och sann skildring av livet (ibid). Enligt Miller’s uppdelning placerar 
sig min studie tydligast i den narrativa fåran, med stort intresse för den samhälleliga, 
historiska och politiska kontext som intervjupersonerna orienterar sig mot. 
11 Mina resonemang om narrativitet, liv och identitet utgör en egen syntes av resonemangen i 
Somers (1994), Somers & Gibson (1994), Lieblich et al. (1998), Ricoeur (1981, 1984, 
1985), Bruner (1987, 1994),  Rosenwald & Ochberg (1992), Ochberg (1994), Gullestad 
(1996a,b), Horsdal (1999), Fisher-Rosenthal (2000) och Roberts (2004). 
12 De episoder som traditionellt brukar ingå i en levnadsberättelse präglas av ett så kallad 
förlängt nyhets/berättarvärde (extended reportability), d.v.s. kan berättas om och om igen 
under en lång tidsperiod (Linde 1993:22).  Det kan röra sig om milstolpar i karriären, 
giftermål, tragiska förluster, religiös omvändelse, generationsspecifika erfarenheter, sjukdom 
eller ovanliga händelser.  
13 Berättelsen frammanar begynnelser och avslutningar, och demarkationslinjer som avgränsar 
förlopp. Den skapar sin egen kronologi, där långvariga förlopp kan pressas samman och korta 
utvidgas och utvecklas, selektivt och hierarkiserande. Den har också sina egna sammanhang 
där något förklaras vara en del av en helhet eller en orsak till något annat (Horsdal 1999). 
14 jfr Linde 1993:81, Ochberg 1994:113ff, jfr Lindqvist 1991, Ehn 1992, 1996, Frykman 
1992, Hylland Erikssen 1996, Vilkko 1996, Svensson 1997, Alasuutari 1997, Horsdal 
1999). Billy Ehn (1992) påpekar att människor gestaltar sina upplevelser i kollektivt 
igenkännbara former (konventioner, stilar, teman) för att göra det egna livet 
kommunicerbart. Jonas Frykman (1992) menar att varje biografi tillkommer i en mer eller 
mindre uppenbar dialog med andras berättelser. Det finns olika life-scripts i olika kulturer, 
och den som berättar om sitt liv vet vad som förväntas vara med och vad som bör förtigas. 
Den som drar fram det opassande är medveten om vilka regler som gäller och även hur man 
bryter mot dem – till exempel med ”skoningslös öppenhjärtlighet” (242-243).  
15 Min tolkning här bygger på Bruner (1986), Polkinghorne (1988), Rosenwald & Ochberg 
(1992), Riessman (1992), Linde (1993), Somers & Gibson (1994), Ochberg (1994), 
Gullestad (1996), Lieblich et al. (1998) och Horsdal (1999). Sociologerna Margaret R. 
Somers och Gloria D. Gibson (1994) konstaterar: ”Alla har vi blivit de vi är (hur flyktiga, 
multipla och föränderliga vi än må vara) genom att placera oss själva (vanligtvis omedvetet) i 
sociala berättelser som sällan är vår egen skapelse” (1994:59, kurs. orig.).  
16 Marianne Horsdal (1999:88ff) gör en analytisk åtskillnad mellan en individuell berättelse 
och kulturella berättelser. Den första består av subjektets upplevelser och erfarenheter som 
knyts ihop i en livshistorisk berättelse, de andra är kulturellt förmedlade, kollektiva berättelser 
som ”vi tänker oss själva och världen med”. Den individuella berättelsen om identiteten är på 
samma gång just individuell/ personbunden och transcenderar det individuella perspektivet, 
eftersom dess intrig är påverkad av de kulturella berättelser som den enskilda livshistorien är 
invävt i (Horsdal 1999, jfr Somers & Gibson 1994). Margaret Somers & Gloria Gibson 
(1994) urskiljer fyra dimensioner av berättande (narrativity): ontologisk, offentlig, 
begreppslig, samt metanarativitet. Ontologiska berättelser har en grundläggande betydelse för 
vår medvetenhet och vårt handlande: genom dem skapar vi mening i våra liv och definierar 
vem vi är. De är interpersonella och sociala. Varje människa kan finna dem i offentliga 
(public) berättelser, tillhörande kulturella och institutionella formationer större än individen 
(familj, arbetsplats, nation o.d.). Där ingår också den begreppsliga narrativiteten i 
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socialvetenskaperna: den skapar begrepp och berätttelser om relationer mellan historiska 
aktörer samt andra ”sociala krafter” (marknaden, institutionella praktiker). Den fjärde 
dimensionen är metanarrativitet: de master-narratives i vilka både historiska aktörer och 
vetenskapsmän är inneslutna (t.ex. abstraktioner om framsteg, industrialism, individ kontra 
samhälle, natur kontra kultur o.d.). 
17 Om det angelägna sökandet efter berättelser som kan inrymma svårgripbara erfarenheter 
och ge mening åt t.ex. sjukdomsprocesser, se Frank (1995), Winroth (2004). 
18 För resonemang om kön, genus och makt, se Kulick (1987), Moore (1988), (1994),  Björk 
(1996), Lundgren B. (1992, 1996), Nilsson (1999), Cosslet et al. (2000), Chanfrault-Duchet 
(2000), Lundgren & Martinsson (2001), Bäckman & Ekström (2001), Ambjörnsson 
(2004). 
19 Med kapital menas de resurser och värden som kan användas i det sociala spelet. 
Ekonomiskt kapital är de materiella tillgångar som individen har till sitt förfogande. Socialt är 
viktiga förbindelser, relationer och kontakter. Kulturellt kapital baseras på utbildning 
(examina, diplom) och bildning (kultivering, orientering i konst, musik, litteratur etc.) Ett 
symboliskt kapital är det som erkänns som värdefullt av sociala grupper; och den kan även 
förläna de övriga kapitalarterna en extra glans, aura, karisma, förtroende, renommé och 
legitimitet. Varje fält följer sin egen logik för hur de för fältet specifika kapitalen produceras 
och värderas (jfr Broady 1991;169ff, Battail 19993:34). Bourdieu (1999:25ff) ansåg att i 
diskussionen om den ”sovjetiska” varianten av det sociala rummet måste det politiska 
kapitalet tas i beaktande vad gäller fördelningen av makt och privilegier, samt konsumtion 
och livsstil. Politiska kapitalets innehavare kommer i åtnjutande av varor och tjänster som 
egentligen är allmänna, som bostäder, bilar, sjukvård, utbildning o.s.v. Man bör dock beakta 
agenternas position i hierarkin i maktapparaten, främst kommunistpartiet. Enligt den 
polske sociologen Edmund Wnuk Lipinski (1996) är politiskt kapital den samling av 
individuella karaktäristiska som en människa förvärvat genom sitt tidigare engagemang i 
politisk verksamhet, och som gör att hon gynnas i att bevara sin ställning eller avancera inom 
den politiska eliten (1996:149). Det är en historiskt relativ resurs, starkt beroende av den 
politiska kontexten, och kan konverteras till andra kapitaltyper. I demokratiska strukturer 
består det politiska kapitalet av t.ex. väljarnas tillit, medan i ett auktoritärt system av de 
överordnades. Vid maktskiftet kan medlemskap i den organisation som kommer till makten 
utgöra ett politiskt kapital, medan medlemskap i den organisation som fått ge upp makten 
är en belastning, ett ”negativt” kapital (1996:146). 
20 Jfr Frykman (1992:243), Svensson (1995, 1997), Kaivola–Bregenhøj (1992, 
1996:52ff), Gullestad (1996a,b), Arbaeus (2000). 
21 Se Klein (1989, 1990),  Kaivola-Bregenhœj (1996:158ff),  Drakos (1997:32ff), Arvidsson 
(1998:17,44ff), Nordström (2002), Riessman (1993, 1997). 
22 För diskussion om översättningen teori och praktik, se Newmark (1982), Alvarez & Vidal 
(1996), Drakos (1997), Venuti (1998), Gullin (2002). 
23 Enligt Lawrence Venuti (1995, 1992) är mening i en text en pluralistisk och kontingent 
relation och inte en originalenhet. Den är en effekt av relationer och skillnader mellan det 
betecknade, och därför alltid uppskjuten och avledd. 
24 Eftersom övergången till ”duandet” i Polen är en något omständlig process (initiativet bör 
inte komma från den yngre eller på något vis underordnade parten) tilltalade jag de flesta med 
det artiga och formella ”pan/pani” vilket jag översätter till ”Ni”. 
25 Inom Translation Studies framför Lawrence Venuti i sina verk (1995, 1998, 2001) skarp 
kritik mot den kanon som i decennier premierat en ”genomskinlig”, läsvänlig och smidig 
översättning, där alla grammatiska eller stylistiska särtecken lämpligen avlägsnas. Denna 
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princip har haft vidare politiska implikationer av ett transcendentalt koncept av 
mänskligheten som oföränderlig i tid och rum, där likheter människor emellan är mer 
betydelsefulla än språkliga och kulturella skillnader – ett resonemang med undertoner av 
etnocentrism samt kulturell elitism: de andra blir begripliga, bara de blir som vi. 
Översättningen blir då en kulturpolitisk praktik som skall göra den kulturella andra till 
densamma som en själv, till någon igenkännbar och bekant,  vilket hotar med en 
”domesticering” av ursprungstexten (jfr Spivak 1993). En möjlig motstrategi kan vara en 
”främmandegörande” (foreignizing) översättning som tillkännager och påminner om 
ursprungstextens lingvistiska och kulturella olikhet (Venuti 1995, 1998, 2001). Naturligtvis 
finns även där fallgropar, och istället för att undvika en etnocentrisk läsning kan stereotyperna 
istället befästas.  
26 Lieblich et al. (1998) urskiljer fyra sätt att systematisera narrativ analys på, I en holistisk 
läsning med fokus på innehåll samt en holistisk läsning med fokus på form analyseras hela 
levnadsberättelsen. I en kategori-läsning med fokus på innehåll eller form analyseras 
delar/aspekter av levnadsberättelsen. Bokens slutsats, vilken jag ansluter mig till, är att trots 
valet av specifik analytisk ”läsning” berikas tolkningen av att ta övriga ”läsningar” i beaktande 
(delarnas form/innehåll kan vara avgörande för helhetsförståelsen, och tvärtom). Min egen 
analys ligger närmast den holistiska läsningen med fokus på innehåll, men denna läsning 
systematiseras utifrån olika aspekter (se kapitelindelningen) och beaktar också de 
formmässiga aspekter jag anser relevanta för budskapet. 
27 Jfr Linde (1993), Stahl (1989), Briggs (1988), Johnstone (2001). Enligt Alf Arvidsson 
(1998) ger de kronologiska sekvenserna intervjupersonens bild av de händelser får status av 
stora och små vändpunkter i livet – de radas upp som betydelsefulla för livsföringen eller den 
sociala statusen. De deskriptiva sekvenserna beskriver miljöer, rutiner, personer, och 
sammanfattar perioder –  för att tydliggöra specifika världar som skiljer sig från den 
informanten och intervjuaren anses dela. Narrativer är avsnitt där en tydligt avgränsad 
”historia” (uppbyggd kring strukturen komplikation – upplösning), berättas för att illustrera 
eller fördjupa något tema. Berättaren markerar då sin avsikt att framföra något speciellt i 
performans. Inom loppet av levnadsberättelsen används som byggstenar även personhistorier, 
anekdoter, skämt, (lokal)historiska beskrivningar, ordspråk, talesätt osv. Ibland hålls 
levnadsberättelsen samman av en uttalad livsfilosofi; en maxim eller ett ordspråk blir till 
metafor för den egna självbilden eller för en hel generations eller grupps öde (1998:25-26). 
28 När en ny historia läggs till repertoaren måste den på något sätt relateras till de teman och 
historier som brukar finnas där, och antingen anpassas budskapet för att behålla viss koherens 
i framställningen av sig själv, eller så revideras alla de andra historierna. Levnadsberättelsen 
kan därför uttrycka personens aktuella föreställning om vad hennes liv handlar om, samt 
vilken sorts människa hon är, utan att hon behöver formulera en enda berättelse som 
organiserar ”hela” hennes liv (Linde 1993:25ff). 
29 Även om det finns en samvariation mellan form och innebörd så kan man inte ta för givet 
att den mest konstfulla formen skulle uttrycka den djupaste meningen och de starkaste 
känslorna – ibland är stapplande meningar eller tystnad de mest retoriskt lämpliga medlen 
(Klein 1990, 1995). Olika genrer vill övertyga och engagera lyssnaren på olika sätt (Horsdal 
1999:125ff). 
30 Här är relationen mellan det enskilda livet och samhället, staten, historien, politiken, 
religionen, den sociala kontexten etc.. intressant. Ett besläktat spår är vad som betraktas som 
resurser och begränsningar, och hur tidsförlopp och förändringar, på både individ- eller 
samhällsnivå, skildras. 
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31 Till exempel kan ett ”vi” beteckna allt från en djupt känd samhörighet, till tillskriven, 
tillfällig eller oönskad grupptillhörighet. De ”andra” kan vara betydelsefulla som förebilder 
och identifikationsobjekt –  eller som kontrastering. Berättaren kan uttrycka förtrolighet och 
främlingskap gentemot dessa olika ”vi” och ”andra” – precis som gentemot det ”jag” 
berättelsen handlar om. De egna intentionerna och upplevelserna kan återberättas som sedda 
med ”dåtidens” ögon, eller med en distanserad tillbakablick. Med inspiration från Bourdieu 
tolkar jag även vissa skildringar som narrativa distinktioner och kapitalmarkörer. 
32 Vad den gemensamma referensramen antogs innehålla varierade i viss mån –  Monika och 
Bernard förutsatte kunskaper om Polens (i synnerhet moderna) historia, Teresa om det 
polska kulturlivet, vissa medicinska termer och psykologiska förklaringsmodeller, Adam om 
efterkrigstidens politiska fraktioner samt litteratur, Jarek om den kapitalistiska ekonomin. 
Alla tycktes förutse att jag visste tillräckligt om Polens historia, Folkrepublikens 
samhällsordning och vardagsliv, kriser och töväder, krigstillståndet 1981, murens fall o.s.v. för 
att förstå berättelsernas orientering i tid, rum, sociala miljöer och materiella villkor. Min 
kunskap behövde inte vara helgjuten, det räckte med en bas som intervjupersonerna villigt 
kompletterade eller ”korrigerade” med sina egna minnen och versioner. Vissa kodord kände 
jag igen utan minsta svårighet, andra krävde följdfrågor eller viss mån av detektivarbete, då 
jag i efterhand insett vidden av deras betydelse i den konkreta intervjun. 
33 Politik kan ses som den offentliga verksamhet och maktutövning (inklusive idéer och 
institutioner) i samhället som sker i det gemensammas namn. Dess auktoritativa 
värdefördelning skall anses som bindande, oavsett om man som enskild medborgare är 
positivt eller negativt inställd till den riktning som råder (jfr Fredriksson 2003:13, Lundquist 
1993:27-30, Marody 1991c). Man kan dock använda uppdelningen mellan makro- och 
mikropolitik för att t.ex. särskilja mellan statlig familjepolitik och den konkreta familjens 
organisering. Det mångtydiga ordet ”ideologi” använder jag främst för att beteckna den 
socialistiska ideologi som mina informanter orienterar sig mot. Ideologin kan definieras 
som en omfattande samling idéer som hänför sig till och förklarar det sociala och det 
politiska livet, stakar ut framtidsvisioner och försvarar och legitimerar den nuvarande 
statusen (Berger 1999:59ff). 
34 Den amerikanska antropologen Alexandra Jaffe (1993) har i sitt fältarbete bland Korsikas 
intelligentia upplevt liknande bryderi: även om informanterna hade en liknande intellektuell 
habitus som hon själv var deras vardag betydligt mer fylld av spänningsförhållanden och ett 
genompolitiserat förhållningssätt gentemot språket och kulturen. Detta innebar att också 
Jaffe förväntades bekänna färg och byta ut sin utslätade politiska korrekthet mot ett visst 
mått av ställningstagande och engagemang. 
35 Se t.ex. Clifford & Marcus (1986), van Maanen (1988), Ehn & Klein (1989), Roos 1992, 
Abu-Lughod (1991), Wolf (1992), Denzin (1997), Stewart (1999). 
36 Margery Wolf (1992) pläderar för att förmedla den oordnade kulturella komplexiteten 
med sina tvetydigheter, motsägelser, mångfald  och instabilitet – men forskaren bör även 
resonera kring påtagliga överensstämmelser (1992:129). Antropologen Kathleen Stewart 
varnar för illusionen att författarens positionering, formella dialogiska presentationer eller 
självreflektion skulle vara ett givet recept för den perfekta texten. Utan att föreställa sig ett 
utrymme för oundvikliga misslyckanden i representationen färgas även den bästa nya 
etnografin av en grå skiftning av ny positivism (1999:24). 
37 Den polska etnologiprofessorn Leszek Dziegiels Paradise in a Concrete Cage (1998) är ett 
praktexempel på en detaljrik och välartikulerad, men drypande giftig framställning av 
realsocialismens vardagsliv. Likaså skräder sociologen Adam Podgórecki stundtals inte orden 
i sin Polish Society (1994). 
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38 För en närmare beskrivning av de så kallade gränsområdenas kulturella ambivalens, deras 
historik och aktuella situation, se Applebaum (1994), Levinsson et.al. (1998), Kolbuszewski 
(1998), Törnquist-Plewa (1998). 
39 Slavisten Barbara Törnquist-Plewa (2001:63-65) skriver att under åren 1940-41 skedde 
omfattande deporteringar av civilbefolkningen från Vitryssland till Sibirien, cirka 1,2 
millioner människor. Målet vara att likvidera de opinionsbildade grupperna i samhället 
(intelligentian). Hälften av de tvångsförflyttade var polacker. Efter andra världskriget flyttade 
minst 250 000 polacker till Polska Folkrepubliken. 
40 Nostalgi (med etymologi: algia, längtan och nostos, att återvända hem) definieras av 
Svetlana Boym (2001:xiiff) som längtan efter det hem som inte längre existerar, eller som 
aldrig har existerat. Det är en känslostämning av förlust och omflyttning, men även en 
kärleksaffär med ens egen fantasi. Boym ser nostalgi som ett överindividuellt, historiskt 
fenomen, nerbäddat i modernitetens självaste kärna. Hon skiljer mellan den återupprättande 
(restorative) och den reflexiva (reflective) nostalgin. Den återupprättande tar sig själv på fullaste 
allvar, då den frambesvärjer nationens förflutna och framtid. Den anspelar på kollektiva 
symboler och rekonstruerar emblem för hemlandet. Den reflexiva handlar om individuellt 
och kulturellt minne, då minnesfragment avnjuts i personliga berättelser. Den kan vara 
ironisk och humoristisk; längtan och kritiskt omdöme kan samsas sida vid sida (ibid 49-50). 
I de icke-deltagande berättelserna om mellankrigstiden tycker jag mig ana spår av 
återupprättande nostalgi till det ideala, och sorgligt förlorade, ”hemlandet”. Annars 
kommuniceras i intervjuerna främst den reflexiva nostalgin, där (bitter)ljuva minnen varvas 
med mer distanserade reflektioner om t.ex. sociala förhållanden eller det egna jagets 
utveckling. 
41 Enligt Dorota Tubielewicz Mattsson (1997) dateras socialrealismens officiella införande i 
Polen till december 1949, då IV Polska Litteratörernas Fackföreningskongress (ZZLP)  i 
Szczecin proklamerade den som den ”enda rätta” skapande metoden för en ”socialistisk 
kultur”. Under Partiledningen började den nya kulturella politiken, baserad på 
”samhällsideologisk medvetenhet”, att implementeras på bred front i litteraturen och andra 
skapande verksamheter. Den grundläggande  tesen var att litterära kategorier måste översättas 
till ideologiska, t.ex. identifikation med systemet/Partiet (1997:83,102) 
42 Exempelvis brukar Pilsudskis saneringsregim tillskrivas ambivalenta kännetecken: 
högerpolitik med en sorts moralisk militarism, en atmosfär av ”lag och ordning”, rikt polskt 
kulturliv, stabil ekonomi och utbildningsmöjligheter – å andra sidan sociala orättvisor och 
spänningar, massarbetslöshet i världsdepressionens spår, svält bland bönder och kamp mot 
etniska minoriteters (främst ukrainarnas) nationalistiska strävan (se Davis 1981, 
1986/1995). 
43 Se t.ex. Walicki (1997) om olika försök att definiera den polska nationen genom seklen, 
Król (1994) om synen på det polska ”fosterlandet”, och Hauser (1995) om genusdimension i 
omdefinieringen av den polska nationen.  
44Se t. ex. Wedel (1986), Gerholm (1993), Król (1994), Walicki (1990), Hauser (1995), 
Abrahamson (1997), Bogucka (1997). 
45 En parallell här kan vara etnologen Anne Erikssens (1995) analys av parollen ”rätten till det 
förflutna” i Norge: med det menas plats i ett meningsuniversum som ger identitet samt 
social och samhällelig tillhörighet; något den historielöse underförstått saknar. ”Rätten till det 
förflutna” tenderar dessvärre att glida över till ”plikten till det förflutna”, med moraliska 
implikationer.  
46 Jfr Popular Memory Group (1982:211), Watson (1994:8ff), Eriksen (1996:38ff), Bergman 
(2002:232ff). 
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47 Jfr Gerholm (1993:125ff, 132-133), Watson (1994), Szacka (1997), Davies (1995:71).  
48 Se Gabor (1993), Karlsson (1998), Törnquist-Plewa (1998), Wertsch (2001), Solonari 
(2003), samt bidragen i Lindqvist (2003),  
49 Resultat av en enkät bland gymnasieungdomar tyder på att under nittiotalet sympatiserade 
ungdomarna med så kallade ”stora” polacker (patrioter som vann militära segrar eller offrade 
sitt liv/sina karriärer för landets bästa), och med nationella myter om självständighetskampen 
från 1800-talet till kommunismens fall. Majoriteten ansåg att den nationella  identiteten 
bestämdes av ”gemensam historia och kulturarv” (Szelagowska 1994:63,79ff, Zaremba 
1994:88ff).  
50 Hoskings (1989:124ff) menar att i totalitära system uppkommer ”grupper för ömsedigt 
beskydd” från statens långa arm, och när terrorn lättar kan sådana cirklar tjäna som oaser av 
nonkonformism, ett första steg i skapandet av ett civilt samhälle. Deras första och mest 
angelägna projekt är oftast räddningen av minnet, återupplivandet av det förflutna – en vare 
sig smidig eller harmonisk process. 
51 Anne Eriksen (1995:44ff) menar att historien nuförtiden förser människorna med de 
förklaringsmodeller som brukade skapas av religiösa myter. Spåren efter den svunna tiden 
kultiveras och dyrkas som vittnesbörd och ”relikter”. 
52 Marianne Gullestad föreslår i boken ”Imagined Childhoods” en åtskillnad mellan 
barndomen som tema och som stoff/innehåll (”subject matter”).  Tema handlar om vad 
berättaren upptäcker i sitt stoff, med andra ord den narrativt utvecklade betydelsen som han 
eller hon finner i händelser och erfarenheter (1996:23-24). 
53 Slovenka Drakulic skriver om den kommunistiska tiden: ”Går man längs en gata i en 
östeuropeisk stad märker man omedelbart att kvinnorna ser trötta ut och att de verkar äldre 
än de i själva verket är. De är dåligt klädda, överviktiga och har dålig hållning. [...] Deras 
skönhet går inte att jämföra med skönheten på andra sidan. Deras framtoning, klädsel och 
sminkning borde bedömas efter andra kriterier, med kunskap om deras verklighet, och 
uppskattas därefter. De förtjänar större  respekt, eftersom att vara kvinna – för att inte tala 
om att vara en skönhet  – innebär att föra en oavbruten kamp mot det sätt på vilket systemet 
fungerar.” (1994:47-48) 
54 Genren av svart retorik kring stordriftsbyggen, betongförorter etc. är naturligtvis inte något 
specifikt för realsocialistiska samhällen. Till exempel definierar etnologen Per-Markku 
Ristilammi (1994) talet om förorten Rosengård som ”den svarta poesin”. Rosengård får 
personifiera den svenska modernitetens avigsidor och ”annorlundahet” gentemot det övriga 
samhället. 
55 För diskussioner om Folkrepublikens (och de andra socialistiska staternas) köns- och 
familjeideologier, samt om traditionernas, oppositionens och kyrkans inflytande på 
samhälleliga värderingar och praktiker, se t. ex. Cwejman (1987), Moore (1988), Bojar 
(1991), Hausen, Heyns&Mansbridge (1993), Drakulic (1994), Einhorn (1993), Funk & 
Mueller (1993), Stachniak (1995), Kurczewski (1996), Einhorn, Kaldor & Kavan (1996), 
Marody & Giza-Poleszczuk (2000), Fuszara (2000). 
56 Antropologen Britt-Marie Thurén (1988) beskriver i sin studie av förändringarna i det 
spanska genussystemet bl.a. ”vänstra handen”: en defensiv (mot)makt använd främst inom 
äktenskapet. Denna illegitima men socialt nödvändiga praktik kunde avhjälpa 
motsättningen mellan normerna om självhävdelse och underkastelse, och bistå kvinnorna i 
rollen som medlare mellan det offentliga och privata samt inom familjen (1988:270ff).  
57 Se t.ex. Bojar (1991), Bednarek (1992), Kowalski (1992), Prokop (1992), Einhorn (1993), 
Siemienska (1994a,b,), Drakulic (1994) Stachniak (1995). 
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58 Se Mikosz (1979), Ratus (1981), Wojtowicz (1990:10), jfr Fiszman (1972), 
Ehn & Ehn (1977:153ff). 
59 Se Szczepanski (1970:44), Giza-Poleszczuk (1991:100), Bogucka (1997:212), 
Arkuszewski (1992:233ff). En motreaktion mot statens organisatoriska centralstyrning blev 
en brokig samling inofficiella alternativ, i mer eller mindre formaliserade former. 
60 Då jag i studien refererar till Polska Förenade Arbetarpartiet (PZPR) använder jag mig av 
stor bokstav. I Polska Folkrepubliken fanns visserligen rent formellt tre politiska partier, men 
mina informanter hänvisar enbart till Polska Förenade Arbetarpartiet. Dess maktdominans 
anses enligt vetenskapliga analyser ha varit överväldigande (se t.ex. Zagórski 1993:68ff, Sulek 
1992:253ff). Under 1970-talet växte Partiet till drygt 3 miljoner medlemmar, men trenden 
vände efter strejkvågen sommaren 1980 (med efterföljande registrering av Solidaritet som 
laglig fackförening). Fram till 1986 lämnade 35% av medlemmarna Partiet; främst arbetare 
samt yngre personer. Antoni Sulek (1992:250) tolkar det som tecken på Partiets minskade 
prestige och legitimitet i samhället. Dess medlemmars dominans på alla högre poster bestod 
dock; 1987 upptog de 900 000 av 1,2 miljoner  ledarposter och högre organisatörstjänster i 
staten (ibid:253). Partiet upplöstes på en kongress 1990.  
61 Till exempel åtnjöt läkar- och läraryrken högst prestige och respekt i samhället (enligt en 
undersökning gjord av den statliga opinionmätningsmyndighetens, CBOS 1987), men 
samtidigt tillhörde dessa yrken de absolut sämst betalda i Folkrepubliken. Enligt Institutet 
för Arbets- och Socialfrågor hade 1987 människor med minst utbildning störst chans att få 
hög lön (Bojar 1991:37-39). 
62 En i raden av politiska kriser och samhälleliga uppror under Folkrepubliken; de brukar 
symboliseras med månadsnamn. De mest välkända är Oktober 1956, Mars 1968, December 
1970, Juni 1976 och Augusti 1980 (Ekiert 1997, Abrahamson 1997:11-12) 
63 Enligt Piotr Szwajcer (1992:202ff) är det vanskligt av definiera oppositionen under 
efterkrigstiden. Man kan svårligen basera den på attityder gentemot realsocialismen, eftersom 
enligt opinionsmätningar skulle minst 70% av befolkningen vara oppositionella. Den hade 
inte någon stark känsla av gemensam identitet och delade mål, utan de många oppositionella 
grupperna var splittrade och disparata. De oppositionella samfunden såg som sitt största 
problem inte Partiet (dess medlemmar avfärdades ofta som passiva eller karriärister) eller 
kommunismen som ett ideologiskt eller intellektuellet spörsmål. Det största problemet var 
”sovjetiseringen” av samhället: passivitet, liknöjdhet, initiativbrist, demoralisering. Mot det 
ställde oppositionen aktivitet baserad på samvete (helst utan alltför stora ord), deltagande i den 
publika sfären på egna villkor, samt självrespekt. De disparata grupperna förenades alltså av 
vissa övertygelser och en känsla av mission att skapa en ”normal” värld (ibid). Holzer påpekar 
att de oppositionella grupperna gärna betonade skillnader sinsemellan, men förenades ändå 
av idén att inspirera till och skapa samhälleliga organisationer oberoende av myndigheter (se 
1991:102-103). Arkuszewski (1992:235ff) menar att den konkreta oppositionella kretsen 
(srodowisko) var en källa till socialt liv och ibland ekonomisk överlevnad för sina medlemmar. 
Den var sammansvetsad, hierarkiskt organiserad och inte alldeles lätt tillgänglig för nya 
medlemmar, i och med att de måste bli accepterade av rätt personer. Diskussioner var deras 
främsta syssla fram till slutet på 70-talet, då mera praktiska aktiviteter tog vid (t.ex. tryckning 
av böcker, protestmöten). Uppkomsten av Solidaritet som organisation skapade en formell 
struktur till en brokiga samling kretsar. 1981 då Solidaritet förbjöds gick den och andra 
oppositionella föreningar under jorden, men de återuppbyggdes och stärktes successivt under 
1980-talet.   
64 Detta liknar både populära och vetenskapliga framställningar av polskt kulturliv kring 
1956 – den hittills starkt dikotomiserande och normativa kulturpolitiken mildrades, viss 
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frihetsmån gavs åt intellektuella och konstnärer, och större öppenhet mot Väst inom 
finkulturen och vetenskapen började råda. Privatsfären, kärlek, skratt, fest och mode 
”återupptäcktes” i offentligheten (se t.ex. Kersten 1993:145, Ekiert 1997:314-315, Kuron & 
Zakowski 1997:75ff, Paluch 1997).  
65 För analyser av hur ”kvinnlighet” lärs ut, (om)prövas, förhandlas förkroppsligas, se t.ex. 
Ambjörnsson (2003) och Björk (1996). Ambjörnsson diskuterar processen av att bli ”tjej”, 
där gymansieflickorna prövar normerna för en acceptabel och attraktiv (heterosexuell) 
kvinnlighet, i en prekär balansgång mellan bilderna av den okvinnliga och den lösaktiga 
kvinnan, Björk (1996) nagelfar massmediernas berättelser om hur en önskvärd, ”naturlig” 
kvinnlighet kan väljas, formas och förkroppsligas, hur en kvinna pyntas och paketeras för att 
bli naturlig. 
66 Kuron (1996) betonar olikheterna även i de oppositionellas minnesbilder (t.ex. de mitt i 
natten internerade personernas, de strejkande gruv- och fabriksarbetarnas, 
demonstranternas). ”När man idag talar om krigstillståndet, menar nästan var och en olika 
saker, eftersom var och en upplevde den annorlunda” (1996:237). Se även Patoka (1999), 
Stödkommittén för Solidaritet (1982), och ”Folkrepublikens Internetmuseum” 
(webbadressen www.polskaludowa.com). Krigstillståndet ”suspenderades” 31 december 
1982 och avskaffades 22 juli 1983.  
67 Intervjupersonernas budskap stämmer här väl överens med Hanna Palskas (2003) 
intervjuer med ”välbärgade” personer (höga managers, affärsmän, chefer, välavlönade 
specialister) i dagens Polen; de hade bra resultat med ogillade skolan som institution och 
gjorde motstånd (något Palska tolkar som signaler om individualism och integritet). Se även 
utbildningsociologen Kazimierz Bujaks analys av det socialistiska skolsystemet (2001). 
68 Ett fält, till exempel för kulturell produktion som litteratur eller vetenskap, kan innesluta 
flera subfält (t.ex. teaterns, humanioras eller en specifik disciplins). I ett fält skall det finnas 
polariteter och konkurrerande värdehierarkier (t.ex. en intellektuell och  en kommersiell pol) 
och ett fältspecifikt rum av möjligheter (t.ex. litterära verk, stilar, genrer) som alla på fältet 
måste förhålla sig till. Som Broady (1990:267, 1998:11) påpekar innebär en undersökning av 
ett fält i Bourdieus anda att man detaljrikt konstruerar det system som förbinder samtliga 
positioner som befolkas av människor och institutioner. Forskaren skall urskilja de 
dominerande och dominerade positionerna, se vilka tillgångar, insatser och strategier som 
avkrävs av agenter, analyserar fältets relation till andra fält etc. En sådan undersökning ingår av 
förståeliga skäl inte i min studie. Däremot vill jag använda begreppen för analysen av 
intervjupersonernas egen förståelse av legitimitet, erkännande och de symboliska vinsterna 
eller förlusterna inom de fält där de befinner sig. 
69 Till exempel inom akademin, och det för mig bäst kända humaniora, handlar den 
paradigmatiska idealbanan om att bli doktor, docent och professor inom lämpliga 
tidsintervaller, med kontinuerlig ökning av ansvar och anseende på institutionen, fakulteten 
och universitetet, framgångar inom undervisning och forskning (nationellt och 
internationellt), lämplig mängd publikationer och konferenspapper av bra kvalitet, 
tilldelning av priser och utmärkelser, nätverksbyggande, nytänkande osv. Det finns även 
skräckexempel av t.ex. eviga doktorander eller forskarkarriärer som inte klarat av ett 
paradigmskifte (jfr Ehn & Löfgren 2004, Schoug 2004). 
70 Jfr t.ex. Gockowski (2001) för analysen av Partiets och ideologins inflytande på den 
akademiska tjänstetillsättningen eller på vetenskapliga riktlinjer, samt de strategier och ”spel” 
(om identitet/dignitet, anpassning, levnadsvillkor, arbetsvillkor, sanning) en akademiker 
hade att välja mellan i detta system. Man hade att välja mellan att ge upp sin anställning inom 
akademin och skriva på sin fritid, att underordna sig och samspela med ”partikratin”, eller 

318



                                                                                                         

att stanna kvar inom det akademiska vetenskapssamhället, men begränsa sitt val av teman 
och ge upp de ”premier” med vilka Partiet belönade de politiskt godkända.  
71 Enligt facklitteraturen genomsyrades den sociala verkligheten under Folkrepubliken starkt 
av srodowiska, sociala kretsar och nätverk. I den totalitära staten utgjorde dessa substitut till 
ett civilsamhälle. De bildade ett svårkontrollerat kretslopp av information, värdeomdömen 
och informell maktutövning. Kretsarna värnade om de (potentiellt) godkända och 
utestängde de oönskade, och hade gemensamma normer och handlingsstrategier för sina 
medlemmar. Kretsarnas (ny)bildning, opinionsskapande och inflytande har i viss mån ha 
dröjt sig kvar efter murens fall (se t.ex. Wedel 1986, 1992, Marody 1991, Kuron 1996). 
72 Adams resonemanget påminner om Beata Lazarz (1997) analyser av självbiografier och 
intervjuer med de forna makthavarna, där de motiverar sina politiska val och och 
maktpositioner genom att åberopa sin ideologiska övertygelse som en avgörande biografisk 
vändpunkt, hävda socialismens humanistiska värdegrund men påpeka dess brister i den 
konkreta utformingen och det svåra geopolitiska läget. De forna makthavaran tar avstånd från 
totalitära tendenser och betonar sin öppenhet mot nya lösningar – en sorts både politisk och 
biografisk legitimering, med budskapet om socialismens allmänmänskliga värden och den 
egna integriteten.  
73 Det kanske mest kända exemplet här är den antisemitiska kampanj som piskades upp i 
Polen under 1968 för att kanalisera ett samhälleligr uppror mot det politiska förtrycket och 
censuren. Från mitten av sextiotalet hade ett missnöje jäst bland intellektuella, konstnärer 
och studenter över att åsiktsfriheten och den vetenskapliga friheten alltmer begränsades. 
Under mars 1968 kvävdes ett studentuppror brutalt. Den statliga propagandan började skylla 
alla realsocialismens brister på polacker med judiskt påbrå, med löften till allmänheten om 
att allting skulle bli bra när dessa judar ”avslöjats” och avskedats. Myndigheterna förfäktade 
en sorts nationalkommunistisk ideologi, och inom alla institutioner, inklusive armén och 
Partiet, började så dessa ”avslöjade” (oftast helt assimilerade) judar att förlora sina arbeten. 
Att emigrera blev det enda rimliga alternativet för många av de plötsligt ovälkomna, 
misstänkliggjorda och trakasserade (se Kuron & Zakowski 1996, Gerner 2000:139) 
74 Se t.ex. Wedel (1986), Gomulka & Polonsky (1991), Szwajcer (1992), Arkuszewski 
(1992), Kuron & Zakowski (1997). 
75 Monikas bild stämmer här väl överens med mediebilderna och sociologiska analyser. 
Sociologen Edmund Wnuk Lipinski, som undersökt elitreproduktion och elitutbyte i Polen 
efter 1989, menar att Solidaritetsrörelsen med sitt humanistiska ethos och sin vision av 
”samhället kontra staten” var fenomenalt väl rustad för att stå emot den totalitära regimen – 
men helt oförberedd för en politisk kamp inom demokratins ramar. Den satte upp 
gemenskap, enighet och moraliska värden på piedestal, och skapade en moralisk dikotomi av 
”oss” och ”dem”. När staten slutade att vara ”deras” och blev”vår” försvann den fiende som  
hade en integrerande inverkan på rörelsen. Politiken kom från visionära höjder ner till 
jordnära reformarbete, prioriteringar, lagar och förordningar. Detta har krävt en övergång 
från ett gemenskapstänkande grundat på moraliska värden till en konfliktfylld värld av 
ekonomiska och politiska intressen (1996:146 ff).  
76 Se t.ex. Marody (1991), Poleszczuk (1991), Giza-Poleszczuk (1991), Podgórecki (1995), 
Wnuk-Lipinski (1996), Karpinski (1996), Bogucka (1997). 
77 Här ser jag en tydlig skillnad mot den tendens Alf Arvidsson (1998:85) fann i svenska 
akademikers framställningar av sina karriärbanor: de sågs som konfliktlösa steg, där 
personliga egenskaper som duglighet och strävsamhet var viktigare än yttre faktorer. 
Tendensen kan enligt Arvidsson bero på att konflikter som determinanter av akademikerna 
anses olämpliga på levnadsbanan, eftersom de antyder bristande kontroll över sitt liv. 
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78 Jfr här sociologen Henryk Domanskis (1993:211) undersökning, där intelligentian och 
privataägare toppade listan vad gällde anspråken på högre inkomster. Domanski menar att de 
ser sina utbildningsmeriter och professionella kvalifikationer som investeringar som borde 
blir adekvat belönade. Högre inkomster behövs för att uppnå den livsstil och de 
statusmarkörer man anser lämpliga och rätta. 
79 I Ryssland anses det gamla ordspråket från planekonomins  tid ”hellre  hundra vänner än 
hundra rubel” gradvis ersättas av ”hellre hundra dollar än hundra vänner” (Ledeneva 1998, 
efter Arnstberg & Borén 2003). Pengarna (helst i pålitlig valuta som dollar) anses i den 
marknadsstyrda vardagsekonomin vara av betydligt större vikt än de tidigare så 
livsnödvändiga personliga nätverken.  
80 Jfr min diskussion i kapitel 2. Enligt feministisk forskning är denna tradition livskraftig 
under transformationen, se t.ex. artiklarna av Siemienska (1994a,b), Hauser (1995), 
Stachniak (1995), Bystydzienski (2001) och Platek (2004). 
81 Sociologen Sabina Cwejman (1987) menar att i slutet på åttiotalet influerades polska 
kvinnors samhällsställning av tre med varandra konkurrerande maktfaktorer – den 
socialistiska staten, den katolska kyrkan och frihetsrörelsen. Alla tre var mansdominerade, 
manscentrerade och hierarkiska och ingen förde fram någon radikal och frigörande syn på 
kvinnan och familjen. Statens familjeideal var i modernitetsanda, med betoning på nutiden, 
materialismen och yrkesaktiviteten, kyrkans ideal var konservativ, med betoning på 
polskheten, traditionen och andligheten, och frihetsrörelsen stod för kontinuiteten och 
polskheten, i en mera modern tappning än kyrkan – men ändå rätt traditionell. Vad gäller 
kvinnornas ställning i transformationsfasens samhälle uppmärksammar flera vetenskapliga 
verk, bland annat Domanski (1992), Reading (1992), Titkow & Domanski (1995) Titkow 
(2003) det starka idealet (och praxisen) att vid sidan om yrkesarbete skall kvinnan uppfylla de 
flesta traditionella uppgifter, som huvudansvaret för familjen och hemmet.  
82 Se Fuszara (2000:282) samt Marody & Giza-Poleszczuk (2000:152). För feministiska 
diskussioner om kvinnors villkor under transformationen och om debatter kring familj, kön 
och barnbegränsning, se även Nowicka (1994,) Siemienska (1994a,b), Zielinska (2000), 
Matynia (2003), Hauser (1995), Platek (2004). Transformationstidens familjeliv och 
familjemodeller (både föreställningar och praktik) behandlas i Kwak (1994) samt de olika 
bidragen i Faliszek et al. (1997), Tyszka (2001), Tyszka (2002). 
83 Se disussionen i Bednarek (1992), Marody (1993), Bystydzienski (2001). 
84 Se Giza–Poleszczuk (1991a:86ff, 1991b:174-176, 1991c:215), Marody (1991b:237, 
1991c:263,) Wedel (1991:242ff) Podgórecki (1995:93), Bogucka (1997:209), Dziegiel 
(1998:17-61, 221-263). 
85 Också i vetenskapliga berättelser. Om bostadspolitiken och bostadsförhållandena (främst i 
städerna) se Wedel (1986:88ff), Warzywoda-Kruszynska 1990, Herbst (1992), Markowska 
(1992), Sicinski (1992), Schmidt (1992), Kozlowski (1992), Dziegiel (2001). 
86 För en inblick i brokiga bilder/utvärderingar av Folkrepublikens tid i den vetenskapliga 
diskussionen, där vissa aspekter förenklas och typifieras, se bidragen i Fik et al. (1996). 
Transformationen eller övergångsperioden (eng. transition) sägs i de vetenskapliga 
berättelserna vara en tid på tröskeln mellan totalitarism och demokrati, mellan planekonomi 
och marknadsekonomi. Detta har enligt sociologen Elzbieta Tarkowska (1992, 1993) 
medfört en ”påtvingad nutidsorientering”, med mycket kort framtidsperspektiv. Det 
svåröverskådliga nuet gör att människorna gärna söker sig till historien i sitt 
identitetssökande, då deras identiteter i nuet känns hotade, diffusa och instabila.  
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87 Om diskussionen kring nostalgi och avsky för vissa realsocialistiska epoker, aspekter och 
attribut, se Boym (2001) och bidragen i Modrzejewski & Sznajderman (2002). Om Polen, 
se särskilt Smolenski (2002). 
88 Mytologisering av vissa skeden och apokalyptisk retorik om andra är inte ovanligt vid 
epokbrott, menar Jonas Frykman (1994). Tveksamhet inför nuet och framtiden kan leda till 
mytologiska fabrikationer av det förflutna. Exemepelvis ställde man retoriskt det förträffliga 
förflutna mot det förfärliga samtida i Sverige under 1990-talet. Bilder av välfärdsstatens 
nedrustning, fragmentering och hänsynslöshet kontrasterades mot nostalgiska bilder av 
folkhemmets och välfärdsstatens trygghet och solidaritet. Livet på 50- och 60- talen tilldelas 
då förtjänster som ingen människa i dåtidens samhälle skulle ha drömt om att behänga det 
med (1994:55ff).  
89 Bronislaw Swiderski (1994:44ff) menar att uppdelningen av världen i Öst och Väst under 
Folkrepubliken var något gemensamt för Partiet och Solidaritetsrörelsen. Öst och Väst 
förstod man som ideologiska och politiska snarare än geografiska kategorier. Väst blev i 
Solidaritets publikationer en sammanhängande, odifferentierad, kulturellt och politiskt 
homogen enhet – en fiende till kommunismen. Swiderski kritiserar liknande dualistiska 
uppdelningar av världen och påpekar vikten av att definiera vilken sorts ”Väst” man vill 
identifiera sig med (t.ex. liberal eller konservativ?). Se även Kideckel (1994). 
90 Den forne Polenkorrepondenten Kjell Albin Abrahamsons noterar: ”Vuxna polacker 
avskyr påståendet att de är kommunismens barn, att de formats av ett halvt sekels diktatur. 
Helst vill de betrakta de kommunistiska åren som mjäll på kragen, något obehagligt som 
med en enkel handrörelse går att borsta bort” (1997:134). 
91 Författaren Milan Kundera gestaltar i sin Skrattets och glömskans bok (1987) en paradox vad 
skapande av önskad samhällshistoria och levnadsberättelse anbelangar. En av gestalterna, 
Mirek, gör en omsorgsfull dokumentation av dagboksanteckningar, möten och 
korrespondens, för att stå emot förfalskningen av den politiska historien i sjuttiotalets 
Tjeckoslovakien. Han anser att människans kamp mot makten är minnets kamp mot 
glömskan. I sitt privatliv, däremot, vill han förtränga att hans gamla flickvän, en hängiven 
partiaktivist, någonsin existerat och besudlat hans självbild. Dessvärre personifierar 
flickvännen även hans eget forna ideologiska engagemang. I sin frenesi att korrigera sin egen 
historia drivs mannen faktiskt av just den mekanism han föresatt sig att bekämpa. ”Mirek är 
historiens omskrivare liksom kommunistpartiet, som alla politiska partier, som alla nationer, 
som människan. […] Människorna vill vara framtidens herrar bara för att kunna ändra det 
förflutna. De kämpar om tillträde till de laboratorier där fotografier retuscheras och 
levnadsbeskrivningar och historia skrivs om”(Kundera 1987:28). 
92Sociologen Teresa Bogucka (1997:64ff) menar med viss ironi att i transformationstidens 
Polen pågår en ommodellering av både politikernas och vanliga människors 
levnadsbeskrivningar. Efter 1989 visar det sig plötsligt att alla polacker har varit obevekliga 
motståndare mot det forna systemet. De har aldrig gått i de socialistiska demonstrationerna, 
aldrig röstat i de styrda valen, aldrig tillhört någon kommunistisk organisation. Däremot blev 
de tvångsförflyttade, deras närmaste mördades, de satt i arbetsläger, förlorade egendom, gård 
eller arbete, var förföljda och fick aldrig en chans. Samma fenomen (att skriva om sitt liv) 
skedde i Polen då kommunisterna tog makten, fast matrisen var helt annorlunda. På den 
tiden var det illa att ha en mellankrigstidens senator till farbror eller en bättre bemedlad far; 
däremot var det bra att har varit fattig och kränkt (fast absolut inte av Sovjetunionen). 
Bogucka kritiserar skarpt den underliggande premissen för dessa biografiska 
”ommöbleringar”: önskan att genom sitt oklanderliga förflutet bevisa att man är en bättre 
medbogare än de andra, och har större rätt att kräva saker av staten (ibid). Liknande 
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omskrivningar av det egna livsloppet, med betoning på oppositionen mot socialismen, 
uppmärksammas i andra forna öststater – Molly Andrews (2000:184ff) uppmanar de 
västerländska forskarna till reflektioner om vilken sorts förflutna människor känner sig 
tillåtna att artikulera i det forna Östtyskland. Forskarna bör vara på sin vakt mot att inte 
bidra till processen att den under socialismen vanliga biografiska ”tystnaden” (speechlessness) 
ersätts med en annan (ibid). För analyser av efterkrigstidens debatter kring de polska 
intellektuellas politiska ståndpunkter och livshållning, se t.ex. Kowalski (1994),  Slabek 
(1997), Fik (1997). 
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Summary 
 
Chapter 1. Introduction. 
 
In this chapter, the study’s point of departure in the notions of life-story, 
narrativity and reflexivity is discussed, together with the problematics of 
translation and representation. The study is based on ten extensive life-
story interviews with well-educated professionals in Poland – among 
them academics, teachers, artists and managers. The interviews were 
carried out during the (still ongoing) period of “transformation” from 
socialism to democracy and a market economy. The central approach is 
narrative analysis, focusing on the interview interaction as well as on the 
wider cultural, social and political context in which the self-presentation 
takes place - and which it simultaneously creates. Concepts of cultural 
and paradigmatic narratives are combined with a gender perspective and 
selected terms from Pierre Bourdieu's theory of practice; mainly capital, 
distinction and field. The purpose of the study is to analyse the multi-
layered process of constructing identity, as the narrators interweave 
stories about their lives with images of history and society.  
 
Chapter 2. Family stories.  
 
In this chapter, focus lies on presentations of the family background - the 
so-called family stories, based mainly on non-participant narratives. The 
narrators present their family history in relation to the canonical 
narratives of what I call the romantic-patriotic tradition in Polish 
historiography. Some of the interviewees take pride in weaving together 
their predecessors' (heavily gendered) biographies with the history of 
Poland as a nation striving for freedom - the dominant version in the 
public debates of the transformation period. Other narrators feel at a 
disadvantage. They find it difficult to fit the vicissitudes of their 
ancestors’ fortunes into the canonical pattern of clear-cut national 
definitions or resistance to the nation’s oppressors (including the 
socialistic state). The family stories are then used to shape a personal 
paradigm, trying to deconstruct, mock or dispute the black-and-white 
categories of heroes and villains in the canonical national historiography. 
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Chapter 3. Childhood – happy, socially 
rewarding, politically correct? 
 
The main topics discussed in this chapter are the construction and 
evaluation of childhood memories, the relationship between the family 
and the state, and the images of self. The evaluation models used are 
primarily psychological (such as a happy childhood), social 
(acquirement of cultural and social capital) or based on the political 
correctness of the presented family model and life style. The 
interviewees’ stories are grouped within two basic themes. One deals 
with the nostalgic presentation of idyllic childhood memories and 
making sense of the sudden tragedies and losses that the child and its 
family experienced. The prevailing explanatory model here is to blame 
the power relations outside the family - the Second World War, the 
Soviet oppression, the politics of socialism, and the systemic change 
altering the definitions of a good life. Within the other theme, the 
interviewees depict the family model and the gender roles in terms of 
an ongoing interaction with state politics and the living conditions 
within society. They speak about their family’s life strategies of 
ideological and practical co-operation, resistance to state politics, or 
the ability to cope by means of an informal economy. In sum, in the 
remembered family models, the parents’ negative attitude towards 
socialism enforces traditional gender roles, while the positive attitude 
to the state’s politics (including the notion of gender equality) alters 
the traditional model only to a certain degree. The mothers still bear 
most of the burden of coping with the complex responsibilities of a job, 
a family and domestic chores. The narrators shape their (nostalgic, 
bitter, ambivalent) childhood memories against a background of images 
of society, using nostalgia, dark rhetoric and the well-established 
narrative tradition of popular coping strategies during socialism. 
 
Chapter 4. Education, training and resistance. 
 
The chapter is about education in a very wide sense of the word, 
including both formal and informal ways of acquiring knowledge and 
insights, among them school stories and stories on being a part of legal or 
oppositional organisations or networks. In their stories about the official 
school system under socialism, the interviewees seem to perceive two 
rather incongruent paradigms presented in the classroom: the 
”intellectual-elitist” tradition, with emphasis on theoretical knowledge 
and rewarding intellectual excellence, and the ”socialistic citizen 
schooling”, i.e. socialisation in the Marxist-Leninist world-view. In 
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presenting stories of school life, the interviewees strongly advocate 
individualism and personal integrity. They pride themselves on resistance 
(mental, symbolic or openly expressed) to school discipline and the 
inflicted uniformity. The ideological citizen schooling is sharply accused 
of interfering with the quality of education. The political features in 
school life, such as the encouragement to join mass organisations or the 
compulsory First of May parade, are considered oppressive, but also 
highly routine and meaningless. Only one person reflects on their 
seductive emotional influence. All the interviewees seem to embrace the 
intellectual-elitist tradition, especially if combined with respect for the 
pupils' individual predispositions. Stories about the university years both 
reproduce and challenge hierarchical dichotomies between students from 
the city and the countryside, and between the “red” and oppositional 
student circles. The chapter includes narratives about informal education 
in outwitting the university bureaucracy, acquiring cultural capital, 
training a female behaviour and being part of either an army or an 
opposition movement during the Marshal Law 1981. 
 
Chapter 5. Careers and professional life. 
 
In this chapter, the main themes are career, work conditions and status. 
The interviewees’ point of reference is a paradigmatic story of success 
and acknowledgement in the professional ”field” they aspire to. The life-
stories present, however, some profound complications in the notions of 
career and status. One is generated during the Folk Republic by the state 
politics towards the ”working intelligentsia” (well-educated professionals 
among them). Officially, the public career paradigm was that of a 
politically active worker. Higher professional positions were to be 
accepted by the Communist Party, and the oppositional persons chose – 
or were kept at - lower posts. Some interviewees express ambivalence 
toward the career concept as such. They mention their suspicion of fine 
titles and prominent positions, as those could be acquired through 
political or informal support, rather than by the kinds of capital 
legitimate in the field. Another complication in the professional 
paradigm is the coexistence of the official ”fields”, the informal social 
circles within them, and illegal, but highly influential, oppositional 
”shadow-fields”. The interviewees show that the merits and 
achievements in the official ”field” did not automatically render 
recognition among colleagues. The stories show that professional power 
relationships, legitimacy and status have become blurred and distorted 
by politics and the proliferation of informal connections – according to 
the narrators this is an influence that still exists. Three of the women 
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claim the importance of being a feminine, agreeable woman (not a 
businesswoman) in professional life. The economic issue is important for 
all the interviewees, as the market economy puts the question of wages 
in a new light. The state employees consider the relation between their 
good work and low wages to be strongly unfair, both during the Folk 
Republic and the transformation period. Proud of their professional 
achievements, they argue that they are worthy of more appreciation in 
society, and complain about the difficulties in obtaining the life-style and 
consumption level appropriate to their well-deserved social status. 
 
Chapter 6. Partner, parent, everyday life 
manager. 
 
 The chapter is structured as five character portraits, with focus on close 
relationships. The interviewees present themselves through stories of 
being a lover, a husband or wife and a parent, relating to different 
cultural narratives. There is an underlying paradigm of romantic love, 
marital affection, and being a good parent. Stories that follow these plots 
are presented in a proud and self-explanatory way. Many narratives, 
however, do not follow these plots, but the awareness of the paradigm is 
still perceptible and underlying. The evaluations of these stories 
therefore become more complex and sometimes contradictory. There is a 
tendency towards ascribing to women the main responsibility for 
childcare and homemaking. Their right to an ambitious professional life 
is not questioned, as long as it does not interfere with family obligations. 
The three women’s stories show how they strive to combine ambitious 
professional work with being a good wife and mother. Two of them solve 
the strained time schedule by neglecting housework, especially cleaning, 
on behalf of doing a good job and spending time with the family; one 
chooses indirect tactics of distraction and claiming incompetence, 
without openly rejecting responsibility for the chores. In narratives about 
the previous economical shortages and queues, especially during the 
eighties, the family (often an extended one) is portrayed as a unit in 
combat. The stories tell about hunting for basic goods and commodities, 
about the efforts to tame and outwit the hostile state institutions. The 
anger about losing lots of time and energy is mitigated by the narrator’s 
taking pride in his or her brilliant, innovative strategies. One of the most 
important issues in all the interviews is the ability to get the family a 
home of its own. The narrators complain about the housing situation in 
Poland, lousy building standards, the scarcity of living space in the small 
flats and the meagre alternatives they have with the all-too-low salaries. 
The own home, as tiny as it might be, is loaded with symbolic meanings 
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far extending the material sphere; and it is portrayed as an extension of 
the (gendered) self.  
 
Chapter 7. Concluding remarks. 
 
In the closing chapter, some overall reflections on the analysed life-
stories are presented. The life events the narrator finds problematic are 
often explained by the force of generalisation; by “reality” being so and 
so, and ”everybody” doing this and that. The images of ”everybody” are 
even used as a contrast, to claim one's own uniqueness and agency - 
everybody was grey, dull and indoctrinated, but I (my family, my social 
circle) was different and thought differently. The interviewees draw upon 
the complex imaginary of Polish history and a society. They construct 
and make sense of their life experience through an implicit dialogue with 
the cultural narratives predominant in Polish society, for example the 
paradigms of romantic-patriotic tradition, of resistance to communism  
(expressed in a variety of ways) or of gender roles (with a tint of 
traditional notions of femininity, masculinity and family obligations). By 
presenting their life experiences in a proud, ambivalent, defensive or 
ironic way, the narrators reproduce, challenge, mock and attack 
dominant cultural narratives, shaping their unique personal paradigms 
and presenting themselves as understandable, rational and moral persons.  
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