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W numerze 5/2017 Nowej Gazety Polskiej szeroko
pisaliśmy już o szwedzkich statystykach dotyczących
przestępstw seksualnych i ich błędnych interpretacjach dokonywanych przez katolickich publicystów i
działaczy w Polsce. Mimo to, warto może raz jeszcze przypomnieć, o co w tym wszystkim chodzi.
Rzeczywiście liczby mówią, że Szwecja zajmuje dość
wysokie miejsce wśród krajów europejskich w statystykach dotyczących przestępstw seksualnych. To
czołowe miejsce Szwecji w tym rankingu wynika z
faktu, że w Szwecji definicja przestępstwa seksualnego jest znacznie szersza niż w innych krajach europejskich, poza tym każde przestępstwo jest notowane z
osobna. Nieco inna jest metoda zliczania podobnych
przestępstw w różnych krajach, gdzie często ujmuje
się jedynie sprawców niezależnie od ilości dokonanych przez nich czynów. Poza tym od lipca tego roku,
aby uniknąć odpowiedzialności za gwałt, należy uzyskać od partnera/partnerki wyraźną werbalna zgodę
na seks. Czyli brak sprzeciwu, jak do tej pory, nie będzie uznawane za domyślną zgodę na współżycie. To
wszystko powoduje, że w Szwecji notuje się znacznie
więcej przestępstw tego typu, niż w innych krajach.
Ale to nie znaczy jednocześnie, że Szwecja jest krajem gwałcicieli, a kobiety tutaj są szczególnie narażone na przemoc seksualną. Wręcz przeciwnie, gdyby
brać pod uwagę tylko te przestępstwa seksualne, które

O Szwecji w polskich mediach pisze
się stosunkowo rzadko, a jeśli już to
raczej negatywnie lub niedorzecznie. Jedni zarzucają Szwecji, że jest
państwem nadopiekuńczym, co jest
dalekie od prawdy, wcale nie jest
łatwo otrzymać pomoc społeczną,
trzeba spełnić wiele warunków. Dla
innych Szwecja przestała panować
nad emigrantami, którzy rzekomo
utworzyli tu strefy szariatu, do
których normalny człowiek nie ma
wstępu, co jest zupełną bzdurą.
Jeszcze inni widzą Szwecję jako
„europejską stolicę gwałtu”,
to również nie ma nic wspólnego
z rzeczywistością.

Afganistanu. Głównym argumentem przeciw publikacji tych danych, według polskiego profesora, jest ich
dostępność dla naukowców. Informacje te posiadają
ci, którzy muszą je znać w związku z badaniami naukowymi. Nie muszą ich znać wszyscy. Zastanówmy
się czemu miałaby służyć publikacja takich danych?
Zostałyby one wykorzystane w pierwszej kolejności
przez środowiska niechętne emigrantom, mogłyby
podsycać nastroje rasistowskie skierowane przeciwko
przedstawicielom konkretnych narodów czy religii.
Po drugie, dane te mogłyby dodatkowo komplikować
obraz sprawy, wystarczająco zawiły obecnie.
Ponadto po ewentualnym ujawnieniu danych, szybko okazałoby się, że informacje dotyczące narodowości sprawców są nierzetelne. Większość krajów świata to społeczeństwa wielonarodowe. Przestępcy podawaliby narodowość, której sami są niechętni, zrzucając na barki innych nacji zbiorową odpowiedzialność i
byłoby to bardzo trudne do zweryfikowania, ponieważ
nie ma żadnych obiektywnych wyznaczników przynależności etnicznej. Obecnie wiadomy jest jedynie
kraj pochodzenia przestępcy. Informacja, że 45 gwałcicieli w ostatnich 5 latach pochodzi z Afganistanu
tak naprawdę nie mówi wiele. To kraj, w którym żyją
Pasztunowie, Hazarowie, Uzbecy, Persowie, Tadżycy
i wiele innych narodowości, przy tym nie wszyscy są
muzułmanami, mieszkają tam również chrześcijanie,

Gwałty i imigranci. Slogany
wyborcze, czy rzeczywisty problem?
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podlegają penalizacji w polskim prawie, to Szwecja
w takim zestawieniu wypadłaby znacznie lepiej niż
Polska.
30 sierpnia br. również „Gazeta Wyborcza” pisała o
problemie gwałtów w Szwecji. Opublikowany materiał, pióra Roberta Stefańskiego, był wyważony, rzeczowy i sensowny, jak przystało na poważny gazetę.
Autor tekstu, omawia publiczną dyskusję w Szwecji
na ten temat, która toczyła się w związku z tegorocznymi wyborami. Niektóre środowiska w Szwecji domagają się ujawniania narodowości gwałcicieli. W tekście wspomina się również prof. Jerzego Sarneckiego
(kryminologa ze Sztokholmskiego Uniwersytetu),
który nie jest zwolennikiem ujawniania w statystykach narodowości przestępców seksualnych. Jak wiadomo w Szwecji nie prowadzi się statystyk pod kątem
narodowości sprawców jakichkolwiek przestępstw.
Mimo to, szwedzka telewizja ujawniła ostatnio szereg danych dotyczących tego problemu. Wiadomo z
przekazu telewizyjnego, że z ok. 17% szwedzkiego
społeczeństw, a jakie stanowią emigranci, za prawie połowę gwałtów odpowiadają przybysze z zagranicy, głównie z Afryki, Bliskiego Wschodu oraz
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Od pewnego czasu o Szwecji w podobnym tonie toczy się dyskusja w łonie tego kraju za sprawą
szwedzkiej skrajnej prawicy. Trzeba ją rozpatrywać
tylko i wyłącznie w kontekście języka politycznego,
a ostatnio wiązać ją należy również bezpośrednio z
kampanią wyborczą, ponieważ w kraju nie zaszły żadne istotne zmiany, które usprawiedliwiałyby tak ukierunkowany dyskurs publiczny i polityczny. Szwedzcy
demokraci (SD) „wykalkulowali” sobie, że skoro nie
są w stanie odnieść zwycięstwa w wyborach, to przynajmniej staną się trzecią siłą polityczną o względy
której będą musieli zabiegać pozostali gracze sceny
politycznej, aby utworzyć rząd większościowy. Nie
mają oni, jako partia polityczna, właściwie żadnego programu rozwiązań systemowych dla Szwecji,
zarówno w zakresie gospodarki, edukacji, ochrony
zdrowia, ekologii i w innych ważnych dziedzinach.
Zatem rozpoczęli kampanię wyborczą od wykorzystania statystyk dotyczących przestępstw seksualnych
popełnianych w Szwecji w zestawieniu z najnowszą
falą napływu emigrantów. Dane te niewątpliwie robią
wrażenie na wielu ludziach. Były obliczone nawet na
wywołanie szoku. Rzeczywiście statystyki dotyczące
przestępstw na tle seksualnym są nieco gorsze niż w
poprzednich latach, jednak ich przyczyna leży nie tylko w zwiększonej liczbie migrantów.
Będąc w tym roku, pod koniec czerwca, na Gotlandii
i obserwując Almedalsveckan 2018 (tydzień polityczny w Visby, organizowany na terenie byłego portu, z
którego zrobiono park „Almedal”) nie przypuszczałem, co może nas czekać w tegorocznej kampanii wyborczej. Zapowiadało się dobrze, wyszło jak wyszło.
To co niewątpliwie udało się szwedzkim demokratom
to zdominowanie przedwyborczej debaty właśnie tematami związanymi z migracją. Nie mówiono zbyt
wiele np. o ekonomii, a zajęto się tematem, który
nie jest najważniejszy w swojej istocie dla Szwecji.
Znacznie ważniejszą sprawą dla przyszłości tego kraju jest chociażby bezpieczeństwo Szwecji, jej ewentualne przystąpienie do NATO w obliczu agresywnych
działań Rosji, niż emigranci. Wszyscy doskonale rozumieją, że emigranci są Szwecji potrzebni. Za jakiś
czas kraj ten jak każde inne rozwinięte, europejskie
państwo będzie borykać się z problemami demograficznymi. Jedynym rozwiązaniem dla starzejącego się
społeczeństwa jest napływ emigrantów. Szwedzcy demokraci nie mając spójnego programu dla Szwecji nie
mogli prowadzić żadnej poważnej debaty politycznej.
Wykorzystali zatem w kampanii starą i sprawdzoną
na całym świecie metodę zastraszania ludzi wyimaginowanym niebezpieczeństwem i próbowali konsolidować wokół niego społeczeństwo. Do tej pory to
działało w tzw. “młodych demokracjach”, ale nie w
Szwecji, gdzie mamy od dziesięcioleci okrzepłą demokrację, a społeczeństwo jest wyjątkowo wyedukowane politycznie, doskonale potrafi odróżnić racjonalne argumenty od demagogii.

którzy uciekają do Europy przed prześladowaniami
religijnymi. Myślę, że nikt z nas Polonusów mieszkających w Szwecji nie chciałby, aby odium za przestępstwa grupki polskich kryminalistów działających
tutaj spadało na nas, tylko dlatego, że pochodzimy z
Polski.
Takiej kampanii wyborczej, jak w tym roku, nie było do tej pory w Szwecji. Zauważa się za sprawą SD,
pewne zdziczenie obyczajów politycznych. Ta kampania pokazała, że dla SD nie są ważne istotne sprawy
tego kraju, ale slogany wyborcze. Najważniejsze dla
nich stało się wejście do Riksdag’u za wszelką cenę,
nie było ważne jak, wszystkie chwyty dozwolone.
Metody żywcem wzięte z krajów populistycznych.
Przestają się liczyć zasady. Dzisiaj straszą oni emigrantami, jutro zaczną straszyć kosmitami, cyklistami,
a może esperantystami. Czy od tego roku będziemy w
Szwecji zawsze obserwowali dyskusję polityczną na
takim poziomie, czas pokaże.
Wyniki tegorocznych wyborów ujawniły, że
szwedzkie społeczeństwo nie dało się omamić. Przez
kraj nie przelała się fala nienawiści do migrantów, o
czym marzy SD. Niewielki wzrost poparcia dla SD
nie jest tragedią. Wyborcy z czasem będą od nich
odwracać się, ponieważ ta partia nie ma nic do zaproponowania prócz strachu przed emigrantami,
którzy dla Szwecji są nadzieją na istnienie i rozwój.
To nie znaczy, że wszystko w Szwecji jest idealne.
Jest wiele spraw, które wymagają uporządkowania
i przebudowy, również w sferze polityki migracyjnej. Niezależnie od tego czy krajem będą kierowali
czerwono-zieloni czy Alliansen, główne priorytety
szwedzkiej polityki będą zachowane. Mogą oni spierać się między sobą o sposoby realizacji zadań, ale nie
o cele nadrzędne. Inaczej stawiają oni również akcenty w swej polityce. Alliansen więcej uwagi poświęca
sprawom gospodarczym i edukacji, lewica do wszystkiego podchodzi bardziej “lagom”, podkreślając wagę problemów socjalnych. Jednak najważniejsze jest
obecnie, czy po tych wyborach uda się zachować
dotychczasowy konsensus pozostałych partii zasiadających w Riksdag’u w sprawie politycznej izolacji
SD. Jeśli tak się stanie, bądźmy mogli być spokojni o
szwedzką demokrację.
Andrzej B. Lewkowicz
Andrzej B. Lewkowicz, ur. 1960 roku w Ornecie, z wykształcenia
filozof, językoznawca i ekonomista. W Szwecji mieszka od 2004 roku.
W przeszłości nauczyciel akademicki. Pracował na Greenwich University (Londyn), Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Jagiellońskim,
Krakowskiej Szkole Biznesu (rektor). Obecnie pracuje jako nauczyciel
języków obcych i tłumacz. W filozofii szczególnie zajmuje się żydowskimi
(haskala) i indyjskimi nurtami myślowymi. Jako językoznawca prowadzi
badania historyczno-porównawcze w obszarze języków indoeuropejskich, specjalizuje się w językach indoirańskich, w tym również w języku
cygańskim. Kieruje Instytutem Języka Cygańskiego. Autor kilku książek
i realizator filmów dokumentalnych.
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Jak im
poszło?
Kto będzie rządził Szwecją? Wciąż
nie wiadomo. Sytuacja polityczna
jest niejasna, ale mniej dramatyczna, niż by się wydawało. W tegorocznych wyborach mandaty do
Riksdagu zdobyły cztery posłanki
polskiego pochodzenia... Zostały
jednak trzy.
Wiemy już jednak, kto zasiądzie w ławach poselskich w Riksdagu. I tu pewne niespodzianki, gdyż
poza pewniakiem, jakim była Marta Obmińska
(Moderaci), mimo słabego wyniku ugrupowania,
Partię Zielonych (Miljöpartiet) będzie reprezentować
Anna Sibińska z Göteborga. Będzie to jej pierwsza
kadencja w Riksdagu.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że polskie korzenie
mają również Paula Bieler (Szwedzcy Demokraci)
i Caroline Szyber (Chrześcijańscy Demokraci) – to
łącznie “polski” udział w parlamencie wzrósł do 4 posłanek. Tyle tylko, że tuż po wyborach wyszło na jaw,
że Carolina Szyber zamieszana jest w skandal z rozliczaniem przez nią kosztów podróży, które wpisywała
jako służbowe, a były prywatnymi wycieczkami z rodziną. Sprawa stała się głośna i niewygodna dla partii,
a Szyber plątała się w tłumaczeniach. Najpierw zrezygnowała z funkcji w partii, wreszcie zrezygnowała
także z mandatu w Riksdagu. Wstyd jednak pozostał.
Marta Obmińska startowała z pierwszego miejsca w
Uppsali, więc miała zwycięstwo niemal zapewnione,
ale dodatkowo aż 1582 wyborców zakreśliło ją dodatkowo na kartach wyborczych w Uppsali. Natomiast
Paula Bieler, która również startowała w Uppsali z
drugiego miejsca na listach Sd, zdobyła tam 390 bezpośrednich głosów. Z kolei Anna Sibińska startując
z pierwszego miejsca w Göteborgu otrzymała takich
głosów 512.
Dodatkową niespodzianką jest to, że na listach
ewentualnych zastępców posłów (ersättare) znajdziemy kolejnych Polaków: Alicję Kapicę (m) startującą
z list Västernorrlands Län i Jerzego Kucierę (sd) z
Västra Götalands Läns Östra.
We władzach wojewódzkich znajdziemy kolejnych
Polaków: w Sztokholmie w Landstinget znajdą się
Beata Milewczyk i Mściwój Świgoń (obydwoje Sd),
natomiast w Uppsali Sofia Rogoziński (v).
“Polscy” kandydaci zakończyli wybory z różnym powodzeniem. Odnotujmy ilość “personröster”
niektórych z nich: Peter Jezewski (kandydat Sd
w Stockholms Län do Riksdagu) 122 głosy; Eliza
Roszkowska-Öberg (była posłanka, kandydatka M
w Stockholms Län do Riksdagu) 137 głosów; Helena
Walentowicz (kandydatka M w Sztokholmie do władz
komunalnych) 87 głosów; Agnieszka Łabuda (kandydatka Kristna Värdepartiet w Stockholms Län do
Riksdagu) 3 głosy; Adam Wesołowski (przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie, kandydat
Kristna Värdepartiet w Stockholms Län do Riksdagu)
5 głosów; Bogna Wojtkiewicz-Adolfsson (kandydatka C do Landsinget w Jämtlands Län) 39 głosów;
Jolanta Szutkiewicz (kandydatka Drevvikenpartiet w
Huddinge do władz komunalnych) 16 głosów; Dana
Platter (kandydatka Sd w Botkyrka do władz komunalnych) 17 głosów; Margareta Wilbik (kandydatka
C w Haninge do władz komunalnych) 11 głosów.
Uwaga: liczba “personröster” może się różnić od
podanych wyżej ze względu na trudność w liczeniu
wszystkich głosów oddanych na dane osoby poza “rejonem” wyborczym. (ngp)

Tatuaże
Zdania są podzielone:
czy jest to trend, moda czy
epidemia? Tatuaże nawiedziły
nas w latach osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia i pozostały,
ponieważ trwałość leży
niestety w ich naturze.

Nazwa pochodzi z jezyka polinejzykiego a i sama
technika rozwinęła się na Polinezji. Tatuaż istniał od
tysięcy lat w różnych kulturach na całym świecie.
Najstarszy znany tatuaż sprzed 5000 lat zdobi zmumifikowane ciało odnalezione na skraju alpejskiego
lodowca. Egipskie mumie również noszą ślady tatuażu. Pierwotne jego znaczenie związane było z obrzędami rytualnymi, ale większości z nas kojarzy się on
przede wszystkim ze światkiem przestępczym chociaż
i marynarze czesto się tatuowali. To właśnie oni przywieźli nam ten zwyczaj z dalekich morskich wypraw.
W świecie antycznym znaczono tatuażem więźniów i
niewolników. W czasie drugiej wojny światowej hitlerowcy przejęli ten barbarzyński zwyczaj tatuując
osoby wysyłane do obozów koncentracyjnych.
W Szwecji zawód tatuażysty lub, jak to woli, tatuatora traktowany jest na serio. Od niedawna zarejestrowano go jako cech o charakterze rzemieślniczo-artystycznym. Każdy szanujący się tatuażysta
może uzyskać dyplom zawodowy odróżniający go od
przyuczonego amatora. Jako mikrobiolog nie mogę
pominąć aspektów higienicznych tatuażu. Obawiano
się, że przy nakłuwaniu nieudolnie zdezynfekowaną
igłą istnieje ryzyko zarażenia wirusem HIV lub innej
infekcji. Obecnie używa się na ogół jednorazowe igły.
Barwniki stosowane przy tatuażu zawierają substancje toksyczne, nawet rakorwórcze i stanowią niebezpieczeństwo dla ludzkiego organizmu. Ale miłośników tatuażu to nie odstrasza.
Tatuaż przeżywa obecnie renesans. O przyczynę
należałoby zapytać etnografów lub psychologów. Czy
aż tak ważnym jest demonstrowanie przynależności
lub separacji od jakiejś grupy? Arystokracja nie zwykła się tatuować. Ale niedawno w popularnych magazynach pisano, że jedna ze szwedzkich księżniczek
ma niewielki tatuaż na plecach, widoczny przy dekoltażu, co wzburzyło królową. A może pewne motywy
mają własną, kuszącą symbolikę: siłę, władzę, miłość,
wolność czy nadzieję? O tym czy tatuaż jest ozdobą
są na pewno podzielone zdania. Rozmawiałam niedawno z młodym człowiekiem z artystycznie wytatuowanym ramieniem. Twierdził, że podoba mu się
motyw, św. Michał patron rodziny i imiona rodzeństwa. Tatuowanie imienia partnera może natomiast
być ryzykowne w przypadku jego zmiany.

Tatuują się głównie młodzi meżczyźni a tatuaż pokrywa często dużą powierzchnię ich skóry. Kobiety
wybierają naogół niewielkie motywy, czesto kwiatowe. Ale potrafią również zaskoczyć większym tatuażem. Ostatnio na urlopie widziałam młodą dziewczynę z rojem gigantycznych motyli na potężnych udach
i łydkach. Początkowo wzięłam je za nietoperze.
Miałam kiedyś okazję podczas morskiej przejażdżki
obserwować młodą dziewczynę z tatuażem. Zwróciła
moją uwagę fryzurą z dreadów i twarzą pokrytą ropiejącymi pryszczami. Muskularne nieopalone łydki były
silnie owłosione a pachy pełne czarnych kosmykòw.
Obecnie rzadko się widzi niewygolone kobiety.
Obserwowałam dziewczynę z graniczącą z odrazą
dezaprobatą. Jedno ramię szpecił tatuaż przedstawiający podobne do psa straszydło stojące na dwòch łapach zaopatrzonych w długie szpony. Z piersi psa, jak
z biurka, wystawała szuflada ktòrej zawartość stanowił dziwny kulisty przedmiot. Ten obrzydliwy, pełen
surrealistycznej fantazji tatuaż mògł mieć ukrytą treść
zrozumiałą tylko dla wtajemniczonych. I jakby tego
nie wystarczyło ròwnież plecy dziewczyny pokrywał
tatuaż, ale dekolt odslaniał tylko część napisu pełnego
zawijasòw. Inna dziewczyna z nosem przewierconym
metalowym kółkiem wytatuowała sobie na brzuchu
podobne oblicze. Gdyby kiedykolwiek symbolicznie
straciła twarz będzie miała drugą w rezerwie.
Ojciec opowiadał czasem anegdotkę, pewnie niezupełnie prawdziwą, o mężczyźnie z tauażem na
plecach przedstawiającym widok miasta: budynki,
ulice, pojazdy, który postanowił usunąć. Leżąc na
brzuchu podczas tej czasochłonnej i bolesnej procedury zapytał po paru godzinach jak przebiega praca.
„Doskonale” – usłyszał w odpowiedzi. „Już numer z
taksówki zeszedł”. Powracam także myślą do noweli
pt „ Skóra” autorstwa Roalda Dahla, mistrza sensacji. Właściciel luksusowego hotelu zwęszył interes
poznając mężczyznę z tatuażem pokrywającym każdy centymetr kwadratowy ciała. Zaproponował mu
umowę w myśl której osobnik będzie do końca życia
opływał w hotelowe luksusy pod warunkiem, że w
testamencie zapisze mu swoją skórę. Jej właściciel
niedługo cieszył się beztroskim życiem, Już po paru
tygodniach wyprawiona skóra pojawiła się na aukcji
w Buenos Aires.
Niedawno pokazano w telewizji wywiad z z wytatuowanym przestępcą, który po odsiedzeniu kary postanowił zerwać z bezprawiem. Zdecydował się także
na usunięcie tatuażu z twarzy, nadającego mu groźny
wygląd, co okazało się nie tylko kosztowne ale i bolesne i w efekcie oszpeciło mu twarz głębokimi bliznami po laserze. Najbardziej efektywnym sposobem
usunięcia tatuażu musi być obdarcie ze skóry jak u
Dahla.
Teresa Urban
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Skansen
ponownie
Nie wracalibyśmy
do niezbyt udanych
i przereklamowanych
(m.in. w wagonikach
metra sztokholmskiego)
Dni Polskich w Skansenie,
gdybyśmy nie oglądali
migawek z tej uroczystości
w telewizji polskiej.
Migawki te zareklamowano takim
to tekstem: Z okazji obchodów 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej, Instytut Polski i Pol-ska
Organizacja Turystyczna w Sztokholmie zapraszają na Dni Polskie w
Skansenie – największe wydarzenie
w Szwecji promujące polską kulturę,
tradycję, historię i sztukę, gdzie inspiracją jest hasło: Polska Niepodległa.
Niepodległość jest dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 r. jest okazją
do budowania wspólnej przyszłości. Zapraszamy Polonię szwedzką,
Szwedów i obywateli innych państw
do wspólnego świętowania, do poznawania bogactwa polskiego dziedzictwa
kultury i idei, do wymiany wiedzy na
temat wzajemnego rozumienia istoty
niepodległości i jej wagi. Wydarzenie
ma charakter imprezy rodzinnej, podczas której odbędzie się wiele atrakcji
skierowanych zarówno do dorosłych,
jak i do dzieci: koncerty, tradycyjne
tańce polskie, regionalne rękodzielstwo
i wspaniała kuchnia polska. (Pisownia
oryginalna).
Ci z Państwa, którzy mieli przyjemność przebywać w Skansenie w dniach
15 i 16 sierpnia b.r. wiedzą, że powyższy tekst z tą impreza miał mało wspólnego. W PRL nazywano taki tekst drętwą mową lub mową–trawą.
A co TVP pokazała? Przede wszystkim organizatorów: pana Łukasza
Zielińskiego z Ambasady RP, i panie
Agatę Zajęgę z Instytutu Polskiego
i Małgorzatę Hudymę z Polskiej

Organizacji Turystycznej. Na pytanie reportera TVP, dlaczego impreza
w Skansenie, reprezentant Ambasady
odpowiedział: „Święto narodowe
Szwecji obchodzone jest corocznie, z
udziałem rodziny królewskiej właśnie
w Skansenie”. I to wszystko wyjaśniło.
Pokazano nam także kapelę w strojach kujawskich grającą melodię „Balu na Gnojnej” – utworu związanego raczej z folklorem warszawskim.
Pokazano nam także stoisko z wędlinami pana Piotra. Rzeczywiście: dobre
wędliny, degustowałem. Nie pokazano
za to grupy demonstrantów ubranych w
koszulki z napisem „Konstytucja”. Nie
poświęcono też zbyt dużo czasu występowi zespołu „Polonez”.
Ten taniec kojarzy nam się z balem
maturalnym i bardzo młodymi wykonawcami. Sztokholmski „Polonez” pod
batutą pani Ireny Carlsson to stateczni
wykonawcy w strojach staroszlacheckich. Panie w długich sukniach, panowie w kontuszach przy szablach lub
rapierach.
Zapowiedziane przez TVP wartości:
tradycja, historia, kultura i sztuka oraz
duch niepodległości unosiły się gdzieś
wysoko w powietrzu, nad głowami
Polonusów, Szwedów i obywateli innych państw, razem z oparami Kuchni
Polskiej. (LGG)

Colette po brytyjsku
W połowie lat 1950., w czasach pierwszej polskiej odwilży, wznowiono cztero
tomowe dzieło niejakiej Colette o tytułach „Klaudyna w szkole”, „Klaudyna w
Paryżu”, „Małżeństwo Klaudyny” itd. Ponieważ w przeciwieństwie do wąskiej elity
intelektualnej (wtajemniczonych), nie znałem wówczas ani renomy ani szczegółów
powstania tej perły francuskiej literatury, mogłem pomylić to z „Anią z Avonlea”
czy „Anią na uniwersytecie” i wziąć tomy Colette (co uważałem wówczas za imię,
a było nazwiskiem Gabrieli Sidonie Colette) za literaturę młodzieżową, nie do czytania (które koncentrowałem wówczas wokół Hemingwaya, Steinbecka, nie licząc
Tyrmanda i Hłaski). Czego do dziś żałuję.
Film właśnie wchodzący na szwedzkie ekrany (ku hańbie Francuzów – brytyjski)
okazał się wyczerpującym i znakomitym brykiem tych czterech tomów, zarazem
dowodzącym, że Colette była (w epoce sufrażystek) zarówno pionierem feminizmu
jak i avant la lettre biseksualna, wcześnie rozbudzona erotycznie. W postaci jej męża, powierzchownego intelektualisty-efekciarza, wydawcy i pozbawionego talentu
autora, wydającego pod własnym nazwiskiem w.w. tomy Colette, przedstawiono
seksistę, tyrana, nieuleczalnego bawidamka, rozrzutnego hazardzistę.
Imponuje ukazanie procesu dojrzewania Colette do pozycji uznanej autorki i
wyzwalania się spod dominacji męża, procesu rozciągającego się na cały film i
podsumowanego dopiero w napisach końcowych.
Aleksander Kwiatkowski
COLETTE reż. Wash Westmoreland dystr. Scanbox, prem. 19.10.2018
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Firma
sprzątająca
zatrudni
nowych
pracowników

Huddinge/Stockholm

T: 070-733 55 13

NGP 18/2018 (425)

NGP 18/2018 (425)

K

rystyna Janda w rozmowie w
Gazecie Wyborczej, w odpowiedzi
na pytanie “Nie czuje się pani dobrze
w Polsce?”: – Czuję się przez ostatnie
dwa lata jak chora. Co rano budzę
się i zastanawiam, co mi jest. A, to
Polska. Mam poczucie, że stało się coś
strasznego. Moje poczucie moralności,
moje poczucie honoru, prawdy, odpowiedzialności nie zgadza się z ostatnio
lansowanym poczuciem prawdy i
sprawiedliwości.

O

dnotujmy z opóźnieniem: Maria
Olsson, szefowa Towarzystwa Polaków “Ogniwo” w Sztokholmie uhonorowana została w Krynicy, podczas
Kongresu Polonii Gospodarczej Świata, statuetką “Orzeł Kongresu Polonii
Świata” w kategorii “Osobowość”.
Gratulujemy. Dodajmy, że Olsson jest
także przewodniczącą Rady Fundacji
Polonia Gospodarcza Świata.

S

klepu z rozumem nie założysz, bo
go na sprzedanie nie posiadasz –
mówił Zagłoba do Wołodyjowskiego
w “Potopie”. Azaliż... Muzyk i wokalista, który apogeum swej kariery ma
już dawno za sobą, Jerzy Grunwald
(już w tej rubryce występujący), który
mieszkał w Szwecji, z której umknął
przed islamem do Polski (piszą o nim:
“Polak, który uciekł ze Szwecji”) to
stały gość w programach telewizyjnych służących “dobrej zmianie”,
ewentualnie służący swoim eksperckim głosem w mediach słusznych
ideologicznie. Objawił się znowu
w portalu wPolityce, gdzie komentował wyniki wyborów w Szwecji.
Bo dzisiaj Grunwald to nie ekspert
od muzyki, ale od upadłej i skazanej
na zagładę Szwecji. I znowu prawi
dyrdymały, które mniej rozgarnięta
publika łyka jak kania dżdżu. Ale...
sklepu z rozumem nie założysz, bo....

Zacytujmy więc: Spełnił się niestety
czarny scenariusz, który był właściwie
do przewidzenia. Wyniku wyborów
dokonali muzułmańscy migranci,
którzy mają już prawo głosu. Wygrana
przez obłąkanych socjalistów oznacza
dalszy proces islamizacji tego kraju,
a którego społeczeństwo jest skazane
na zagładę. “Nasz rozmówca zdradził
szokujące informacje!” – czytamy
wPolityce: Na dwie godziny przed
zamknięciem lokali wyborczych prowadziła partia Szwedzcy Demokraci. I
są wiadomości z wiarygodnego źródła.
Zdesperowani socjaliści widząc, że
przegrywają wybory, dogadali się ze
związkami muzułmańskimi, obiecując
migrantom ze szwedzkim obywatel-

stwem i prawem do stałego pobytu
apanaże w postaci zwiększenia świadczeń socjalnych i budowanie kolejnych
meczetów.
Jakim sposobem Grunwald znał wynik
wyborów na dwie godziny przed zamknięciem lokali wyborczych?! Oczywiście, nikt z rozmówców w redakcji
takiego pytania Grunwaldowi nie
zadał. I jak wytłumaczyć fakt, że aż
82% wyborców w Szwecji nie oddało
głosu na Sd? Według Grunwalda to
właśnie tyle stanowią dzisiaj islamscy
imigranci... Złośliwe będzie w tym
miejscu zacytowanie przysłowia...
arabskiego, ale dobrze ono charakteryzuje Grunwalda: Daj głupiemu tysiąc
rozumów, a on będzie wolał swój
własny. Były muzyk to dzisiaj żałosna
postać, która lewituje w kręgach
polskich nacjonalistów – sfrustrowany
jegomość znalazł nowe pole dla swojej
kariery.

P

olacy z całego świata łączą się pod
hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna”.
Stowarzyszenia polonijne z całego
świata powołują do życia nową, międzynarodową inicjatywę walczącą pod
hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna” o należne im miejsce w życiu politycznym,
społecznym i kulturalnym w Polsce
oraz w krajach ich zamieszkania. W
dniu 22 sierpnia 2018 powołane zostało pod roboczą nazwą Światowe Porozumienie Polskich Patriotów ugrupowanie, które reprezentuje środowiska
patriotycznych Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju. Sztokholmscy Patrioci już się doń zapisali, o
czym informowali na swoich kontach
FB. W programie Porozumienia czytamy: Członkowie nowo powstałej grupy
wskazują też na konieczność wspólnego przeciwdziałania coraz silniejszemu
nurtowi ideologii marksistowskiej zalewającej niemal wszystkie sfery życia
i liczą w tym zakresie na polski rząd.
Podkreślają oni jednak, że współpraca
z władzami w kraju nie będzie wydajna
bez usunięcia stojących na drodze do
jej rozwoju przeszkód. Wśród trudności podawanych przez Porozumienie
są takie jak: brak lustracji działaczy
polonijnych, finansowanie przez polskie władze działalności niezgodnej z
polską racja stanu przy jednoczesnym
braku wsparcia dla grup walczących
o dobre imię naszej Ojczyzny czy
lobbujących na rzecz Polski, nieegzekwowanie przez kolejne polskie
rządy bilateralnych umów międzypaństwowych chroniących praw Polaków mieszkających za granicą, brak
wykorzystania potencjału Polonii w
polskiej dyplomacji, brak reprezentacji
Polonii w Sejmie i Senacie, nieefektywny system wspierania nauczania języka
polskiego i niedobory w patriotycznym
szkoleniu polonijnej kadry nauczycielskiej, rozproszenie państwowych podmiotów współpracujących z Polonią,
izolowanie środowisk polonijnych od
dostępu do mediów publicznych czy
brak solidnego wsparcia dla propolskich i prochrześcijańskich mediów
za granicą. Karol Marx by się uśmiał,
gdyby to przeczytał. Bo kiedyś sam
na posiedzeniu Międzynarodówki tak
mówił: Istnieje jedna tylko alternatywa
dla Europy: albo azjatyckie barbarzyństwo pod przywództwem moskiewskim
zaleje ją jak lawina, albo Europa musi
odbudować Polskę, stawiając między
sobą a Azją 20 milionów bohaterów, by
zyskać na czasie dla dokonania swego
społecznego odrodzenia. Bazinga!

K

toś, gdzieś, kiedyś napisał:
NSDAP połączyła cele narodowe
z reformami socjalnymi, co przesądziło
o jej atrakcyjności dla wielu weteranów wojny i idealistów. Jakże pasuje
do opisu pewnej formacji politycznej
w Polsce
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Polki nieraz emigrowały z kraju, szukając chleba i kariery za granicą. Wspominałem już o pięknej
Helenie Makowskiej z Woyniewiczów (1893-1964),
która po studiach nauki śpiewu we Włoszech wystąpiła tam w obrazie „Romanticissimo” (1915 r.) z
Tullio Carminatim, a potem w włoskim „Hamlecie”,
„Il fauno”, „Il fiacre nr 13”, a także w 7 innych filmach niemieckich, włoskich i polskich („Kiedy kobieta zdradza męża” 1924, „Czerwony błazen” 1926,
„Kochanka Szamoty” 1927). Dodajmy, iż otrzymała
też rolę w „Quo vadis?” reż. Mervyna LeRoy z 1951
r. Helena urodzona w Krzywym Rogu na Ukrainie,
aresztowana w Warszawie przez Niemców, ocalała
jako posiadaczka paszportu brytyjskiego skierowana do obozu internowanych, potem wydostała się z
Niemiec i – via Londyn – osiadła we Włoszech, gdzie
zamieszkiwała wspólnie z hr. Teresą Jeleńską w
Rzymie. Tam, goszcząc wiosną 1959 roku na Via
Dandolo 16, na Zatybrzu, podczas swej pierwszej podróży na Zachód, poznałem obie panie. Wspomina o
nich również Jarosław Iwaszkiewicz opisując swe
włoskie podróże.
W dobie świetności włoskiego filmu karierę filmową w Italii rozpoczęła też warszawianka Stanisława
Winawerówna, późniejsza Soava Gallone (18801957). Gdyż wyszła za mąż za włoskiego producenta
filmowego Carmine Gallone.
Lista nakręconych z jej udziałem filmów obejmuje
aż 41 tytułów, ostatnim był dźwiękowiec „Tajemnica
lekarza” (Segreto del dottore) z 1930 roku. W maju
1920 r. bydgoskie kino Kameralne, wtedy jeszcze z
niemiecką nazwą Kammer-Lichtspiele, wyświetlało
nakręconą z nią „Historię grzechu” (La storia di un
peccato z 1917 r., reż. Carmine Gallone), podając

jej role nie były wielkie. Urodzona w Warszawie, jej
prawdziwe nazwisko brzmi: Stanisława Zwolińska.
Jej korzenie z nad Wisły ujawnił chicagowski „Dziennik Związkowy”: Gdy miała dwa lata, jej ojciec –
malarz dekorator – wyjechał z rodziną do Ameryki,
gdzie – pierwszym miastem był Nowy Jorku a następnie Cleveland, a potem do Detroit. Rzekomo wbrew
ojcowskiej woli, córka została aktorką w Kalifornii.
Estella-Stasia zdobywała nieraz kontrakty w MGM
(Metro-Goldwyn-Mayer): w 1928 roku zagrała Jane
w filmie „Człowiek z tłumu” [w oryginale „The
Crowd”] reż. Kinga Vidora, a wcześniej w 10 innych
filmach. M. in. w „Francuskiej fryzjerce” [„The
Marry Widow”] stanowiącej wczesną wersję operetki
„Wesoła wdówka”, reżyserowanej przez niebyle kogo, bo Ericha Stroheima. Clark żyła długo i – miejmy
nadzieję – szczęśliwie.
Powróćmy na chwilę do boskiej Poli Negri. Nasza
rodaczka nieraz bywała we Francji, gdzie brała huczny ślub z księciem Mdivanim, a także odwiedzała
swoją matkę p. Eleonorę. W 1934 roku „Dziennik
Bydgoski” odnotował, że w Paryżu wybuchł spór o
jej portret namalowany przez osiadłego tam Hiszpana
artystę-malarza Beltrany Masses. Kilka lat temu malarz, zresztą osobisty przyjaciel zmarłego Rudolfa
Valentino, poznał Polę Negri w Hollywoodzie.
Sławna gwiazda zrobiła na malarzu takie wrażenie,
że natychmiast zaczął ją prosić o pozowanie do portretu. Pola Negri zajęta bardzo zdjęciami filmowemi,
odmówiła. W dwa lata później, korzystając z pobytu
Poli Negri w Paryżu, ponowił swą prośbę. Po długich
namowach Pola Negri zgodziła się wreszcie pozować
Hiszpanowi do portretu. Portret był wkrótce gotowy i
udał się tak dalece, że znalazł łaskę w oczach słynnej

imię jej błędnie jako Loara. Była to w istocie ekranizacja „Dziejów grzechu” Stefana Żeromskiego,
która podobno przypadła tak bardzo do gustu polskiemu pisarzowi, że dla Gallonnego napisał specjalnie
scenariusz filmowy nigdy nie zrealizowanego filmu
pt. „Wieczna fala” (odnaleziono go dopiero w 1966
r. i zamieszczono w miesięczniku „Dialog”). Grób
naszej rodaczki znajduje się cmentarzu na Campo
Verano (katolicki Cimentero Monumentale del Verano przy via Tributina to odpowiednik warszawskich Powązek), gdzie spoczywa wiele włoskich sław
filmowych.
Natomiast właściwie nic nie wiadomo o biografii
Wioletty Napierskiej, innej Polki występującej w europejskiej kinematografii. Aczkolwiek bydgoski producent Maks Hauschild reklamował ją jako „pierwszorzędną siłę” aktorską. Napisano o niej sporo w niemieckich portalach filmowych, ale nikt nie dysponuje
ani datą, ani miejscem jej urodzenia, bądź śmierci.
Piękna Wioleta rozpoczęła swą karierę aktorską
w filmie niemym pt. „Jettatore – Der böse Blick” w
1919 roku. Ogółem nakręciła aż 36 filmów. Jej film
„Taniec na wulkanie” (Der Tanz auf dem Vulcan)
miał premierę w 1920 roku. Oto parę tytułów innych filmów: „Przekleństwo ludzkości”, „Grzechy
ojców”, „Markiza Königsmarck”, „Błazeński zakład
lorda Aldiniego”, „Zakonnica i tancerka”… Ostatni
film niemy Napierskiej powstał we Francji „Le p’tit
Parigot” [Mały Paryżanin], po czym wycofała się z
kinematografii, aby raz jeszcze błysnąć w jedynym
swym dźwiękowcu w 1936 roku pt. „Coeur de gueux” [Serce żebraka]. Prawdopodobnie – tak jak dla
innych – film dźwiękowy okazał się dla niej zabójczy
i nie mogła sprostać nowym wymaganiom stawianym
aktorom.
Na marginesie wspomnijmy jeszcze o dwóch innych Polkach, mało u nas znanych, które zrobiły
karierę filmową. Maria Orska (1896-1930), a pierwotnie Rachela Blindermann, urodzona pod Odessą,
władała biegle trzema językami: polskim, niemieckim
i rosyjskim. Nakręciła 14 filmów w latach 1915-1923,
uważana za wybitną aktorkę w Niemczech. Natomiast
Estella Clark (1898-1982), wielokrotnie występowała w hollywoodzkich dramatach i komediach, ale

gwiazdy. Mniej jednak podobało się jej, że malarz w
ślad za portretem nie omieszkał przesłać jej bardzo
słonego rachunku, bo opiewającego na 5.000 dolarów, albo 85.000 franków. Pola zaproponowała mu
polubownie „jedynie z dobroduszności” 25.000 franków. Hiszpan jednakże nie chciał słyszeć o układach
i posłał do Poli Negri egzekutora. Wówczas gwiazda
wystąpiła do sądu ze skargą na malarza, żądając odszkodowania w wysokości 100.000 franków. Finał tej
sprawy pozostaje nieznany, gdyż gazeta bydgoska do
niej już nie powróciła.
Pan Alojzy Bukolt, zmarły 22 marca 2009 roku
w Bydgoszczy, do końca żywo interesował się filmem oraz Polą Negri. Pod koniec wzbogacił on swoje zbiory Poli Negri pocztówkami polskiej gwiazdy
przysłanymi przez Berlińczyka p. Wernera Mohr.
Przypomnę, iż zbieranie takich „filmówek” było pasją
młodzieży w latach dwudziestych i trzydziestych. Tak
czyniła również moja siostra Wanda. Dziś pocztówki
z aktorami i aktorkami mają wartość antykwaryczną.
Zapewne te „nabytki” wzbogacą zbiory przyszłego
muzeum Poli Negri w Lipnie, gdzie chwilowo istnieje
tylko izba pamięci jej imienia. Po latach milczenia rodziło się tam wreszcie duże zainteresowanie rodowitą
lipnowianką, dzięki aktywności tamtejszych władz i
kręgów kulturalnych. Natomiast, jak wynika z otrzymanej pięknej i kolorowej broszury, wydanej z okazji
obchodów 660-lecia miasta Lipna (1349-2009), od 29
do 31. maja 2009 r., odbywał się tamże trzeci przegląd
twórczości filmowej „Pola i inni”.
O polskiej gwieździe filmu niemego można zresztą dziś pisać rozmaicie, wiążąc ją nawet… z paryską „Kulturą”. Wspomina o tym bardzo drastycznie
Krzysztof Tomasik na łamach lewicowego kwartalnika „Krytyka Polityczna” pod prowokacyjnym tytułem
„Wydoić Polę Negri dla Kultury”:
Zupełnie niezauważony przeszedł zbiór korespondencji z Aleksandrem Jantą-Połczyńskim z
lat 1947-74 wydany przez Bibliotekę Narodową. Te
listy trudno uznać za pomnik Giedroycia, wyłania
się z nich człowiek oschły, zdeterminowany, często
cyniczny, gotowy bez-pardonowo walczyć o swój projekt, oceniający ludzi głównie pod kątem przydatności
dla „Kultury”, dla którego każda kobieta to „baba”.
Tylko w tej korespondencji zapisana została nieznana
historia próby nawiązania kontaktu z Polą Negri.
Co mogło sprawić, żeby przecięły się drogi życiowe
Giedroycia i Negri? Wamp niemego kina i żelazny redaktor “Kultury”. Pozornie pochodzili z innych epok,
choć dzieliła ich tylko różnica dziewięciu lat. Obracali
się w zupełnie różnych kręgach i zajmowały ich inne
sprawy. Ona mieszkała w Stanach Zjednoczonych,
on we Francji. O obojgu plotkowano na temat ich
homoseksualizmu, ale połączyć mogły ich tylko…

Nie tylko o Poli Negri
Wiadomo już właściwie wszystko o Poli
Negri, uważanej za najwybitniejszą –
obok Heleny Modrzejewskiej – Polkę,
której powiodło się za Wielką Wodą w
Ameryce.
Natomiast niewiele o innej gwieździe epoki filmu
niemego, będącej rywalką Poli, znanej z warszawskich teatrzyków tancerce Aleksandrze Gudowicz.
Pod pseudonimem Lya (lub Lia) Mara grywała ona
w komediach i farsach wytwórni filmowej „Sfinks”,
a później w Berlinie w filmach reżyserowanych przez
swojego męża Fryderyka Zelnika (czy też Zelnicka)
poznanego w Warszawie. Odnotowano w dziejach
polskiej kinematografii trzy tytuły z jej udziałem:
„Wściekły rywal” (tam grała z Józefem Węgrzynem)
oraz „Chcemy męża” (z 1916 r.) i „Bestia” (1917 r. –
występowała razem z Polą Negri).
Skąd pseudonim Gudowiczówny? Zapewne zrodził
się z pamięci o początkach iluzjonów świetlanych w
Warszawie, gdzie już u progu XIX stulecia powstawały rozmaite barwne zjawy i „artystyczne teatry
złudzeń”: Seanse „teatrzyków iluzji” trwały około
jednej godziny. Pokaz filmów był początkowo bardzo
krótki, do 20 minut. Uzupełniały go niekiedy pokazy
typu cyrkowego, piosenki, a najczęściej pokazy latarni magicznej pod nazwą „Mia Mare”, „Kameleon”,
„Dafnis” itp. Mia Mare odbywało się w następujący
sposób: na przodzie sceny wisiał lekki muślin, za nim
stawała aktorka ubrana w atłasową połyskującą szatę, okryta płaszczem-peleryną. Najpierw oświetlano
przy pomocy latarni magicznej twarz aktorki, która
odpowiednio wystudiowanym ruchem rozchylała pelerynę. Wtedy na jej postać rzucano kolorowe obrazki, np. motyla, kwiatów. Kiedy na zakończenie aktorka
osłaniała się znów peleryną na muślinie ukazywały się
przeźrocza, np. fotografie ulic miasta, w którym odbywały się takie pokazy… (Historia Filmu Polskiego)
Aleksandra Gudowicz urodziła się w 1897 roku w
rodzinie urzędniczej w Rydze. Tam w wieku 15 lat
podjęła naukę w szkole baletowej, a potem zaangażowano ją do miejscowego teatru. W 1913 roku przybyła do Warszawy, gdzie została primabaleriną. Odkrył
jej talent i poślubił ją Friedrich Zelnik (1885-?) parający się branżą filmową. Występowała w licznych
niemych filmach rozrywkowych, m. in. „Małżeństwo
księżnej Demidow” i „Dziewczyna z Picadilly” (1921
r.), wielki sukces odnosząc w sfilmowanej operetce
„Nad pięknym modrym Dunajem” (1926 r.). W dobie dźwiękowców wystąpiła w filmie „Każdy pyta
o Erykę” (1931 r.). Rok po śmierci męża Lya Mara
z Berlina przeniosła się do Londynu, a potem do
Szwajcarii, gdzie wszelki słuch po niej zaginął.
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Po lewej: Maria
Orska (1896-1930)
i Stanisława
Winawerówna
(Soava Gallone
1880-1957)

pieniądze. Sześćdziesiąt lat temu Giedroyć wpadł na
szatański [??? - dziwne określenie!] pomysł, żeby Pola
Negri sfinansowała jeden z numerów “Kultury”.
Problemy finansowe były właściwie codziennością w początkowych latach istnienia Instytutu
Literackiego. Szczególnie trudna sytuacja zaczęła się,
gdy na łamach październikowego numeru “Kultury”
z 1948 roku wydrukowano pierwszą część reportażu
“Wracam z Polski”, w którym Aleksander JantaPołczyński opisał swój pobyt w ojczyźnie, zwracając
uwagę na wiele pozytywnych zjawisk zachodzących w
powojennej Polsce. Nie spodobało się to nastawionej
antykomunistycznie londyńskiej emigracji, która w
przeważającej mierze zareagowała oburzeniem, a generał Anders wstrzymał sprzedaż i wysyłkę prenumeraty “Kultury” na terenie całej Anglii. […] Właśnie
do Janty-Połczyńskiego zwracał się redaktor o pomoc
w załatwianiu finansowego wsparcia, upłynnianiu
książek i pozyskiwaniu kolejnych prenumeratorów na
ogromnym rynku, który stanowiły Stany Zjednoczone.
Aleksander Janta-Połczyński, w międzywojniu popularny reportażysta, po wojnie parał się szeregiem
zajęć, próbował swych sił jako aktor, radiowiec,
księgarz, jednocześnie regularnie wydając kolejne
zbiory wierszy, wspomnień, opowiadań. Mieszkał już
od kilku lat w USA, gdy zaistniał pomysł zwrócenia
się do sławnych Polaków, którzy odnieśli międzynarodowy sukces, by wsparli działalność Instytutu
Literackiego. Pojawiły się nazwiska pianistów Artura
Rubinsteina i Witolda Małcużyńskiego, a także Poli
Negri. Do pozyskania ich przychylności zwerbowano także Bronisława Młynarskiego, szwagra
Rubinsteina. 4 maja 1949 roku Giedroyć pisał do
Janty-Połczyńskiego: “Młynarski nie chce osobiście
atakować Poli Negri, ale daje nam jej adres i radzi
napisać podniosły list, a jemu przysłać odpis, to on
pociśnie. Mam do Pana wielką prośbę. Zupełnie nie
znam Poli Negri, ani klimatu tych aktorek Hollywood.
Czy byłby Pan tak dobry i raz jeszcze się poświęcił dla
»Kultury« przysyłając nam projekt takiego listu, możliwie odwrotnie? Boję się, że ja napiszę zbyt sucho”.
Cztery dni później Janta odpowiadał: “Nie wiem, jak
Pola wygląda finansowo, Młynarski powinien wiedzieć lepiej, ale to głupie i nadęte babsko, niemniej
spróbuję naszkicować wzór listu”.
Jaka była wówczas sytuacja Poli Negri, a właściwie Apolonii Chałupiec, jedynej Polki, której udało
się podbić Hollywood? Jej sława i legenda narzeczonej Charlie Chaplina i Rudolfa Valentino, dawno
przeminęła. Była na tyle postacią z minionego świata,
że przez pewien czas Billy Wilder myślał, żeby to właśnie jej powierzyć rolę ekscentrycznej i zapomnianej
gwiazdy w „Bulwarze Zachodzącego Słońca”, gdy
odmówiły Mary Pickford i Mae West. U Poli przeraził go bardzo silny akcent, a ona sama też nie paliła
się do powrotu na ekran i ostatecznie zagrała Gloria
Swanson, jej największa rywalka. Niemniej stan finansów przedstawiał się znakomicie, choć w czasie
wojny Negri straciła właściwie wszystko i niemal doświadczyła biedy, sytuacja zmieniła się wraz z poznaniem milionerki Margaret West, kompozytorki i właścicielki szybów naftowych, która dla Poli przeszła
na katolicyzm, rozwiodła się z mężem i zamieszkała
z nią w Santa Monica. Wkrótce do Kalifornii została
też sprowadzona matka aktorki, Eleonora Chałupiec,
a Pola obu najważniejszym kobietom swojego życiu
zadedykuje wspomnienia „Pamiętnik gwiazdy”, które
w Polsce ukażą się w 1976 roku.
Janta-Połczyński znał Polę Negri jeszcze sprzed
wojny, w 1936 roku opublikował zbiór reportaży z Hollywood „Stolica srebrnej magii”, gdzie
znalazła się także relacja ze spotkania z gwiazdą.
Najwidoczniej nie zapisała się w jego pamięci zbyt
dobrze, bo sam pomysł pozyskania wsparcia finansowego dla działalności wydawniczej Instytutu komentował: „Skończy się na tym, że »Kulturę« będą
finansować Żydzi albo kurwy. Przepraszam za śmiałość, ale nic jej nie żałuję. Są przecież od tego, żeby
dawały”. Żadne pieniądze jednak nie śmierdzą, więc
Janta zdeklarował, że spróbuje popchnąć sprawę i
już 11 maja pisał do Giedroycia: „Do Poli Negri list
proszę przysłać na mojej ręce – będzie w tych dniach
w NY. Mało na nią liczę, bo baba skąpa i cwana, ale
może. Trzeba napisać: zwróciliśmy się do wszystkich
wybitnych osobistości polskich, wśród których nazwisko Pani zajmuje czołowe miejsce w przekonaniu, że
sprawa kultury polskiej leży im na sercu. Jest tylko jeden sposób zapewnienia, itd. … podtrzymanie najpoważniejszej placówki … Wiemy, że nazwisko Pani…
nie potrzebuje pomnika… ale numer »Kultury« opatrzony jej nazwiskiem … etc. … Jedną jeszcze prośbę,

aby w takim numerze móc drukować jeden rozdział z
Pani książki, której ukazania się każdy Polak oczekuje z niecierpliwością. Sława jej nazwiska z imieniem
Polski związanego etc…”. Dodał jeszcze: “Nie mogę
naprawdę kontynuować, ale Pan rozumie czym grać,
a czym straszyć”.
Można powątpiewać czy Giedroyć, który zawsze
pisał oschłe listy, był w stanie zastosować się do rady Janty, tym bardziej, że 16 maja donosił: “Drogi
Panie. Załączam list do Poli Negri, który jest b. słaby,
bo nie umiem takich rzeczy pisać, ale liczę, że Pan
swoim wdziękiem babę uwiedzie”. Wobec braku odzewu w temacie dziewięć dni później Giedroyć pytał:
”Co z Polą Negri?”, a potem jeszcze raz: ”Co z Polą
Negri?”. 31 maja Janta uspokajał redaktora: “Za
parę dni zobaczę Polę Negri”, a 4 czerwca oznajmił:
“Jutro wysyłam list do Poli”.
Jak aktorka zareagowała na omawiany list?
Przyjęła go z sentymentem, jak wszystko co było
związane z krajem, czy znużeniem, które wywoływała
każda prośba o finansową pomoc? Znała “Kulturę”,
czy też czytała raczej filmowe pisma śledząc swoje następczynie na hollywoodzkim tronie? Wszystko to pozostanie w sferze domysłów, w korespondencji Janty
z redaktorem nie ma więcej informacji związanych z
próbą pozyskania pieniędzy, gwiazda kina niemego

Elizeum.
Podziemna
rotunda
Warszawy

Elizeum, to podziemna rotunda
wykonana z cegły, która jest usytuowana w stoku Skarpy Wiślanej.
Znajduje się ona na terenie parku
Marszałka Rydza-Śmigłego w
pobliżu skrzyżowania ulic Książęcej
i Kruczkowskiego w Warszawie.
Jest to budowla w typie Maison de Plaisance czyli
inaczej mówiąc (domu przyjemności). W chwili obecnej zachował się tylko jeden z pawilonów ogrodowych
wchodzących w skład kompleksu ogrodu romantycznego na „Książęcem”, założonego przez podkomorzego Kazimierza Poniatowskiego brata ostatniego króla
Polski. Budowla ta powstała w latach 1776-1778, według projektu Szymona Zuga. Jest ona stworzona na

nie sfinansowała żadnego z numerów “Kultury”. [...]
Kontakty Poli Negri z krajem, jak i emigracją, były
coraz słabsze, jedynie Loda Halama wspominała jej
dom jako przystań dla artystów bez pieniędzy. Nie
udzielała się także charytatywnie, wyjątek robiąc na
początku lat 50., gdy włączyła się w działalność na
rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Do Polski już nie przyjechała, zmarła w wieku 90 lat w 1987 roku. W tym akurat aspekcie
podobnie potoczyły się losy Giedroycia. On też dożył
sędziwego wieku 94 lat, ale po wojnie nie odwiedził
kraju. Zmarł w 2000 roku do końca swych dni żyjąc
sprawami kraju. Ostatni numer “Kultury” ukazał się
po jego śmierci.
Artykuł ten brzmi miejscami niesmacznie, niestety
– z tego co wiem – Pola istotnie należała do osób, delikatnie mówiąc, bardzo oszczędnych, co potęgowało
się z wiekiem. Styl referowania wspominanej korespondencji przez Krzysztofa Tomasika odległy jest
od wszelkiej elegancji.
– No to było by na tyle – jak mawiał satyryk Jan
Tadeusz Stanisławski, specjalista od „mniemanologii
stosowanej”. A może: nazbyt tyle…
Jerzy Nowakowski

planie centralnym, zamknięta z czterech stron półkolistymi niszami, które pokryte są kopułą, udekorowaną
wewnątrz sztukaterią gipsową. Sklepienia tej budowli mają charakter kolebkowy. Miejsce to doświetlone
było niegdyś okrągłym otworem w sklepieniu, tak by
dokładnie w ten otwór wpadało światło stojącej na zewnątrz lampy.
Przez sztuczną grotę
Pierwotnie, do Elizeum prowadziło wejście przez
sztuczną grotę. Z opisu sporządzonego przez Zuga,
dowiedzieć się można, że opodal Elizeum znajdowały
się sztuczne wodozbiory, groty i nisze sklano-podziemne oraz kaskada, spadająca u stóp góry pokrytej
dzikiem zaroślem i drzewami. Jeden z podziemnych
chodników oświecony dostatecznie przez kilka otworów, prowadzi po różnych zakrętach do drzwi, które
się otwierają na podziemną salę, której ściany i kilka
kolumn wspiera cztery wielkie wnęki z siedzeniami
wykonanymi z marmuru. Kolumny te, dodatkowo
utrzymują piękną stiukową banię służącą jedynie do
dekoracji wnętrz. Znajduje się tutaj także, osiem popiersi Cesarzy Rzymskich, które umieszczone są na
wspornikach ściennych, a płaskorzeźby znajdują się
nad drzwiami na specjalnych basitokach podporowych. Przed tą grotą, znajduje się obszerna sadzawka z
wyspą zwaną w osiemnastym stuleciu, wyspą miłości.
Na wzgórzu znajduje się wieża turecka, czyli minaret
ze wschodnimi schodami, prowadzącymi do malutkiej kuchni. U stóp góry pod wieżą jest jeszcze mały
folwarczek. W ogóle zaś wszystkie te budowle miały
się połączyć z wielkim domem, na który potrzebny
kamień sprowadzono z regionu świętokrzyskiego.
Lata obecne
Obecnie wnętrze Elizeum pozbawione jest wystroju, jedynymi świadkami dawnej świetności są odciski kasetonów dekorujących sklepienie, są tutaj także
fragmenty tynku w bocznym korytarzu imitującego
sztuczną skałę oraz fragment trójbarwnej polichromii, która została położona w układzie pasowym na
ścianie górnego korytarza. W chwili obecnej, Elizeum
wymaga kosztownego remontu, osuszenia, odkrycia
przykrywającej go ziemi i zaizolowania od niesprzyjających warunków atmosferycznych. W wyniku
badań stwierdzono, iż obiekt ten jest mocno zawilgocony, w niektórych miejscach wilgotność cegły sięga
18–19%, co jest niemal maksymalnym możliwym zawilgoceniem tego budowlanego surowca. Wilgotność
powietrza przekracza tu 90% wilgotności względnej.
Pomimo tego, konstrukcja obiektu jest stabilna. Nie
zauważono na powierzchni murów głębokich pęknięć
ani też zarysowań, mogących świadczyć o uszkodzeniach powstałych na skutek przekroczenia stanu
granicznego nośności konstrukcji. Natomiast prawie
całkowitemu zniszczeniu uległy położone tutaj tynki.
W trakcie odkrywek odkopano kamienny pierścień z
piaskowcowych ciosów o przekroju 36 x 20 cm. Jest
to cokół, na którym stała latarnia doświetlająca obiekt
przez wspomniany wcześniej otwór.
Ewa Michałowska-Walkiewicz
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