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Zawód i pasja
„Jestem bardzo zadowolony z mojego
zawodu — bardzo zadowolony. Absolu
tnie nie chciałbym robić czegoś innego.
Byłem przez 10 lat operatorem filmowym
— rzecz pasjonująca, ale przyszedł mo
ment, kiedy powiedziałem sobie: to (foto
grafia), albo to (film) i jednak zostałem
przy fotografii...” — powiedział w rozmo
wie znany wybrzeżowy fotografik Tadeusz
Link. A więc zawód, z tylu przecież
względów nieatrakcyjny, wybrany z peł
ną świadomością, dojrzałym rozmysłem.
Jakie czynniki o tym wyborze zadecydo
wały? „Pasja wypowiadania się w ten
właśnie sposób. Pasja jest najważniejsza”
— odpowiada sam Link.
Tadeusza Linka dobrze znają miłośnicy
dobrych zdjęć, bywalcy teatralni, a także
telewidzowie. Jest „nadwornym” fotogra
fem Teatru „Wybrzeże” i jego prace, ilu
strujące poszczególne spektakle, ekspono
wane są w licznych gablotach przez okrą
gły rok. W gdańskiej TV pełni funkcję
operatora światła, co też nie jest przy
padkiem, jako że umiejętności właściwego
oświetlenia niewątpliwie nabył w długiej
praktyce filmowej i fotograficznej.
Ową, wspomnianą na wstępie pasję do
strzec można nie tylko w zdjęciach T.
Linka — przemyślanych, bezbłędnie za
komponowanych, „dopiętych” w każdym
calu, ale także w jego pracy. Jeśli temat
go zafascynuje, potrafi nie spać noce ca
łe, lub zrywać się o trzeciej rano, aby
wykonać zamierzony cykl. Wyniki? Udział
w ok. 40 wystawach międzynarodowych,
w tyluż krajowych, liczne nagrody i wy
różnienia oraz dwie duże wystawy indy
widualne. Pierwsza z nich eksponowana
była w 1963 r. w Sopocie, a „premiera”
drugiej odbyła się — na zaproszenie Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki, Związku
Polskich Artystów Fotografików i Wę
gierskiego Związku Fotografików — trzy
lata temu w Budapeszcie. Do ulubionych
tematów T. Linka należą, poza teatrem,
góry, morze, akt i taniec. Ten ostatni emo
cjonuje go najbardziej, toteż poświęca mu
dużo czasu, zarówno na realizację, jak
i obmyślanie nowych koncepcji. Właśnie
taniec będzie tematem najbliższej, przy
gotowywanej przez twórcę wystawy.
Za istotną cechę dobrej fotografii Ta
deusz Link uważa zderzenie tematów, ze
stawienie, które tworzy świat inny od
tego, jaki przywykliśmy oglądać. Mimo
zaabsorbowania pracą zawodową,, znajdu
je też czas na eksperymentowanie, czego
dowodem jest choćby zamieszczony obok
„przekorny” autoportret.
T. Link jest od 1950 r. członkiem Zwią
zku Polskich Artystów Fotografików. Od
1958 r. ma tytuł Artiste FIAP, a od ubie
głego roku — Excelence FIAP, nadane
mu przez Międzynarodową Federację
Sztuki Fotograficznej (FIAP).
MIROSŁAW KUBACKI
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Za dwa lata będziemy obcho
dzić pięćdziesięciolecie powrotu
Pomorza do Polski. W Toruniu,
z inicjatywy rektora UMK prof,
dr. Witolda Łukaszewicza i prof,
dr. Mariana Biskupa, odbyła się
w ubiegłym roku specjalna kon
ferencja, na której wstępnie omówiono sprawy związane z ob
chodami tej istotnej dla nas rocz
nicy. Mamy nadzieję, że już teraz
ożywi się działalność naukowa
naszych gdańskich historyków,
zwłaszcza specjalizujących się w
czasach - najnowszych, bowiem
rola Gdańska i Pomorza w I
wojnie światowej i bezpośrednio
po niej, nie została dotąd nale
życie opracowana. Dysponujemy
wprawdzie przyczynkami i mo
nografiami wydzielonych zagad
nień,
objaśniającymi
niektóre
mechanizmy politycznych i mili
tarnych poczynań na Pomorzu w
toku wojny i nawet po jej za
kończeniu, ale nadal nie wiemy,
w jakim stopniu czynniki wew
nętrzne równoważyły czynniki
zewnętrzne, te czynniki, które
doprowadziły do odrodzenia Pol
ski i powrotu do niej Pomorza.
Albo raczej, jak one wzajemnie
na siebie oddziaływały, które si
ły okazały się prężniejsze, bar
dziej zdecydowane do radykal
nych rozwiązań.
Prawdą jest, że zbrojny udział
w I wojnie światowej wzięli Po
lacy z wszystkich trzech dzielnic,
że walczyli oni w armiach
państw rozbiorczych i więcej —
we wszystkich armiach na wszy
stkich frontach wojny. Sprawa
polska była dla nich niezwykle
prosta: sprowadzała się ona do
odzyskania niepodległości. Więk
szość walczących Polaków mniej
interesowały podczas wojny spra
wy podziałów politycznych i kla
sowych, mieli bowiem na uwa
dze tylko jeden cel, sprowadza
jący się do wywalczenia niepod
ległości. Można go było osiągnąć
z bronią w ręku, ale nie bez udziału mocarstw światowych, uj
mujących w swe ręce coraz moc
niej sprawę przyszłego porządku
na
kontynencie
europejskim.
Pierwszym państwem, które uz
nało prawo narodu polskiego do
zjednoczenia i niepodległości by
ło młode państwo radzieckie. Już
w 1917 r. dekret podpisany przez
Lenina anulował układy rozbio
rowe Polski. W następnym roku

prezydent Wilson w’ swoich 14
punktach mówił o utworzeniu
państwa polskiego w granicach
etnicznych. Sprawa polska stała
się sprawą międzynarodową. Te
zagadnienia, aż do konferencji
wersalskiej, zostały już wstępnie
opracowane w pracach Henryka
Jabłońskiego, Jerzego Holzera i
Jana Molendy, Bogusława Leśnodorskiego, Witolda Łukaszewicza,
Jerzego Krasuskiego, Remigiusza
Bierzanka i in.
Pozostało jednak jeszcze wiele
legend, którym ludzie ufają lub
nie, w każdym bądź razie nauka
nie zajęła się nimi dostatecznie,
nie objaśniła ich źródła, nie roz
wiała mitów. W niektórych krę
gach
starszego społeczeństwa,
zwłaszcza na emigracji, legendą
pozostaje postać Józefa Piłsud
skiego. Zdaję sobie sprawę, że
ocena
działalności
Naczelnika
Państwa jest trudna, nie można
mu bowiem odmówić wielkich
zasług w początkowym okresie
odbudowy państwa, ale zarazem
trudno uznać za pozytywne dą
żenie do jedynowładztwa, a po
1926 roku wkroczenie na ścieżkę
zdecydowanie reakcyjnych rzą
dów.
Legendzie Piłsudskiego w
sce, odpowiada legenda gen. Jó
zefa Hallera na Pomorzu. Skąd
się ona wzięła, dlaczego korze
niami najmocniej tkwi ona w
powiatach nadmorskich?
Legendy tworzą ludzie. Gdy w
1920 r. gen. Haller jako dowódca
Frontu Pomorskiego obejmował
Pomorze, ludzie utożsamiali „błę
kitnego generała” z Polską. Po
morzanie zobaczyli polskie woj
sko, za którym szła legenda
wojska tułaczego, formowanego
na obczyźnie. Polskie mundury,
znane z lektury rogatywki, słyn
ne kożuszki kawalerii, biało —
czerwone proporce i sztandary
— to wszystko wyciskało łzy,
wyzwalało długo tłumione tęs
knoty za wolną ojczyzną. I wre
szcie nie kto inny, tylko właśnie
Haller dokonał zaślubin Polski z
morzem, na strądzie Kaszubi bez
pośrednio rozmawiali z polskim
generałem i potem niejednokrot
nie z nim się jeszcze spotykali.
Tworzywa do legendy nie bra
kowało, zaś sam Haller dbał o to,
by tego tworzywa przybywało.
W swoich pamiętnikach wyda

nych w Londynie, w ten sposób
wspomina zaślubiny z morzem:
„Stojąc pod banderą oświad
czyłem w krótkim przemówie
niu, żeśmy wrócili nad morze i
że Rzeczpospolita Polska staje się
znów władczynią na swoim Bał
tyku, na znak czego — zaślubin
Polski z Bałtykiem — rzucam w
morze pierścień ofiarowany przez
polską ludność Gdańska, który
znów będzie polskim.
/
Za tym pierścieniem pobiegło
po lodowej tafli lśniącej podjwo
dami kilku Kaszubów, lecz ża
den z nich nie mógł uchwycić
pierścienia, który wiernie połą
czył się z wodami Bałtyku, a na
moje zapytanie:
— Czemuście go nie chwycili?
— odpowiedzieli proroczo:
— Będziemy go mieli w Szcze
cinie”.
I dalej:
, „Z zadziwieniem spostrzegłem
już mocno siwiejącego artystę —
malarza Fałata, którego nie wi
działem od 1917 roku, gdy malo
wał w Warszawie mój portret.
Tutaj stanął z omszałą butelką
starego tokaja i sprezentował mi
pierwszy kieliszek, który wypi
łem na cześć Najjaśniejszej Rze
czypospolitej Polskiej. Wręczyłem
następnie pełny kieliszek nie od
stępującemu mnie wspaniałemu
rybakowi Piperowi. Długo się
przyglądał złotemu kolorowi wi
na, dopiero jak powiedziałem:
„Niech żyją Kaszuby”, on wypił
kropelkę, potrząsnął głową i po
wiedział:
— Szmaka za więcej! — co ja
podchwyciłem i dodałem:
— Nam wszystkim szmaka za
więcej tego morza, bośmy dostali
tu małe okienko, a nam potrzeba
szerokich wrót!
Zostało to przyjęte żywymi okrzykami: „Niech
żyje morze
polskie!”.
Legenda Hallera rosła z każ
dym rokiem, a jego antagonizm
z Piłsudskim jeszcze ją powięk
szał. Piłsudski — mawiali lu
dzie — zapatrzony był na
wschód, natomiast Haller chciał
budować Polskę nad morzem,
chciał dla Polski tego morza ja’
najwięcej. Jak wyglądała praw
da, kim właściwie był Haller
tego nie starano się zgłębić
Owszem wczytywano się w książ
ki Edwarda Ligockiego, w któ-

i

rych opowiadał on o świątobli
wym i patriotycznym żywocie
„błękitnego generała”, wzorowe
go sługi kościoła i ojczyzny. Obraz generała stworzony przez
Ligockiego odpowiadał tęskno
tom ludu kaszubskiego lat dwu
dziestych i nawet trzydziestych,
dzisiaj jednak legenda coraz bar
dziej zanika, trzeba więc tym
bardziej
przeciwstawić
jej
prawdę, dla niektórych starszych
ludzi być może bolesną, ale jed
nak prawdę.
Z jednej strony legendy, z
drugiej — epitety. Jedne i drugie
są szkodliwe. Oczekujemy więc
od nauki historycznej, by zajęła
się problematyką pomorską pod
czas I wojny światowej i w okre
sie międzywojennym, i dała nam
do rąk rozprawy obalające mity
tworzone na użytek propagandy.
Żyje jeszcze wielu ludzi pa
miętających wydarzenia schyłku
I wojny światowej i związane z
obejmowaniem Pomorza przez
wojsko polskie. Żyją członkowie
Organizacji Wojskowej Pomorza,
uczestnicy strajków szkolnych,
konspiracji i walk z Grenzschutzem w 1919 roku w Kościerzynie,
Czersku, Chełmży, Świeciu i in
nych miastach pomorskich. Są to
ludzie starzy, zatem czas najwyż
szy, aby do nich dotrzeć i spisać
ich wspomnienia, z których' —
być może — niejedno wydarze
nie historyk wyłuska do arty
kułu czy monografii. Na stry
chach w domach, pomorskich
znajdują się różne dokumenty,
przede wszystkim listy, które po
zwalają odtworzyć nastroje spo
łeczeństwa pomorskiego. Wypada
więc chyba i u nas, w Gdańsku,
powołać jakiś komitet obcho
dów pięćdziesięciolecia powrotu
Pomorza do Polski, który by gro
madził m.in. przypadkowe ma
teriały źródłowe, zajął się zbie
raniem relacji i wspomnień, a
może i ogłosił jakiś konkurs na
wspomnienia?
Możliwe, że nasi historycy po
siadają już plan pracy badaw
czej opracowany w związku ze
zbliżającą się rocznicą. Bardzo
jednak byśmy chcieli, żeby w
tym planie znalazły się takie po
zycje jak monografia Organiza
cji Wojskowej Pomorza, biogra
fia jej dowódcy dr. Franciszka
Kręckiego, rozprawa na temat
partyzantki w Borach Tuchol
skich, na temat działalności pol
skich kolejarzy czy udziału mło
dzieży szkolnej w konspiracji. Opracowania wymaga też zagad
nienie Pomorza w politycznych
koncepcjach mocarstw zachod
nich, polityka wojewodów po
morskich i polityczne oblicze ru
chu kaszubskiego. Tematów jest
wiele, sprecyzują je najlepiej sa
mi historycy, warto jednak po
myśleć i o pracach popularnonaukowjmh, potrzebnych właśnie
tutaj, na Pomorzu, gdzie legen
da
niejednokrotnie
przyćmiła
prawdę właśnie z powodu braku
rzetelnych opracowań przezna
czonych do publicznego użytku.
Każda poważniejsza rocznica
sprzyja wzbogaceniu naszej hi
storiografii o nowe ustalenia za
warte w nowych dziełach. Chce
my wierzyć, że pięćdziesięciole
cie powrotu Pomorza do Polski
wzbogaci naszą historiografię o
nowe
prace
pomorzoznawcze,
które wypełnią dotkliwą lukę w
najsłabiej
zbadanym
okresie
dziejowym i to w dziedzinie po
litycznej, gospodarczej i kultural
nej.
TADEUSZ BOLDUAN

Edmund Cieślak

W ramach rozwijania i umac
niania przyjaznych ' stosunków
polsko-francuskich chodzi nie
tylko o szerzenie znajomości ję
zyka i kultury francuskiej w na
szym kraju, ale również o taką
samą
działalność na terenie
Francji. O ile z przenikaniem
kultury francuskiej do naszego
życia spotykamy się często, o ty
le społeczeństwo polskie daleko
mniej orientuje się w podejmo
wanych na terenie Francji wy
siłkach popularyzowania języka
i dorobku kulturalnego naszego
narodu.
Niedawno, bo w dniach 28 i 29
listopada 1967 r., najstarszy we
Francji ośrodek nauczania języ
ka polskiego w Lille obchodził
40-lecie swojej działalności. Jest
rzeczą godną
podkreślenia, że
pierwsze uniwersyteckie studia
polonistyczne we Francji pow
stały nie w Paryżu a w Lille. Nie
było to dziełem przypadku. Wiel
ka fala emigracji zarobkowej z
Polski po pierwszej wojnie świa
towej zaniosła bardzo liczną gru
pę Polaków do północnej części
Francji (departamenty Nord i
Pas-de-Calais), którzy razem z
Francuzami podjęli ciężki trud
odbudowy zniszczonego wojną
kraju, pracując w kopalniach,
fabrykach i na roli, a później
również we własnych warszta
tach rzemieślniczych i sklepach.
Z czasem powstała myśl stworze
nia placówki, która zaspokajała
by potrzeby kulturalne polskiej
emigracji i równocześnie umo
żliwiłaby Francuzom naukę ję
zyka polskiego i studia kultury
polskiej. Przychylność rektora
Alberta Chatelet, zabiegi dzieka
na Wydziału
Humanistycznego
Jerzego Lefevre — poparte przez
władze polskie — doprowadziły
w listopadzie 1927 r. do uroczy
stego otwarcia studiów poloni
stycznych na uniwersytecie w
Lille. Kierował nimi w latach
1927—1931 Antoni Martel, profe
sor języków rosyjskiego i poi-,
skiego, wspomagany przez lekto
rów z Polski: Konrada Górskie
go — obecnie profesora Uniwer
sytetu M. Kopernika w Toru
niu — i następnie Jerzego Prądzyńskiego. Od r. 1931 pracę na
ukowo-dydaktyczną na polonisty
ce w Lille przejęli prof. Maksym
Herman (do r. 1959) i Wacław
Jan Godlewski jako lektor a od
1967 r. kierownik nowo utworzo
nej katedry polonistyki na uni
wersytecie w Lille.
Lata okupacji ciężko dotknęły
polonistykę w Lille. Prof. God
lewski został aresztowany i ze
słany do obozu koncentracyjnego
w Mauthausen, skąd powrócił z
poważnie nadwerężonym zdro-

Lille ośrodkiem promieniowania
kultury polskiej we Francji
wiem. Po wojnie podjął on w
Lille dawne dzieło nauczania ję
zyka polskiego i szerzenia infor
macji o nauce i kulturze pol
skiej. Wytrwała i ofiarna czter
dziestoletnia działalność kierun
ku polonistyki na uniwersytecie
w Lille dała piękne owoce w po
staci około 200 dyplomów ukoń
czenia uniwersyteckich studiów
polonistycznych. Obecnie poloni
styka w Lille liczy około 50 stu
dentów. Zgromadzono również
bibliotekę liczącą ponad 10.000
tomów.
Polonistyka w Lille nigdy nie
zawężała swojej działalności wy
łącznie do zajęć dydaktyczno-uniwersyteckich. Profesorowie i
lektorzy prowadzili szeroką ak
cję odczytową w środowisku pol
skim i francuskim. Szczególny
zapał i ofiarność w tym zakre
sie wykazywał prof. Godlewski.
Zainicjował on też utworzenie
w r. 1934 w Lille ośrodka wy
miany studentów między Fran
cją i Polską (Centre d’Echanges
Universitaires
franco-polonais).
który do wybuchu II wojny
światowej umożliwił np. 235 stu
dentom z Francji i Belgii spę
dzenie wakacji w Polsce. W Lil
le powstała również uniwersy
tecka grupa przyjaciół Polski
(Groupe Universitaire des Amis
de la Pologne), która rozwinęła
ożywioną działalność w czasie
prezesury p. Luizy Boniface i pp.
Andrzeja Charvet i Marcela Malbos. W Lille prof. Herman przy
gotował i wydał drukiem pod
ręcznik historii literatury pol
skiej. Prof. Godlewski grupował
i nadal skupia wokół siebie gro
no tłumaczy dzieł literatury pol
skiej na język francuski — wśród
nich panią Simone Deligne i pana
Michała Marcq, którzy wspólnie z
prof. Godlewskim dokonali tłu
maczenia na język francuski
Lalki Prusa, obok innych dzieł
literatury polskiej.
Tradycje dobrej pracy poloni
styki w Lille niewątpliwie w istotny sposób zaważyły na życz
liwym stosunku władz uniwersy
teckich i innych wyższych uczel
ni w Lille do studentów polskich,
którzy po drugiej wojnie świa
towej tutaj podjęli studia w
licznej grupie (do 200 osób w la
tach 1945—52). Przybyli oni na
uczelnie w Lille z wojskowych
oddziałów polskich na Zachodzie,
z obozów koncentracyjnych, wię
zień i robót przymusowych w
Niemczech; część z nich pocho
dziła z rodzin dawnej emigracji
polskiej. Potrzebowali oni wsze
chstronnej opieki, której nie
szczędził im w każdej okolicznoś
ci prof. Godlewski, przewodni
czący komitetu opieki nad stu

dentami polskimi w Lille. (O je
go życzliwości przekonał się rów
nież niżej podpisany).
Uniwersytet i wyższe szkoły
w Lille wykształciły wielu fa
chowców, którzy w znacznej licz
bie wrócili do kraju, częściowo
zaś rozproszyli się po świecie.
Niektórzy obrali drogę naukową
i są dzisiaj profesorami w kraju
czy też w Toronto, Ottawie i
Montrealu. Inni z kolei nauczają
jako lektorzy języka polskiego
na uniwersytetach w Tuluzie czy
Clermon-Ferrand. Jeszcze inni,
jak Jerzy Lisowski, znani są ja
ko tłumacze literatury francus
kiej na język polski i odwrot
nie.
Ten pobieżny szkic osiągnięć
polonistyki na uniwersytecie w
Lille wyjaśnia zapewne, dlacze
go 40-letnia rocznica istnienia tej
placówki naukowej
nie
była
zwykłą uroczystością jubileuszo
wą, a stała się przeżyciem dla
całego uniwersytetu. Patronat
nad całością obchodów objęli:
ambasador PRL we Francji Jan
Druto i rektor G. Debeyre. Trze
ba podkreślić, że rektor we Fran
cji kieruje nie tylko uniwersyte
tem ale całym szkolnictwem w
danym okręgu. Jeden i drugi oraz
najwyższy
przedstawiciel
władz departamentu — prefekt,
wzięli udział w dwudniowych
uroczystościach połączonych z se
sją naukową. Uczestniczyli w niej
również liczni goście, w tym pro
fesorowie uniwersytetu w Lille,
kilku profesorów Sorbony, byli
wychowankowie polonistyki w
Lille oraz liczna rzesza studen
tów. Humanistykę Uniwersytetu
Warszawskiego
reprezentował
dziekan prof, dr B. Wieczorkie
wicz, który wygłosił również re
ferat.
Żywe
zainteresowanie
wzbudziła wystawa zdjęć zabyt
ków sztuki w Polsce, którą zor
ganizował i w przemówieniu
wprowadzającym objaśnił prof.
Godlewski. Przemówienia amba
sadora PRL J. Druto, rektora
G. Debeyre i dziekana Reboula
cechowały głębokie tony wza
jemnego zrozumienia i przyjaź
ni, a ze strony francuskiej także
akcenty dużego uznania dla pra
cy obywateli francuskich polskie
go pochodzenia — dla robotni
ków i rzemieślników a ostatnio i
inteligentów — dla rozwoju pół
nocnych kręgów Francji. Rektor
Debeyre zapowiedział oficjalnie
nawiązanie ścisłej współpracy
uniwersytetu w Lille z jednym
z uniwersytetów w Polsce. Re
feraty profesorów Sorbony: Fah
re Jan Jakub Rousseau a Polska
(prof. Fabre jest wybitnym znaw
cą Oświecenia, zwłaszcza Oświe
cenia w Polsce, które było przed

miotem jego wielkiej tezy dok
torskiej) oraz prof. Bourrilly
(kierownika katedry polonistyki
na Sorbonie, świetnego znawcy i
tłumacza m.in. poezji Kochanow
skiego, których to tłumaczeń
piękne fragmenty odczytał w to
ku referatu) były popisem głębo
kiej erudycji i prawdziwie fran
cuskiej elokwencji.
Powszechny zachwyt wzbudzi
ły fachowo i treściwie objaśnio
ne i zaprezentowane z taśmy
magnetofonowej przez krytyka
muzycznego z Lille pana Henry
ka Musielaka, fragmenty daw
nej muzyki polskiej.
Władze polskie w pełni doce
niły osiągnięcia polonistyki w
Lille. Dały temu wyraz odzna
czając
Krzyżem
Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, złotą
odznaką ZNP i Odznaką Tysiąc
lecia prof. Godlewskiego, który
od 1931 r. był głównym motorem
działalności ośrodka polonistyki
w Lille. Za życzliwość i pomoc

okazywaną
sprawom
polskim
rząd polski przyznał Krzyż Ofi
cerski Orderu Odrodzenia Polski
rektorowi Debeyre a dziekanowi
Wydziału Humanistycznego Reboul i profesorowi Morel krzy
że kawalerskie. Dekoracji doko
nał ambasador PRL J. Druto,
który wydał też bankiet w gma
chu konsulatu polskiego w Lille.
Uroczystości 40-lecia utworzenia
polonistyki na uniwersytecie w
Lille zakończył bankiet wydany
przez rektora Debeyre.
O przebiegu powyższych uro
czystości obszernie informowała
prasa francuska, zwłaszcza wy
chodząca na północy kraju (La
voix du Nord, Nord Eclair i in
ne) oraz radio i telewizja: Na
fali wzmożonego zainteresowania
społeczeństwa francuskiego osią
gnięciami socjalnymi i naukowokulturalnymi Polski uroczystości
w Lille stanowiły bardzo kon
kretny wkład do wzajemnego
lepszego zrozumienia się i przy
jaźni obu narodów.
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CZESŁAW KUCHTA - MURARZE

Wacław Pietrzak

a jak to było, opowiem
I. TRUDNY POCZĄTEK

Na początku nazywało się to po prostu Budowlane Przedsiębiorstwo,
później dodano jakiś przymiotnik, a obecnie nazywa się dość ponętnie
i brzmi prawie — primus.
Mówiąc prawdę taka nazwa pasuje do nas jjak ulał. Nie chwaląc się
— naprawdę jesteśmy obecnie prymusami — nie tylko w Zjednoczeniu, ale
nawet na bazie, w pionie i gestii całej PRL. Ale do tego niełatwa była
droga — oj!, nie. Można powiedzieć „droga przez mękę".
Narodziło się to przedsiębiorstwo pewnego pięknego lipcowego poran
ka w 1954 r. Nie ma co dłużej-jtaić — był to osesek pokraczny i niewydarzony. Przyszedłem do niego z Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych,
która przebiegle zajęła pomieszczenia w ipięknym Dworze Artusa, przy
Długim Targu w Gdańsku. Pałac, a nie biuro. Tam pracowałem w Wy
dziale Dokumentacji Technicznej, lecz z pewnych względów natury bar
dzo delikatnej (żył jeszcze nieboszczyk Stalin) poproszono mnie, bym
sobie zmienił posadę. A że z tą zmianą posady w tym czasie, gdy się
miało przeszłość niewyraźną (Anders, bodajby z piekła nie wyjrzał) nie
było wcale tak łatwo. Gdy wyczerpałem wszystkie swoje, swych kumotrów
i znajomków możliwości i pracy nie mogłem znaleźć, poszedłem do związ
ków zawodowych przy ul. Chodowieckiego W Gdańsku i mówię tak i tak.
Że jak to jest — towarzysze, na Boga Ojca. Pięć lat pracowałem ciężko
w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych. Teraz mnie wyrzucili, jedynego
żywiciela rodziny wyrzucili. Co Wy na to?
Towarzysze ze związku poszeptali między sobą, pokiwali głowami i po
wiadają :
— Idźcie, dobry człowieku, do Twardowskiego, on tam montuje nowe
przedsiębiorstwo — może Was zatrudni. My tu zadzwonimy, — powiadają,
dla otuchy.
Przychodzę na ulicę Kartuską — szukam przedsiębiorstwa. Pokazują mi
baraczek, niczym domek Baby Jagi na kurzych nóżkach. Mina mi zrzedła.
Tam był Dwór Artusa, tu jakaś jaskinia zbójców.
Dopytuję się o dyrektora. Wzruszają ramionami: który to może być.
„To ten gruby" — domyśla się magazynier. Jak mnie wreszcie przyprowa
dzili przed oblicze dyrektorskie, ulżyło mi znacznie. Był to bowiem typo
wy pyknik w koszuli z zawiniętymi rękawami, szelki od spodni zwisały mu
melancholijnie wzdłuż bioder, rozchełstana koszula odsłaniała włochatą
pierś.
Dyrektor był bardzo zajęty — oprawiał właśnie w ramki fotografię spa
dochroniarza w skoku. Jak się potem dowiedziałem, był synem lotnika.
— A — pan Kasprzak, wiem dzwonili włośnie ze związku. Owszem, potrze
buję ludzi. Pan pracował w dokumentacji, to się świetnie składa. Bę
dzie pan u mnie prowadzić na razie sam dokumentację, umowy i roz
liczenia.
Myślałem, że się przesłyszałem. W DBOR to były trzy różne wielkie wy
działy.
— Nie wiem czy sobie dam radę ze wszystkim — wtrącam niepewnie
— rozliczeń nie prowadziłem, jeszcze.
— Da pan sobie radę, na pewno. Ja też nigdy nie byłem jeszcze dyrek
torem. O, psiakrew! — zaklął w tym miejscu dyrektor, bo za mocno stuk
nął młotkiem i szkło na oprawionym obrazku pękło.
— Idź pan do mojego zastępcy, on pana urządzi. Uporządkujcie for
malności, a od jutra do roboty. Chyba, że pan nie chce.
— Chcę, chcę — krzyknąłem skwapliwie.
I tak rozpocząłem pracę w obecnym przedsiębiorstwie. Oczywiście, że
dałem sobie radę i to bardzo łatwo. Nietrudno było sobie poradzić
z robotą tam, gdzie jej nie było. Cały nasz przerób w tym początkowym
roku wynosił, aż 80 tys. zł. Ale z czasem przedsiębiorstwo, pokraczne ma
leństwo, zaczęło raczkować. Przybywało ludzi, trochę mniej sprzętu i ma
teriałów, a pod koniec roku otrzymaliśmy nawet jeden arytmometr do li
czenia.
Tymczasem przyszła jesień, a tuż za nią, jak nietrudno się domyśleć,
nadchodziła zima. Nasze baraczki przy ul. Kartuskiej poszarzały. Olbrzymi
gąszcz pokrzyw, który okalał malowniczo „biura" został zwarzony przy
mrozkami. Soczysta zieleń zmieniła barwę na szarobrunatną, a wyniosłe
kasztany z furią bombardowały dachy naszych baraków, na których papa
trzepotała się żałośnie w takt pogwizdów i zawodzenia jesiennych wia
trów. Dym wpychany z powrotem do kominów — kłębami, buchał przez
drzwi pieca na pokój biurowy. Podłogi nie było, tylko klepisko. Coraz
smętniej spozieraliśmy na wielką dziurę pod szumnie zwanymi drzwiami,
były to bowiem wrota (patrz Polska Władysława Łokietka) i nawet nie
cieszył nas oswojony czarny kot, ani służbowy, etatowy kundel, którzy się
tą dziurą do naszego biura bez żenady wpychali, szukając i węsząc po
klepisku za rzadkimi skórkami kiełbasy.
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Chciałoby się z takiego biura czym prędzej uciekać, ale gdzie tu uciec,
skoro na podwórku błota po kostki. Słowem „chandra zaunyńska” i nie
należy się wcale dziwić, ani gorszyć, gdy który z nas dla rozgrzewki i otu
chy wraz ze śniadaniem zawiniętą w gazetę „ćwiartuchnę" przytaskał.
Optymizm dyrektora, też zaczął robić bokami. Twardowski śmiał się po
dawnemu, ale to nie był już ten śmiech. Śmiał się tak jakoś bezdusznie na
wyrost — w dal — bez patrzenia w oczy interlokutorowi. Był to śmiech bez
serca. Dyrektor zaczął często wychodzić do miasta.
Aż tu pewnego październikowego, ponurego dnia, rozesłano wici —
wszyscy na odprawę do „starego". Stanęliśmy jak jeden mąż w piętnastu
chłopa — otaczając zwartym kołem dyrektora w jego własnym „gabinecie".
Stary chrząknął, roześmiał się znów tak jakoś: nijako, do środka, i rze
cze (czyli zagaja):
— Otwieram pierwszą naradę produkcyjną. Wiecie co chłopaki — my
tu zimy w tej cholernej dziurze nie przetrzymamy. Wypenetrowałem wolne
baraki przy ul. 3-go Maja. Tam się jutro przeprowadzimy, a tu trzeba
będzie jakiś remont robić, te dziury pozabijać, węgla przywieźć itp. A za
tem pakować się — jutro najmiemy furmanki i wyjazd. Pakowania nie było
dużo, gdyż magazyny zostawały na miejscu. Nowe baraki, dokąd przy
jechaliśmy na 3-go Maja wyglądały solidnie — i najważniejsze — były
wolne. Co prawda wisiały jakieś kłódczyny u skobli drzwi, ale żadnego
napisu, żadnych pieczęci urzędowych, więc nie było się nad czym zasta
nawiać.
Otworzyć kłódkę bez klucza — dla nas dziecinna zabawka. Ach, jak się
cieszyliśmy — pokoi dużo, aż za dużo, w każdym okno i prawdziwa po
dłoga. Każdy bez mała mógł mieć własny gabinet. „Pater" znów się
zaczął śmiać do nas, a myśmy palili w piecach makulaturą i cieszyliśmy
się, że ładnie ciągnie.
I taką rozkosz mieliśmy przez trzy, czy cztery dni.
Aż tu raptem dowiadujemy się, że starego wezwały jakieś władze. Cze
kamy niespokojnie na jego powrót. Powrócił po kilku godzinach z uśmie
chem „do środka", a z nim przybyło trzech dygnitarzy z brązowymi tecz
kami pod pachą.
— Po ich wyjeździe, dowiedzieliśmy się, że:
1. wojna już się skończyła (coś podobnego? No, no!);
2. że również skończyła się partyzantka (aluzja do naszego włamania);
3. że mamy czym prędzej się wyprowadzić z zajętych nieprawnie i na
dziko baraków.
Dokąd się wyprowadzić — dygnitarze tego nie sprecyzowali.
Nazajutrz stary się znów gdzieś zawieruszył, a gdy wrócił koło godziny
czternastej, znów się śmiał do nas.
— Pakować się chłopaki, jutro przeprowadzamy się do Wrzeszcza, na
ul. Słowackiego.
Przeprowadziliśmy się do pomieszczeń naszej jednostki nadrzędnej. Przy
bywali nowi ludzie. Znalazł się kierownik planowania, autentyczny inży
nier — agronom, bo to niby budownictwo wiejskie. Agronom znał się do
skonale na nawozach sztucznych, umiał sobie poradzić z pypciem u dro
biu i wiedział co to jest parch u prosiąt, ale absolutnie nie znał się na
wiązaniu betonu, a o struno-betonie, ytongach czy siporexach wcale nie
słyszał. Nie przeszkodziło jej to jednak, (bo ten inżynier to był w spódni
cy) zaplanować na rok 1955 zawrotną sumę przerobu finansowego, wyra
żającą się kwotą dziewięćset tysięcy złotych.
— To prawie milion — chełpiliśmy się głośno po korytarzach.
A kiedy jeszcze w tym czasie przydzielono nam samochód, byliśmy
u szczytu szczęścia. Dyrektor teraz po całych dniach z co przedniejszymi
fachowcami opracowywał instrukcję użycia samochodu. Wehikuł ten był
z demobilu i nosił jeszcze ślady kul na karoserii. Prawdopodobnie w swej
młodości niemało się napracował przy zdobywaniu Wału Pomorskiego.
Z tego chyba okresu pozostała mu mania udawania karabinu maszynowe
go. Kiedy się chciało ^mienić bieg i ruszało się za sprzęgło, to w skrzyn
ce biegu powstawał taki rumor i zgrzyt i jęk, że aż litość brała pastwić
się nad tym staruszkiem. Dyrektor był strasznie dumny z tego nabytku. Do
siadał go często, by się udać do „bazy" na ulicę Kartuską. A, że wóz mie
wał swoje fanaberie więc usłużny kadrowy wraz z gospodarczym bardzo
często musieli dodawać mu rozpędu kosztem swych mięśni.
Nasza „baza" w niczym nieba nie przypominała. Te magazyny, oddalone
od dyrekcji przestrzenią trzech kilometrów, były w owym czasie naszą
piętą achillesową, spędzały sen z dyrektorskich powiek i wprowadzały
dysonans w radosny nastrój głównego księgowego (bo już i taki się zna
lazł). W tych magazynach „siedział” — stary, wytrawny spec od... hisz
pańskiej wojny domowej, któremu jeszcze z owych czasów w nałóg weszła
cześć i uwielbienie dla bożka Bachusa.. W magazynach pełno było, no
może to lekka przesada, ale sporo było materiałów chodliwych. Jak sama

nazwa wskazuje, materiały te chodziły, wychodziły, rozchodziły się we
wszystkich kierunkach, a nigdy już nie wracały w tej samej postaci, jeno
przechodziły przez cudowny alembik i ładowały z powrotem w magazy
nach w postaci czytej, ognistej wody.
Dyrektor widzqc co się »święci i czując — nie tyle pismo, co alkohol
nosem — zabiegał usilnie wokół rozbudowy bazy. Poczęto wznosić przy
ul. Kartuskiej baraki. Budowa szła opornie. Dnie zimowe krótkie, ziemia
zmarznięta, a robotnicy też przecież musieli od czasu do czasu skoczyć
na targ by upłynnić buty filcowe, spodnie watowane, czy wręcz kawałki
kabla, lub jakieś rurki żelazne, które się im pod nogami plątały i w bu
dowie przeszkadzały.
Częściowo drogą dedukcji obliczyliśmy, że do naszych baraków prze
prowadzimy się w uroczystym pochodzie pierwszomajowym. Jednakże maj
minął i czerwiec miał się ku końcowi, a baraki się nadal budowały. Prze
prowadzka nastąpiła w Jipcu. Nowe baraki, wzniesione z tzw. „okórków"
i nieheblowanych desek sosnowych, pięknie pachniały terpentyną. Pokrzy
wy po dawnemu żywiołowo obrosły wszystkie wolne przestrzenie i zaglądały
ciekawie do okien biurowych. Kasztany w górze radośnie szumiały gęstwą
palczastych liści.
Zaczęliśmy się urządzać ha nowym, a właściwie na starym miejscu po
stoju.
Już mamy czterech majstrów i trzech techników, a jeden technik, to ma
nawet własny motocykl z przyczepą. Fachowcy ci na razie świadectw swej
wiedzy nie mogą przedstawić - wiadomo — wojna, okupacja, ale dostarczą
dyplomy w późniejszym czasie. Precz z biurokracją! Ten z motocyklem ofiarny, pełen zapału — nic tylko chce w teren, na budowy. Materiał
dowozi w koszu motocykla, robotników sam werbuje. Ja zamawiam druki
na umowy i faktury. Dyrektorowi marzą się miliony przerobu na przyszły
rok, a inżynier-agronom nadzieję podtrzymuje i podsyca. Ho, ho! Zapla
nujemy w 1956 roku trzy, a może cztery miliony.
Jest już kierownik zaopatrzenia Gochman — partyzant z poleskich lasów.
W ubraniu na pół wojskowym, od świtu wydaje komendy na placu przed
siębiorstwa. Gochman szczególnie nienawidzi pokrzyw. Wytrzasnął gdzieś
kosę — każe swoim magazynierom ciąć je bezlitośnie: Polubiliśmy tego
małego, czarnego jak Cygan, energicznego kierownika. Swój komen
derujący sposób bycia przenosił on na wszystkich, z dyrektorem włącznie.
— Nie dam tych rur, bo obiecałem już temu i temu — potrafił katego
rycznie replikować na zarządzenie dyrektora.
Lecz Gochman wkrótce odszedł. Po prostu wyjechał z całą rodziną do
Palestyny.
Do zaopatrzenia przyszedł nowy kierownik. Też niewysokiego wzrostu,
lecz taki krępy, o barach tak szerokich, że miałoby się ochotę postawić
go w charakterze Atlasu, żeby glob ziemski dźwigał.
— Ten przedsiębiorstwo dźwignie — wzdychały po kątach niewiasty z na
szego zakładu, porównując w zawiedzionych umysłach wątłe ramiona
swych mężów. Mnie osobiście jakoś nie bardzo podobały się oczy pana
kierownika. Takie jakieś biegające, wodniste, zamglone. Tak mniej więcej
wygląda kieliszek zimnej wódki, na którym rosa osiądzie i przesłoni za
wartość kieliszka.
Mimo to przedsiębiorstwo zaczyna obrastać w piórka. Już mamy kie
rownika Bazy Transportowej i naczelnego inżyniera — tym razem specja
listę od przemysłu mleczarskiego. Mamy nawet przewodniczącego rady
zakładowej. Ludzie przybywają - ubywają.
Ubył — na przykład — technik z motocyklem. Nie nadawał się — zanadto
pobożny. Miał założyć instalację odgromową na stodole w Bożym Polu.
Załadował linkę na motocykl, kilkanaście uchwytów i pojechał. Ale nie
dojechał do PGR-u po drodze wstąpił gdzieś do jakiegoś plebana na
obiad. Gadu, gadu — targ, w targ — i odgromówkę założył na miejscowym
kościele. Tłumaczył się potem, że trudno było mu odmówić, że ksiądz był
nadzwyczaj miły, że miał winko mszalne, bardzo smakowite.
Nie dogadaliśmy się — trudno.
Wyjechał wkrótce do NRF i ślad po nim zaginął.
Jednakże pozwijamy się i krzepniemy — krzywa naszego wykresu gwał
townie pnie się w górę i mówi się już o 10 milionach przerobu finanso
wego rocznie. Poza utrapieniami wewnętrznymi — jedno, ale ważne utra
pienie zewnętrzne. Robimy instalacje na budowach wznoszonych przez
przedsiębiorstwa powiato"we. Oni są generalnymi wykonawcami — my pod
wykonawcy. Kto ważniejszy — kto komu ma ustąpić, kto kogo słuchać! Oni
się skarżą na nas, że im dziury w ścianach wydłubaliśmy, tynki szpecimy,
posadzki psujemy. My do nich mamy pretensje, że frontu robót nie przy
gotowali, magazynu na sprzęt i materiał nie dali, stołówki dla naszych
robotników nie zorganizowali. Skargi te docierają do wspólnej jednostki

nadrzędnej — Wojewódzkiego Zarządu. Zarząd chciałby ingerować, ale nie
bardzo może. Jedna i druga strona z punktu swych widzeń mają rację.
Zaczynają się narady, konferencje, zebrania, posiedzenia. Zaczyna się
nowa organizacja i reorganizacja, przesunięcia, wymiany, przerzuty, prze
niesienia, uzupełnienia. Po dawnemu tylko, nad naszym przedsiębior
stwem unoszą się lekkiej bardzo lekkie, wyczuwalne jednakże subtelnym
powonieniem dyrektora — opary alkoholu. Co prawda magazynier, który
walczył o sprawiedliwość społeczną Hiszpanii odszedł już dawno na zasłu
żony odpoczynek, ale ten Ramolicki...
Ba, żeby to on jeden. W magazynach słychać nieraz głośne, bardzo
głośne dyskusje, a czasem to i śpiew chóralny dolatuje — ,,Sto lat, sto lat"
— intonuje jakaś płeć dyszkancikiem, a za nią rechotliwy chór przepitych
basów ,,niech żyje - niech żyje nam".
Strapiony i — można powiedzieć - osamotniony dyrektor chodzi za okna
mi i tylko butelki puste po wódce z pokrzyw wyciąga. A najwięcej tych
butelek znajduje pod oknami rady zakładowej. Przewodniczący niejedno
krotnie wyjaśniał, że to zawistni koledzy mu te butelki podrzucają, chcąc
poderwać jego autorytet, ale... Bo ja wiem...
II. MÓJ PERSONEL

Przedsiębiorstwo nasze liczy sobie już trzeci rok. Maleństwo zaczyna
chodzić o własnych siłach. Czasami jeszcze potyka się i upada, ale zaraz
podnosi się i lawirując chytrze między przeszkodami, idzie dalej. Rozra
stają się wydziały i sekcje, a personalnej na akta personalne musiano za
kupić drugą szafę.
Moja jednoosobowa sekcja dokumentacji umów i rozliczeń zaczyna nie
bezpiecznie nabrzmiewać niezałatwionymi sprawami a imienny przydział
arytmometru — nawet na piśmie — nie rozwiązuje sprawy. O ten aryt
mometr — ciągła walka. Wyrywamy go sobie dosłownie nawzajem z rąk
— nierzadko przy użyciu brutalnej przemocy. Tam gdzie idzie bitwa o wy
konanie planu, wszelkie konwenanse są w poniewierce i o Wersalu strach
wspominać.
A plan nie byle jaki: dziesięć milionów złotych przerobu rocznego —
toż to wypada prawie po milion złotych miesięcznie. Raz się udało kie
rownikowi grupy robót z Malborka (bo roboty prowadzimy w całym woje
wództwie gdańskim) wykraść mi arytmometr i zabrać go w teren. Kie
rownik musiał czekać na pociąg do Malborka w Tczewie. Wyciągnął nasz
Franuś (imię kierownika) grytmometr z przepastnego wnętrza swej teczki,
rozsiadł się przy stoliku w 'poczekalni dworcowej, wyjmuje kosztorysy
i trzaska na maszynie obliczenia, aż skry pryskają.
Oczywiście zaraz go tłum gawiedzi otoczył, a ten nic — jeno liczy. Mi
licja uczciwszy gorliwość, jakoś mu darowała to zamieszanie publiczne, ale
0 tym niecodziennym wydarzeniau długo jeszcze w przedsiębiorstwie opo
wiadano.
Tylko wydział .finansowy, widząc, że nie ma szans, zrezygnował z odbie
rania mi arytmometru. Tam z powagą i namaszczeniem szczękano pie
czołowicie przez cały dzień stroświeckimi liczydłami, które dla dodania
im splendoru z cudzoziemska „szczotami" nazywano.
Tak czy inaczej w mojej sekcji zaczęły się tworzyć niebezpieczne za
ległości i coraz natarczywiej dopominałem się u dyrektora o przydział
personelu. Nie poszło to tak łatwo. Dopiero wystąpienie na piśmie (ase
kuracja — moja specjalność), wobec powyższego ZRZEKAM SIĘ ODPO
WIEDZIALNOŚCI itd. odniosło zbawienny skutek. Przyjęto do pracy i przy
dzielono do mojej sekcji nowego pracownika obywatelkę Mirosławę L.,
starszą już pannę z dzieckiem i świeżo ukończoną szkołą techniczną.
Dziewczę było bardzo przedsiębiorcze i witalne, miało mnóstwo afer,
kłopotów rodzinnych i domowych. Ale byłem wreszcie usatysfakcjonowany —
miało się w końcu ten personel. Jednakże tu dyrektor mnie przechy
trzył i ciut — ciut kiwnął. Personel, podczas kolejnego krótkiego spięcia,
pokazał mi umowę o pracę, po przejrzeniu, której oko mi zbielało
1 kwaśno zrobiło się w gębie. Stało tam bowiem napisane czarno na bia
łym, że obywatelka L. w 30% będzie wykonywała pracę sekcji rozliczeń,
a resztę czasu (70%) poświęci na prace w referacie socjalno-gospodar
czym. Ponieważ poza procentowym rozbiciem czasu — nie było nic wie- k
cej, Mirosława dowolnie interpretowała umowę. Ilekroć było coś
specjalnie pilnego do załatwienia, personel wyniośle mi oznajmiał, że teraz jgy
właśnie idzie do miasta załatwiać sprawy gospodarcze.
W tym miejsca nie mogę się. wyzbyć ochoty przypomnienia starej
prawdy, że jeden pracownik nie może mieć dwóch przełożonych.
Nie będę tarł — chciałem się pozbyć personelu. A chęć moja została
ugruntowana ostatnim wyczynem
M i r u s i, w którym - gdyby ktoś
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się uparł — można się dopatrzeć wyrafinowanej, acz dowcipnej złośli
wości.
Najpierw muszę wyjaśnić, że najwięcej czasu mojej sekcji zabierały,
kosztorysy, których było coraz więcej. Należało je, przyjąwszy od kie
rowników robót, sprawdzić i oddać na maszyny. Później znów sprawdzić
maszynopisy (8 egzemplarzy), wnieść ewentualne poprawki błędów maszy
nowych i tak przygotowany materiał rozesłać wraz z fakturami w wiele
miejsc, do wielu zainteresowanych osób i instytucji. Robota można po
wiedzieć, prosta, nieskomplikowaną*, jeno bardzo pracochłonna. A mieliś
my kontrahenta, nadzwyczaj uprzykrzonego, który był szczególnie wrażli
wy na punkcie terminowego przesyłania materiałów rozliczeniowych. Było
nim Przedsiębiorstwo w L. Rozliczaliśmy właśnie dla nich Państwowy
Ośrodek Maszynowy. Kosztorys grubachny na kilkanaście stron. Mówię
zatem do personelu:
- Pani Mirusiu, koleżanko kochana. Niech pani jak najprędzej wyśle
do L. fakturę. Kropiński (kierownik rozliczeń z Przedsiębiorstwa w L.) już
trzy razy telefonował. Proszę pamiętać o załączeniu kosztorysu.
- Zrobi się — odrzekł pesonel wyniośle. I zrobiło się. Wszystko prawie
na czas porozsyłane, rozprowadzone, — w katalogu faktur „okienka poza
mykane" (pokwitowania). Zacieram ręce z uciechy.
Aliści na drugi dzień, wchodzi do pokoju rozliczeń główny księgowy
Orsowicz. Jakiś taki niewyraźny choć się oczy śmieją. Gęba wykrzywio
na grymasem.
- Panie Kasprzak, co to jest? — pyta mnie retorycznie i rzuca na
biurko plik papierów.
Patrzę — faktury dla przedsiębiorstwa w L.
- To są faktury — odpowiadam rezolutnie.
- A zobacz pan dalej - nie ustępuje księgowy.
- To jest kosztorys — mówię, kiedy zobaczyłem dalej pod’fakturę.
- Ale zobacz pan jeszcze dalej. Myślałem, że struga ze mnie wariata
i już chciałem się obrazić.
Tii Orsowicz nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem. Odgarnia jedną,
drugą, trzecią stronę kosztorysu, same strony tytułowe. I tak osiem stron
— kartek tytułowych zszytych razem. Księgowy śmieje się, a mnie diabli
biorą. Akurat personelu — sprawcy tego dowcipu — nie ma, bo załatwia
właśnie te 70 proc. spraw gospodarczych.
Kiedy zjawiła się Mirusia, stwierdziła z błyskotliwą domyślnością: Chyba musiałam się pomylić.
Jak się należało spodziewać, nazajutrz koło dwunastej wpadł wściekły
Kropiński z L.
Mirusia widząc, że się nie uchowa, sama złożyła wymówienie. Z po
czątku prosiła o opinię, lecz później zrezygnowała z tej formalności i obra
żona odeszła.
Po odejściu Mirusi nastąpiła w przedsiębiorstwie kolejna reorganizacja
i moja sekcja rozliczeń weszła w skład tzw. Działu Technicznego, którego
kierownikiem był O. Mączak.
Wtedy to do rozliczeń został przydzielony nowy pracownik Zachariasz P.,
technik drogowy. Był to starszy już facet o z lekka szpakowatych włosach,
chudy, wysoki i nieco przygarbiony.
Jakoś na piąty dzień pobytu personelu nr 2 zaszła pilna potrzeba przy
wiezienia dokumentacji technicznej z Malborka. Musiał pojechać Za
chariasz. Ale nasz technik drogowy był tak ubogi, że nawet teczki nie po
siadał i sam kierownik działu O. Mączak takową mu pożyczył. Oczywiście
to kwestia jednego dnia — nazajutrz przyjdzie, odda, drobiazg, nie ma
o czym mówić. Ale nazajutrz Zachariasz do roboty nie przybył. Nie było
go następnego i następnego dnia.
Pojawił się dopiero czwartego dnia około południa, zabiedziony, za
puszczony, jakiś taki zamglony i zatumaniony i — co najważniejsze — bez
teczki pana kierownika i bez dokumentacji. O nic nie pytany zaczął się
przede mną „kajać" i usprawiedliwiać.
- Chodź braciszku — mówię mu — do kierownika działu, od któregoś
teczkę pożyczył. Po co masz się powtarzać.
I tu wyszła straszna prawda na wierzch — teczka przepadła. A była
prawie nowa, z paseczkami, niklowane okucia i przepadła!
Zrozpaczony kierownik nawet o dokumentacji zapomniał.
- Pan mi, panie Kasprzak tę teczkę odkupi! — odgrażał się kierownik
pod moim adresem - bo pan zaproponował wysłanie tego bałwana.
A „bałwan” uśmiechał się żałośnie, łzy mu się kręciły w lego niewinnych,
chabrowych oczętach. Powtarzał już trzeci raz bajkę o tym, jak to zasnął
w pociągu przed Tczewem i zamiast przesiąść się do Malborka zajechał
do Bydgoszczy.. Jak tam, nie mając co jeść i za co wrócić — musiał
sprzedać teczkę — jedyny przedmiot wartościowy, jaki posiadał.
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— Ale ja ją odkupię! Jak tylko się dorobię, to zaraz odkupię - przy
rzekał, chociaż ani on sam, ani my w to nie wierzyliśmy. Wyszło bowiem
już przedtem na jaw, że nasz technik drogowy jest gorzkim pijaczyną!
Mieliśmy ugrutowane wiadomości, że do żadnego Malborka nie jeździł
- teczkę sprzedał, że się tak wyrażę na pniu, w Gdańsku i tu odręcznie
gotowiznę upłynnił.
Pewnego popołudnia jakoś tak spokojnie i cicho w baraku, nagle wpada
do mnie Mączak.
— Panie Kasprzak, gdzie jest Zachariasz? Nie widzi pan? Chodź pan
na korytarz, coś panu pokażę.
Podprowadza mnie do rogowego okienka, pokazuje.
W gąszczu, soczystych pokrzyw i wszelakiego żelastwa, nieopodal za
ścianą baraku, leży na wznak mój personel.
Hej, panie Zachariasz! — krzyknąłem głośno, przez otwarte okno. Zerwał
się natychmiast i krokiem chwiejnym podążył w kierunku baraku.
— Panie - Kasprzak, rzecze kierownik — przyprowadź go pan do mnie.
Mączak zdążył się ukryć w swoim „gabinecie".
— Co pan wyrabia, panie Zachariasz — krzyknąłem na tyle głośno, że
uchyliło się kilka drzwi w korytarzu i ukazały sie w nich kędzierzawe
łebki.
— A, czy coś się stało? pyta dobrnąwszy do mnie to niewinne jagnię
Konstanty i śmieje się radośnie, jakby oczekiwał na awans.
— Co się stało, powie wam kierownik.
— Wolałbym nie — mówi zmarkotniały Zachariasz — on mi jeszcze tej
teczki nie zapomniał.
Ująłem go pod ramię i wprowadziłem do kierownika. Mączak siedział
za biurkiem, na którym przedtem malowniczo porozkładał plany i wy
kresy.
— Panie Witoldzie, niech pan siada — zwrócił się łaskawie do mnie, a do
technika: — Jak pon wygląda panie? Jak panu nie wstyd! Czy pan wie
co panu grozi?
— A, co się stało? - pyta znowu niewinny baranek.
— Jak to co się stało?! — Ludzie pracują, a pan chodzi kompletnie
pijany! rozpala się Mączak.
Zachariasz krokiem chwiejnym podchodzi do biurka, opiera się o nie
oburącz, patrzy na nas i śmieje się radośnie, aż mu grdyka podskakuje.
— O, co to, to nie, panie kierowniku. Ja chodzę pijany! Proszę być
ścisłym.
— Jak to — krzyczy kierownik — nie jesteście pijani?
— Tego nie powiedzieliśmy,1 ale nie chodzę!
— Co znaczy: „nie chodzę"? A co robicie?
— Ja, panie kierowniku, jak jestem pijany to leżę — i znowu wybuchnął
spontanicznym śmiechem.
Kpi, sobie, wyraźnie kpi.
— Już ja was położę, nie bójcie się, ja was tak położę, że się nie
podniesiecie — irytuje się kierownik, a potem nieco łagodniej: — Poka
zuje się pan w takim stanie, a niech pana ktoś z rady zakładowej zo
baczy?
W tym miejscu technik znowu wybuchnął spontanicznym śmiechem.
— Panie kierowniku, mowa — trawa! Ja sobie tak solidnie popiłem
włośnie z przewodniczącym rady zakładowej!
— No dobrze — nie ustępuje kierownik — ale do czego to prowadzi?
Wy, stary chłop, na pewno macie dzieci.
— Cko, cko, a nie ci... — czka pijaczyna.
— Co znaczy ,',cko" — pyta kierownik.
— To znaczy, że mam dziecko, a nie dzieci.
— No to macie dziecko. Nie lepiej, żebyście mu na przykład cukierków
kupili?
A ten się śmieje, aż przysiada ze śmiechu.
— Ona cukierków nie będzie jadła, ja znam tę cholerę. — Córka dwa
lata w „Bałtyku", w fabryce cukierków pracuje!
Kpi sobie ten szatan w żywe oczy z nas.
• Wypędziliśmy pijaczynę z gabinetu, a sami uśmieliśmy się do łez. Po
stanowiliśmy puścić mu to na razie płazem, tym bardziej, że nie byliśmy
pewni rady zakładowej. Te puste butelki pod jej oknami? Wiemy coś
o tym.
W tym miejscu znów jest konieczne wyjaśnienie.
Kto słucha radiowego podwieczorku przy mikrofonie, może zrobić nam
zarzut. Przecież powyższa scena jest żywcem zerżnięta z rozmów, jakie
prowadzi nieustannie referent Malinowski z kierownikiem Florczakiem,
a zatem to mały plagiat.
Towarzyszu, nie masz racji! Jeszcze Florczaka, że się tak wyrażę, na
świecie nie było, jak jui kierownicy rozmawiali z technikami drogowymi.

Pewnego razu zaszła pilna potrzeba zrobienia pomiarów w terenie. Kie
rownik do mnie, żeby mu wypożyczyć technika drogowego. Zachariasz
zgodził się z ochota. Pobrał z magazynu niwelator i „łatę", zaopatrzył
się w odpowiedni płaszcz służbowy, jako, że własnego nie miał i wyruszył.
Znów go nie ma, dzień, drugi, trzeci, czwarty. Dzwonimy do kierownika
robót, u którego miał robić owe pomiary. Nie było go jeszcze, czekają,
bardzo potrzebny.
Martwimy się, czyżby jakieś nieszczęście?
Zasiedziałem się w owym czasie po godzinach służbowych, jestem w po
koju sam, nagle: puk — puk... Wchodzi wytworna, elegancka i bardzo
piękna dama. Przedstawia się, jako córka Zachariasza.
— Pan wie, panie kierowniku, gdzie on teraz jest? — mówi płacząc. —
On piąty dzień siedzi u tej kurwy w Nowym Porcie i pije.. Wszystko prze
pił. Daliście mu jakiś płaszcz — też przepił. On mi mamusię do grobu
zapędził — łkało dziewczę.
„O, rany boskie! A niwelator, a łata!" — krzyknąłem w duszy, bo nie
chciałem zrozpaczonego dziewczęcia jeszcze bardziej pogrążać.
— Wszystko przepija — opowiada dziewczę. — Był dobrym fachowcem.
Jak się wojna skończyła, wrócił z obozu koncentracyjnego. On nie jest
złym człowiekiem. Musicie mu coś pomóc, musicie go z tego bagna
wyrwać.
Poczciwa dziewczyna. Przychodziła jeszcze kilka razy. Potem na odmia
nę zaczął do niej chodzić jeden nasz pracownik - bardzo porządny chło
piec i w końcu ożenił się znią.
Zachariasz więcej do nas nie wrócił.
Niwelator jakimś cudem odzyskaliśmy, płaszcz spisało się na straty,
a łata? Bodajże dotychczas „prowadzi" tę łatę księgowość materiałowa
w pozycji „do wyjaśnienia".
III. ZMIERZCH BOGÓW

To, cośmy powiedzieli o personelu sekcji rozliczeń, z powodzeniem
można zastosować do wszystkich działów przedsiębiorstwa, ba, do wszyst
kich przedsiębiorstw powiatowych. Rozumie się, że wzięliśmy umyślnie przez wrodzoną przekorę — krańcowe przykłady, gdyż nie brakło ludzi
pełnych zapału i poświęcenia. Znaleźli się fanatycy sztuki budowlanej,
którzy od założenia naszego przedsiębiorstwa pracują w nim dotychczas.
Na ogół jednak do przedsiębiorstwa angażowali się ludzie z koniecz
ności i niechętnie. Przezywano nas uszczypliwie „pegeerami”, jako że i w
PGR w owym czasie nie najlepiej się działo.
Jak już przedtem wspominałem pretensje nasze i przedsiębiorstw
powiatowych były obopólne. Budowlani zarzucali nam, jako podwykonaw
com, opieszałość i hamowanie w rozmachu, myśmy mieli do nich pretensje,
jako do generalnych wykonawców i gospodarzy placów budów, że za mało
troszczą się o naszych robotników, że brak jest na budowach magazynów,
stołówek, umywalni, że nie przygotowują nam na czas frontu robót, że
korzystają z naszego przerobu, a faktury opłacają, kiedy im na to przyj
dzie ochota. Zaczęto się nad tym zastanawiać, czy nie warto by wprowa
dzić do przedsiębiorstw budowlanych — ekip instalacyjnych. Pierwszy zro
bił to tytułem próby Elbląg, następnie Pruszcz. Przedsiębiorstwo z Wrzesz
cza było już dawno samowystarczalne. Nam, instalatorom — chwiał się
wówczas grunt pod nogami.
Jednakże szczęśliwie dobiliśmy brzegu roku 1956 i w starym składzie
wypłynęliśmy na chybotliwe wody 1957 roku. A skład ten przedstawiał
się okazale: pracowników było około dwustu pięćdziesięciu. Gdy doliczy
się ich rodziny to okaże się, że z przedsiębiorstwa żyje lekko licząc —
tysiąc ludzi. Dyrektor Twardowski dla dodania sobie większej powagi, za
czął teraz palić fajkę.
Pokonaliśmy i wyremontowaliśmy moc państwowych ośrodków maszy
nowych, obecnie stały się modne agronomówki, na które mamy zatrzęsie
nie zleceń. Odpowiednio też powiększamy swoje plany przerobowe i na
1957 rok, stawiamy twardo ponad 10 min zł. Nagle, gdzieś w drugiej de
kadzie stycznia przyniósł dyrektor z Zarządu paniczną wieść — będzie
reorganizacja, nasze przedsiębiorstwo jednak ma być rozwiązane. Za
wrzało i zabulgotało we wszystkich działach, sekcjach, komórkach.
Po wielu zabiegach i interwencjach została zorganizowana na woje
wódzkim szczycie konferencja, która miała rozstrzygnąć hamletowskie „być
albo nie być".
Na konferencję wysłaliśmy najtęższych gębaczy. Poza dyrektorem i na
czelnym inżynierem uczestniczyli w niej przewodniczący rady zakładowej
i oczywiście sekretarz POP. Dwa dni i bez mała — dwie noce toczyła się
zażarta, pełna ognia i temperamentu — dyskusja. Wygarniano sobie
w oczy, bez ogródek, kto co o kim myślał. Wytykano nawzajem wszystkie
błędy i upadki, podkreślano pompatycznie własne wzloty i osiągnięcia.

Przeszło kilka dni niepewności i trwożliwego oczekiwania nim pojawiło
się wreszcie zarządzenie reorganizacyjne wojewódzkiej komisji, które
obwieściło wszem, wobec i każdemu z osobna:
— na miejsce dotychczasowego Wojewódzkiego Zarządu powstaje Za
rząd Wojewódzki;
— siedziba Zarządu Wojewódzkiego — Gdańsk;
— dotychczasowe nasze przedsiębiorstwo pozostaje.
Czciliśmy to święto każdy na swój sposób, a wszyscy wesoło, ochoczo,
tak że niejedna pusta butelczyna, ciśnięta wprawną ręką przez okno, błys
kała koziołkując w powietrzu i zatoczywszy piękną parabolę - lądowała
cicho i miękko w parzących pokrzywach.
A zatem kontynuowaliśmy pracę starą kadrą pod nowym szyldem. Na
czelny inżynier dwoił się i troił, żeby „sprostać zadaniu”. Portfel zleceń
pęczniał z dnia na dzień. Ludzie nabierali rutyny mocniej usadawiali się
w fotelach, głębiej wkopywali się na budowach, kierowcy silniej opierali
nogi na pedałach samochodów, gońcy sprężyściej latali z papierami. Tyl
ko w portierni staruszek portier, zakładowy Nikifor po dawnemu po całych
dniach malował swoje wspaniałe, naiwne bohomazy, dorabiając sobie
w ten sposób na znany nam dobrze płyn o mocy od 45 proc. wzwyż. Tylko
w magazynach było nadal gwarno i wesoło, a pan kierownik zaopatrzenia,
którego przezwaliśmy „burłakiem znad Wołgi”, przybierał coraz
bardziej baryłkowatą postać.
Mimo to przeroby przedsiębiorstwa w aspekcie finansowym wzrastały
z roku na rok. W 1958 r. bilans zamknął się 19.308 tys. zł., na 1959 r.
zaplanowaliśmy ambitną sumę 24.700 tys. zł.
Ktoby się mógł spodziewać, że my instalatorzy potkniemy się na...
kminku.
Otóż „burłak znad Wołgi", chcąc podeprzeć nadwątlony, podmyty alko
holem swój stan majątkowy - Wpadł na genialny, bo nadzwyczaj prosty
pomysł. Pan kierownik poszeptał ze swoimi pomocnikami, wziął samochód,
pobrał pokaźniejszą zaliczkę z kasy przedsiębiorstwa i pojechał po zakup
rur kanalizacyjnych, bodajże do Poznania. Ma się gotówkę, samochód do
dyspozycji i głowę na karku a więc do dzieła! Zakupili gdzieś po drodze
nasi gieroje w Gminnej Spółdzielni kilkaset kilogramów kminku, sprzedali
tenże z odpowiednim zyskiem jakiemuś rzeźnikowi - rzezimieszkowi i po
jechali dalej po rury. Proste, jasne — czysty zysk w kieszonkach, bo tam
te trzy czy cztery dni zmarnowane w podróży nie bierze się w rachubę,
chyba że li tylko przy egzekwowaniu należności za delegację służbową.
I byłby się prawdopodobnie o tym kminku do sądnego dnia nikt nie
dowiedział, gdyby pan kierownik, przez pomyłkę, spowodowaną potężnym
kociokwikiem, nie podłączył "tło faktur za rury, kopię rachunku za ten nie
szczęsny kminek.
Reszta to już dzieło wścibskiego głównego księgowego. Na wszczęty
przez niego alarm do przedsiębiorstwa przybiegło w podskokach kilku
nastu speców „wyższej instancji" i zaczęli nerwowo szperać po wszyst
kich magazynach, potykając się co chwila o próżne butelki. Efekt tego
generalnego remanentu był zaskakujący nawet dla zahartowanych i otrza
skanych z brakami inspektorów. Po przeliczeniu na gotówkę niedobór wy
nosił:
— w magazynie elektrycznym — 105 tys. zł.
— w magazynie sanitarnym — 98 tys. zł.
— w magazynie narzędziowym — 65 tys. zł. itd.
Kiedy się te wszystkie itd. podkreśliło i podsumowało, niedobór w przed
siębiorstwie równał się 308.132 zł.
I właśnie nastąpił „zmierzch bogów". Jeszcze przed aferą kminkową
zwolnił się z pracy dziękując za służbę naczelny inżynier, teraz dyrektor
przedsiębiorstwa — pod sąd, główny księgowy(?) — pod sąd, kierownik
zaopatrzenia (no niechby nie) - pod sąd, wszyscy magazynierzy - pod
sąd.
O rany boskie, co się nie działo — prawdziwa Sodoma i Gomora!
Ludzie biegali nerwowo, szukając naiwnych, by zaciągnąć u nich pożycz
ki na adwokatów, magazynierzy okradali teraz własne domy i znosili do
magazynów zardzewiałe rury i wyszorowane sedesy aby ich manko wy
padło jak najskromniej, portierzy w ciemne noce wynosili ukradkiem stosy
pustych butelek i zakopywali je w głębokich dołach — nie bacząc na stra
ty materialne, jakie przy tym ponieśli (butelka = 1 złoty).
Na początku 1959 r., w lutym rozpoczął się przed Sądem Wojewódzkim
w Gdańsku proces — monstrum, na który zostało wezwanych, jako świad
kowie bądź oskarżeni, bez mała połowa pracowników przedsiębiorstwa
z dyrektorem nd czele.
— dyrektor z urzędu odpowiadał za niedopatrzenie. Nic mu się nie
stało;
— główny księgowy — za brak kontroli. Ten chyba był proszony tylko do
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towarzystwa, boć przecie on złapał pierwszy za ten kminek (wyszedł zresztq
z procesu obronną ręką);
— kierownik zaopatrzenia — „Burłak znad Wołgi" i jego
wszyscy magazynierzy — za sprzeniewierzenie i pomysły — godne lepszej
sprawy.
Koszmarne to były dni dla naszego zakładu.
Ogromna większość spokojnych i uczciwych pracowników czuła się za
żenowana i zawstydzona. Przewód sądowy wykrywał nowe braki i zło
dziejstwa, gdyż wspólnicy zaczęli się nawzajem sypać.
Rzecz jasna, że w takim stanTd-zdenerwowania produkcja bieżąca uległa
zahamowaniu, ludzie tylko po kątach trwożliwym szeptem przekazywali
sobie ostatnie wiadomości z procesu, który przeciągał się w nieskończo
ność.
Późną jesienią dyrektor Twardowski zaczął przekazywać przedsiębior
stwo swemu następcy. Choć wyroku sądowego jeszcze nie było, wiedzie
liśmy wszyscy, że dotychczasowy dyrektor musi odejść: godność i odpo
wiedzialność stanowiska jest nieraz bardzo kosztowna, a pionierzy — tak
jak i minerzy — mylą się tylko raz!
Wcześniej przybył nowy naczelny inżynier, nowy kierownik zaopatrzenia,
przybywali nowi ludzie, tworzyły się nowe komórki organizacyjne, powstało
nowe, odrodzone przedsiębiorstwo-wymagające nowego kronikarza.
Dopiero w następnym roku, na początku marca, z ogłoszonego wyroku,
dowiedzieliśmy się, że każdy otrzymał swoją porcję, o jaką się rzetelnie
postarał. Jak było do przewidzenia, najbardziej zasłużył na wyróżnienie
„Burłak znad Wołgi", któremu państwo zagwarantowało dziesięć
lat bezpłatnego wiktu i opierunku. Drobnerybki — płotki otrzymały po
trzy, dwa i mniej lat.
IV. KOMU BIJĄ DZWONY

Przedsiębiorstwo nasze wiosną 1961 roku przeprowadziło się z ulicy Kar
tuskiej do kompleksu budynków i szop, znajdujących się we Wrzeszczu.
Schedę
odziedziczyliśmy po „drobniakach",
którzy przenieśli się do
Oliwy. Po nich też pozostał nam pokaźnych rozmiarów dzwonek, wiszący
u szczytu budynku, gdzie mieszczą się biura. Ma ten prymitywny aparat
sygnalizacji akustycznej specjalne zadanie. Za pomocą donośnego dzwo
nienia ogłasza się początek i koniec pracy. Kiedy w tajemniczych okolicz
nościach dzwonek ten zaginął, zainstalowano w jego miejsce kawałek rury.
Rano o
godzinie 7, po południu o godzinie15 w rurę tę bije portier
z wielką powagą i namaszczeniem. Nie podejrzewamy portiera o wirtuozostwo, jednakże stanowczo inaczej rozbrzmiewa głos dzwonka rano, ina
czej po południu. Rano jest on natarczywy, gderliwy i nieznośny — po
południu radosny, swobodny, pełny zachęcających obietnic.
Jakby nie było - jedno jest ważne w tym wszystkim: nikt inny, poza
portierem,, nie odważył się dotychczas stuknąć młotkiem w ową rurę. Obo
jętnie - rano czy nad wieczorem jest to wyjątkowy i najbardziej eks
kluzywny przywilej staruszka, inwalidy urzędującego w portierni.
Portierzy się zmieniają - jak to ludzie - poczciwi, grzeczni, stateczni
staruszkowie; schludnie ujmujące babunie - albo stare wygi, gorzkie pi
jaczyny, obarczone niejednym grzechem młodości. Natomiast przywilej
pozostaje zawsze nienaruszony, czysty, święty.
Konieczność punktualnego dzwonienia zmusza dziadków i babcie do
zaopatrzenia się na służbę w zegarki. Mogą nie mieć całych butów i por
tek - zegarki zawsze mają. Jest to punktem honoru i ambicji woźnych
bodajże całego świata. Kilkadziesiąt kroków na wprost bramy, przy któ
rej się rozsiadła nasza portiernia - azyl dziwaków, stoi kościół wynio
sły. Na czubku strzelistej wieży kościoła bijący zegar z cyferblatem na
cztery strony świata. Z tego kościelnego zegara żadnen szanujący się
portier nie korzysta.
— To księżowski — mówią z dezaprobatą — chodzi jak chce.
Wyciągają ze specjalnej kieszonki i pokazują z dumą swe staroświec
kie „cebule".
—' O, mój — powiadają — minutka w minutkę! Tu musisz wysłuchać genetycznej historii tego staroświeckiego instru
mentu. Dostał go w wojsku od samego kajzera Wilusia, lub od cara Mi
kołaja za to, że pierwszy wyskoczył z okopu ze „szytkiem na germańca"
- za to, że tak celnie strzelał do „rusków".
Staruszek — portier już składa akuratnie we czworo i podsuwa pod
aparat telefonicżny inwalidzkie czasopismo „Weteran". Teraz wyjmuje
ostrożnie z kieszeni swój drogocenny carski zegarek. Jednocześnie, jakby
ukradkiem jedną ręką wysuwa wolno i cicho szufladę i wyciąga młotek
do bicia w gong. Westchnął, oparł się ręką o stół i powstał. Z wypiętą
piersią i podniesioną głową, równym prezydenckim krokiem, jak na pa
radzie wojskowej, idzie przez plac przedsiębiorstwa. W jednym ręku mło
tek, w drugim zegarek. Wie, stary kutwa, o tym doskonale, że w obecnej
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chwili co najmniej sto par uszu nadsłuchuje pilnie sygnału końca pracy.
Stanął portier w rozkroku przed szubieniczką, zaparł się mocno piętami
w ziemię, jak hiszpański pikador szykujący się do walki z bykiem, unosi
rękę z zegarkiem na wysokość oczu i przygląda się: jeszcze minuta. Za
dziera więc głowę wysoko i uśmiechnięty triumfalnie przygląda się oknom
biurowym. W niektórych już stoją czujki „urzędników". Portier unosi do
góry SWÓJ CARSKI! Jeszcze dwie sekundy!
Głosem wielkim jęczy bite żelazo. Już za pierwszym uderzeniem grzmot
rozlega się, potęguje, narasta. Czy to burza gradowa nadciąga? Nie to
„urzędnicy" spieszą po pracy do domu. Dudnią kroki po schodach,
z trzaskiem otwierają się drzwi wejściowe i wypuszczają ciżbę pędzącą
przez podwórze do bramy wyjściowej. W tym momencie portier zniknął,
nikt go nie spostrzega, nie widzi, dla nikogo nie istnieje! O swoim uni
cestwieniu wiedział staruszek.
Wreszcie opustoszał plac przedsiębiorstwa, ucichło. Portier zamyka skrzy
piącą bramę, siada na zydelku w swojej portierni i znów rozmyśla o tym,
jak to dobrze dawniej bywało.
*
*
*
Dochodzi godzina piętnasta. Zmęczeni lipcowym żarem i trudem ludzie
pracują na zwolnionych obrotach. Trwali tu przecież bohatersko przez
osiem godzin. Trzaskają zamykane biurka, warczą żaluzje szaf, nabitych
skoroszytami i segregatorami. Również i w mózgach „urzędników" za
mykają się komórki szare, służbowe, a otwierają własne, różowe, intymne.
Ala: Spogląda co chwilę na zegarek. Umówiła się z Jarkiem na dziś.
Mają się spotkać na plaży.
Zbyszek: Już wszystko poskładał, biurko zamknął. Musi dziś wyjść abso
lutnie punktualnie. Ma się spotkać w Gdyni z pływającym marynarzem.
Jedzie ze Szczecina do Warszawy i specjalnie wysiądzie w Gdyni, by
Zbyszkowi sprzedać płaszcz ortalionowy. Ö takim płaszczu marzy od dawna,
prawdziwy włoski, oryginalny.
Pani Maria: Miała dziś specjalnie trudny dzień — trzy krótkie spię
cia z dyrektorem, niech go cholera weźmie! Przyjedzie do domu, to pręd
ko musi obiad gotować. Ech, gdyby tak lodówka? Co zrobić — musi po
czekać. Grazynka wyrosła. Chciała koniecznie do Jugosławii — pojechała!
Musi się dziewczyna przetrzeć w świecie, odpocząć. Oby jak najprędzej
zdała tę maturę.
— Patrzy na zegarek...
— Czegóż ta cholera nie dzwoni? —
mówi głośno — Przecież już cztery
minuty po piętnastej. I tak w każdym pokoju oczekują z niecierpliwością,
można powiedzieć, z biciem serca na bicie dzwonu. Niecierpliwość, wręcz
niepokój narasta, potęguje się, olbrzymieje w miarę, jak wskazówki prze
kroczyły godzinę piętnastą.
Tylko pan Michał — emeryt półetatowy zdrzemnął się beztrosko. Oparł
głowę o segregator leżący na biurku i chrapie. I jeszcze jeden człowiek
w przedsiębiorstwie zdrzemnął się tego dnia: portier na bramie!
Zbyt wcześnie wyciągnął swój carski zegarek — była za piętnaście pięt
nasta. Położył go jak zwykle na stole i wsłuchując się w łagodne szemra
nie dziesiątków zębatych kółeczek mechanizmu (a każde na kamieniu
— a jakże!) przyglądał się leniwym ruchom wskazówek. Nie wytrzymał —
upał go zmógł. A zegarek nie spał! Wskazówki wolno — lecz nieuchron
nie przekroczyły godzinę piętnastą. Nie zadowalając się tym osiągnię
ciem, kroczyły dalej. Oto wskazują piętnastą pięć, dziesięć, dwanaś... Ostry,
natarczywy dzwonek telefonu wyrwał portiera z objęć Morfeusza! Spojrzał
na zegarek i struchlał.
— O, Matko Boska Częstochowska, cudami słynąca! Dwanaście po
trzeciej!
Ignorując telefon, złapał za młotek, zapomniał o zegarku i pędem biegł
pod szubieniczkę, na której czekał zaklęty w metalu dźwięk.
Pierwsze uderzenie portiera w gong wyzwoliło istną furię tupotu setki
nóg na korytarzach i na schodach. W biegu usprawiedliwiali się spóźnieni
urzędnicy, jeden przed drugim, „Nie byłem pewny swego zegarka!" Nie
mieli odwagi przyznać się, że nie śmieli wyjść, dopóki nie usłyszą dzwonu.
Z trzaskiem i hukiem otwierają się drzwi wejściowe w trzech budynkach
przedsiębiorstwa. Fala ludzka wyprysnęła na plac, przelewa się przez bra
mę, dąży, zespala się stapia w swoje wolne i samodzielne „ja". Gdyby
spojrzenia ludzkie, gdyby przekleństwa mogły zabijać, portier leżałby teraz
pod dzwonkiem pocięty na sieczkę. Opuszczony i wzgardzony, zbity spoj
rzeniami, jak cepami, dowlókł się na ugiętych kolanach do swojej nory
w portierni i zaczął od razu mozolnie pisać podanie o przeniesienie do
innego zakładu.
Swojej porażki — tej hańby w tym przedsiębiorstwie nie zniesie. Pisze
i kątem oka spoziera z obrzydzeniem na swój carski zegarek, leżący nie
winnie na stoliku.

Wacław Pietrzak

Leży przede mną piękne — i
zachowane na pamiątkę — za
proszenie na Zjazd Marynistów,
który w związku z X-leciem
Warszawskiego Klubu Maryni
stów odbył się 9.XII. ub.r. w
Warszawie.
Żeglują na
nim
utrwalone w drzeworycie karawele i brygantyny, a fale mor
skie układają się w kształt ry
biej łuski. Patrząc na te symbo
liczne znaki naszych związków z
morzem, usiłuję sobie przypom
nieć ów uroczysty i pracowity
dzień, który zgromadził w do
stojnej sali im. Rudniewa w Pa
łacu Kultury i Nauki — chcia
łoby się rzec — kwiat polskiej
marynistyki, pisarzy, malarzy i
grafików, filmowców i fotogra
fików, dziennikarzy i kompozy
torów, a nawet naukowców, re
prezentowanych przez prof. Ur
banowicza z Politechniki Gdań
skiej.
,,Morze, ziemio żeglarzy!” —
tak zaczyna się tekst, który na
pisałam przed dziesięciu laty do
pięknej, pełnej słowiańskiej szla
chetności „Kantaty Gdańskiej”
Kazimierza Wiłkomirskiego, tak
niesłusznie zapomnianej przez
Filharmonię Bałtycką z chwilą
wyjazdu z Wybrzeża jej kompo
zytora. Przypomniały mi się te
słowa, kiedy patrzyłam na upra
wiających tę polską słoną zie
mię ludzi młodych i starych, że
glarzy zdobywców o wielkich
imionach i tych, co łowią dopie
ro w nozdrza wiatr, tych, co kie
dyś tamtych zastąpią, aby nie
przerwał się łańcuch naszych tra
dycji, naszego służenia morskiej
sprawie. —- Ale, trzeba przyznać,
że seniorów więcej, niż młodzi
ków, i jeśli można już teraz, nie
oddawszy jeszcze uroczystej aury
tego jubileuszowego dnia, pozwo
lić sobie na dygresję — to pa
trząc po sali, odnosiło się wraże
nie, że owemu morskiemu ocza
rowaniu uległo przede wszystkim
pokolenie „dążących ku morzu”,
pokolenie „o morze walczących”,
że zwycięstwo na 500-kilometrowym pasie wybrzeża, jako rzecz
zastana wraz z innymi dobro
dziejstwami naszej rzeczywistoś
ci, nie ma takiej siły inspirują
cej dla młodych twórców, jaką
powinno mieć.
Rzuca się to w oczy nie tylko
na tej sali, gdzie ze względu na
jubileusz zgromadzili się ludzie
najbardziej dla naszej maryni
styki zasłużeni, ale także przy
penetracji debiutów w poszcze
gólnych
dyscyplinach
sztuki,
związanej tematycznie z mo
rzem. Odnotowawszy to spostrze
żenie, tym większą wagę należy
przywiązywać
do
działalności
Klubu Marynistów, którego za
daniem naczelnym jest przecież
właśnie popularyzacja tematyki
morskiej w literaturze, plastyce,
fotografii, filmie, muzyce, hi
storii i innych dziedzinach kultu
ry. — Ale zanim przejdziemy do
omówienia zasług i zadań, jeszcze
jeden rzut oka na salę, jeszcze
przypomnienie tego wciąż żywe
go w moim wspomnieniu dnia —
pierwszego jubileuszu
zorga
nizowanej polskiej maryni
styki, dla której data 3 grudnia
1957 roku (setna rocznica uro
dzin Conrada) staje się począt
kiem nowej drogi, wiodącej ku
liczniejszym sukcesom i więk
szym osiągnięciom, niż te, które
mogły być udziałem pełnych za
pału samotników, zdanych wy
łącznie na własne siły przy po
konywaniu wszelkich trudów i
przeciwności. Wśród zebranych
na sali seniorów polskiej mary
nistyki: Jerzy Bohdan Rychliń-

dobrych
wiatrów,
przyjaciele!
Stanisława Fleszarowa-Muskat

ski, Stanisław Maria Saliński,
Arkady Fiedler i nie mniej za
służeni, choć młodsi wiekiem Alina i Czesław Centkiewiczowie,
kpt. Karol Borchardt — i przy
były na jubileusz aż ze Szwaj
carii, gdzie obecnie mieszka, za
łożyciel i honorowy prezes Klu
bu dr Bronisław Miazgowski.
Zjazd otworzył przewodniczący
Klubu-Jubilata, naczelny redak
tor „Morza”, autor wydanej nie
dawno cennej książki „1000 lat
Polski nad Bałtykiem” — Józef
Wójcicki, następnie przemówie
nia powitalne wygłosili: minister
żeglugi,
Janusz
Burakiewicz,
przyjaciel i protektor maryni
stów, który wieczorem gościł
wszystkich uczestników Zjazdu
na wydanym przez siebie coc
ktailu — oraz viceminister kul
tury i sztuki, Kazimierz Rusinek.
Przemówienie min. Rusinka było
przemówieniem
improwizowa
nym, co na wstępie z właściwą
sobie bezpośredniością podkreślił
sam mówca, wyjmując z kiesze
ni list, który mu właśnie dorę
czono, a który pragnął zebranym
odczytać. Było to pismo Wydaw
nictwa Morskiego, postulujące utworzenie kwartalnika dla „na
ukowej myśli morskiej” — jeś
li można to tak określić w naj
większym skrócie. Po odczytaniu
pisma min. Rusinek zawiadomił
Zjazd, że popiera i akceptuje
wniosek Wydawnictwa, co zosta
ło uznane nie tylko za najpięk
niejszy rodzaj przemówienia po
witalnego, ale także nadało dal
szym obradom ton konkretny i
przy całej odświętnej atmosfe
rze jak najbardziej praktyczny.
Po dalszych przemówieniach po

witalnych ostatnim akcentem ju
bileuszowym było wręczenie od
znaczeń „Zasłużony dla kultury
polskiej” i nagród marynistycz
nych laureatom — wśród któ
rych Arkady Fiedler chyba zbyt
długo czekał na uznanie dla swo
jej wydanej przed 20-tu laty
głośnej książki „Dziękuję ci, ka
pitanie!”.
Autorzy referatów przygoto
wanych na Zjazd i rozesłanych
uprzednio zaproszonym (Józef
Wójcicki „Morze i Pomorzą^w
twórczości oraz ruch maryni
stów”,
Andrzej
Przypkowski
„Dziesięć lat piśmiennictwa mor
skiego”, Leszek Prorok „Marynistyka w 'kulturze narodowej”,
Edmund Piotrowicz „Tematyka
morska w plastyce polskiej”) ograniczyli się do krótkich uzu
pełnień — a podczas dyskusji
komisja wnioskowa gromadziła
już napływające z sali wnioski.
Ten roboczy charakter Zjazdu
wydaje mi się godny naśladowa
nia. Nie tylko nie ujął, ale przy
dał jubileuszowi blasku i pozo
stawił po nim trwały ślad w
dalszej konsekwentnej walce o
upowszechnianie idei morskich
wśród naszego społeczeństwa.
Postulatem dużej wagi jest
wniosek o utworzenie funduszu
popierania marynistyki, którą do
tej pory żywią garnuszki kilku
protektorów: Ligi_ Obrony Kra
ju, Ministerstwa Żeglugi, Komi
sji Morskiej Rady Naczelnej
TRZZ. Stały fundusz pozwoliłby
na szersze i śmielsze określenie
zadań, które przy nieustannym
wzroście morskiego potencjały
gospodarczego naszego kraju są
chyba najzupełniej oczywiste.

Równie ważnym wnioskiem
jest utworzenie przy jednym z
wydawnictw — a mamy nadzie
ję, że przy Wydawnictwie Mor
skim, najbardziej tematycznie
kompetentnym — stałej bibliote
ki światowych arcydzieł mor
skich, jak również wprowadzenie
do lektur szkolnych kilku pozy
cji morskich.
Wnioskiem specjalnej rangi —
a co mnie najbardziej
cieszy,
wysuniętym nie przeze mnie, lecz
przez warszawskich kolegów —
było poparcie Zjazdu dla projek
tu zgłoszonego przez Gdański
Oddział ZLP i Redakcję mie
sięcznika „LITERY” na wrześ
niowym X
Zjeździe Pisarzy
Ziem Zach. i Półn. — corocznego
organizowania „Gdańskich mani
festacji pokojowych”. Uchwała
ta została skierowana pod adre
sem władz centralnych w for
mie apelu o pomoc i zapewnie
nie manifestacjom światowego
zasięgu w propagowaniu idei po
kojowych. . Sprawa „Gdańskich
manifestacji pokojowych” łączy
ła się najściślej z polityczną czę
ścią rezolucji, uchwalonej przez
Zjazd.
Podsumowując wrażenia z ju
bileuszu, nie można pominąć fak
tu, że zaszczyciła go swoją obec
nością wdowa po generale Ma
riuszu Zaruskim, tak zasłużo
nym dla polskiej marynistyki —
bardzo już sędziwa, ale żywo re
agująca na obrady Zjazdu, p. An
na Zaruska.
Na zakończenie — kilka da
nych o Klubie-Jubilacie. Otóż
liczy już dziś około 200 człon
ków, którzy odbyli ponad 120
rejsów statkami Polskiej Mary
narki Handlowej, wydali około
200 książek, których łączny na
kład wyniósł blisko 2 min eg
zemplarzy. Ponadto Klub zorga
nizował 10 wystaw plastycznych
i fotograficznych — także w sa
lach warszawskiej „Zachęty”. Ogółem eksponowano ponad 1000
dzieł malarzy i grafików oraz
ponad 100 rzeźb. Ministerstwo
Żeglugi przyznało Klubowi 20
miejsc rocznie na statkach han
dlowych, Związek Zaw. Maryna
rzy i Portowców ufundował 4
stypendia dla pisarzy marynistów
oraz nagrodę za zbiór reportaży
lub wspomnień, a Liga Obrony
Kraju nagrodę im. Mariusza Za
ruskiego za najlepsze dzieło be
letrystyczne. Ogólnopolski Komi
tet Obchodów Dni Morza posta
nowił corocznie przyznawać na
grodę za książkę popularyzującą
tradycje morskie, gospodarkę lub
inne zagadnienia morskie. Ostat
nio również i Marynarka Wojen
na przyznała marynistom 2 miej
sca w dalekich rejsach okrętów
wojennych, a w związku ze zbli
żającą się 25 rocznicą wyzwole
nia Wybrzeża i powstania Ludo
wej Marynarki Wojennej, która
przypada na rok 1970, ma zostać
ogłoszony konkurs na utwór lite
racki i wspomnienia. Ponadto
warszawski Klub Marynistów zo
stał upoważniony do zgłaszania
wniosków na nagrody Minister
stwa Obrony Narodowej.
Tak młodemu, a tak już za
służonemu jubilatowi należy ży
czyć dalszego pomyślnego roz
woju, sukcesów artystycznych i
organizacyjnych, wspierających i
inicjujących twórczość w wielu
dziedzinach — z których to wy
siłków i osiągnięć warszawskich
kolegów korzystamy i my także,
jako że Klub Marynistów na
Wybrzeżu uboższy i dalej od
władz
centralnych
położony.
Dobrych wiatrów, przyjaciele!
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Zbigniew Machaliński

czasopiśmiennictwo
morskie
Na łamach miesięcznika „Litery”
w zeszytach 7, 8 i 10 z ubiegłego
roku, ukazało się „Calendarium pol
skiej prasy morskiej w latach 1919—
1939”. Polska prasa morska z okre
su II Rzeczypospolitej nie doczeka
ła się jeszcze syntetycznego opraco
wania. Już sama mnogość tytułów
czasopism morskich występujących w
okresie
międzywojennym
może
wzbudzić objawy
zainteresowania
przyczyną
tego
typu
zjawiska.
Wziąwszy jeszcze pod uwagę fakt-,,^
iż myśl morska w latach poprzedza
jących powstanie II Rzeczypospolitej
czyli w okresie zaborów rozwijała się
z poważnymi trudnościami, tym bar
dziej żywiołowy rozkwit czasopiś
miennictwa morskiego zasługuje na
uznanie. Ten brak bezpośrednich
tradycji a ponadto szczupłość wy
soko kwalifikowanych kadr ludzi mo
rza jeszcze bardziej potęgował trud
ności związane z rozwojem pracy
morskiej. Te obiektywnie niekorzy
stne warunki odbiły się szczególnie
w początkowym etapie sięgającym
mniej więcej roku 1921.
Analizując morskie czasopiśmien
nictwo polskie okresu międzywojen
nego należy przede wszystkim zasta
nowić się nad jego ogólną klasyfi
kacją. Wśród 85 tytułów wymienio
nych w „Calendarium” wyraźnie za
rysowały się trzy grupy rodzajowe:
— czasopiśmiennictwo fachowe
— czasopiśmiennictwo naukowe.
— czasopiśmiennictwo popularne.
Zajmę się w pierwszej kolejności
ogólną
charakterystyką
morskiej
prasy fachowej. Większość pism z
tego gatunku reprezentuje tematykę
gospodarczo-morską. Do najbardziej
reprezentatywnych zaliczamy: „Że
glarz Polski”, „Biuletyn Izby Prze
mysłowo-Handlowej w Gdyni”, „Wia
domości Portu Gdyńskiego”
oraz
„Roczniki Rady Interesantów Portu
w Gdyni”. Zagadnieniom inżynieryjno-portowym
poświęcone
były
„Wiadomości Stowarzyszenia Tech
ników .Okrętowych Polskich”
po
zmianie nazwy „Morskie Wiadomości
Techniczne”.
Tematykę
wojennomorską
reprezentował
„Przegląd
Morski”. Pismem o niezbyt sprecy
zowanym profilu zajmującym się za
równo sprawami gospodarczymi jak
i wojenno-morskimi jest „Bandera
Polska”. Natomiast miesięcznik „Pra
ca na Morzu” organ oficerów Pol
skiej Marynarki Handlowej zajmo
wał się głównie problematyką nau
tyczną.
Większa część prac zamieszczanych
w prasie gospodarczo-morskiej miała
charakter sprawozdawczy, propagan
dowy i popularyzacyjny, poza tym
liczne były działy kronikarskie i
krótkie notatki. Natomiast artyku
łów o
charakterze
dyskusyjnym,
koncepcyjnym czy informującym w
sensie przyczynowego tłumaczenia
zjawisk i przejawów morskiego ży
cia gospodarczego, było znacznie
mniei
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Morska prasa fachowa szczególnie
w początkowym okresie istnienia dy
sponowała szczupłą ilością autorów
zdolnych do podejmowania bardzo
specjalistycznej tematyki morskiej.
W dodatku byli to najczęściej „fa
chowcy pióra”, ale nie tematu. Obok
tych niewątpliwych braków prasa
morska w "okresie II Rzeczypospo
litej
posiadała
szereg
dodatnich
stron. Na pierwszym miejscu nale
żałoby tu wymienić doskonale pro
wadzoną na bieżąco informację, pod
kątem określonych praktycznych po
trzeb. Szczególnie interesujące są
dla badaczy dziejów gospodarczych
Polski
międzywojennej
niezwykle
wszechstronne i szczegółowe zesta
wienia statystyczne wszystkich prze
jawów
życia
portowego
Gdyni,
Gdańska i polskiej floty handlowej,
publikowane systematycznie, głów
nie w takich pismach jak: „Wia
domości Portu Gdyńskiego”, „Biule
tyn Izby Przemysłowo-Handlowej w
Gdyni”, „Rocznik Rady Interesan
tów Portu w Gdyni”, „Żeglarz Pol
ski” oraz „Żegluga”.
Również na ogół poprawnie i w
miarę
szczegółowo
opracowywane
były wszystkie działy sprawozdaw
cze, stanowiące podobnie jak staty
styki bogate źródło informacji o go
spodarce morskiej w okresie mię
dzywojennym. Szczególna rola przy
padała polskiej prasie fachowej w
dziedzinie popularyzacji i. propagan
dy głównie różnych przejawów ży
cia gospodarczo-morskiego wśród określonych sfer gospodarczych i ad
ministracyjnych. Na podkreślenie za
sługuje fńkt, iż omawiana prasa po
siadała wyraźnie bezpartyjny cha
rakter. Ponadto brak było zasadni
czo akcentów politycznych w bez
pośrednim tego słowa znaczeniu.
Wyjątek stanowiły zresztą artykuły
inspirowane przez LMiK poświęcone
koncepcjom
polityki
kolonialnej.
Najczęściej jednak nie omawiały te
go problemu w sensie tradycyjnym,
ile miały na celu planową organiza
cję polskiego ruchu emigracyjnego
głównie na tereny zamorskie.
Najogólniej morską prasę facho
wą w dwudziestoleciu międzywojen
nym ze względu na jej charakter
można podzielić orientacyjnie
na
trzy etapy.
1. Pierwszy okres od roku 1919 do
roku 1930 cechuje skłonność do
podejmowania przede wszystkim
tematyki ogólnej o dużym za
barwieniu emocjonalnjmi i propa
gandowym. Sporo miejsca zajmo
wały
tłumaczenia
zagranicznej
prasy żeglugowej.
2. Drugi etap mniej więcej do roku
1935, charakteryzuje się aktualnym
i głębszym opracowaniem tema
tów, bardziej konkretnym i spe
cjalistycznym. Autorzy w dalszym
ciągu w poważnej części artyku
łów opierali się na czasopiśmien
nictwie zagranicznym.
3. W trzecim etapie do sierpnia 1939

roku nastąpił poważny wzrost
autorów publikujących swoje pra
ce w fachowym czasopiśmiennic
twie morskim, dzięki czemu opracowywano w sposób bardziej
Wszechstronny szczególnie niektó
re odcinki gospodarki morskiej.
Wzrosła również liczba oryginal
nych opracowań dostosowanych do
konkretnych polskich warunków.
W odróżnieniu od morskiej prasy
fachowej, która pod koniec istnie
nia II Rzeczypospolitej reprezento
wała stosunkowo wysoki poziom i
obejmowała
zasadniczo
wszystkie
dziedziny gospodarki i obronności
wybrzeża, czasopiśmiennictwo nau
kowe zawsze nosiło charakter wstęp
nych poszukiwań. Brak w ogóle pism
naukowych z dziedziny gospodarki
i techniki morskiej. Większość ty
tułów dotyczyła humanistyki mor
skiej i geografii regionu Morza Bał
tyckiego. Do prasy naukowej można
zaliczyć wszystkie wydawnictwa pe
riodyczne Instytutu Bałtyckiego z
tym zastrzeżeniem, iż problematyka
morska traktowana od strony huma
nistycznej i geograficznej mimo iż
była bardzo szeroko reprezentowa
na, to jednak nie zawsze dominują
ca. Nie były to więc pisma mor
skie w całym tego słowna znacze
niu, jednak zagadnienia związane z
morzem przez nie podejmowane sta
nowiły najczęściej pierwszą ich pró
bę naukowej relacji i interpretacji.
Podobne uwagi można zastosować
do niektórych czasopism poświęco
nych problematyce rybołówstwa, od
nosi się to głównie do takich pism
jak: „Archiwum Rybactwa Polskie
go” i „Archiwum Hydrobiologii i
Rybactwa” w których problematy
ka związana z rybołówstwem mor
skim zajmuje poczesne miejsce, jed
nak nie we wszystkich numerach jest
dominująca.
Z tych wszystkich względów je
dynie takie pisma jak: „Sprawy
Morskie i Kolonialne”, „Uprawa Mo
rza”, „Biuletyn Biura Propagandy
i Informacji
Morskich i Muzeum
Morskiego Stanisława hr. Ledóchowskiego”, „Prace Stacji Morskiej w
Helu”, „Biuletyn Stacji Morskiej w
Helu” oraz „Rocznik Morski i Kolo
nialny” tematycznie w całości zwią
zane były z problematyką morską.
Najliczniejszą grupę wśród oma
wianych pism reprezentują periodyki
popularne przeznaczone dla szerokie
go grona odbiorców. Pierwszym te
go typu pismem był miesięcznik
„Flota Polska” ukazujący się od
listopada 1919 roku na terenie Sta
nów Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej, jako organ Polsko-Amery
kańskiego Towarzystwa Żeglugi Mor
skiej. Na terenie kraju głównym
propagatorem spraw morskich była
Liga Morska i Kolonialna, która w
ciągu 16 lat istnienia rozrosła się ze
skromnej liczącej w roku 1924 zaled
wie 3000 członków do potężnej orga
nizacji skupiającej w swoich szere

gach w czerwcu 1939 roku około mi
liona członków. Ten rozrost liczeb
ny był bezpośrednią przyczyną po
wstania całego szeregu pism prze
znaczonych dla określonych kręgów
społecznych
lub
środowiskowych.
Odbiorcami pism Ligi byli przede
wszystkim jej członkowie, gdyż abonowanie ich stanowiło niejako obowiązek statutowy. Całość wszyst
kich wydawnictw periodycznych o
charakterze popularnym w czerwcu
1939 roku wynosiła około 700 tys. egzemplarzy. („Polska na Morzu” wyd.
A i B — 430 tys. egz.; „Morze i
Kolonie” — 254 tys. egz.; „Gazeta
Morska” — 15 tys. egz.).
Na łamach pism wydawanych przez
Ligę centralnie zrodziło się wiele
cennych inicjatyw, sprawy morskie
i ludzie morza zawsze mogli tu zna
leźć zrozumienie i poparcie. Patrio
tyczny i zaangażowany jednocześnie
charakter tej publicystyki widoczny
jest szczególnie przy omawianiu pro
blematyki Wolnego Miasta Gdańska.
W kwestii tej zajmowano bardzo jed
noznaczne stanowisko, głosząc tezę,
iż wszelka dyskusja na temat usz
czuplenia praw II Rzeczypospolitej
w Gdańsku jest co najmniej zby
teczna. Natomiast publicystyka uprawiana na łamach czasopism wy
dawanych centralnie przez LMiK
szczególnie w II okresie po roku
1928 nie zawsze odznaczała się po
stępowym charakterem. Hasła Polski
mocarstwowej i kolonialnej głoszo
ne przez Ligę, siłą rzeczy musiały
znaleźć swoje odzwierciedlenie na
łamach wydawanych przez nią perio
dyków.
Wytknięcie pewnych braków pro
pagandowych, często bardzo istot
nych, nie może jednak w żadnym
wypadku przysłonić ogólnej, na ogół pozytywnej oceny czasopiśmien
nictwa LMiK. Bezsprzeczną zasługą
zarówno „Morza”, które odegrało
rolę wiodącą jak i pozostałych pism
tej organizacji, stanowi skupienie
wokół siebie grona ludzi szczerze od
danych sprawie rozwoju polskiej go
spodarki morskiej i innych przejawów
działalności związanej z morzem.
Ponadto stałe informowanie i wy
czulanie szerokiej opinii publicznej
na osiągnięcia i trudności polskiej
polityki morskiej. Poważne zasługi
poniosło czasopiśmiennictwo Ligi w
akcji
popularyzacji,
szczególnie
wśród młodzieży sportu żeglarskiego
i turystyki wodnej. Wymienić należy
również wychowawczą stronę tej pu
blicystyki, koncentrującą się głów
nie na utrwalaniu w świadomości
społeczeństwa umiłowania do pol
skiego morza.
Liczbą pisma organizacji tereno
wych LMiK daleko odbiegały swym
poziomem od czasopism wydawa
nych centralnie. Zarówno od strony
treści jak i formy publikowanych
materiałów, nie wnosiły one żad
nych nowych elementów, a stano
wiły jedynie skrótową retransmisję
prasy centralnej Ligi.

f zapiski na jutro

Ze względu na szczupłe ramy ni
niejszego artykułu omówiona zosta
ła najbardziej reprezentatywna dla
okresu międzywojennego prasa po
pularna, wydawana z inicjatywy
LMiK. Należy jednak pamiętać o
istnieniu całego szeregu niezwykle
wartościowych pism morskich wy
dawanych przez Związek Harcerstwa
Polskiego i Komitet Floty Narodo
wej. Nie omówiono również z tych
samych względów popularnych cza
sopism morskich, o charakterze spo
łeczno-gospodarczym, wychodzących
głównie w Gdyni oraz prasy okrę
towej wydawanej na pokładach pol
skich statków pasażerskich. Czaso
pisma te częstokroć potrafiły wypra
cować swój własny oryginalny styl
przystosowany do wymogów czytel
ników. Niektóre z nich jak chociaż
by
miesięcznik
Akademickiego
Związku Morskiego ,,Szkwał”, czy
pisma
Związku
Harcerstwa
Pol
skiego prowadziły bardzo ciekawie
redagowane działy poświęcone wy
chowaniu morskiemu, sportom że
glarskim i polskiej literaturze mary
nistycznej. Treści zawarte w tego
typu działach do dnia dzisiejszego
nie straciły na swojej aktualności.
Biorąc pod uwagę wszystkie obiek
tywne trudności w jakich rodziła
się i pracowała polska prasa morska
II Rzeczypospolitej wynikające m.in.
z ciężkiej sytuacji polityczno-gospo
darczej państwa, czego bezpośrednim
następstwem było wprowadzenie na
łamy tej prasy haseł kolonialnych,
to jednak całokształt tej działal
ności należy ocenić bardzo pozytyw
nie.
Do bezprzecznych osiągnięć czaso
piśmiennictwa morskiego w okresie
międzywojennym należy zaliczyć umiejętną popularyzację
zagadnień
morskich wśród szerokich mas spo
łeczeństwa oraz inicjowanie i po
pieranie akcji mających na celu roz
wój gospodarki morskiej i umacnia
nie potencjału obronnego na polskim
wybrzeżu.
Cały ten olbrzymi dorobek mor
skiego czasopiśmiennictwa II Rzeczy
pospolitej nie jest jak dotychczas
dostatecznie poznany i opracowa
ny. W dodatku część zbiorów już
bezpowrotnie zaginęła w czasie dzia
łań wojennych, pozostałe najczęściej
niekompletne roczniki są rozproszo
ne po bibliotekach w różnych mia
stach Polski. Również w centrum
współczesnej gospodarki i nauki mor
skiej jakim jest bezsprzecznie Trój
miasto odczuwa się poważne braki
w księgozbiorach bibliotek nauko
wych, odnośnie przedwojennej pra
sy morskiej.
Biorąc pod uwagę te olbrzymie i
różnorodne wartości morskiego cza
sopiśmiennictwa polskiego w latach
1919—1939; tradycje morskie naszego
państwa mogą ulec poważnemu wzbo
gaceniu w wypadku bliższego zajęcia
się i kompleksowego opracowania
tego ze wszech miar interesującego
i pożytecznego zagadnienia.

REQUIEM
DLA
STARYCH,
MORSKICH
SZLAKÓW?
Na razie flota ma się dobrze. Tonaż najwięk
szych czterech potentatów morskich roś,nie , w
zawrotnej szybkości: od 1 do 2 milionów ton
BRT! rocznie! Uporczywie wszakże odzywają
się prorocy wróżący zmierzch floty morskiej.
Teza to nie nowa i pewien kryzys floty pasa
żerskiej zdaje się ją potwierdzać: transport
morski mają zastąpić o wiele szybsze samoloty.
Lecz zwiększający się z roku na rok trans
port towarów i surowców powoduje wzrost to
nażu i zdaje się przeczyć złowróżbnym pro
rokom. Dodajmy, że obecnie na wielką skalę
prowadzi się badania mórz i oceanów. Badania
te spowodowały, że już obecnie głębin morskich
i oceanicznych nie można traktować konwen
cjonalnie. W przyszłości w nich prawdopodob
nie przyjdzie szukać pomocy w rozwiązaniu
trapiącej dwie trzecie ludzkości plagi głodu.
Trudno (na razie) wyobrazić sobie eksploatację
głębin morskich z powietrza. Do tego ciągle
potrzebny jest statek.
Tak więc flota morska zdaje się być nieza
grożona. Przyjrzyjmy się zatem jej tendencjom
rozwojowym i wynikającym z nich konsekwen
cjom. Bowiem wzrost tonażu floty to nie tylko
jedna strona medalu. Istotniejsze są zmiany ja
kościowe. Oto na naszych oczach niedawne (ol
brzymy stają się pospolitymi stateczkamii
Aktualnie jeszcze największy statek świata, ja
poński zbiornikowiec IDEMITSU MARU o po
jemności 205 tysięcy ton ustąpi wkrótce miej
sca kolosowi konstruowanemu w stoczniach
francuskich. Ale francuski olbrzym (213 tys. ton)
zostanie szybko zdetronizowany przez włoski
tankowiec, którego nośność wyniesie 227 tys.
ton. Nie koniec na tym. Japończycy na rok
1969 awizują super tankowiec zdolny zabrać pół
miliona ton paliwa!
Ci sami Japończycy rozpoczęli studia nad statkiem-monstrum, który ma przewozić 800 lys
ton ładunku.
Handel produktami naftowymi rośnie w za
wrotnym tempie. Udział nafty w obrotach świa
towego handlu marskiego przekroczył 50 proc.
Krzywa nadal pnie się w górę. Nic zatem dziw
nego, że nafta zaczyna decydować o kierunkach
rozwoju floty a w wielkościach konstrukcji
okrętowych prym wiodą tankowce. Trend roz
wojowy współczesnej floty wyznaczany przez
naftę może przynieść daleko idące następstwa.
Agresja izraelska sparaliżowała jedną z najważ
niejszych dróg żeglugi światowej. W przyszłości
dla kanału groźniejsze od izraelskich dział mogą
się okazać supertankowce. Przez kanał prze-

pływać mogą statki zdolne zabrać 65 tys. ton
ładunku. Trzy czwarte dochodów kanału po
chodzi z przewozu nafty. Rachunek jest prosty:
jeśli nafta popłynie tankowcami-olbrzymami
kanał okaże się nie przystosowany na ich przy
jęcie. Rząd ZRA podejmował prace nad posze
rzeniem kanału. Kosztem 200 min dolarów
miano go pogłębić i poszerzyć na tyle, by w
1973 roku mogły przepłynąć statki z ładunkiem
112 tys. ton. Ewentualne straty zostałyby znacz
nie obniżone. Podobna perspektywa zarysowuje
się również przed Kanałem Panamskim.
Tankowce-olbrzymy przestraszyły również
największe porty świata. Porty te nie są przy
stosowane i nie będą do przyjmowania takich
statków. W Europie kłopotliwa może okazać się
nawet żegluga przez M. Północne i cieśniny
kanału La Manche. Myśli się więc o urządze
niach na pełnym morzur poza basenami portów,
przybrzeżnych, przy których mogłyby cumować
olbrzymy. Stamtąd dopiero ładunek dostarczany
byłby przez kabotażowce.
Ale ekonomika transportu, który podyktowała
budowę statków-olbrzymów po raz wtóry do
chodzi do głosu. I rzecz paradoksalna: dyktuje
odmienne warunki. Okazuje się, że redystry
bucja nafty, lub innego ładunku, poprzez ka
botażowce staje się opłacalna dopiero przy supertankowcach zdolnych przewozić 700 tys. ton
paliwa. Cóż więc miałoby się stać z trzystui pięciusettysięcznikami? Są zbyt wielkie dla
portów nadbrzeżnych — zbyt małe dla portów
na wodach głębokich. Czyżby więc z góry ska
zane były na zagładę? I czy konstruktorzy ze
chcą zrezygnować z ich budowy? A wreszcie,
czy ekonomiści powiedzieli ostatnie słowo?
Wszystkie te pytanie pozostają na razie bez
odpowiedzi. Lecz nie można wykluczyć i innego
rozwiązania. Tego mianowicie, że za zmianami
politycznymi w układzie powojennego świata,
może nastąpić rewolucja dróg wodnych. Na razie
mierzymy wszystko skalą naszej, starej Europy.
Tymczasem wiele krajów Azji, Afryki i Ame
ryki Pld., posiada korzystniejsze warunki dla
budowy portów zdolnych przyjmować morskie
kolosy. Kwestia budowy takich portów wydaje
się być odległa, wiąże się bowiem z ekonomicz
nym rozwojem tych krajów. Lecz któż wie,
czy jutro tych krajów nie jest bliższe, niż nam
się wydaje? W każdym razie zmierzch floty
morskiej stanowi mniej, realną groźbę, niż dla
Europy zmiana tradycyjnych szlaków morskich.
DES
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TWÓRCA
KANTATY
GDAŃSKIEJ
Kazimierz Wiłkomirski
— wiolonczelista,
dyry
gent, kompozytor, peda
gog, urodzony w Moskwie
w r. 1900. Studia muzycz
ne w Cesarskim Konser
watorium w Moskwie i
Państwowym Konserwato
rium w Warszawie. Dy
plom z nagrodą im. Iza
belli
Krystail.
1919—21
członek orkiestry Opery
Warszawskiej.
1921—25
wykładowca w szkole mu
zycznej w Kaliszu. 1925
profesor w Konserwato
rium w Łodzi. 1926—34
pierwszy
wiolonczelista,
dyrygent i członek dyrek
cji Filharmonii Warszaw
skiej.
1934—39 dyrektor
Polskiego Konserwatorium
w WMG. W czasie okupa
cji w Warszawie tworzy
zespół
kameralny
Trio
Wiłkomirscy-Umińska oraz
koncertuje w Kwartecie
Umińskiej i
Kwartecie
Dubiskiej. 1945 zostaje
rektorem PWSM w Łodzi.
1947-52 jest dyrektorem
artystycznym Opery Wro
cławskiej, 1952—57 dyrek
torem Opery i Filharmonii

12

Bałtyckiej, 1957—62 pono
wnie dyr. Opery Wrocław
skiej i profesorem WSM.
Od 1962 r. obejmuje sta
nowisko
profesora
w
PWSM w Warszawie. Od
roku 1919 do chwili obec
nej często koncertuje w
kraju i za granicą. Naj
ważniejsze
kompozycje:
Kwartet smyczkowy, Sym
fonia
koncertująca
na
wiolonczelę i orkiestrę,
Kantata
Wrocławska,
Kantata Gdańska i Kan
tata o św. Jacku. Autor
książki „Technika wiolon
czelowa a zagadnienia
wykonawstwa".
Odznaczony
Sztanda
rem Pracy II Klasy, Krzy
żem Komandorskim Orde
ru Odrodzenia Polski oraz
odznaką za Zasługi dla
Gdańska. W 1955 roku
otrzymuje nagrodę arty
styczną miasta Gdańska,
a w 1967 nagrodę pań
stwową I stopnia, za ca
łokształt działalności arty
stycznej.
(E.M.)

„...Można bez odrobiny przesady powiedzieć, że Wiłkomirski
w pełni zasługuje na miano polskiego Casalsa".

T

ak autorytatywną opinię, zawierającą najwyższą w świecie
współczesnej wiolonczelistyki miarę oceny, opublikował niedawno
Mowa „Ruch
oczywiście
o Kazimierzu
chociaż poza
Muzyczny",
którego Wiłkomirskim,
redaktorem naczelnym
jest kręgiem
nestor
melomanów
nie wszędzie
i niemuzycznych,
zawsze jestZygmunt
to takieMycielski.
oczywiste. Nie mniej
naszych krytyków
i publicystów
wybitnymi od znakomitego wiolonczelisty Kazimierza Wiłkomirskiego mu
zykami stali się jego bracia i siostry: skrzypek Michał, dyrygent Józef, pia
nistka Maria i wiolinistka Wanda. Mieszają więc ludzie imiona i walo
ry, wychodząc z nie bardzo słusznego, ale i nie całkiem pozbawionego
racji założenia, że jakby nie było Rodzina Wiłkomirskich zajmuje w muzy
ce polskiej miejsce wyjątkowo piękne, a przy tym tak rozległe, że aby je
właściwie określić, trzeba by chyba szukać analogii w gigantycznym ro
dzie Bachów.
17 listopada ubiegłego roku odbył się w Filharmonii Narodowej, a w
dziesięć dni potem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warsza
wie, jubileusz 50-lecia działalności artystycznej Kazimierza Wiłkomirsskiego. Nawet uwzględniając bogate tradycje polskiej kultury muzycznej
i nasze znane w świecie umiłowanie jubileuszy, uroczystość miała nadzwy
czajny charakter. Organizatorami jego były (poza wspomnianą Filharmo
nią Narodową i warszawską PWSM) Stowarzyszenie Polskich Artystów
Muzyków, Związek Kompozytorów Polskich i Warszawskie Towarzystwo Mu
zyczne im. Stanisława Moniuszki, a więc pięć potężnych instytucji. Komi
tet Jubileuszu zgromadził pod protektoratem ministra kultury i sztuki 95
takich znakomitości, że z pewnością warto by ogłosić jego skład w peł
nym brzmieniu. Z konieczności jedynie ograniczam się do muzyków za
granicznych: Ede Banda - Budapeszt, Sułchan Cincadze — Tbilisi, Pierre
Fournier — Paryż, Lew Ginzburg — Moskwa, George Jarossevici — Cluj,
Halina Kozołupowa — Moskwa, Wilhelm Krotschak — Wiedeń, Andre Na
varra — Paryż, Mścisław Roztropowicz — Moskwa, Karol Prawoslaw Sadło
- Praga, Sergiusz Szyriński - Moskwa, Willy Tiecke - Berlin...

Program uroczystości ujmował w sposób syntetyczny wszechstronną
twórczość jubilata, prezentując cztery główne jej nurty: wirtuozerię i dy
rygenturę, kompozycję i pedagogikę. Na koncercie w Filharmonii usły
szeliśmy Uwerturę do opery „Maria" Romana Siatkowskiego' w wykonaniu
orkiestry symfonicznej FN pod dyrekcją jubilata, Symfonię koncertującą na
wiolonczelę i orkiestrę Kazimierza Wiłkomirskiego, poświęconą pamięci
Karola Szymanowskiego (partię solową wykonał autor, a dryrygował Sta
nisław Wisłocki) oraz III Symfonię Aleksandra Skriabina, znowu pod
dyrekcją jubilata. Natomiast wieczór jubileuszowy w auli uczelni wypełniły
dzieła Pabla Casalsa i Villi Lobosa (z arcypięknym solo sopranowym Ha
liny Słoniowskiej) oraz utwory Kazimierza Wiłkomirskiego, jego Aria w wy
konaniu 24 wiolonczel unissono i Kwartet, także w wykonaniu 24 wiolon
czelistów. W wielkich orkiestrach symfonicznych gra zespół dziesięciu lub
co najwyżej kilkunastu wiolonczel. Tego wieczoru grało ich dwa razy wię
cej — był to więc jeden z tych wspaniałych, oryginalnych koncertów, ja
kie usłyszeć można tylko od wielkiego dzwonu, rzadko kiedy częściej, niż
raz na pół wieku.
Wyjątkowy zespół w pełni odpowiadał ramom jubileuszu, składał się
bowiem wyłącznie z wychowanków profesora Kazimierza Wiłkomirskiego,
najwybitniejszych dyplomantów Wyższych Szkół Muzycznych Gdańska
i Wrocławia oraz najzdolniejszych studentów jego obecnej klasy w szko
le warszawskiej. Oto oni:
Ewa Furgoł, Małgorzata Kopczyńska, Maria Łukomska, Krystyna Majchrzak-jurkowska, Monika Szczudłowska, Barbara Wrońska, Bożena
Zaborowska, Grzegorz Banaś, Wojciech Bilik, Andrzej Gładysz, Janusz
Klekowski, Paweł Kreja, Florian Krzemieniewski, Wiesław Kwiatkowski,
Andrzej Lipiński, Marian Raczak, Jan Radzyński, Zbigniew Subocz,
Roman Suchecki, Janusz Swiłło, Marian Wasiółka, Jerzy Węsławski,
Eugeniusz Wiszniewski, Edward Witosz.
Prezentując jubileuszowe zdjęcie pragniemy wyrazić przekonanie, że choć
obrazuje ono jedynie część — podkreślamy znakomitą — dorobku jubila
ta, to w panoramie współczesnej muzyki polskiej zajmuje on niewątpliwie
znaczne miejsce. A jak znaczne, o to troszczyć się już będą krytycy i hi
storycy muzyki.
My skorzystajmy z uprzejmego zaproszenia i udajmy się do jubilata, aby
posłuchać jego gdańskich wspomnień. Profesor mieszka w centrum stoiicy,
w bliskim sąsiedztwie Filharmonii Narodowej. Urodził się w Moskwie, po
siada honorowe obywatelstwo Kalisza, najstarszego miasta Polski i od lat
żyje w Warszawie, jak zatem doszło do skomponownia „Kantaty Gdań
skiej"?
W moim życiu — mówi Kazimierz Wiłkomirski — są dwa gdańskie okre
sy. Pierwszy zaczął się w 1934 roku, kiedy usłyszałem o możliwości obję
cia dyrekcji Konserwatorium Gdańskiego. Tkwiłem wówczas już od ośmiu
lat w życiu kulturalnym stolicy. Byłem pierwszym wiolonczelistą, jednym
z dyrygentów i członkiem dyrekcji Filharmonii Warszawskiej, miałem pro
fesurę w Konserwatorium Łódzkim. A jednak ten wygwizdów muzyczny,
za jaki miano w ówczesnej Europie Gdańsk, pociągał mnie pionierską
robotą, samodzielnością stanowiska i tym, co określa się żądzą przygód.
Pewien wpływ na moją decyzję miał kryzys, jaki przeżywała Filharmonia
Warszawka i rozłam, jaki zarysował się w orkiestrze. Czułem się źle i chęt
nie wiązałem z Gdańskiem ambitne plany. Mówiono mi, że każdy Polak
w Gdańsku ma sporo funkcji społecznych i że będzie to również moim
świętym obowiązkiem. Kiedy opuszczałem stolicę, świat muzyczny War
szawy miał mnie za zdecydowanego wariata. Otrzymałem nominację na
profesora Konserwatorium Poznańskiego z delegacją do Gdańska dla peł
nienia obowiązków dyrektora. Sytuacja prawna Polskiego Konserwatorium
w Wolnym Mieście Gdańsku była bowiem nieunormowana, a całe życie
artystyczne i kulturalne de facto zakonspirowane. W centrum miasta wi
siały już czarne swastyki i olbrzymie portrety Hitlera. To, co zastałem, było
szkółką nie uczelnią. Trzeba było zaczynać od podstaw. Amatorów studiów
muzycznych było bardzo wielu. Młodzież i starsi garnęli się do nas z ca
łego terenu tak zwanego Wolnego Miasta, z peryferyjnych dzielnic i padgdańskich wiosek, dojeżdżali również z Tczewa i Starogardu oraz z nowej
i imponująco nowoczesnej Gdyni. Słuchacze stanowili więc zespół pod
wieloma względami ogromnie zróżnicowany, przede wszystkim w zakre
sie wieku i stopnia muzycznego przygotowania. Żaden z istniejących pro
gramów nauki w Konserwatoriach nie odpowiadał specyfice sytuacji
w Gdańsku. Musiałem skomponować program, odpowiadający tym wa
runkom, wypracować zupełnie nową metodykę i dydaktykę, uzyskać jakiś
lokal dla szkoły, no i skompletować grono pedagogiczne o możliwie wy
sokich kwalifikacjach zawodowych. Na szczęście działała w Gdańsku Ma
cierz Szkolna, bardzo krzepka organizacja, w której rękach była cała
polska oświata. O nią też oparłem istnienie i rozwój Konserwatorium.
Godną siedzibę, łącznie z aulą i salą koncertową, otrzymaliśmy
w ogromnym, do dziś istniejącym gmachu dyrekcji Polskich Kolei Państwo
wych. Ustaliły się trzy kursy nauczania — niższy, średni, wyższy, ukształto
wały klasy wiolinistyki, pianistyki, wokalistyki, instrumentów dętych, a w
gronie pedagogów znaleźli się między innymi profesorowie Zdzisław Roesner, Wacław Niemczyk, Julia Gorzechowska, Adolfina Paszkowska, Maria
Wiłkomirska i kapelmistrz Dulin, - no i zaczęła się intensywna nauka,
trwająca do ostatnich przedwojennych wakacji.
Działalność Konserwatorium była naturalnie ściśle związana z cało
kształtem życia muzycznego. W Gdańsku istniało polskie Towarzystwo
Muzyczne, pozbawione jednak środków i działające nader anemicznie,
oraz chóry i zespoły amatorskie o starych i bogatych tradycjach. Ówczes
ne władze polskie w Gdańsku rozumiały znaczenie ruchu amatorskiego dla
krzewienia poczucia narodowego, pojmowały to jednak dość prymitywnie,
mało dbając o rzeczywiste umiejętności i artystyczny poziom poszczegól
nych zespołów. Hołdowały poglądowi o dwoistości kultury - elitarnej
i masowej. Spotykałem się w swojej działalności z tezą, że dla malucz
kich wystarczy amatorszczyzna, w złym tego słowa znaczeniu. Kiedy w zna
nym i zasłużonym dla upowszechnienia kultury muzycznej Gdańska,
chórze „Cecylia" zabrakło dyrygenta nie wahałem się zaproponować swo
jej kandydatury. Zawsze uważałem, że z powodzeniem można łączyć za
wodową pracę muzyka z aktywnym uczestnictwem w ruchu amatorskim.
Do Chóru, który składał się z pracowników umysłowych i fizycznych naj
różniejszych profesji, przystąpiło wielu zawodowych śpiewaków i muzyków.
Z repertuaru usunęliśmy wszelki banał. Mieliśmy ambicję uprawiania naj
lepszej muzyki, możliwie na najwyższym poziomie. Staraliśmy się nie tyl

ko odpowiadać na społeczne zapotrzebowania, ale również je kształto
wać. Przede wszystkim upowszechnialiśmy muzykę polską i to od pieśni
Gomółki z tekstami Kochanowskiego po utwory Maklakiewicza, Nowowiej
skiego, Noskowskiego i Szymanowskiego. Mieliśmy olbrzymie audytorium.
Dawaliśmy w Gdańsku 50 koncertów rocznie, a na ogólnopolskich kon
kursach i festiwalach zdobywaliśmy najwyższe uznanie. Wspominam więc
tę działalność szczególnie mile.
Byłem również viceprezesem gdańskiego Towarzystwa Muzycznego i uda
ło mi się nakłonić żonę ówczesnego Komisarza Generalnego RP w WMG,
panią K. Papee, do objęcia prezesury, dzięki czemu Towarzystwo uzyskało
nieco środków finansowych. Z licznych koncertów jakie organizowaliśmy
w Gdańsku i Gdyni, pamiętam m.in. występy Witolda Małcużyskiego, Hen
ryka Sztompki, Haliny Latoszewskiej, Edwarda Bendera, Ireny Dubiskiej,
Eugenii Umińskiej, Wacława Niemczyka, Zdzisława Roesnera i Marii Wił
komirskiej. Dawaliśmy także całe cykle audycji szkolnych, -połączonych
z prelekcjami ,o muzyce polskiej i światowej. Z inicjatywy Towarzystwa
przyjechała do Gdańska — trzecią klasą osobowym pociągiem, bo na
więcej nie starczyło pieniędzy — Filharmonia Warszawska, która pod moją
dyrekcją dała dwa koncerty symfoniczne w hali, sportowej w Gdańsku —
obecnej siedzibie Opery i Filharmonii Bałtyckiej oraz w auli gdyńskiej
Szkoły Morskiej.
Jak powszechnie wiadomo, w miarę narastania szowinizmu hitlerow
skiego, stosunki polsko-niemieckie na terenie Gdańska układały się coraz
trudniej i dramatyczniej. Wszelka działalność Polonii Gdańskiej, także
oświatowa i kulturalna była paraliżowana i spotykała się z rozmaitymi ofi
cjalnymi i nieoficjalnymi szykanami. Jedynie w dziedzinie muzyki było ja
koś lżej. Polskie koncerty a nawet publiczne popisy uczniowskie miały
bardzo dobre recenzje w niemieckiej prasie gdańskiej. Mimo istnienia
w Gdańsku niemieckiej szkoły muzycznej, wielu Niemców wolało uczęsz
czać do Polskiego Konserwatorium. Polscy muzycy w Gdańsku koncertowali
z niemieckimi zespołami. W czasie letnich sezonów zapraszano mnie do
koncertów w sopockiej Operze Leśnej i muszli na molo. Koncerty te sta
nowiły dobrą okazję do prezentowania naszej sztuki i zapoznawania spo
łeczeństwa niemieckiego z polską muzyką, która cieszyła się dużym zain
teresowaniem i wysokim, często najwyższym uznaniem. Jeszcze wiosną
1939 roku koncertowałem w Monachium. Ale w kilka miesięcy potem, na
dwa dni przed hitlerowską agresją musiałem wraz z siostrą, profesor Marią
Wiłkomirską, uchodzić z Gdańska, chroniąc się u przyjaciół w Gdyni. 31
sierpnia, ostatnim odchodzącym z Gdyni pociągiem, zdołaliśmy szczęśli
wie dotrzeć do Warszawy. Jestem przekonany, że gdyby nam się to nie
udało, spotkałby nas tragiczny los jakże wielu mieszkańców Gdańska
i Gdyni, zamordowanych przez gestapo w Stutthofie czy Piaśnicy. Znisz
czony został cały dobytek pozostawiony w gdańskim Konserwatorium i na
szym mieszkaniu we Wrzeszczu wraz z bezcennymi dla nas pamiątkami
muzycznymi. Uratowałem jedynie zabraną z sobą wiolonczelę...
Mój drugi .okres gdański przypadł na lata 1952-1957 i trwał również
ponad pięć lat, lecz przebiegał w zupełnie odmiennych, nieporównywal
nych, nowych warunkach, którym początek dał rok 1945. Są to jednak
niezbyt odległe lata, zapewne żywą jeszcze tkwiące w pamięci nawet
młodszych mieszkańców Wybrzeża, więc i na wspomnienia chyba za
wcześnie. Naturalnie powrót do Gdańska był dla mnie głębokim przeży
ciem. Wzruszające było powitanie Anity Romanowskiej, która wystąpiła
w imieniu dawnej Polonii gdańskiej. Pragnę powiedzieć, że kiedy powie
rzano mi dyrekcję artystyczną Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej,
Filharmonia Gdańska była* już jedną z lepszych orkiestr symfonicznych
w kraju, a Opera Bałtycka wykształciła się z fascynującej, nowatorskiej
formy Studia Operowego, powstałego w Gdańsku po wyzwoleniu głównie
za sprawą twórczego wysiłku wybitnego reżysera profesora Wiktora Bregy.
W instytucji tej miałem okazję współpracować z bardzo uzdolnioną mło
dzieżą — był wśród niej również uczeń naszego przedwojennego Konser
watorium, tenor operowy Jan Gdaniec — oraz wieloma wybitnymi arty
stami, przede wszystkim z wokalistą profesorem Beliną-Skupiewskim
i choreografem, profesor Janiną Jarzynówną-Sobczak. O Państwowej Wyż
szej Szkole Muzycznej, która miała swoją siedzibę w Sopocie, mogę po
wiedzieć, że dopiero tutaj i dopiero teraz zaistniały warunki, w których
mogłem stworzyć po raz pierwszy w życiu klasę wiolonczelową, odpowia
dającą poziomowi wyższej szkoły.
— No, a jeśli chodzi o „Kantatę Gdańską", to w pewnym sensie wyra
ża ona mój osobisty stosunek do tego miasta, ale główną inspirację
czerpałem z wielowiekowej, równie bogatej co dramatycznej historii Gdań
ska oraz ogromnych, współcześnie tu się dokonujących przeobrażeń spo
łecznych. Tekst ipoetycki do Kantaty napisała Stanisława Fleszarowa-Muskat. Prawykonanie Kantaty odbyło się w dziesiątą rocznicę wyzwole
nia Gdańska, w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej w ramach
II Festiwalu Muzyki Polskiej...
EDGAR MILEWSKI
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Nina Smolarz

przeciwko „psim budom"
Polska ma 510 kilometrów wybrzeża morskiego. Pas nadmorski
województwa gdańskiego ma 260 km, pierwszą jego strefę (o głębo
kości 3 km) zamieszkuje łącznie z Trójmiastem 640 tys. mieszkań
ców stałych, a w sezonie letnim tylko’'w 1965 r. odwiedziło ją
2,7 min turystów. Ruch turystyczny nabiera coraz większego roz
machu. W roku 1958 woj. gdańskie przyjęło 1,2 min turystów,
w r. 1965 3,5 min, a w r. 1967 przez samo Trójmiasto przewinęło się
około 2 min.
Obecny stan zagospodarowania turystycznego jest niewłaściwy.
Buduje się dużo, ale często w sposób bezmyślny, przynoszący duże
straty ekonomiczne. Ośrodki wczasowe, budowane przez różnych in
westorów o różnej zamożności, są albo bardzo kosztownymi i luksu
sowymi pensjonatami, zapewniającymi maksymalne wygody, albo
częściej, obiektami składającymi się z bardzo prymitywnych domków
,,campingowych” bez urządzeń sanitarnych i odpowiedniego zagospo
darowania terenu. Wzrastające zainteresowanie ludzi turystyką spo
wodowało, że każdy, nawet najmniejszy zakład pracy, chce wybu
dować własny ośrodek wczasowy. Niestety często pieniędzy starcza
tylko na wybudowanie popularnie tak zwanych „psich bud”. Jeden
inwestor nie jest w stanie urządzić i uzbroić terenu ośrodka wcza
sowego. Dlatego powstała słuszna tendencja łączenia środków kilku
inwestorów — każdy z nich oddzielnie buduje pomieszczenia sypialne
i jadalne, razem płacą za doprowadzenie wody, kanalizacji, światła,
razem budują obiekty do wspólnego użytkowania przez wszystkich
wczasowiczów: pomieszczenia klubowe, boiska sportowe, sale gier,
zabaw, baseny kąpielowe, itp. Wymaga to opracowania wzorcowego
modelu nie tylko jednego ośrodka wczasowego, ale całego zespołu
ośrodków wczasowych z wyłonieniem urządzeń do wspólnego inwes
towania przez różne zakłady pracy.
W maju 1967 r. Gdański Oddział Stowarzyszenia Architektów Pol
skich ogłosił konkurs otwarty na koncepcję wzorcowego nadmor
skiego zespołu wypoczynkowo-turystycznego. Głównym zadaniem po
stawionym uczestnikom było ułożenie właściwego programu i poda
nie odpowiedniego układu przestrzennego całego zespołu jak i po
szczególnych jego ośrodków. Do tej pory nie było modelu, nie było
wzorców, które można by modyfikować, brak było ustalonego poglądu
na prawidłowe zagospodarowanie wczasowych miejscowości nad
morskich. Dla budownictwa mieszkaniowego ustalone są normy,
normatywy (nie zawsze słuszne) katalogi, które zmieniają projekto
wanie z pracy koncepcyjnej na mechaniczną. W turystyce jeszcze
tego nie ma, stąd projektowanie w tej dziedzinie jest ciekawsze ale,
jednocześnie trudniejsze, bo architekt przyzwyczajony do robienia
składanek z gotowych elementów nie zawsze wie co ma robić, gdy
te elementy trzeba ustalać samemu. Do tej pory uczestnicy polskich
konkursów architektonicznych skarżyli się zawsze na zbyt zawężone
warunki konkursów, tym razem narzekali na nieuściślone warunki.
Oprócz stworzenia modelu teoretycznego wymagane było sprawdze
nie go na przykładzie konkretnej miejscowości — Karwi. Wymagane
były również propozycje architektoniczne obiektów f urządzeń wcza
sowych. Ponieważ czas dla ewentualnej realizacji przewidziano na
najbliższe dziesięć lat, konieczne było stosowanie dostępnych obecnie
materiałów budowlanych, możliwych do zrealizowania u nas rozwią
zań konstrukcyjnych itp. co nie pozwalało projektantowi pozostawać
w sferze marzeń o dalekiej i pięknej przyszłości.
Konkursem zainteresowały się niemal wszystkie środowiska archi
tektoniczne Polski: Kraków, Warszawa, Katowice, Łódź, Koszalin.
Odzwierciedleniem stopnia trudności konkursu jest fakt, że przy
dużym zainteresowaniu się architektów konkursami złożono tylko
11 prac, mimo że wykupiono 112 warunków konkursu.
W listopadzie br. po miesięcznych burzliwych obradach jury,
ogłoszono wyniki.
I nagroda — Brunon Wandtke i Wojciech Dworski — SARP
Gdańsk;
III nagroda — siedmioosobowy zespół SARP Kraków;
II i IV nagrody nie przyznano.
Jest to pełny sukces młodych gdańskich architektów. Mgr inż. arch.
Brunon Wandtke — pracownik Zespołu Turystycznego Wojewódzkiej
Pracowni Urbanistycznej w Gdańsku, autor szeregu planów zagospo
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darowania przestrzennego wielu miejscowości turystyezno-wczasowych jest głównym projektantem modelu programowo-przestrzen
nego oraz planu szczegółowego Karwi. Architektoniczną część kon
kursu opracował mgr inż. arch. Wojciech Dworski, kierownik zespołu
Biura Projektowego „Inwestprojekt” w Gdyni, mający poważne
osiągnięcia realizacyjne w, nadmorskim budownictwie wczasowym.

Nagrodzony projekt przedstawia mgr inż. arch. B. Wandtke:
— Projektowany zespół na cztery tysiące miejsc zlokalizowany jest
za pasem zalesionych wydm. Składa się z dwóch równoległych do
plaży pasm ośrodków wczasowych spiętych wewnętrznym pasem
ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych. Podstawowym elemen
tem są dwa zespolone ze sobą ośrodki wczasowe, każdy z nich na
300 miejsc. Połączenie dwóch ośrodków wczasowych daje możliwość
wspólnego wykorzystywania urządzeń klubowych. Oprócz wartości
funkcjonalnych i kompozycyjnych otrzymano konkretne korzyści
ekonomiczne. Wewnętrzny pas rekreacyjny przeznaczony jest na
urządzenia sportowe, rozrywkowe, zabawowe, baseny kąpielowe
i plaże. Pas ten wyłączony jest z ruchu kołowego a układ przejść
spacerowych łączy ośrodki wczasowe z centralnym ośrodkiem usłu
gowym, plażą morską i lasem. Centralny ośrodek usługowy obsługuje
nie tylko zespół wczasowy, lecz także istniejące osiedle. Jest on
połączony z plażą reprezentacyjnym dojściem zakończonym pomos
tem spacerowym. Prostopadle do tej trasy, wzdłuż wydm przebiega
promenada widokowa, przy której znajdują się kawiarnie, smażalnie
ryb itp.
Proponowany układ komunikacyjny ma tę zaletę, że w pierwszym
etapie budowy zespołu korzysta się z istniejących dróg, natomiast
w drugim, końcowym etapie, wybudowana będzie obwodnica zapew
niająca wyłączenie zespołu z ruchu przelotowego.
Jednym z istotnych zagadnień inżynieryjnych było przystosowanie
podmokłych terenów Karwi do zabudowy, Problem ten rozwiązano
następująco. Zamiast drogiego osuszania względnie zasypywania
podmokłych gruntów, nagrzaną słońcem wodę odprowadza się dre
nami do wybudowanych w wewnętrznym pasie rekreacji basenów
kąpielowych. W okresie suszy projektuje się przepompowywanie
do basenów wody morskiej.
Uważamy, że skala architektury powinna dawać możliwość prawi
dłowego powiązania jej z otaczającą przyrodą i stworzenia właści
wych warunków dla wypoczynku, dlatego nasza koncepcja przewi
duje zabudowę wyłącznie pawilonową dwukondygnacyjną. Krajobraz
nadmorski nie znosi form dynamicznych i agresywnych.
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Jest taki zwyczaj w SARP, że po rozstrzygnięciu konkursu
organizuje się wystawę prac konkursowych i co ważniejsze otwartą
dyskusję pokonkursową. Zwykle zamieszcza się o tym notatkę w pra
sie. Niestety, albo ogłoszenie jest zbyt małe, albo zainteresowanie
problemami naszej urbanistyki i architektury wśród społeczeństwa
jest nikłe, bo mimo, że dyskusje są otwarte, zjawiają się na nich
prawie sami architekci. A szkoda, bo podczas tych dyskusji powinno
dojść do polemiki między twórcami architektury a jej odbiorcami.
Odbywają się rozmowy odbiorca — twórca w sensie inwestor —
architekt, a użytkownik narzeka w domu. W dyskusji po konkur
sie (o którym wyżej) wynikło kilka dość istotnych problemów. Nie
które z nich przytoczę dlatego, że wymagają szerszej dyskusji.
Domy wczasowe czy campingowe, budownictwo trwałe czy nie
trwałe? Odpowiedź na to pytanie przyniosło samo życie. Już dobrych
kilka lat temu, gdy budownictwo obiektów wczasowych wyraźnie
nie nadążało za coraz liczniejszymi wyjazdami ludzi na wczasy roz
poczęła się w turystyce epoka masowego stawiania nietrwałych domków, niesłusznie zwanych campingowymi (niesłusznie, bo nie służyły
one campingowi, a dwutygodniowym turnusom wczasowym). Wyda
wało się, że owe domki dzięki którym tanio i szybko można było
zbudować całe ośrodki wczasowe, są osiągnięciem naszej myśli eko
nomicznej. Budownictwo to jednak jest tylko pozornie tanie.*) Weźmy
np. ośrodek wczasowy na 200 osób. Przy zastosowaniu domków „cam
pingowych” i prawidłowym zagospodarowaniu terenu ośrodek zaj
muje powyżej 2 ha, a przy zastosowaniu zabudowy pawilonowej
2-kondygnacyjnej niecały 1 ha. Koszty budowy obu ośrodków zbli
żone są do siebie, dzięki temu, że przy budowie małych domków7
znacznie wzrasta koszt uzbrojenia terenu. Nakłady, są zbliżone,
a użytkowanie budynków nietrwałych jest droższe i bardziej kło
potliwe, bo wymagają one częstych napraw, nie są zabezpieczone
na okres zimowy, przemakają i przemarzają nie tylko same domki,
lecz także sprzęt w nich przechowywany.
Budownictwo, to spowodowało olbrzymią dewastację terenów. Lo
kalizowane często tuż za wydmami niszczy słabe poszycie leśne
w przeciągu dwóch sezonów, w ciągu kilku lat usycha las (np. w Łe
bie). Są to straty ekonomiczne. Takie budownictwo powoduje również
straty społeczne. Zmęczony pracą człowiek ucieka z zatłoczonego
miasta, z hałaśliwej fabryki, z gwarnego biura na wczasy, żeby
wypocząć, nabrać sił do dalszej, wielomiesięcznej pracy. Powinniśmy
mu zmienić warunki na lepsze, a nie na gorsze, zapewnić prawdziwy
odpoczynek i prawdziwy kontakt z przyrodą.
Jak przedłużyć sezon? To istotny problem dla naszych nadmor
skich miejscowości wczasowych, które ożywają tylko na cztery mie
siące w roku, a przez pozostałe osiem miesięcy wyludniają się,
plaże są puste, restauracje i kioski pozamykane, domki campingowe
rozmakają, nawet piękne domy wczasowe mają tylko jednego psastróża i ani jednej żywej duszy. W omawianej wyżej Rracy konkur
sowej przedstawiono ciekawą propozycję przedłużenia sezonu przez
wybudowanie w środku zespołu wczasowego basenów kąpielowych
z podgrzewaną wodą, z przylegającymi do nich plażami południo
wymi, terenami zielonymi i sportowymi. W lecie będą one dodatko
wą atrakcją, a w chłodniejsze dni kwietnia i października, gdy
wieje ostry morski wiatr i woda w morzu jest zimna umożliwiają
korzystanie z kąpieli wodnych i słonecznych w miejscowościach nad
morskich. Pomysł ten jest w stanie ożywić wczasowisko nadmorskie
najwyżej o dodatkowe dwa miesiące.

Jak wykorzystać istniejące urządzenia turystyczne zimą? W kon
kursie niektórzy autorzy próbowali rozwiązać ten problem i to
niekiedy w dość zaskakujący sposób. W jednej z prac zapropono
wano, by pawilony wczasowe przeznaczać zimą na magazynowanie
warzyw i owoców. Można by się wtedy skusić na wczasy jabłkowe,
malinowe itp., zachodzi jednak obawa, że autor tego pomysłu mógłby
nagle trafić na zapłakane wczasy cebulowe.
Ponieważ domy wczasowe mają przeznaczenie mieszkalne, niech
mieszkają^ w nich ludzie i latem i zimą. Nie wszyscy szukaja pod
czas zimowego urlopu szumu i gwaru Zakopanego, nie wszyscy
chcą się bawić, jeździć na nartach i podrywać dziewczyny. Wielu
ludzi szuka spokoju, całkowitego oderwania się od rzeczywistości.
Życie narzuca człowiekowi tak zwariowane tempo, że marzy on
choćby o kilku dniach ciszy i wypoczynku.
Zakochani — chcą być zdała od świata.
Pisarze, malarze, poeci — chcą ciszy, warunków do pracy, których
nie mają w mieszkaniach typu M4.
Przyjadą tutaj studenci i naukowcy pracować twmrczo.
Zresztą, kto wie, kto jeszcze zapragnie wybrać się na „wczasy
ciszy”? Wczasy te musiałyby zapewniać lepsze, niż normalnie wa
runki zakwaterowania i organizacji żywienia.
Następnym rodzajem wczasów nad morzem w martwym sezonie
powinny być wczasy świąteczne. Obecnie coraz mniej rodzin chce
spędzać święta w domu. Kobieta pracująca nie chce tych niewielu
wolnych dni w roku poświecić na pracę w kuchni, woli wyjechać
z mężem i dziećmi na. wczasy, także na wczasy nad morze.
A konferencje i zjazdy, których jest co roku więcej i dla których
coraz trudniej znaleźć miejsce, również można by przenieść dc pus
tych nadmorskich domów wczasowych.
Zagospodarowanie wydm jest problemem dyskusyjnym. Obecne
przepisy zabraniają wchodzenia z zabudową na wydmy. Sztuczna,
administracyjna ich ochrona nie zapobiega niszczeniu. Ustawienie
wzdłuż wydm strażników i grożenie mandatami powinniśmy zastą
pić mądrym zagospodarowaniem wydm.
Forma wczasów przechodzi kolejne etapy rozwoju. Mija moda na
domki campingowe, rozpoczyna się budowa lekkich pawilonów wcza
sowych, może następnym etapem będzie budowa dużych domów
wczasowych o pełnym komforcie bezpośrednio związanych z plażą.
Jedno jest pewne: musimy tworzyć własną architekturę, silnie zwią
zaną z polskim krajobrazem, wynikającą z naszych potrzeb i możli
wości. Siła i oddziaływanie naszej architektury powinny opierać się
na jej odrębnym charakterze, na indywidualności, czego nigdy nie
osiągniemy kopiując nawet najlepsze wzory zachodniej architektury.
Dlatego zanim konieczna będzie budowa gigantów wczasowych na
plażach i możliwa budowa ośrodków wczasowych na wyspach pły
wających stwórzmy dobrą, ładną, i wygodną architekturę wczasową.
W konkursie na model nadmorskiego zespołu wczasowo-turystycz
nego nie przeznaczono żadnej pracy do realizacji. Czy nie należa
łoby w takim razie ogłosić jeszcze konkursu realizacyjnego po to,
żeby zrealizować na razie choć jeden przykładowy zespół, żeby prze
łamać w naszym społeczeństwie (głównie u inwestorów) pewne
błędne sposoby myślenia?
*) Ciekawe porównanie kosztów inwestowania obiektów trwałych i tym
czasowych na przykładzie kilkunastu obiektów wczasowych w woj. gdańskim
przeprowadził kierownik Zespołu turystycznego Wojewódzkiej Pracowni
Urbanistycznej w Gdańsku mgr ,inż. arch. Andrzej Walicki w opracowaniu
pt. „Problemy zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego miejscowości
nadmorskich województwa gdańskiego”.
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kwiaty
dla debiutów
w ubiegłym roku, a więc nie
zbyt dawno, Związek- Literatów
Polskich ustanowił Nagrodę Mło
dych, nawiązując do przedwojen
nej tradycji literackiej. Tradycji
twórczej i wartej wskrzeszenia,
jeśli zważyć, że ujawniła i wy
różniła ona debiuty tak wybit
nych z czasem pisarzy jak Je
rzy Andrzejewski czy Stanisław
Piętak. Nową, przyznaną po raz
pierwszy Nagrodę Młodych imie
nia szczerze oddanego przyjacie
la młodzieży literackiej Wilhel
ma Macha otrzymał Piotr Woj
ciechowski za książkę Kamienne
pszczoły. Książkę, którą krytycy
i recenzenci zdołali już okrzyk
nąć debiutem objawionym i ksią
żką znaczącą w naszym życiu li
terackim. Mowa o krytykach
czasopism literackich i kultural
nych, posiadających jak wiado
mo wciąż niedostateczny zasięg
czytelniczy, bowiem wielkonakła
dowa prasa terenowa nie opubli
kowała dotąd nawet jakiejś szer
szej informacji. Zapewne podob
nie jak nasze regionalne czaso
pismo nie otrzymała recenzyjnych egzemplarzy. Ustalony w
zamierzchłych czasach schemat
przydzielania regionalnym re
dakcjom jedynie regionalnych
wydawnictw działa widocznie na
dal. Czytelnicy Wybrzeża nic za
tem lub bardzo niewiele wiedzą
o nowym i ważkim zjawisku li
terackim. Zwłaszcza, że i Dom
Książki nic nie uczynił, aby fakt
ten eksponować. W niektórych
gdańskich księgarniach książki
w ogóle nie było, w innych nie
wiedziano o Nagrodzie Młodych.
Portret młodego pisarza w księ
garskiej witrynie? Kwiaty pod
jego pracą? To się w gdańskich
księgarniach nie zdarza. To się
praktykuje. W setną rocznicę
śmierci.
oto jak wiele jeszcze niedostat
ków w naszym życiu kultural
nym ujawnia jedno wydarzenie.
Jedno?
nakładem warszawskiej spół
dzielni wydawniczej Książka i
Wiedza ukazała się na przełomie
starego i nowego roku praca Jó
zefa Wójcickiego pod interesują
cym, szczególnie mieszkańców
Wybrzeża, tytułem Tysiąc lat Pol
ski nad Bałtykiem. Praca z
punktu historycznego ogromna, z
punktu czytelniczego bardzo, a
bardzo pożądana. Książka rów
nież wyróżniona, specjalną, do
roczną nagrodą ministra żeglu
gi. I co powiecie? — nabyłem ją
przypadkiem w ulicznym kiosku.
O Santa Polonia! — jak mawia
inny młody, pisarz, niegdyś zwią
zany z Wybrzeżem i drukujący
w Literach, Edward Stachura.
oczywiście to bardzo chwaleb
ne, że dobre popularnonaukowe
książki nabyć można na peronach
dworców kolejowych, morskich
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czy lotniczych oraz wszelkich in
nych skrzyżowaniach naszych co
raz
bardziej
przyspieszanych
dróg. Przede wszystkim jednak
winny znaleźć się w księgarniach
i to nie przypadkiem lecz na
świadomie eksponowanym miej
scu. Obawiam się, że wzrastająca
tendencja
do
przekształcania
kiosków Ruchu w wielobranżowe
domy towarowe zagraża w nie
jednym przypadku społecznie po
jętemu kolportażowi książki i
prasy. Zdarzają się przy tym i
drastyczne przykłady, jak ten z
albumem medalierskim Sebastia
na Dadlera, przymarzniętym z
jednej strony do zaśnieżonej szy
by kiosku, a z drugiej przywa
lonym środkami antykoncepcyj
nymi najtańszego typu Eros. Al
bum ukazał się w nakładzie jed
nego tylko tysiąca egzemplarzy,
a okazał się jednym z najcenniej
szych i najdroższych zarazem osiągnięć edytorskich Gdańskiego
Towarzystwa Naukowego i To
ruńskiej Drukarni Dziełowej. Po
za autorem Adamem Więckiem
pracował nad tym albumem do
kumentującym polskość Gdańska
i piękno jego sztuki wieloosobo
wy międzynarodowi zespół, od
Leningradu via Praga,
Rzym,
Strassburg, Paryż, Hamburg, Ber
lin, Drezno, do Kopenhagi i
Sztokholmu. Książka jest dziś
nie do zdobycia w księgarniach
naukowych i artystycznych. I
nawet jeśli tylko jeden jej eg
zemplarz uległ opisanemu za
przepaszczeniu, należałoby się
nad tym zastanowić.
codzienna praktyka dostarcza
niestety więcej, bardzo zresztą
rozmaitych, dowodów niekompe
tencji, nieoperatywności, nieelastyczności w dziedzinie upow
szechniania książki. Wydawnic
two Morskie opublikowało osta
tnio książkę, która na mój dzien
nikarski nos z pewnością zacie
kawi nie tylko ludzi morza, a
nawet ma szansę bestselleru
wśród tak modnych i poczytnych
obecnie pamiętników. Książka
Aleksandra Rylkego W służbie
okrętu, jest bowiem rodzajem
pamiętnika inżyniera i konstruk
tora okrętowego,
wieloletniego
profesora i dziekana Politechni
ki Gdańskiej oraz eksperta na
szej Marynarki Wojennej. Piszę
na nos, gdyż książki dotąd nie
zdołałem jeszcze przeczytać ani
nawet dokładnie przejrzeć. Fa
talnym wzorem gdańskich tram
wajów także gdyńskie wydawnic
twa zjawiają się stadami. W no
worocznej
poczcie
znalazłem
dwie paczki Wydawnictwa Mor
skiego zawierające kilkadziesiąt
książek — niemal całą produk
cję ostatniego półrocza. Niektóre
z tych książek ukazały się na
rynku, jesienią ubiegłego roku i
zniknęły już z księgarń podczas

gdy ich egzemplarze okazowe i
recenzenckie dopiero teraz dotar
ły do redakcji. Jak wobec takiej
praktyki wywiązywać się z pod
stawowych względem czytelni
ków obowiązków szybkiej i rze-.
telnej informacji? Jak, o Santa
Polonia?!
śpieszę więc przynajmniej od
notować co ciekawsze i cenniej
sze tytuły oraz podkreślić z ca
łym uznaniem rozszerzający się
stale krąg autorski i tematyczny
naszego Wydawnictwa. Poza wy
mienionym pamiętnikiem nestora
polskiego budownictwa okręto
wego chciałbym zwrócić uwagę
czytelników przede "wszystkim na
gawędziarskie wspomnienia emerytowanego kapitana żeglugi
wielkiej Tadeusza Szczygielskie
go, dedykowane młodemu poko
leniu polskich marynarzy. Przy
jemna to lektura i pouczająca,
złożona z wrażeń i doświadczeń
zebranych przez autora w ciągu
wielu lat i licznych rejsów Pod
obcą i polską banderą. Mniej au
tentyczne, bardziej beletryzowane walory prezentują Opowieści
z messy Andrzeja Perepeczki,
marynarza znacznie młodszego
lecz dość już znanego z łam Mo
rza. Z pewnością wszyscy miłoś
nicy morza powitają z radością
autobiografię równie sławnego
żeglarza co pisarza Alana Villiers’a wydaną w przekładzie Ta
deusza Borysiewicza z tytułem
Pod żaglami. I chyba każdy czy
telnik tej książki dochodzi w
końcu do tej samej konkluzji co
autor: póki na szerokim oceanie
wieje swobodny wiatr, powinno
jeszcze znaleźć się miejsce dla
żaglowca. Tadeusz Borysiewicz
udostępnił także naszemu czytel
nikowi Sól morza, dzieło znane
go w świecie pisarza marynisty.
Edouard’a Peisson’a. I choć i ta
książka dojrzała w marynarskim
żywocie zdaje się jednak w peł
ni należeć do literatury pięknej,
a więc i podlegać kryteriom ar
tystycznym, które w Literach są
domeną Michała Misiornego. Z
mojej natomiast półki chciałbym
jeszcze wskazać czytelnikom roz
szerzone i uzupełnione wznowie
nie pracy kpt. ż.w. Jerzego Li
pińskiego Druga wojna światowa
na morzu. Pracy, która na sied
miuset stronach ukazuje i przy
pomina gigantyczne zmagania ja
kie toczyły się tak niedawno na
wszystkich morzach świata. Sta
ranne wydanie tej pracy w na
kładzie — 20 tysięcy egzempla
rzy — pozwalające na pełne za
spokojenie potrzeb bibliotek pu
blicznych wydaje mi się jednym
z najważniejszych osiągnięć pro
gramowych i edytorskich Wy
dawnictwa Morskiego w roku
1967.
sporo się ostatnio mówiło i pi
sało o niedostatkach popularyza

cji literatury naukowej, zwłaszcza
społeczno-politycznej. Od pięt
nastu lat działa w Gdyni Ośro
dek Nauk Społecznych i Wojsko
wych Marynarki Wojennej. Za
lążkiem Ośrodka był Wieczoro
wy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu z podstawowymi dyscy
plinami
materializmu
dialek
tycznego i historycznego, oraz
historii polskiego i radzieckiego
ruchu robotniczego. Dzięki współ
pracy wybitnych naukowców oraz utworzenia stałych punktów
konsultacyjnych kilku wyższych
uczelni Ośrodek poważnie rozbu
dował swój program w trzech
podstawowych kierunkach: szko
leniowym, naukowym i wydaw
niczym, obejmując między inny
mi takie dziedziny wiedzy jak
ekonomia, prawo, pedagogika, hi
storia i geografia. Przy Ośrodku
działają dziś koła naukowe wie
lu polskich towarzystw nauko
wych, koła skupiające marynar
ską kadrę dyplomantów wyż
szych uczelni i młodych pracow
ników nauki. Z opublikowanych
danych Ośrodka wynika, że już
40°/o oficerów naszej Marynarki
Wojennej .posiada dyplom ukoń
czenia wyższych studiów, a bar
dzo znaczny procent młodej kad
ry kontynuuje studia w Ośrodku
bądź na wyższych uczelniach
wojskowych i cywilnych. Otrzy
małem niedawno trzeci już z ko
lei Rocznik Ośrodka Nauk Spo
łecznych i Wojskowych Mary
narki Wojennej i nie tylko prze
czytałem tę księgę — liczy blis
ko trzysta stron dużego formatu
i jest ilustrowana bogatym ma
teriałem dokumentacyjnym — z
najwyższym
zainteresowaniem
ale chwilami czułem się tak od
młodzony, jak student pasjonują
cej morskiej akademii. Rocznik
zawiera cztery zasadnicze, działy:
historii marynarki wojennej, pra
wa morskiego, ekonomiki wojen
nej i pedagogiki wojskowej.
Wśród grona autorskiego są za
równo debiutujący w pracy na
ukowej oficerowie naszej mary
narki jak i znane autorytety
wojskowe i naukowe, między in
nymi profesor dr Stanisław Matysik, prof, dr Tadeusz Łodykowski, docenci dr Marian Pel
czar, dr Janusz Chechliński, dr
Alfred Czermiński, kontradmirał
Grzenia-Romanowski,
kontrad
mirał Mieczysław Grudzień, ko
mandorzy porucznicy mgr Lud
wik Dutkowski i mgr Stanisław
Janicki, dr Bolesław Hydzik —
nie sposób wszystkich wymienić.
W sumie cenny dorobek, a także
dowód postępu i rozwoju nauk
społecznych i wojskowych w za
kresie problematyki morskiej.

edgar milewski

REINER KUNZE — urodził się w 1935. W Lipsku ukończył studia filozo
ficzne. Wydał kilka tomików wierszy. Jest jednym z czołowych tłumaczy
poezji czeskiej dla obu państw niemieckich. Mieszka obecnie w Greiz (NRD).
Poniższe wiersze pochodzą z tomiku — „Widmungen” („Dedykacje”). Nie jest
to pierwsze spotkanie z polskim czytelnikiem. M. in. wiersze jego publikowano
w „Nurcie”, w „Ńadodrzu” i w „Faktach i Myślach”.

Reiner Kunze

dedykacj e
Przyjazd do mego miasta
(jesień 1961)

I.
Przechodząc granicę wielkiego przeżycia,
marznąć jeszcze w niemym płaszczu podróży,
idę znowu
przez moje miasto.
Ono uwalnia
poranek z ciszy.
Tikanie obcasów w zaułku,
dzwonienie,
które odprysku je od tramwajowego dzwonka,
zacne trzaskanie drzwiami właściciela auta,
sikawka
dla iluzji rosy na asfalcie
obniżają głos dzwonu zmęczenia nad miastem.
Nuci półgłosem.
Słońce otwiera świt.
Miasto
wypuszcza wszystkie barwy na ulicę.
Pastele elewacji już są
i nagle:
Ja jestem pierwszy! Nie, ja! Ja!
Ze składnicy tramwajów
zakręca z wizdem słoniowa kość,
z garażu się toczą —
światełko znaku „taxi”
szaironiebieski milicji,
seledyn jakiegoś samochodu,
czerwień straży pożarnej,
czerń miejskiego karawanu,
ciemna zieleń „łączności”.
Miasto
miesza zapachy do barw —
zapach skóry ze sklepu Iz obuwiem
którego drzwi otwarte
przemieszcza miotłą sprzątaczka,
zaduch piwa z wentylatora knajpy,
perfumy mydeł z drogerii,
woń palarni kawy,
zapach ryb „Centrali Rybnej”,
zapach tytoniu z pudełka kiosku,
pleśń korytarjza,
duszne powietrze z okien
mego fakultetu.
Lawenda, fiołki, róża
rozlepiane
jednym tchnieniem.
Idę w pobliżu
obmywanej skóry młodej kobiety.
Trująca, słodka, odrzucająca
łupina
mojego miasta.
II.

Przebudzenie w Strekov
Przetaczanie wyszczekało mą trzeźwość,
minuty nocy
dopchnięte do składu pociągów dnia,
aż szczęknęły.
Koła tranzytu do obu brzegów Łaby
przemielą każdą spekulację na wstępną
część ciszy.
Motocykl trzeszczy pod powiekami.
Sen malutki, który wrócić chce,
zdławiony zostaje tłokami silnika;
TATRA — „stojedenaście” rozrywa
go w wydechu.
Donośne trąbienie holownika:
kotwica ciemności gruchoce z dna rzeki.
Głośniki oznajmiają na peronie pierwszym
pierwsze myślenie
Pilny ludek, ci Czesi.
Tylko — mogliby trochę mniej hałasu czynić!
Niech ktoś powie sercu,
by nie biło głośno!
Przeraźliwie jak początkujący
trąbił motorowy do przedziału
Tak trąbi wieczorem HUNG ARIA — ekspres —
tylko bardziej muzycznie i o oktawę niżej, —
czasem też VINDOBONA.
Będę uciekał
zapachem nagiej skóry
(by coś więcej
niż wspomnienie uratować).
Niezliczone stuknięcia szyn
niszczą doszczętnie łąki mego snu.
Ktoś
zastuka ołówkiem w księżyc
i powie:
Dobry den! Ceskoslovenskä pasova kontrola.
Kam jedete, pane?
Wohin fahren Sie?
A ja powiem:
do pewnego źródła na południu Moraw
co usypia,
mech pod ramieniem.
I on
zasalutuje, jak gdybym
zaśpiewał hymn czechosłowacki.
A ja pojadę, pojadę...
By każdego ranka się budzić
jako poeta.
Budapest — Berlin!
Wien — Berlin!
Wstawaj, Kunze! Kiedyś znowu
pojedziesz do domu.
Przywieziesz kobietę,
co nie jest sztuką.
Lecz gdzie znajdziesz nowe wiersze?

Znam pewne źródło na południu Moraw,
co usypia,
mech pod ramieniem.
Jak nóż zagłębiam się pod łupinę
mojego miasta.
Kroję
aż do ziarna:
nawet nie zsączy kropli
takiej wody.
III.
Więc zostanę z mymi łzami
długo w podróży.
Będę
szedł w ciszy zalegającego hałasu,
karier, które do miejsc przykuwają
i do krawężników...
Przez światełka z napisem „taxi”,
krążenie przechodzi w elektron,
czarując drzewa,
gdy krzyżuje tory żółci,
przejdę,
.
^
t .
reflektory jego luksusu rzęsami rozdzielając...

Etiuda I
Również po ścięciu
umiera dńzewo w drzewie
powoli
Jak w człowieku człowiek
Zabrać mu
rdzeń,
wydrążyć go
To
czyni go użytecznym
(z tomiku „Etiudy” po
święconemu rzeźbiarce Elly-Viola Nahmmacher)

ODKRYCIE KOLUMBA
Piotr Bednarski
II NAGRODA W KONKURSIE GTPS
dziewiętnastym roku życia z trudem przebrnąłem przez
maturalne egzaminy i, otrzymując świadectwo dojrza
łości, poczułem się jeszcze bardziej bezradny, niż w rze
czywistością Czekała mnie jeszcze Komisja Wojskowa,
ale od tej możliwości odgrodził mnie mój cherlawy or
ganizm. Nigdy w życiu nie cierpiałem na żadne dolegliwości, ale
byłem tak chudy, że każdy z odrazą odsuwał się ode mnie. Nawet
podejrzliwy lekarz wojskowy rozłożył bezradnie ręce, zasłaniając się
przepisami.

W

— Dżentelmenie, czas brać się za coś uczciwego — powiedział
ojciec, przewracając w owłosionych palcach książeczkę wojskową. —
Ale pot nie będzie ci oczu zalewać, bo widzisz jaki z ciebie zdechlaczek. Z ciebie teraz wykapany urzędnik.
I zaczął szukać biurowej posady dla mnie. Taka posada tkwiła
w jego myślach od moich narodzin i przy każdej okazji o tym przy
pominał.
Ale moje marzenia biegły w innym kierunku. Po nocach pożerałem
setki książek, przetrawiałem upadki narodów i ciągnęło mnie w sze
roki świat. "Moja rozogniona wyobraźnia szukała ujścia i nie było
na to żadnej rady.
Nasz ród z dziada pradziada utrzymywał się z pracy rąk, więc
moja natura nie mogła sprzeniewierzyć się cechom, które odziedzi
czyłem. Czułem nieodpartą niechęć do ślęczenia za biurkiem.
W tajemnicy przed ojcem wypełniłem odpowiednie ankiety i wy
słałem do rybackiego przedsiębiorstwa w Kołobrzegu.
Tak zaczęła się nasza cicha walka. Po nocach dziękowałem Bogu
za ojcowe porażki, a w dzień wyczyniałem błazeństwa przed moż
nymi tego świata. Ale ojciec stał się nieugięty, szastał się na lewo
i prawo, stawiał wódkę. Ogarnęła go wściekła, uporczywa pasja.
Wszyscy obiecali pomóc, ale kończyło się na obietnicach. W tym
małym miasteczku wszyscy znali moje usposobienie i nikt nie miał
odwagi obciążać barki takim gnomem.
— Krwi mi brakuje — jęczała wieczorami matka. — W moich
żyłach jest sadza. Wpędzasz mnie do grobu, ty Hannibalu!
Hannibal było jej ulubionym powiedzeniem. Całą tkliwość wlewała
w to słowo, promieniując przy tym straszliwym zezem.
— Jestem inwalidą wojennym, mam medale — mamrotał do sie
bie ojciec, nie zwracając na nikogo uwagi.
Ojciec był oczytanym dziwakiem jakich mało. Przez całe lata
studiował wędrówki wyznań i mitów, zachwycał się Gandhim i wy
platał koszyki.
Co wtorek wypijał ćwiartkę wódki, zabierał wiklinowe twory
i szedł na targ. Baby z wypiekami na twarzy okrążały go i słuchając
niekończącej się tyrady kupowały wszystko, co im podsuwał.
Był uczestnikiem najprzeróżniejszych transakcji, wznawiał intrygi
i plotki, ale zawsze wypływał jak oliwa na wodę. Całe miasto znało
jego szaleństwa i sapliwą brawurę. Przy swoim wybujałym tem
peramencie był nieludzko cierpliwy, ale każda cierpliwość ma koniec.
Z truchlejącym sercem czekałem na rewelację.
— Boże, on znowu coś zmajstruje — jęknęła mama — on znowu
znosi te książki. Z niego wylezie filozof, że proszę siadać — i roz
płakała się. Potężne, rozlane piersi zaszamotały się trwożliwie pod
perkalikową bluzką.
— Bóg jest wszechmocny — ryknął ojciec, otwierając drzwi i wy
sypał książki — a mnie tej wszechmocy brak, ale ja ją wyłupię na
światło dzienne. Mój mózg nie zna lancetu. Tip top w mojej głowie.
A oni mówią: „Ten kalika to pomyleniec”. — Podniósł błękitne,
przekrowione oczy i zamrugał. — I co wy na to moi drodzy?
Przez otwarte okno nadpływał zmierzch, rzeźwe powietrze zapach
niało miętą, ponad konarami klonów stanął zmartwiały księżyc
i gwiazdy zaroiły się na Mlecznej Drodze.
Nad książkami, w milczącym uniesieniu, wisiały kanciaste, obna
żone bary. Siwe, zmierzwione włosy kłębiły się nad woskowym,
dalekim od tego świata, wysokim czołem. Stolarski ołówek pętał się
po kratkowanym papierze. Rozszalała dusza mojego ojca błąkała
się wśród cudzych mądrości.

18

— Kochaniuteńki — zamamrotała matka — usiądź przy stole, nie
doświadczaj mnie swoją manierą.
Zadygotałem i opierając się o parapet zobaczyłem wzniesione
dłonie.
— Precz z obejścia — zajęczał cicho. — W zafajdanej kiecce po
czątek mojej udręki.
Matka podniosła się z kolan, zaszurała kapciami i zniknęła w ła
zience.
Położyłem się w kącie i przez sen słyszałem szelest papieru i skrzyp
protezy. Przez całą noc ojciec grzebał się w książkach, recytował
zadziwiające wiersze i patrzył w okno spod nawisłych brwi.
A rankiem obudził mnie, zatarmosił i przytulił do piersi.
— Spij dżentelmenie — powiedział tkliwie i wyszedł. Słońce otu
lało jego srebrny zarost i kładło długi, zgarbiony cień na wilgotną
jezdnię.
— Dokąd tato? — krzyknąłem w okno.
Nie odpowiedział. Szedł przed siebie skulony w swojej nieprze
niknionej tajemnicy. Kuśtykał skrajem szosy i spluwał głośno. Prze
chodnie podejrzliwie spoglądali na wymedalowaną pierś i przecho
dzili na drugą stronę jezdni.
„Zaczęło się” — pomyślałem i powlokłem się za nim.
Ciernisty szlak pełen plwocin i mamrotania kończył się w drzwiach
ratusza.
W siedemnastowiecznych, mrocznych komnatach mieściły się biura
Miejskiej Rady. Pod tą strzelistą kopułą grzybieli jeszcze przedwo
jenni urzędnicy magistratów i porastali w piórka przyszli włodarze
prowincji. Wśród tych zacnych synalków, ojciec, którym rządziły
namiętności, miał ochotę zobaczyć swojego potomka. Dzisiejsza wi
zyta miała dostarczyć jeszcze jednej perły do naszego pełnego wzlo
tów i upadków życia. Z tym przeczuciem przekroczyłem próg ratusza.
Idąc mrocznym korytarzem usłyszałem krzyk i trzask łamanych
mebli.
— Znowu ten kulas rozrabia — doleciał do mnie czyjś nerwowy
głos.
Otworzyłem wskazane mi drzwi i przylgnąłem do ręki ojca.
— Własnoręcznie dojdę — krzyknął zacinając się i pchnął mnie
w pierś. — Mam przedwojenne maniery... mmmam odznaczenia, ja
z tym skończę! — Cisnął za okno krzesło, splunął i popatrzył na
przewodniczącego.
Leżał sobie ten przewodniczący pod kaloryferem, drżał i kikował
spod półprzymkniętych powiek. Przez jego łysiejącą głowę biegła
błękitna, puchnąca wstęga. Na ten błękit ojciec patrzył dopóty, dopóki
słońce nie wylazło zza najwyższych drzew. Słońce wyskoczyło nad
miasto, zadrżało w potłuczonych szybach i wezwany lekarz, rozpy
chając skłębionych urzędników, wtargnął do pokoju. Czułe jego
oczy prześliznęły się po ojcu i zaszły łzami.
— Oprócz mojej starości — powiedział czule — są jeszcze ludzie,
którzy potrafią krzyczeć i rozweselić człowieka. Oprócz wiosny
i jesieni jest jeszcze Bronek ze swoją rycyną.
Wyciągnął strzykawkę, prysnął lekiem w powietrze i wbił w na
prężony mięsień. Ojciec skrzywił się, usiadł na ocalałym krześle
i żaki wał się sennie. Zlepionymi włosami przeciął smugę sło
neczną, pełną kurzu i much, oparł się o biurko i zachrapał.
Urzędnicy, odzyskując równowagę, dźwignęli jego ciało i ostrożnie
jak porcelanową figurkę załadowali do taksówki. Mrucząc o sądach
i durniach posadzili mnie obok i odwieźli do domu.
— Znowu coś sobie napytał — szepnęła rozpromieniona matka
i podała rozpieczętowany list, podała list i zakrzątnęła sie po izbie.
Po jej czerwonych policzkach rozlewała się tkliwa radość.
— Wstawaj Hannibalu! — krzyknęła pieszczotliwie. — W naszym
domu dzisiaj święto. Przez całe życie trułeś mnie urzędem, a ja ci
marynarza spłodziłam i spokój! Heca, no nie?
Podniósł się z leżanki, omiótł nas ciężkim spojrzeniem i przeczy
tał list.

(dokończenie na stronie 20)

d świtu rozładowujemy trampa. W magazynie rosną góry
zasolonych skór, a ładownie tego śmierdzącego bydlaka
są chyba bezdenne. Wargi mam popękane od wiatru
i soli. Pluję stężałą solanką i włosami szczeci. Obrzydli
wość. „Sporty” mają smak śmierdzącego dorsza. Palimy
w biegu zachłystując się wiatrem i dymem.
Keja i nabrzeża są oślizłe od zlodowaciałego szlamu. Każdy krok
grozi kąpielą w. pomyj ach basenu lub skręceniem karku. Wózki
transportowe uciekają z zasięgu ramion dźwigów wypełnione skó
rami. Zadzieramy głowy do góry raz po raz, jakbyśmy szukali
w szmatach chmur kawałka bieli. Wydaje mi się przez chwilę, że
drańskie brudasy, zwane poetycznie obłokami, opadają kroplami
słonych łez.
Na tle chmur, regularnie co 6 minut, kiwa się 10-tonowa „paczusz
ka”, cel naszych spojrzeń. W przeciągu następnych 10 minut wywali
się dalsze 10 ton, dalsze i dalsze. Żeby tylko nie dać się zawalić!
— Te moczy mordy z ładowni mają lżej, ale drwić, że się pieprzymy
z robotą umieją!
— Śmierdziele!
— Żeby tylko wytrwać do śniadania. Poleci z „16-ki” prawie 500
ton. Zostanie 1.500. Dwa dźwigi „16” i „17” — 3.000 ton. — Brygada
wyładunkowa „na ramię dźwigu” — 12 chłopa, pływa w pocie.
Pot jest słony i pulsujący krwią. Smród mego potu i oddech jest
mi wstrętny. Ale ten smród i wstręt wart jest 200 zł na zmianę.
A 200 złotych to chleb, mleko, mięso i książki. Dużo książek. Czas,
który w kawiarni przecieka snobom przez palce godzinami bełkotów,
tu liczy się sekundami wysiłku i napięcia, ostrego jak cios pęknię
tej liny. Słowa padają mocne, gwałtowne i brzmią potrzebnie:
— Uważać tam, oddaję uchwyt!
— Marcel! Ty mendo zapluskwiona, gdzie się pchasz z tym śmier
dzącym zadem?
— Chcesz żebym cię przysmarkał do burty?!
— Spokój tam! Zabierać sztabel od brzegu bo znowu skituje się
do wachy!
— O-u raz! O-u raz! O-u raz! Pomóżcie ciemięgi! Nie widzicie, że
nie damy rady?!
— Uciekaj, bo jak ci przychromolę!
— Lucjan! Przytrzymaj mi szmatę! Znowu rozwaliłem łapę!
Z rozdartej dłoni płynie krew. Zlizuję językiem. Jest słona jak
lak. Ale czerwona i gorąca jak serce.
W powietrzu pęka z trzaskiem lina unosu i bela praska o ziemię
zbryzgując nas błotem. Pot na karku, piersiach i udach lodowacieje.
Strach jest tu również wymierny i nazywa się po prostu — „sranie
w portki”.
— Ej wy tam, na łajbie! Założyć podwójne liny, bo wam nako
piemy do gaci!
Wyją syreny wchodzących i wychodzących tysięcy ton wyporności.
Oleista woda chlupocze w odbojach i pomostach. Cały świat łopoce
na gaflach i topach barwami flag. Tłoczy się burtami w ciasnocie
basenów.
Od elewatora płynie zapach pszenicy. Nabrzeżami wałęsają się
wonie palonych arachidów i kawy.
Z rozbitej skrzynki słodkości wysypały się w. błoto. Robotnicy
brudnymi garściami pakują upaćkane rodzynki do gęby. Mlaskają.
Mlaskają. Smakuje im to jak specjał. Stary Cylka smarcze w trzy
palce i z rozmachem otrząsa paluchy w błoto, łapę ociera o portki.

O

Czesław Kuchta — Kolega

GDZIEŻ JEST TO
SŁOŃCE?
Zdzisław Z. Zubko
II NAGRODA W KONKURSIE GTPS

Uryga szczy na skóry.
— Ty Świnio, nie możesz iść do kąta?!
Odchodzi rozkraczony, posikując i burcząc pod nosem.
Ładujemy wózki parami. Pracuję z Józkiem Orzelą. Z nim się
dobrze robi. Jest mały, żylasty i zwinny jak pstrąg, R-raz, r-raz!
Chwytamy skóry wiązkami i ciskamy na kupę. Najpierw po cztery
od razu, potem po trzy, po dwie... Sił coraz mniej i mniej. Ramiona
i plecy bolą od wysiłku. Mięśnie ud mani omdlałe i bolące. Oddech
Józka śmierdzi piwem.
— Wczoraj pochlaliśmy w „jamie”, u Szutowej. Przylazłem do
budy prawie na czworakach. Wiesz, ten pinda Syski „łazi z „mewką”.
Wczoraj pożyczył ode "mnie „stówę”, bo podobno ona nie chce za
darmo.
Patrzę mu w oczy. Są bez blasku, jak dwie maślane kukiełki.
Syski to idiota. Ale, że ty łazisz do „jamy”?
— Byłem tam pierwszy raz. Więcej nie pójdę bo drą z człowieka
skórę...
— Wisi mi to.
Bocznicą przy magazynach toczy się pociąg. Za dwie godziny odjedzie stąd, pękając w szwach. Ciężarowe wozy hurtowni z całej Polski,
czekają w kolejce pod „śledziownią”. Ciechanów, Lublin, Białystok,
Wrocław, Rzeszów... Warszawa. Szoferzy drzemią oparłszy ramiona
i głowy na kierownicach,

(dokończenie na stronie 20)
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Wieczorem, upujony wizją sławy, upił się po żołniersku i usnął
w ogrodzie. Odpięta proteza poniewierała się po grządkach rzodkie
wek.

ODKRYCIE KOLUMBA
Stróż przybliżał do niego swoje woskowe, przeźroczyste ucho,
zarzucał tyłkiem i ślinił kącikami ust. Łysa jego głowa podrygiwała
i srożyła się zżółkłym, zapoconym mchem.
Do wieczora zmieniali się słuchacze. Nasze nazwisko zaczęło figu
rować w podręcznikach szkolnych i encyklopediach, prywatny jacht
bazował w San Francisco a dwunastopokojowa willa oczekiwała
w Sopocie.

GDZIEŻ JEST TO SŁOŃCE?
Nam o śledzie łatwiej, jak o chleb. Bierze się takiego tłustego
drania wprost z beki,-za ogon i uderza kilka razy o cholewę buta,
żeby otrzepać z soli. Potem wywija się nim kozła w powietrzu i roz
dziera na pół od ogona. Grubsze ości wypluwa się wprost pod nogi.
Dobrze podobno oczyszczają żołądek. Zenek zjada 6 śledzi bez chleba.
Po chleb trzeba chodzić do sklepu odległego o 800 metrów.
Załadowane wózki pokolebały do magazynu. Józek podaje mi ognia
do papierosa, znajomym stuleniem dłoni.
— Podobno kto będzie robił w święta, dostanie specjalny dodatek
za wydajność — mówi.
— Mnie nie potrzeba. Zarobiłem 3 patyki i chcę odpocząć — odpo
wiadam.
— No tak, ty. Ale ja przechlałem wczoraj 5 stów. Były na ciasto
i szynkę. Stara mnie przerobi na chrzan.
— Powinna ci skuć mordę na placek. Durniu jeden!
Chłopak jest zażenowany i patrzy w ziemię.
— Nie martw się, pożyczę ci te głupie „5 stów”. Oddasz po nowym
roku. — Tylko jeżeli usłyszę, że znowu byłeś w jamie, to szlak cię
trafi. Zobaczysz!
— Dziękuję ci bardzo.
— Za co?
Błocko chlapie pod nogami. Buty do kostek taplają się w śniegu
pomieszanym z solą. Pstrykam niedopałkiem daleko od siebie. Leci
parabolą i potwierdza prawo ciążenia. Wygrzebuję z kieszeni starą,
twardą skórkę chleba i gryzę ją mlaskając. Ma smak łososia.
Mgła opada. Nabrzeża: Rotterdamskie, Indyjskie, Francuskie, Pol
skie — nadziane łajbami. Sąsiad „koniarz”, ładuje czworonogi do
Belgii i Holandii. Konie mają pozwieszane łby. Smutne. Z burty
drobnicowca leje się woda. Ślad jej spływu ma kolor rdzawy. Ładu
jemy. Ładujemy bez pamięci. Nie ma końca stertom, wiązkom i pła
tom skóry. Toniemy w tym paskudztwie. I pomyśleć, że z tego
draństwa będą piękne, delikatne „szpilki” i inne filigranowe cacka
na nasze platfusy.
— Kiedyś... wystarczyło wejść na lipę...
— Hej, wy tam, na Lewancie! Wasza kotwica ma za duży zwis!
Podciągnąć! — kontrola z Zarządu Portu, porządkuje przez tubę
łajby.
„Siewierles” manewruje ostrożnie pomiędzy holownikami. Jest
cały wypacykowany minią/ Podobno przez 3 doby miał sztorm
wprost w pysk. Dziękuję.

Pozbierałem ojca, zawlokłem do kuchni i całując matkę na pożeg
nanie poszedłem na dworzec.
Tak rozpoczął się nowy etap mojego życia, etap wypełniony morską
włóczęgą i szorstką, rybacką przyjaźnią.
I już w pierwszym miesiącu przekonałem się, że tylko morze
potrafi łączyć ludzi, ziemia ich zawsze rozdziela.

W tym roku znowu padną rekordy przeładunków. Radio i prasa
podadzą krótkie komunikaty o milionach ton, które dadzą wyobra
żenie tylko o wielkościach przeładunków. O zmęczeniu nie będzie.
Ono zostanie w nas.
Już jesteśmy nad planem roku. W palcach i w oczach mam ty
siące ton, które w puli czynu są małymi ziarenkami zboża.
Czas śniadania jest krótki. Do stołówki daleko. Pół godziny szyb
kiego marszu w obie strony^Siadamy byle gdzie i jak. W środku
płonący koksownik. Mokre ciuchy parują. Dwanaście twarzy jak
dwanaście odblasków. W oczach punkciki żaru. Ręce niecierpliwie
wygrzebują zawiniątka, paczuszki i węzełki. Chleby, mięsa i marga
ryny. Zmięte, wybrudzone i zimne. Rozkładane wprost na kolanach,
na nieheblowanych deskach, zjadane na stojąco. Szarpane pożółkły
mi zębami, resztkami zębów. Wysysane spękanymi wargami. Sma
kują i. sycą. Czas. Chodzi o czas. Gorące mleko parzy usta.
— Jak tam Mariusz, piszesz jeszcze?
Przeżuwam, jak krowa i przyglądam się pytającemu. Czesław ma
30 lat i dopiero teraz widzę, że jego oczy są koloru brązu. Pracujemy
razem od roku i nigdy nie powiedział na raz więcej jak trzy słowa.
Najczęściej: pocałuj w dupę. Czoło ma niskie szerokie i mocne.
— No pytam, czy piszesz jeszcze do gazet? Podobno masz do tego
dryg?
— Inni patrzą na mnie wyczekująco. Grdyki poruszają się miaro
wymi łyknięciami.
— Tak. ,To znaczy czasami piszę, jak jest o czym. Skąd ci to przy
szło do głowy, stary?
— Ano tak sobie pomyślałem, że mógłbyś napisać o nas. Jest chyba
o czym?
— No nie powiedziałem, że nie. Może...
Po śniadaniu, wracamy do śmierdzącej góry skór. Dopiero pół:
zmiany. Kroki oddalają nas od siebie i przybliżają. Jak myśli. Za
chwilę podźwigniemy ciężar tworzenia, jak obolałe nogi — z trud
nością. Razem.
Józek odzywa się niespodziewanie.
— Słuchaj stary, masz zupełnie podarte portki. Mam zapasowe, to
ci dam. Nie możesz świecić gołą dupą.
Przygląda się z dezaprobatą moim nogawkom.
— Dziękuję ci Józiu. Wezmę z przydziału.
— Gówno z przydziału. Te będą ode mnie.
Kładę mu rękę na ramieniu.
E, e, nie ma o czym gadać — mówi.
Znowu zaczyna lać. Biegniemy do szopy rozchlapując błoto utru
dzonymi nogami. Gdzież jest to słońce?

KONKURS GTPS NA OPOWIADANIE
ub. roku Gdańskie
Towarzy
stwo Przyjaciół
Sztuki,
wspie
rane finansowo przez
Wydział Kultury WRN,
ZMS i ZMW ogłosiło
konkurs na opowiada
nie dla autorów począt
kujących, nie posiada
jących w swym dorob
ku pozycji książkowych
z zakresu prozy arty
stycznej. Skromny w
zamierzeniu (i budże
cie) konkurs GTPS roz
rósł się jednak niespo
dziewanie; w terminie
wpłynęło
blisko
400
prac z całej Polski, z
A ^
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czego 331 prac zakwali
fikowano do konkursu.
Ostateczne
rozstrzy
gnięcie konkursu nastą
piło 27 grudnia 1967 r.
Jury konkursu w skła
dzie: Stanisława Fleszarowa-Muskat, przewo
dnicząca, Stanisław Goszczurny i Michał Misiorny — członkowie,
po zapoznaniu się z plo
nem konkursu posta
nowiło co następuje:
I nagrodę w wys. 2000
zł. przyznać za opowia
danie „Powiedz jaka
jest prawda” — godło
„Zampano”, której au
torem okazał się Sta

nisław Zbigniew Filipo
wicz z Gdańska-Oliwy.
3 II nagrody w wyso
kości po 1000 zł każda
przyznać za opowiada
nia „Gdzież jest to słoń
ce”?, godło „praca” (au
torem
jest
Zdzisław
Zygfryd Zubko z Gdań
ska-Oliwy),
„Odkrycie
Kolumba”, godło „Ko
ra” (autorem jest Piotr
Bednarski z Kołobrze
gu) oraz „Czarne jak
kruk”, godło „Adagio”
(autorem jest Wiesław
Ogonowski z Gdyni).
Ponadto jury przy
znało dwa wyróżnienia
rzeczowe za prace „Ma

ryna” — godło „Łąka”
(autor: Mirosława Kużel z Zielonej Góry) i
„Portret”
—
godło
„Longo” (autor: Stani
sław Andrzej Łukowski
z Lublina).
Fundatorami
nagród
są: GTPS, Wydział Kul
tury PWRN oraz ZW
ZMS. ZW ZMW wyco
fało się z udziału w
nagrodach.

★
Uroczyste
ogłoszenie
wyników konkursu od
było się w dniu 30
grudnia ub. r. w lokalu

GTPS — w obecności
autorów nagrodzonych
prac,
członków
jury
oraz władz GTPS z
przewodniczącym Pre
zydium GTPS, przew.
PWRN Piotrem Stolarkiem. Spotkanie prze
kształciło się w ser
deczną wymianę po
glądów na temat plonu
konkursu (który prze
szedł oczekiwania orga
nizatorów) i celowości
wzmożenia tego rodza
ju inicjatyw w GTPS.
„Litery” prezentują w
bieżącym numerze dwa
opowiadania z plonu
konkursu GTPS.

Ewa Nawrocka

Goście
z Sarajewa
Gdańsk gościł niedawno 40-o,so'bowy zespół
Teatru Narodowego z Sarajewa. Swoistą wy
mowę ma fakt, że w odbudowanym po zni
szczeniach wojennych teatrze w Gdańsku, w
którym padły strzały obwieszczające światu
początek II wojny, jako pierwsi zagraniczni
goście zagrali właśnie aktorzy z Sarajewa,
gdzie dokonany przez Gawriła Principa za
mach na arcyksięcia Ferdynanda stał się
pretekstem do wybuchu I wojny światowej.
Ta zbieżność ról historycznych, których ode
granie przypadło obu miastom, stała się po
czątkiem ich przyjaznych kontaktów.
Zobaczyliśmy dwa spektakle mogące być,
aczkolwiek w skromnym zakresie, ilustracją
dorobku dramaturgii i poziomu teatru jugo
słowiańskiego. Charakterystyczne jest, że te
atr w Sarajewie w swojej polityce repertua
rowej przyjął koncepcję teatru narodowego,
co potwierdza między innymi wybór sztuk
przywiezionych do Gdańska. Pierwszym
przedstawieniem była sceniczna adaptacja
jednego z rozdziałów powieści współczesne
go pisarza jugosłowiańskiego Dobricy Ciosicia zatytułowanej „Podziały”.
Adaptacja
przygotowana przez Miroslava Belovica i Jovana Cirlova w swoim scenicznym kształcie
stała się autonomicznym dramatem, pełnym
konfliktowych spięć i sytuacji, granym na
scenach Jugosławii jako „Odkrycie”. „Odkry
cie” znane jest widzom polskim z przedsta
wienia teatru belgradzkiego (jugosłowiańska
prapremiera dramatu) w Teatrze Narodowym
w Warszawie w r. 1963. Sarajewscy realiza
torzy przedstawienia dążyli do nadania adap
tacji scenicznej kształtu prawdziwie teatral
nego. Trzeba przyznać, że się im to udało.
W bardzo malarskiej, surowej scenerii ka
miennej .cerkwi scenografia: Strahinja Pe
tro wić dokonuje się przeobrażenie rozbitej
licznymi podziałami gromady chłopskiej w
świadomy swej jedności naród; przebiega
dramatyczny proces odkrycia duszy narodu
w każdym poszczególnym człowieku, odkry
cia sensu wspólnego losu:, cierpienia, he
roicznego buntu i pełnej godności śmierci.
Bohaterami „Odkrycia” są mieszkańcy li
kwidowanej przez Niemców wsi Trnava.
Reżyser przedstawienia Boro Grigorovic, wy
dobywając dyskretnie cechy indywidualne
poszczególnych postaci, główny akcent po
łożył na gromadę wiejską, która ze zwykłej
sumy poszczególnych jednostek przeobraża
się we wspólnotę.
Uznanie budzi malarskie komponowanie
scen zbiorowych, sprawne i efektowne ope
rowanie tłumem, całe przedstawienie trwa
jące bez przerwy IV2 godz. jest jedną wielką
sceną zbiorową, a godne podziwu jest to, że
ugrupowania postaci ciągle się zmieniają
tworząc niezwykle piękne i pełne ekspresji
obrazy.
Uderzało w tym przedstawieniu swoiste
połączenie rodzajowości z poetycką metaforycznością. Sam tekst, choć znany jedynie
za pośrednictwem tłumaczenia, posiada nie
jednorodną stylistykę. Przejścia od surowej,
potocznej mowy prozy ' epickiej i pełnych
dramatycznego napięcia mowy codziennej
dialogów do poetyckich uogólnień i metafor
dokonuje się niepostrzeżenie. Podobnie na

scenie, rodzajowo-realistyczny dramat miesz
kańców Trnuvy przeradza się w poetyckie
uogólnienie dramatu narodu jugosłowiań
skiego i uświadomienia sobie przez garstkę
doniosłej prawdy, że „Jest nas milion. Nasza
mała wieś stała się całą ziemią”.
„Odkrycie” jako przedstawienie nie szo
kuje odkrywczością, ani eksperymentatorstwem, sam dramat nie stwarza ku temu
okazji. Można by nawet zarzucać Ciosie owi.
pewien anachronizm problematyki, ale to już
nie wina Ciosica i teatru, lecz historii, która
w okresie II wojny postawiła naród jugosło
wiański przed problemami jakie reszta Eu
ropy, a w tym i Polska, musiały rozwiązać
już w wieku XIX.. Budzenie się świadomości
narodowej, zrozumienie konieczności podpo
rządkowania interesów jednostek woli i do
bru ogółu, problem patriotyzmu i honoru
obywatelskiego, sprawa postawy wobec, wro
ga i wobec śmierci i wreszcie heroizacja
śmierci za ojczyznę czy w imię ojczyzny —
to kwestie znane nam z literatury roman
tycznej. Dla narodu jugosłowiańskiego II
wojna stała się tą ostateczną sytuacją, w
której w tak tragicznych okolicznościach
.poznał siebie samego i zdobył się na boha
terską manifestację swojej narodowej god
ności.
Zamknięci w cerkwi, oczekujący nä śmierć
mieszkańcy Trnavy dokonują wielkiego od
krycia, że wszyscy są Serbami i że właśnie
to ich łączy ze sobą. Dlatego śmierć przyj
mują trzymając się mocno za ręce, zbici w
zwartą grupę,, pełni ludzkiego lęku, ale i peł
ni godności, zjednoczeni wspólnym losem
i świadomi, że ponad wszelkie podziały naj
ważniejsza jest ich narodowa jedność.
To jest bardzo piękny, wzniosły i mimo
tragizmu optymistyczny finał dramatu. Na
stępujący wybuch i śmierć 211 osób nie są
w stanie przekreślić doniosłości tego odkry
cia, doniosłości faktu, że śmierć ciał zbiegła
się z narodzinami najwyższej wartości —
świadomości narodowej. Zbyteczny i nawet
pozostający w niezgodzie z bardzo silnym
w niektórych momentach rodzajowym cha
rakterem widowiska jest finałowy symbo
lizm, tym bardziej, że tak niejednoznaczny.
Dlaczego ratują się właśnie nauczyciel i mło
dzieniec? Jakie znaczenie może mieć to, że
żyją? Jak interpretować (końcowy tekst dra
matu: „Gdzie się teraz podziać? gdzie wy
dostać się 7. tej śmierci, czy słyszysz?” — „W
stronę lasów i nieba” (???). Jakkolwiek
przedstawienie „Odkrycia” było wymowną
prezentacją umiejętności zespołowej gry
aktorów jugosłowiańskich, niektóre postacie
utkwiły w pamięci jako szczególnie wyrazi
ste i pełne ekspresji: gwałtowny i bez
względny Sołtys (Branko Rabat), łagodny
i tragicznie umierający Ogrodnik (Safet Pasalić), kobieta z dzieckiem (Marija Danira),
pełna tajemniczości i niemal antycznej su
rowości Staruszka, która zawiązuje węzły
(Vera Margetić). Nie można nie wspomnieć
o świetnie dobranych efektach muzyczno-akustycznych (Vojislav Milasevic), podkre
ślających najbardziej ekspresywne momenty
przedstawienia.

Jako drugą zobaczyliśmy komedię znane
go już w Polsce Bronislava Nuszića „Pro
tekcja”. Teatr „Wybrzeże” wystawił w r. 1956
„Panią ministrową” tegoż autora, w reży
serii Stanisława Milskiego, tak więc widzo
wie Wybrzeża mogli się po raz drugi zet
knąć z twórczością Nuszića. Nuszić należy
do klasyków literatury jugosłowiańskiej. Ja
ko komediopisarz zajmuje w niej pozycję
pod- względem rangi podobną do Fredry,
choć w charakterze twórczości zbliża się ra
czej do Bałuckiego. Natomiast „Protekcja”
nasunęła mi chęć porównania z „Żołnierzem
królowej
Madagaskaru”
Dobrzańskiego.
Zresztą te próby porównań nie mają więk
szego sensu. „Protekcja” na pewno nie jest
wzorem dobrej komedii ani pod względem
literackim ani jako przedstawienie. Lojalnie
trzeba przyznać, że nieznajomość języka
utrudniała uchwycenie wszystkich „niuan
sów” i dowcipów słownych, ale budowa in
trygi, ostrość satyry i ich realizacje scenicz
ne były niezbyt wyszukane i niezbyt zręcz
ne. Trudno ocenić to przedstawienie nie tyl
ko dlatego, że realizatorzy zastrzegają się
już w programie „Kto przyszedł po to, by
oceniać, a nie po to, aby się rozerwać, kto
nie potrafi śledzić akcji z pełnym o daniem
ten pozostanie zimny i niezadowolony” —
ale głównie dlatego, że konwencja jaką
przyjął teatr z Sarajewa przy wystawieniu
„Protekcji” jest dla polskiego widza kon
wencją przebrzmiałą i wielokrotnie trudną
do przyjęcia. Brawurowa, ostra gra kome
diowa zmierzająca w stronę jarmarcznej far
sy, niezawodne „chwyty pod publiczkę” w
postaci padania na ziemię, wygrażania pięś
cią itp.-y traktowanie na serio wypowiedzi
do publiczności i wreszcie niczym nieumotywowane, pseudonowoczesne pomysły wpro
wadzania aktorów przez widownię budziły
uczucia zdziwienia i pewnej konsternacji.
Przyczyn tego należałoby może szukać w
tym, że tradycja teatralna Jugosławii a w
szczególności Bośni i Hercegowiny jest o
wiele krótsza i uboższa, niż w Polsce. Do
piero po I wojnie powstał w Sarajewie te
atr zawodowy, a po II wojnie — opera i ba
let. Nie ma też tradycji określonych stylów
sztuki europejskiej i gry aktorskiej. Toteż
przedstawienie „Protekcji” nie miało jedno
rodnej tonacji stylistycznej jeśli wziąć pod
uwagę umowę, stylizowaną na secesję de
korację, wielostylowe kostiumy i farsowy
styl gry aktorów. Nie przekreśla to jednak
faktu, że w przyjętej konwencji niektórzy
aktorzy stanowili swego rodzaju klasę. Wy
mieńmy choćby takich jak: Danica Rośulj-Malkin (Persyda), Zvonimir Marko vie(Sawa
Sawicz), Drakće Popowić) (Aczim Kukić).
Pełną dyskretnego, ale niemniej wyraziste
go komizmu, postać Praktykanta stworzył
z dużymx wdziękiem i naturalnym humorem
Ratko Petkovic. Wypada się cieszyć, że pu
bliczności Gdańska dano okazję zapoznania
się z teatrem naszego połudmiowosłowiańskiego sąsiada. Sądzę, że wizyta Teatru Na
rodowego z Sarajewa w naszym mieście
splotła pożytek z przyjemnością-: Oby takich
okazji ‘było w Gdańsku jak najwięcej.
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miesiąc teatralny
Kazimierz Łastawiecki

„DZIADY"
W
NARO
DOWYM
Żaden nasz dramat (nawet ,/Wesele” St. Wys
piańskiego) nie wywołuje tylu sporów i kontro
wersji, tylu dyskusji i polemik, co „Dziady” Ada
ma Mickiewicza. Każda nowa premiera arcydramatu, w którym poeta tak sugestywnie i niepo
wtarzalnie utrwala ludowe obrzędy i „przypomi
na nam ojców dzieje” jest nowym powodem do
sporów i polemik o treści ideowe utworu i for
mę teatralną, która najlepiej służyłaby, zdaniem
spierających się i polemizujących, przekazaniu ich
(treści ideowych) ogółowi społeczeństwa. Myślę,
że podobne „kłótnie i swary” wzbudzą „Dziady”
w Teatrze Narodowym, których premiera odbyła
się 25 listopada 1967 roku. Myślę, że wzbudzą, bo
już tu i ówdzie dają się słyszeć głosy o pokona
niu Dejmka przez Mickiewicza oraz głosy obwo
łujące inscenizację Dejmka najwybitniejszą in
scenizacją ostatniego dwudziestolecia. Zresztą by
łoby dziwne, gdyby rzecz miała się inaczej, bo
wiem „Dziady” w Narodowym są znakomitym
przedstawienem (układ tekstu, reżyseria — Ka
zimierz Dejmek, scenografia — Andrzej Stopka)
i jako takie muszą wywołać szereg kontrowersji
i uwag. Przejdą zapewne do historii teatru, tak

ILJA
MUROMIEC

W teatrze aktora i lalki bywam rzadko. Na
pewno rzadziej niż w Klubie Dziennikarzy, w so
pockim SPATiF-ie ozy w Operze Leśnej. Aliści
stosunek mój do teatru aktora i lalki (czyli do
gdańskiej „Miniatury”) powinien ulec radykalnej
zmianie, bo jest to teatr, do którego naprawdę
warto chodzić.
Pamiętam, było to w błogosławionych studenc
kich latach w Krakowie... Ileż to uroczych wie
czorów spędził człowiek w „Grotesce”, u prof.
Jaremy?... Przypomniałem sobie tamte, dawno
minione wieczory oglądając w naszej „Miniatu
rze” prześliczny spektakl o legendarno-baśniowym
bohaterze ruskim — IIji Muromcu. Rzecz niby na
pisał Wsiewołod Kurdiumow. Powiadam „niby na
pisał”, bo właściwym twórcą IIji Muromca i jego
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jak do historii teatru przeszły niektóre insceni
zacje Leona Schillera czy Wilama Horzycy.
Po raz pierwszy oglądałem „Dziady” w roku
1955 na scenie warszawskiego Teatru Polskiego w
inscenizacji Aleksandra Bardiniego. Inscenizacja
ta była w większym stopniu wydarzeniem , .od
wilżowym” w ówczesnej polityce kulturalnej, niż
teatralnym. Owszem, były w niej dwa mocne
punkty,
mianowicie:
Gustaw-Konrad
(rola
dublowana) w interpretacji Ignacego Gogolewskie
go i Stanisława Jasiukiewieża. Po „Dziadach”
Bardiniego mieliśmy „Dziady” Skuszanki (dwu
krotnie), „Dziady” Dąbrowskiego (Kraków Teatr
im. J. Słowackiego) i Morycińskiego (Toruń). By
ły „Dziady” w Katowicach (reż. J. Kreczmar,
scen. P. Potworowski), w Opolu (Teatr 13 rzę
dów), w Łodzi, w Szczecinie, w Białymstoku, w
Bielsku-Białej, w Sosnowcu i w Olsztynie. Chyba
łatwiej byłoby mi wymienić te teatry, w których
„Dziadów” w ostatnim 12-leciu z takich czy
innych powodów nie wystawiano. Np. kierow
nictwo artystyczne Teatru „Wybrzeże” myślało
0 wystawieniu „Dziadów” przez bodaj dwa sezo
ny, aliści wszystko skończyło się na myśleniu.
Podobno zabrakło w zespole odpowiedniego kan
dydata do roli Gustawa-Konrada. Jeśli to prawda,
to raczej dobrze się sitało, że nie oglądaliśmy
w Gdańsku „Dziadów”, albowiem nie' ma „Dzia
dów” bez dobrego Gustawa-Konrada.
„Dziady” Dejmka i Stopki są monumentalne
1 klarowne. Mają dobre tempo i prawie w zu
pełności oczyszczone są z mistyki. Są widowis
kowe, (zwłaszcza w części I i II — całość składa
się z III części) i prawdjziwie ludowe. Ludowość
tego przedstawienia jest zasługą przede wszyst
kim Stopki i jego doskonałej scenografii, poczę
tej z ducha wiejskiej szopki. Monumentalizm,
klarowność i tempo nadał im Dejmek poprzez
odpowiedne skreślenia w tekście, poprzez wpro
wadzenie chórów, poprzez ogrania i wygranie
wszystkich elementów scenografii, wreszcie —
poprzez absolutnie trafne, w moim głębokim
przekonaniu, obsadzenie następujących ról: Guślarza (Kazimierz Opaliński), Gustaw-Konrad (Gu
staw Holoubek), Senator (Zdzisław Mrożewski).
Opaliński jest wspaniałym Guślarzem. Wspania
łym w tonie i w posturze. Ostatnią kwestię („Czas
przypomnieć ojców dzieje”) wypowiada tak praw
dziwie i naturalnie, a izairazem z taką siłą eks
presji w głosie, że na moment zapomina człowiek,
iż siedzi w teatralnym fotelu. Zdawało mi się, że je
stem na scenie, że jestem jednym z tych, którzy po
tajemnie przyszli do kaplicy na obrzęd Dziadów.
Lecz jescze wspanialszy, jeszcze bardziej pory
wający i wciągający w to, co dzieje Się na sce
nie jest Gustaw Holoubek. Wielka Improwizacja

fantastyczno-kolorowych przygód jest lud rosyj
ski. Wsiewołod Kurdiumow zebrał te cudowne
i piękne bajki. Zebrał je i uporządkował, nadał
im zwartą i — jeśli wolno tak powiedzieć —
bardziej literacką formę. Myślę, że ani on (Kur
diumow), ani Irena Pikiel,
autorka
polskiego
przekładu, nic, albo też prawie nic nie zatracili
z „przebogatej fantazji ludu rosyjskiego, przeja
wiającej się w tych bylinach”.
Biaśń jak to baśń. Powinna być prosta w fa
bule i mieć jednoznaczny wydźwięk końcowy.
„Muromiec” spełnia to podstawowe wymaganie.
II ja — bohatyr uczy, poprzez nagromadzenie
przygód, młodą widownię męstwa, patriotyzmu,
uczciwości i wierności sprawie. Silnym może być
tylko ten człowiek, który karmi się sokami zie
mi ojczystej. Zwycięży ten, który opowie się za
słuszną sprawą. Zło, którego głównym uosobie
niem jest tutaj zbój Świst-Poświst, musi zginąć
i sczeznąć. Świat i jego sprawy w interpretacji
staroruskich bylin (podobnie rzecz się przedstawia w
naszych ludowych podaniach i bajkach) jest pro
sty i w konsekwencji sprawiedliwy. Zło popeł
niają tylko zbóje, zdrajcy i łatwowierni knia
ziowie. Nosicielami sprawiedliwości, demask a to
rami zdrady i rozboju są przedstawiciele ludu. Z
tej ostatniej tezy historia uczyniła pewnik. Nie
mamy co do tego żadnych wątpliwości. A jeśli je
mamy, to odnoszą się one do pierwszej tezy, do
łatwowiernych kniaziów.
Samo przedstawienie, jak już powiedziałem, jest
piękne. Barwne, utanecznione, wartkie, rozśpie
wane ;i, co chyba w tym przypadku nader ważne,
technicznie sprawne. Oglądałem je z równym

w jego wykonaniu nie ma w sobie nic z tajem
nicy, którą nazwałbym tajemnicą mistyczno-bełkotliwą. Jak Holoubek, mogą wadzić się z Bogiem
tylko ludzie o jasnych i lotnych umysłach, umie
jący precyzyjnie ubierać swoje myśli w słowa.
Holoubek mówi zwyczajnie, bez tej natrętnej ro
mantycznej maniery, polegającej głównie na pa
tetycznym
a
mało
sensownym
„wyrzucaniu’*
słów. Nie patrzy też w widownię „szklistym a
obłędnym wzrokiem”, nie irobi z siebie „niebiań
skiego chuch erka”, które w gorączce coś tam
bredzi o Bogu, władaniu milionami dusz, spra
wiedliwości i tajemniczej liczbie 44.
Wreszcie
Senator w interpretacji Zdzisława Mrożewskiego
— jest postacią przerażającą i przypominającą
dobrze znane narodowi polskiemu postacie z naj
nowszej historii.
Podobnie tępi,
sadystyczni
i przebiegli byli hitlerowscy urzędnicy, oddele
gowani do tępienia i zabijania polskości w Pola
kach. Z tym, że im nie wystarczały już jako
więzienia klasztorne cele. Oni w technice zabi
jania poszli daleko naprzód. Zbudowali obozy
śmierci, a w mich komory gazowe i krematoryjne
piece. To były znacznie lepsze i skuteczniejsze
„argumenty”, niż baty Botwinkii.
Senator Zdzisława Mrożewskiego — sadystycz
ny wysłannik Petersburga — jest trzecią wielką
i niezapomnianą kreacją Dejmkowskiich
,/Dzia
dów”.
Oprócz aktorskich kreacji
(wymieniłem
tylko trzy, lecz bez przesady mógłbym wymienić
jeszcze Doktora — Ignacy Maćkowski, Pelikana
— Jan Koibusizewski, Adolfa — Stanisław Zaczyk
i Justyna Pola — Igor Smiałowski) jest w tym
przedstawieniu dużo dobrych, bardzo dobrych czy
wręcz zaskakujących świeżością i oryginalnością
pomysłów inscenizacyjnych, pochodzących od re
żysera. Wymienię choćby jeden. Duchy i zjawy
zwoływane przez Guślarza na obrzęd Dziadów są
„odgrywane” przez żywych uazestników obrzędu.
Ot, wychodzi Kazimierz Wichniarz z tłumu na pros
cenium, w ręce trzyma coś, co kształtem przypomina
strach na wróble stawiany wiosną i latem w
ogrodach. Tyle, że zamiast kapelusza koniec kija
wieńczy trupia czaszka. Trzymając kiij^kukłę w
ręce, pochylając go do przodu, w bok i podno
sząc w górę mówi tekst Widma. Pomysł genialny
i prosty. Udało mi się go zobaczyć po raz pierw
szy. I odtąd nie wyobrażam sobie, aby duchy
i zjawy w „Dziadach”, można było przedstawiać
lepiej, z większą logiką ludowego obrzędu.
Innym, równie prostym i bardzo dobrym po
mysłem wywodzącym się także z tradycji ludo
wej, jest „ustawienie” diabłów. Ale tego nie
będę już opowiadał, zresztą trudno opowiadać
o diabłach, równie trudno jak o czarodziejskich
pomysłach inscenizacyjnych Dejmka i Stopki.

zachwytem i podziwem, co galerię ruskich ikon
w lenimgradzkim Ermitażu i w moskiewskim mu
zeum. Kostiumy lalek są śliczne i kolorowe.
Wprost wierzyć się nie chce, że wszystkie zo
stały zrobione w pracowniach teatru. Kompozycja
kolejno następujących po sobie obrazów jest bez
błędna, jak na mój smak i gust. Znać, że pani
Natalia Gołębska i pan Michał Zarzecki (reżyse
rzy) są mistrzami w swoim fachu. Specjalne bra
wa należą /im się za „ustawienie” galopady ko
ników /tugarskich i początek obrazu na dworze
kniazia Włodzimierza. Scenografia (o kostiumach
już mówiłem) pani Giizeli Bachtin-Karłowskiej
doskonała i pomysłowa. (Ach, te kapitalne dzwo
ny!). Pani Bachtiin-Karłowska, oczywiście przy
pomocy elektryka i prawdopodobnie za podszep
tem reżyserów, umie operować światłem. Wie, że
światło w teatrza obok aktora (tutaj lalki) jest
rzeczą najważniejszą. Toteż nasyca barwami świa
tła scenę ile się da. A robi to z iście kobiecym
smakiem, wdziękiem i precyzją.
Najwyższy czas powiedzieć coś o aktorach. Ale
szczerze mówiąc nie umiem pisać o aktorach,
których tylko słyszę. Więc może tyle, że głosy
były zróżnicowane i nośne. Tekst docierał do
moich uszów w formie dostatecznie plastycznej.
Dykcja więcej niż dobra, a sprawność Waszych
rąk — wyrażona poprzez gesty i ruchy lalek —
wprawiła mnie w niekłamany podziw i zachwyt.
Jeśli chcecie odpocząć, oderwać się (na dwie
godziny) od izgiełku dnia, przenieść się w krainę
„rajskiej ułudy”, jeśli pragniecie spojrzeć na
świat jako na prostą machinę, łatwą i oczywistą
w obsłudze, to wybierzcie się na „Ilję Muromca”
do teatru aktora i lalki.

1.
Pobyt w Bułgarii, gdy nie jest się tury
stą, wypoczywającym w Złotych Piaskach
albo na Słonecznym Brzegu, lecz — przeciw
nie — gdy jest się gościem resortu, w do
datku teatralnego: wieczorami spektakle,
obserwacja sceny i ceremoniału teatralnego,
w każdym kraju nieco odmiennego, a nadto
— niemal nic. Jedna wprawdzie wyczerpu
jąca, ale jednostronna siłą rzeczy rozmowa
z działaczami resortu, kilka spotkań przy
padkowych, jedna — niemal wywalczona —
wyprawa krajoznawcza i jedna krótka po
dróż w głąb kraju. Sofia i Plowdiw, miasto
targów międzynarodowych. Poza teatrami —
także cerkiewki, meczety (które tam nazy
wają z turecka dżamijami, od określenia
piątkowej modlitwy), kilka muzeów...
(Ale pouczający bywa także widok z wa
gonu Orient-Expressu, który mknie doliną
tracką w stronę tureckiej granicy, na po
łudniowy wschód. W szkole poznawałem
Bułgarię jako kraj biedny, rolniczy i pa-,
sterski. Później poznałem Bułgarię od stro
ny morza — jej stocznię warnęńską, jej świet
nie zagospodarowane i chyba także dobrze
sprzedawane wybrzeże, napełnione słońcem.
Teraz zobaczyłem także fragmenty interio
ru, który imponuje niespodziewaną ilościowo
obecnością nowoczesnego przemysłu. Próbka
skali: Bułgarzy mają więc swoją Nową Hu
tę w Kremikowcy tuż pod Sofią, zatrudnia
jącą kilkadziesiąt tysięcy osób, ale mają równiż przemysł przetwórczy i ogrodniczy w
proporcjach, trudnych do objęcia wyobraź
nią — pod Pazardżikiem express biegnie
przez wiele minut wzdłuż ciągnących się bez
końca nowoczesnych szklarni i zbiorników
gigantycznego kombinatu ogrodniczego...)
Pobyt w Bułgarii, gdy nie jest się turystą,
kupującym wodę i słońce, przeciwnie — gdy
jest się gościem i to zimą, wśród niespo
dzianek: 15-stopniowy mróz, niezwykły w
Sofii a jeszcze mniej zwykły w Tracji, obfi
ty śnieg, w sklepach .świeże i bardzo tanie
winogrona, a rankami, przed gmachami in
stytucji, setki urzędników, inaugurujących
dzień pracy z łopatą w ręku. Jechałem do
Sofii z nadzieją, że się ogrzeję po drażli
wych początkach naszej zimy, aliści zmarz
łem jeszcze bardziej — a wracając po dniach
kilkunastu obserwowałem z okien samolotu,
że Bałkan w całości i jednolicie skuty jest
mrozem i posypany śniegiem. Dopiero w
Warszawie znowu była plucha i w niej się
ogrzałem, nareszcie...
2.
W bułgarskich miastach trafiają się ulice,
nazwane imionami carów, ale są to pamiąt
ki jedynie po władcach pierwszego państwa
bułgarskiego, sprzed inwazji tureckiej. O
nowszych „borysach” ludzie mówią tu jedno
znacznie źle: od drugiej ćwierci XIX wieku
prawdziwe oblicze Bułgarii i Bułgarów okre
ślali rewolucjoniści i postępowa inteligen
cja.
Podobnie z zabytkami.
Przy znacznym
lekceważeniu, jakim przeciętny Bułgar da
rzy pozostałości architektoniczne — a także
obyczajowe (źle wychowanego mężczyznę,
brutala lub tyrana domowego, nazywa się
tu ,,Turkiem”) — z czasów tureckich, naj
wyżej ceni on sobie pamiątki budownictwa
i sztuki z okresu między VII a XIV wiekiem,
a w drugiej kolejności — prastare pamiątki,
sięgające nawet osadnictwa sprzed 40 tys.
lat, a obejmujące w późniejszych śladach
pozostałości trackie, iliryjskie, greckie, rzym
skie... W Temnata . Dupka (znaczy to po
bułgarsku ciemna jaskinia) koło Karlukowa
znaleziono narzędzia i naczynia z II połowy
starszej epoki kamiennej. W pięknym, wzo
rowo urządzonym (choć nie największym)
muzeum archeologicznym w Plowdiw —
trackiej Pulpudewie, oglądałem słynny na
cały świat skarb z Panaguriszte — 9 złotych
naczyń o łącznej wadze ponad 6 kg czystego
złota (1 amfora, 1 muszla i 7 kubków, właś
ciwie rożków do picia), znaleziony w 1949
roku przez trzech braci, pracujących w polu.
Skarb ten pochodzi zapewne ze starogreckich
pracowni na wybrzeżach Azji Mniejszej
i trafił do Tracji (której ośrodkiem było
Plowdiw) w okresie kolonizacji greckiej.
Filip II Macedoński nazwał wtedy Plowdiw

notatnik
bułgarski
Michał Misiorny
swoim imieniem — Philippopolis, po Gre
kach przyszli Rzymianie (I wiek pne) i pięk
ne miejsce na trzech wzgórzach nazwali Trimontium. Najpóźniejsi osadnicy — Słowia
nie — znów powrócili do nazwy najstarszej,
tłumacząc trackie Pulpudewa na Plowdiw
i zawierając w tej operacji nazewniczej pe
wien rys wyboru historycznego...
Trimontium-Plowdiw
jest
rzeczywiście
piękne. Szczególnie to najstarsze, rozsiadłe
na trzech skalistych wzniesieniach na pra
wym brzegu Maricy, ż zachowanymi reszt
kami bram i murów. Ulice są strome, wyło
żone płaskim kamieniem, domy — już now
sze — bardzo bułgarskie i południowe zarazem.
Szczególną wartość zdaje się posiadać wspa
niały, drewniany dwór — dziś siedziba mu
zeum etnograficznego, a znów zgoła innego
rodzaju pamiątką jest. „dom Lamartine’a”
wieńczący jedno ze wzniesień, w którym
głośny poeta francuski przebywał w 1833
roku podczas swej romantycznej „podróży
na wschód”, naśladowanej później przez na
szego Słowackiego...
(W czasach Lamartine’a panoramę Plow
diw zdobiło — nie zdobiło, raczej charakte
ryzowało — kilkadziesiąt strzelających w
niebo minaretów. Tak samo było w kilka
dziesiąt lat później, u schyłku XIX wieku.
Dziś jest ich znacznie mniej, ale ja.„ —
nigdy nie byłem w meczecie, w świątyni
muzułmanów. Wielka sofijska „Banja baszi”
z XV wieku stale była zamknięta, i dopie
ro w Plowdiw nadarzyła się okazja: sługa
świątynny zezwolił, ale i bez tego ośmiele
nia wkraczałem do wnętrza z dziwnym uczu
ciem — i stanąłem oko w oko z przybytkiem
smutku i niemal opuszczenia. Budynek oka
zał się klasyczny, z XIV wieku, typu ko
pułowego,
aliści uproszczony także — bo
jednoczący pod jednym dachem wszystkie
regularne elementy meczetu z symbolicznym
dziedzińcem, fontanną, krużgankami, miej
scem dla władcy i dla czytającego Koran.
Wolno mi było podejść aż do fontanny —
sadzawki, miejsca rytualnych ablucji, dalej
posadzka wyłożona była już matami i stary
mi, zdeptanymi dywanikami — zaczynało
się miejsce święte, ze strzałką, wskazującą
na południe, w stronę Mekki...
Bułgarzy nie tkwili zbyt mocno przy swo
jej religii — cerkwie są dziś po większej
części puste. Wielkim rarytasem jest okazja
obejrzenia prawosławnego wesela, jak mi się
to niegdyś zdarzyło w Warnie. Podobnie nie
liczne są chyba czynne meczety, tak jak nie
liczna jest mniejszość, obstająca przy Kora
nie.* Ale i ten drobiazg uwzględniają Bułga
rzy w swojej polityce kulturalnej: napięcia
antytureckie są w tej chwili elementem
historycznym, a przy trzech prowincjonal
nych teatrach bułgarskich istnieją nawet
wydzielone grupy profesjonalne, trudniące
się repertuarem tureckim — formami estra
dowymi i teatralnymi).
Podobną do Plowdiw rewelacją historyczno-kulturową okazują się wyprawy do sta
rych cerkiewek i monastyrów. Te ostatnie
zwłaszcza przez wiele stuleci ucisku były
ostoją świadomości narodowej, a wszystkie
— niemal bez wyjątku — stanowią dziś
świetne dokumenty kultury, niekiedy nawet
obezwładniające swą ekspresją. Wrażenie
wywiera „Święty Jerzy” — najstarszy zaby
tek tego rodzaju, częścią swych murów się
gający III—IV wieku, usytuowany na osi
odkopanej rzymskiej ulicy, pięknie bruko

wanej, z resztkami przedproży domowych,
filarów itp. Wszystko razem mieści się na
zapleczu hotelu Bałkan w Sofii — (do któ
rego bezskutecznie biegałem po polską prasę:
— Comme vous voyez, la boutique est
ferme... — mówiła pani z hotelu, a gdy już
kiosk nie był „ferme” oferowano mi co naj
wyżej „Neues Deutschland”, które w przeci
wieństwie do naszych gazet jakoś potrafiło
przychodzić regularnie i w przyzwoitej ilości
egzemplarzy)...
Albo Bojana... Kilka kilometrów na połud
niowy zachód od Sofii, poza murami twier
dzy, która niegdyś broniła wejścia do doliny
rzeczki Bojany, bo jar-car Kało j an i żona
jego Desisława wznieśli w XII—XIII wieku
cerkiewkę rodzinną, miniaturową zaiste, ale
zawierającą przepiękne freski szkoły tyrnowskiej, które swoistym, łagodnym realiz
mem znacznie przewyższają ówczesne nor
my malarstwa bizantyjskiego. Portrety Kałojana i Desisławy, obraz młodego Chrystusa
wśród uczonych w piśmie — są arcydzie
łami, o których głośno na świecie...
3.
Z Bojany — także widok na Sofię, dziś
blisko już milionowe miasto, które nowocześ
nieje w oczach, ale jakby od zewnątrz, od
przedmieści, wyraźnie odcinających się od
XIX-wiecznego w gruncie rzeczy centrum.
W tym centrum znajduje się ulica Ra- ■
kowskiego — a wzdłuż niej lub w jej pobli
żu wszystkie niemal sofijskie teatry. Dobre
i złe, jak wszędzie. Doskonały Teatr Satyry
i bardzo nieporadny artystycznie Teatr Mło
dzieży. A po środku, jak przystoi, akademic
ki Teatr Narodowy...
O samej dramaturgii i o inscenizacjach
pisać będę osobno, tu tylko dwa spostrzeże
nia ogólne.
Pierwsze, jakie się narzuca, to pęd do
teatru. W Polsce widz teatralny jest w
znacznej mierze zmechanizowany, idzie na
widownię według rozdzielnika zbiorowych
biletów. Tam — ludzie pchają się z własnej
inicjatwy, przed kasami kolejki, na spek
takle nie można-się dostać. Dzięki temu też
(choć zapewne nie tylko dzięki temu) wi
downia bułgarska jest wdzięczniejsza i otwar
ta — reaguje spontanicznie. W operze byłem
świadkiem zjawiska u nas niespotykanego:
wybuchów entuzjazmu i owacji w czasie
przedstawienia, połączonych z rzucaniem
kwiatów na scenę i śpiewaków. Inna rzecz,
że we wszystkich naszych operach nie zebra
libyśmy takiej obsady „Trubadura” Ver
diego, jaką słyszałem na zwykłym, abona
mentowym spektaklu dla studentów i ro
botników...
Drugie wrażenie ogólne — duży udział
współczesnej dramaturgii bułgarskiej w re
pertuarach teatrów. I to nie od święta, jak
.u nas, gdzie czasem trafi się Mrożek czy
Różewicz a czasem Broszkiewicz. Bułgarzy
mają dramaturgię aktualną, publicystyczną,
często także świetną literacko (por. sztukę
Radiczkowa „Chryja”, którą obejrzałem w
Teatrze Satyry pt. „Sumatocha”, a drukowa
ną u nas w 11 nr. „Dialogu” z ub.r.). Jak
mnie poinformował naczelnik wydziału re
pertuaru w bułgarskim odpowiedniku na
szego Ministerstwa Kultury i Sztuki — dra
maturgia ta stanowi 40 do 60 proc. całego
repertuaru...
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Skarby zamku Steen
Największym zabytkiem starej
Antwerpii jest Katedra Marii
Panny, majestatyczna budowla
o wieży wysokości 123 m, wznie
siona w okresie między XIV a
XVI wiekiem. Ten największy
gotycki kościół w Belgii, zarazem
jeden z większych w świecie,
rozbrzmiewa w pewnych porach
dnia i nocy sławetną muzyką
dzwonów. Katedrę oplata gąszcz
starych domków, gdzie ulokowały
się antykwariaty i sklepiki z
pamiątkami, liczne piwiarnie i
kawiarenki.
Idąc stąd w stronę Skaldy mi
ja się na placu ratuszowym pom
nik Brabona, legendarnego legio
nisty rzymskiego, któremu port
flamandzki zawdzięcza ponoć swą
nazwę. Legenda bowiem głosi, iż
w zamierzchłych czasach żył tu
nad Skaldą groźny olbrzym Druon Antigon, który siał spustosze
nie w żegludze i na brzegach
rzeki. Dzielny Sylvius Brabo
wdał się z nim w bój, odrąbał
mu rękę i rzucił ją do rzeki, unieszkodliwiając w ten sposób
Druona. Dzielny czyn — „Handwerpen” (Hand-ręka, werpen —
w jęz. flamandzkim rzucać) utrwalił się w nazwie pierwszego
portu w Belgii i drugiego po
Rotterdamie portu Europy (prze
ładunek w 1965 r. — 59,4 min
ton).
Za placem ratuszowym gąszcz
uliczek rozluźnia się a ich prze
świty ukazują
otwartą, wolną
przestrzeń. Stare miasto ograni
cza rzeka ujęta bez reszty w
kamienne, zagospodarowane na.brzeża. Przed nią antwerpską
starówkę opasał ruchliwy bul
war. Jedna tylko budowla prze
kroczyła tę arterię i leży wprost
nad rzeką — zamek najdawniej
szego grodu Antwerpii, Steen.
Przysadzistą, kamienną budowlę
ukończono w XVI w. jednak jej
początki sięgają X stulecia. W
stosunku do katedry i ratusza
zamek Steen nie jest wielki, od
różnia się od nich przede wszy
stkim nie rozmiarem, lecz suro
wością murów — ponury straż
nik ' miasta tętniącego
życiem,
trzymający straż na miejscu,
gdzie legendarny Brabo stoczył
bój z olbrzymem.

Przez szereg stuleci zamek
Steen służył za więzienie. W
XIX w. przeznaczono go na mu
zeum archeologiczne, obecnie zaś
mieści ^ zbiory Narodowego Mu
zeum Żeglugi.
*
Stare żeglarskie społeczeństwa
Europy lubią utrwalać rozwój
tradycji i nabywanie doświadczeń
w tej dziedzinie życia pod posta
cią kolekcji dokumentów różnego
rodzaju, autentycznych rekwizy
tów i modeli. Walor popularyza
torski i dydaktyczny tego rodzaju
zbiorów jest oczywisty. Czasem
nabywają one wartość rzetelnych
warsztatów pracy a przynajmniej
informacji naukowej.
W ostatnich latach do licznej
rodziny muzeów morskich przy
były również dwie placówki pol
skie: Muzeum Morskie w starym
' Żurawiu gdańskim oraz dział
morski Muzeum Pomorza Za
chodniego w Szczecinie. Stan obu
tych placówek, kierunki groma
dzenia ich zbiorów a także szan
se ich dalszego rozwoju, każą ze
wzmożonym
zainteresowaniem
spojrzeć na kolekcję zamku
Steen, zresztą nie tylko na to
muzeum.
Zbiór antwerpski nie jest wiel
ki i obejmuje wyłącznie mate
riały historyczne, poza jedynym
eksponatem — łodzią wykonaną
z pojedyńczego pnia — nie prezen
tuje bardziej okazałych ekspo
natów archeologicznych. Główny
człon kolekcji darzy równym za
interesowaniem morską żeglugę
handlową, rybactwo pełnomor
skie jak też żeglugę rzeczną na
Skaldzie, Mozie, Renie i kanałach
przecinających pobrzeże Belgii
oraz jej holenderskiego sąsiada.
Pośród modeli statków wyróż
nia się zbiór żaglowców wyko
nanych — poza takielunkiem —
w całości z drewna. Nawet żag
le ich są drewniane. Taki jest
np. model klipra herbacianego z
XIX w., model. jachtu z XVIII
wieku czy też parowca „Express”
z 1883 r. Klipry, co ukazują ilu
stracje, pływały dawniej nie tyl
ko po morzach lecz i po rze
kach Niderlandów.

Kolekcja
modeli
prezentuje
rozmaite etapy rozwoju techniki
budownictwa okrętowego, a więc
np.
od
statków
Kompanii
Wschodnio-Indyjskiej z 1767 r.
po pełnomorskie kołowce jak
„Marie Henriette” z 1894 r. oraz
po- wczesny śrubowiec belgijski
s/s „Belgenland” z 1878 r., pływa
jący pod armatorską flagą „Red
Star Line”, transatlantyki końca
XIX i wielkie parowce począt
ków naszego stulecia.
Najwyższe rezultaty na polu
przejrzystości poglądowej osiąg
nął na zamku Steen dział ry
backi ukazując zespoły statków
przy pracy — podczas trałowa
nia włoka, wybierania sieci itp.
Gabloty z tymi eksponatami po
siadają kilka poziomych tafli
szkła o różnych, odcieniach, ina
czej podświetlonych. W najwyż
szą z nich, jak w powierzchnię
morza, wpuszczone zostały kadłu
by modeli lugrów i trawlerów,
niższe tafle dzielą głębie morskie
na warstwy o odmiennym cha
rakterze rybostanu, warunkach
połowu etc., najniższa zaś przed
stawia dno.’ Leżą na niej sieci
typu dennego, kotwice itp.
Dekoracji % statku poświęcony
jest w muzeum antwerpskim osobny dział tematyczny. Prezen
tuje on galiony różnych typów,
efektowne iglice umieszczone na
szczytach masztów, ozdoby stat
ku wikińskiego z IX w.
W kilkudziesięciu gablotach
zgromadzono z pietyzmem dawne
przyrządy nawigacyjne, kompa
sy, cyrkle, sekstanty, logi a także
mapy, locje i podręczniki żeglu
gi. Najstarszy ukazany tutaj za
bytek, co prawda w reprodukcji
fotograficznej znacznie go po
większającej, to „Caerte van de
Oosterscher Zee” Jana de Beeidsnijder van Hoirne z 1526 r. Jest
to nader już dokładna mapa czę
ści Morza Północnego. Pośród że
glarskich pomocy książkowych
zwraca uwagę instrukcja żeglugi
w języku flamandzkim z 1514 r.
a także sporo publikacji francus
kich wydawanych najczęściej w
pobliskim Rouen czy Havre pod
wpływem bogatszych podówczas,,
być może, doświadczeń Flamandów i Holendrów np. „Le petit
flambeau de la mer. Cabotage ou

le veritable guide de pilotes”...
Le Havre 1684. Nie brak też cie
kawostek w rodzaju sławetnych
modeli okręcików w butelkach,
ozdobnego stateczku w srebrze z
XVIII w. itp.
Wiele eksponatów trafiło na
zamek Steen w charakterze da
rów zbieraczy-amatorów lub że
glarzy. Być może przesądziło to
w jakiś sposób o ogólnej wymo
wie kolekcji. Wykazuje ona du
że zainteresowanie dla samej że
glugi pozostawiając na uboczu
szereg innych działów pracy na
morzu i dla morza, integralnie z
żeglugą związanych. Zwiedzają
cemu, który — jak w moim przy
padku — do głównego portu Bel
gii przybył drogą wodną z Mo
rza Północnego, przy oglądaniu
sal zamkowych, rzuca się w oczy
brak modelowej dokumentacji
urządzeń portowych, a w szcze
gólności doków, śluz — tak dla
tego miasta znamiennych urzą
dzeń portowych, stoczni etc.
Wprawdzie zamek Steen nie mieś
ci pełnego zasobu morskich zbio
rów Antwerpii; na drugim brze
gu Skaldy, pośród terenów spor
towych i. wypoczynkowych ulo
kowano na świeżym powietrzu
dużo wielkich eksponatów żeg
larskich. Do nabrzeża w tym
miejscu przycumowany został
kompletnie wyposażony . żaglo
wiec „Mercator”,' dawna szkoła
morska. W okolice te prowadzi
pieszych specjalny tunel pod
Skaldą, nie każdy jednak zmę
czony włóczęgą wśród uroków
antwerpskiej starówki i praco
witym zwiedzaniem sal starego
zamczyska zaryzykuje dalszą wę
drówkę.
Jeszcze jedno wrażenie, które
towarzyszy podróży przez stule
cia i szlaki sławnych oraz in
nych, nieznanych, lecz także od
ważnych i pracowitych żeglarzy,
to zdecydowanie pokojowy cha
rakter ekspozycji, nad Skaldą.
Bodaj jeden tylko model okrętu
wojennego z przed lat kilkudzie
sięciu, niewielkiego torpedowca
czy kanonierki, przypomina o tej
funkcji żeglugi równie starej jak
handel, gdyż w przedhistorycz
nych okresach nierozłącznie z
nim splecionej.
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BEZRADNOŚĆ
Jest godzina trzecia w no
cy. Budzi nas rozpaczliwy
krzyk kobiety. Wołanie o ra
tunek. Słychać uderzenia. Wy
zwiska. Mężczyzna katuje ko
bietę. Może to jego matka,
może to jego żona? Słychać
teraz płacz dzieci. W sąsiedz
twie otwierają się okna —
ludzie wyrwani ze snu. Oczy
wszystkich skierowane są na
otwarte okna na drugim pięt
rze. Płacz i krzyk jakby do
gorywał. Mężczyzna okazał się
silniejszy.
Nie można zasnąć. Trzeba
coś zrobić! „Biją kobietę!” —
woła Jewtuszenko. Jak szczę
śliwi są artyści, którzy wierzą
w siłę swej sztuki: że poruszą
nią sumienie świata. Jewtu
szenko żyje w ustroju, który
za podstawę swego istnienia
przyjął usuwanie przyczyn de
prawujących
człowieka.
A
jednak jeszcze i tam biją
człowieka. Na ulicy.
Człowiek nie jest aniołem,
nie jest też diabłem. Diabel
nie skomplikowana budowla
psychiczna. Człowiek był zaw
sze przedmiotem wrażliwości
literackiej. Lecz jakkolwiek
by pisarz nie dociekał prawdy,
pewna część psychiki czło
wieka zostaje nieodgadniona,
nie dotknięta słowem, nie ob
nażona obrazem. Ukazać naj
bardziej gorzką prawdę
o
człowieku i przez to odwołać
się do jego poczucia moralno
ści, do jego etyki? A może

trzeba go uczynić wrażliwszym
poprzez rozszerzenie jego wy
obraźni? Ale jak dotrzeć do
tego mężczyzny z drugiego
piętra, do tego prymitywnego
chama? Co on czyta?
Tymczasem utwór poetycki
ma być „podstępną intrygą,
buntem i walką... przeciw ję
zykowi”. Tak twierdzi współ
czesny krytyk francuski, Al
berts. Poeta współczesny są
dzi, że nie warto mówić wier
szem tego, co można powie
dzieć prozą. Nie ma sensu
„wyrażać
uczuć powszech
nych, wiernie opisywać, do
kładnie i barwnie opowiadać”.
(Alberes) Kaczej starać się
uchwycić to „czego nie moż
na zdefiniować.” Tak samo
zresztą prozaik mówi, że „opisuje dziś przygodę rozgry
wającą się w świecie rucho
mym, zmiennym, i płynnym.”
(Alberes) Nie uniesie więc li
teratura odpowiedzialności za
wewnętrzne oblicze człowie
ka? Nie chce je kształtować
przez wstrząsanie obrazem?
Nie wierzy, że istnieje jakieś
inne „dojście”. Jak wstrząs
nąć człowieka? Na przykład
ten dramat ofiary — zaufa
nie i miłość zostają brutalnie
podeptane.
„jak śmieszne są wobec niej
wszystkie poezje.
poeci, jesteście niepotrzebni!
ja nie czytam strinberga ani
norwida,

nie przyznaję się do żadnego
spadku.
czytam świeże, pachnące
farbą dzienniki,
z bijącym sercem
przeglądam rubryki
wypadków,
które mnie kłują jak ostre
pilniki.”
(Bruno Jasieński —
„Pieśń o głodzie”)
O bezradności! Czym wyra
zić ból, czym wyrazić troskę
o piękne oblicze człowieka?
Zabawami w metaforę, w gry
znaczeń, w struktury języko
we? Sceptycyzm współczesne
go świata, że nie sposób mu
pomóc, że człowiek jest poza
naszym pełnym poznaniem, a
więc, że nieodgadnione są je
go czyny...
Mówi się, że myślenie i po
etyka naszych czasów wyraża
się w okrutnej szczerości.
Prawda, jaką by nie była, nig
dy nie jest naprawdę szczera.
Wątpliwości które następują,
odrzucają wiarę w jakiekol
wiek zakończenie — optymi
styczne czy pesymistyczne.
Problemu tego nie sposób roz
wiązać. Więc pozostaje sygna
lizowanie wątpliwości? Pisarz
jest przecież tak samo czło
wiekiem i tak samo nie rozu
mie siebie.
Krzyk kobiety jest coraz
mniej donośny. Dzieci płaczą
coraz głośniej. Kobieta, z któ
rą śpię, popycha mnie ku te
lefonowi. Wykręcam
numer

komisariatu. „Awantura?” —
pyta dyżurny oficer. „Tak. Bi
ją kobietę, płaczą dzieci. To
już nie chodzi o zakłócenie
spokoju, to sprawa ludzka!” —
krzyczę do słuchawki. Oficer
jest spokojny, urzędowy. Spi
suje moje personalia. Dla nie
go to awantura, jedna z wie
lu, po prostu zakłócenie po
rządku publicznego, którego
ma strzec. Pewnie po odłoże
niu słuchawki wywoła radio
wóz i skieruje pod wskazany
adres. I będzie uważał zada
nie swe za wykonane. Może
oprawca stanie przed sądem i
otrzyma karę? A co dalej? Co
było przedtem? Dlaczego do
tego doszło? Gdzie mechaniz
my, które poruszyły jego
gniew, że zapomniał o ele
mentarnym odruchu serca —
0 litości? A może winna jest
kobieta — może była „pod
szeptem szatana”? Osąd prze
kazałem w ręce władzy. Wy
kręciłem numer komisariatu
1
przekazałem
informację.
Tylko tyle mogłem zrobić dla
drugiego człowieka. Słowa po
ematu nie uniosą wagi i ob
szaru nędzy i niedoli ludzi.
Czuję to, że nigdy nie dotrę
do -kamiennego serca tego
mężczyzny, który dysząc zmę
czony usiadł na krześle. W
rogu pokoju, na tapczanie le
ży kobieta — z posiniaczonym
ciałem i z zakrwawioną twa
rzą. Metafora? Temat? Idea?
BERNARD

kontrapunktem

KTO UDUSIŁ OTELLA?
Przekręcasz gałkę — i „Miś z
okienka”, Wicherek zapowiada
pogodę, bomby lecą na Wietnam,
Artur
Rubinstein
w
swoim
szwajcarskim
mieszkaniu
gra
„Poloneza-Fantazję”, może na
wet La Scala... Zaniepokojeni fil
mowcy wymyślili odtrutkę: set
ki statystów, super wystawa, ko
lor, panorama, tasiemcowa dłu
gość — super filmy, filmy gi
ganty, szlagiery naszych cza
sów...
Czy mamy powód do pychy?
Gdy Dominik Freschi, uczeń
Scarlattiego, wystawiał w Pad
wie swoją operę „Berenice”, na
scenie występował trzystuosobo
wy chór, sto żywych koni, dwa
słonie i dwa lwy. Daremnie usi
łowałem dociec, jak brzmiała
muzyka tej opery...?
Opera chyba od początku mia
ła w sobie coś zarazem barba
rzyńskiego i wspaniałego, trochę
z atmosfery cyrków starożytne
go Rzymu czy cyrku w ogóle.
Dopiero w drodze ku naszym
czasom gatunek zaczął się nieco
estetycznie oczyszczać. Jeszcze
nie tak dawno nie raziło nikogo
specjalnie,
gdy leciwa, mocno

obfitych kształtów i potężnego
wzrostu primadonna śpiewała
młodziutką Julię, natomiast Ro~
meem był przy niej śpiewak ma
ły i chuderlawy. Wręcz do do
brego tonu należało, aby zabity
bohater (czy heroina) jeszcze od
śpiewali całą arię. Żadnego mi
gania się od roboty: my zapłacilim i my żądamy! Umarł — nie
umarł, a aria musi być. Inaczej,
czy można by tym komediantom
uwierzyć?
Ale dzisiaj? Mamy luty —
dwudziestego grudnia odbyła się
w Operze Bałtyckiej premiera
„Otella” Verdiego — i do dziś
walczą we mnie tzw. „miesza
ne uczucia”. Bo przedstawienie —
o mnóstwie kapitalnych zalet —
zarazem roi się od błędów oraz
braków, nad którymi nie sposób
przejść obojętnie. To właśnie w
gdańskim przedstawieniu (prze
łom roku 67 i 68, telewizja zdo
była miliony odbiorców, przygo
towuje się w Polsce drugi pro
gram, zaawansowane są prace
nad kolorem, Washkansky żyje
już ponad dwa tygodnie z cu
dzym sercem) to właśnie u nas
zgrzeszono wobec współczesności,

wobec poczucia rzeczywistości,
wobec rozsądku. Oto uduszona
przez Otella Desdemona jeszcze
cieniutkim głosem cichutko śpie
wa, sam Otello wreszcie, prze
biwszy się już sztyletem, odra
bia w nadgodzinach to, czego
dotąd wyśpiewać nie zdołał, efekciarsko tylko urywając za
kończenie w pół $łowa (ja bym
mu za to stawkę urwał — co za
fuszerka). „Najpierw mnie ogar
nął śmiech pusty, a potem litość
i trwoga”. Powie kto: ot, uczepił
się, w końcu to drobna rzecz.
Może i tak, gdyby nie fakt, że w
jakiś sposób jest to znamienne
dla całości przedstawienia. Nie
byłoby o czym mówić, gdyby
spektakl był w ogóle słaby — ale
nie: jednocześnie zawiera w so
bie wiele partii znakomitych,
wręcz mistrzowskich.
Zauważyłem, iż w dyskusjach
o tej operze często pada nazwisko
Szekspir: Szekspir to, Szekspir
tamto... Jakiż, u licha, Szekspir?
Pocóż tu Szekspira mieszać? Na
wet w programie wydrukowano
za zł 5.50 (skandal: tomiki z se
rii „Kolibra” kosztują 4 zł, a bo
gato ilustrowane — 300 stron! —

„Sekrety Polihymnii” Waldorffa
— 9 zł) — nawet w programie
pisze się: libretto WEDŁUG
Wiliama Szekspira Arrigo Boito.
Rozróżnienie konieczne, albowiem
libretta oper często jeszcze mniej
mają wspólnego z pierwowzo
rem, niż scenariusze filmowe.
Zwłaszcza, że w tym wypadku
Hermann Wedekind — zaproszo
ny z Saarbrücken reżyser i inscenizator — bardziej „szedł na
rękę” libreciście, niż Szekspirowi.
Trochę, jak w tym żarcie Jacquesa Preverta: — w szkole, na
lekcji, nauczyciel nagle wyrywa
do odpowiedzi: — „Hamlet!”. Za
skoczony uczeń jąka swoją ko
niugację: Je suis, ou je ne suis
pas, tu es...” („być albo nie być”
— „to be or not to be”). Otóż
odczytanie przez reżysera i inscenizatora zawartości treściowej
libretta miało w sobie coś z ta
kiego szkolnego dukania Szekspi
ra. I wskutek tego bardziej to
był komiks,
czy „Kobra” ze
śpiewem, niż umuzyczniony dra
mat jednego z najznakomitszych
znawców duszy ludzkiej.
KAZIMIERZ KMITA
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KULT NAPOLEONA W GDAŃSKU
Dnia 21 lipca 1807 r. gdańszcza
nie w głębokim skupieniu przy
glądali się niezwykłej
uroczy
stości. Z domu byłego królewsko-pruskiego radcy wojennego
von Gralatha, który nieoczekiwa
nie stał się prezydującym burmi
strzem, ruszył przy dźwiękach
werbli wojskowych galowy po
chód rajców miejskich. W pierw
szym szeregu kroczyli czarno ubrani ze szpadami u boku 4
burmistrzowie Rady: von Gralath, von Weickhmann, Żernecke,
Renner. Następnie szli członko
wie Rady, którą Francuzi na
zwali Senatem: Dodenhof, Werns
dorf,
Döring,
Frendelenburg,
Schmidt, Jantzen, Bodenstein,
Siewert, Schumann, von Groddeck,
Scheffler,
Labes,
von
Frantzius. Za tą grupą szli re
prezentanci Ławy czyli Drugie
go Ordynku i przedstawiciele 4
kwater Trzeciego Ordynku. Po
chód zamykał
reprezentacyjny
szwadron kawalerii francuskiej.
Dwa bataliony żołnierzy prezen
tujących broń tworzyło
gęsty
szpaler od ul. Chłodnej aż do
gmachu Ratusza. Przy ul. Dłu
giej na spotkanie reprezentan
tów wolnego miasta Gdańska
wyszedł marsowy Alzatczyk, gu
bernator miasta gen. Jean Rapp,
nazwany
pieszczotliwie
przez
swych żołnierzy Nieustraszonym
(ITntrepide). Zabrzmiały werble.
Rapp wstąpił do orszaku, ma
szerując obok von Gralatha. Na
Długim Targu poprzez najeżony
bagnetami las żołnierzy francus
kich, polskich, saksońskich na
pierali co ciekawsi mieszkańcy.
Dźwięki orkiestry splatały się z
salwami artyleryjskimi. Tak roz
poczynał się w Gdańsku kult
Napoleona.
Być może, że w tłumie tym
stał także kanonik kościoła Naj
świętszej Marii Panny Abra
ham Fryderyk Blech zaciskają
cy pięści z bezsilnej złości, iż
skończyły się sehr glückliche
Zeiten pod
berłem Fryderyka
Wilhelma III. Nigdy się nie do
wiemy, co myślał kanonik Blech,
ale jedno jest pewne: nie były
to życzliwe dla Francuzów re
fleksje. Dla kanonika Blecha
krach monarchii pruskiej pod
Jeną,
Auerstädt,
wkroczenie
Francuzów do Berlina i „prze
mocą odebranie Gdańska od pru
skiego państwa” musiało być gro
mem. Furgony wielkiej armii
niosły ze sobą po Europie Ko
deks Napoleona oraz zgubne
wpływy, choć już stępione, re
wolucji francuskiej. Upadek mo
ralności (śluby cywilne!), ego
izm, lekceważenie obyczajów i
kościoła. Wszystkie te nieszczęś
cia spadły także wraz z prze
klętym
Korsykańczykiem
na
Gdańsk. Może swoją wyobraźnią
wybiegał Blech w następne dzie
sięciolecie i łączył się z tymi,
którzy w 1816 roku w Orleanie
publicznie na stosie palili biust
znienawidzonego uzurpatora i
wieszali jego portrety na latar
niach? Tłum gapiów wzrastał.
Rozlegały się okrzyki: „Vive
1’Empereur!”
W sali senatorskiej na Ratu
szu obok władz miejskich liczne
mundury francuskich generałów,
oficerów, wyższych urzędników.
W pierwszych rzędach zasiedli:
gubernator Rapp, gen.
dyw.
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Oudinot, generałowie brygady:
La Martiniere, Krigener, Puthod,
Jarry, Buffin, Vonderweid, Al
bert, Conroux, Navelet, Menard
i inni. Gralath, drżącym nieco
głosem mówił o tym, że Gdańsk
dzięki cesarzowi „odzyskał swą
niepodległość, swoje dawne przy
wileje, własność i prawa”, które
mu zostały przyznane przez kró
la Zygmunta w 1526 r., przez Ja
na III, Augusta III. Wystąpienie
swoje zakończył następującymi
słowy: „Panowie, wysławiajmy
ów dzień pamiętny, jest on bo
wiem nieocenionym dla nas. Od
dziś pierwszym słowem, jakie
wymówią nasze niemowlęta w
kołysce będzie Napoleon! Nasza
miłość do tego uwielbionego imienia będzie odtąd łączyła się
z miłością ojczyzny”. Uroczysta
inauguracja
wolnego
miasta
Gdańska splotła się w niepowta
rzalny sposób z kultem Napole
ona.
Rewolucja francuska ukształto
wała . pojęcie propagandy. Sta
nie się ona narzędziem w ręku
ugrupowania sprawującego rzą
dy, przy pomocy którego urabia
no opinię publiczną, aby uzyskać
jej aprobatę, poparcie i zaufanie,
niezbędne dla sprawowania wła
dzy. Doceniał rolę opinii także
Napoleon, ten, jak go
określi
prof. J. Godechot, „despota oś
wiecony”. „Opinia publiczna —
stwierdzał Napoleon — jest po
tęgą niewidzialną, tajemniczą,
której nic się nie oprze. Nic nie
jest bardziej zmienne, bardziej
nieokreślone i silniejsze, a jed
nak mimo całej swej kapryśności jest ona prawdziwa, rozsądna,
sprawiedliwa, daleko częściej niż
się o tym sądzi”. Ale czy rzeczy
wiście tak myślał Napoleon, gdy
kartaczami tłumił krwawo bunt
rojalistów pod kościołem SaintRoch w Paryżu lub gdy rozpę
dzał komunistyczne „sprzysiężenie równych” Babeufa wPantheonie? 13 vendemiaire i 18 fructidora, gdy ratował Dyrektoriat
przed obaleniem, a który następ
nie sam zmiótł 18 brumaire roku
VIII wskazuje na to, że był on,
jak napisze rezydent francuski
w Gdańsku baron M. Massias,
„przyjacielem despotyzmu raczej
niż despotą, despotą raczej niż
tyranem, któremu Francja za
wdzięczała doktrynę rządów ar
bitralnych”. Wysuwając koncep
cję le Grand Empire, mającą
zjednoczyć narody Europy w
jednym politycznym organizmie
Napoleon nie liczył tylko na kartacze. Był znakomitym strate
giem, wodzem, lecz nadto psy
chologiem i pisarzem. Cytowany
przeze mnie Massias twierdzi, że
Napoleon był pisarzem równym
Tacytowi lub Monteskiuszowi.
„Jego proklamacje tworzyły zwy
cięstwa i je nagradzały, jego roz
kazy dzienne były trwogą dla
tchórzów i bodźcem dla bohate
rów (...) To, co on opowiada jest
historią, a on ją tak opowiada,
jak ją tworzył”. Napoleon świa
domie konstruował własną le
gendę jeszcze przed zesłaniem.
Zachęcał i podsycał kult własnej
osoby, bo to mu ułatwiało rzą
dzenie w krajach podporządko
wanych Francji.
Kultowi Napoleona służyły pa
rady wojskowe, defilady, salwy
armatnie, manifestacyjne brata

nie się ludności z wojskiem.
Wszystkie te imprezy były sta
rannie wyreżyserowane niczym
wyborne spektakle teatralne. Udział w tym kulcie miał prze
kształcić jego uczestników w ak
tywnych obrońców i apologetów
polityki cesarza. Tak też było
i w Gdańsku.
Kult Napoleona w Gdańsku
miał wyeliminować bez reszty
pruskie sentymenta w tym mieś
cie, związać bezpośrednio gdań
szczan z osobą cesarza, ułatwić
władzom francuskim realizację
ich zadań politycznych i militar
nych w Gdańsku, upatrzonym na
potężną fortecę militarną i po
lityczną Francji nad Bałtykiem.
Dnia 5 października 1807 r. odbyła
się uroczysta sesja Senatu z udziałem trzech ordynków poświę
cona odsłonięciu popiersia Na
poleona w sali posiedzeń Senatu.
Sesję tę zaszczycili swą obecnoś
cią wszyscy generałowie, wyżsi
oficerowie
i
funkcjonariusze
francuscy w mieście. „Ta uro
czystość
—
głosiło urzędowe
sprawozdanie — miała piętno
prawdziwego uczucia tego mia
sta, które przez długi okres było
pozbawione swej niepodległości,
a w konsekwencji
rezultatów
swego handlu, ale zostaną przy
wrócone miastu wszystkie ko
rzyści dzięki
szczodrobliwości
(munificence) Wielkiego Napole
ona”. Gralath wyraził bezgranicz
ne uznanie Wspaniałemu Dobro
czyńcy (VAuguste Bienfaiteur), a
dalej sprawozdanie głosiło: „cie
pło i zapał słów Gralatha dawało
żywy obraz nastrojów wszystkich
obywateli, a szczególnie gdy po
wiedział: Wielki Cesarz opcmował Gdańsk dzięki swym cno
tom, a wraz z miastem serca
wszystkich mieszkańców dzięki
swej dobroci”. Gdy prezydent
von Gralath odsłonił biust cesa
rza powstali z miejsca senatoro
wie, ławnicy, reprezentanci III
Ordynku, generalicja, goście i z
kilkuset piersi wyrwał się po
tężny okrzyk długo w tej sali
powtarzany: „Vive 1’Empereur!”
„Żadna dotąd ceremonia w Ra
tuszu — notowali sprawozdawcy
— nie była tak uroczysta, tak
podniosła, tak wzruszająca”.
Rapp oraz jego zastępy syste
matycznie organizowali w Gdań
sku 15 sierpnia (urodziny cesa
rza) i 2 grudnia (data koronacji)
obchody na cześć Napoleona. Ce
remoniał tych obchodów był oczywiście z góry przygotowany
w siedzibie gubernatora. Odby
wały się msze w kościele luterańskim oraz uroczyste Te Deum
w kościele katolickim o.o. domi
nikanów. Tam też pojawiał się
gubernator, generalicja i repre
zentanci 3 ordynków. Towarzy
szyło tej ceremonii bicie wszyst
kich dzwonów oraz salwy armat
nie. Pierwsza taka uroczystość
odbyła się 2 grudnia 1807 r.
Szczególnie intensywne uroczy
stości na cześć Napoleona odby
ły się 15 sierpnia i 3 grudnia
1809 roku. Warto tutaj odnoto
wać bardzo znamienny szczegół.
Wiadomo, że art. XIX traktatu
francusko-pruskiego z 9'. VII. 1807
r. wskrzeszający wolne miasto
Gdańsk przewidywał m. in. pro
tekcję nad tym miastem króla
saskiego Fryderyka Augusta, któ
remu podporządkowano Księ

stwo Warszawskie. Gdańszczanie
w czerwcu i lipcu 1807 r. rozwi
nęli ożywioną działalność dyplo
matyczną, aby połączyć się z re
sztą ziem polskich. Układy w Tylży unicestwiły te zabiegi w sensie
prawnym, lecz nigdy nie zostały
one poniechane. Senat milcząco
ponosił niezliczone ciężary, bo
przyświecała mu myśl, iż z cza
sem dokona się zjednoczenie
Gdańska z Polską. Prezydent
Hufeland podaje w swych wspo
mnieniach o „bez przerwy pro
wadzonych poczynaniach, aby
miasto dołączyć do Księstwa War
szawskiego”. Gdy w 1809 r. pod
czas nieobecności gen. Rappa
obowiązki jego pełnił energiczny
i mocno podejrzliwy wobec gdań
szczan o propruskich sympatiach,
gen. Michał Grabowski, zorgani
zował on w mieście w dn. 3 sierp
nia z okazji urodzin Fryderyka
Augusta uroczyste Te Deum w
kościele o.o. dominikanów na
cześć
Księcia
Warszawskiego.
Dzwony oraz salwy artylerii gło
siły chwałę Księstwa Warszaw
skiego. Dziwniejsze, iż gen. Gra
bowski powtórzył tę uroczystość
w dn. 23 grudnia 1809 r. Wydaje
się, że ta akcja gen. Grabowskie
go na rzecz Fryderyka Augusta w
Gdańsku w chwili, gdy do ob
szaru Księstwa Warszawskiego
wcielano zdobytą na Austriakach
Galicję, miała wyraźny posmak
polityczny, podobnie jak wizyta
ks. Józefa Poniatowskiego w na
stępnym roku w Gdańsku. Zwy
cięska, z Austrią, wojna ożywiła
po obu stronach nadzieje na zje
dnoczenie.
Rozwód Napoleona z Józefiną
de Beauharnais i jego nowy
związek z 18-letnią arcyks. au
striacką Marią Ludwiką w 1810 r.
był próbą zmontowania Europy
środkowej przeciw Anglii i Rosji.
Chwilowo w Gdańsku ożywiły się
nastroje pacyfistyczne i wielkie
nadzieje, iż wreszcie zapanuje
pokój i ożywi się handel. Gdańsk
od 25 marca, zbudzony salwami
artylerii o 7 rano, świętował
związek Napoleona z Marią Lu
dwiką. Dn. 26 marca uroczysty
korowód senatorów, ławników i
przedstawicieli Trzeciego Ordyn
ku składał na ręce rezydenta
Massiasa gratulacje cesarzowi.
Z udziałem senatorów oraz generalicji francuskiej dokonano z
wielkim namaszczeniem prze
mianowania Irrgarten, rozległe
go placu spacerowego przy Bra
mie Oliwskiej na Plac Napole
ona. Przy dźwiękach marszu oraz
salw artylerii gen. Grabowski
przyjął defiladę garnizonu, w
trakcie której oddziały francus
kie, polskie i saksońskie wykaza
ły wyjątkową sprawność. Tysią
ce gdańszczan wznosiło okrzyki:
„Vive TEmpereur!”. Sprawozda
nie głosiło: „Rezydent Francji
rozdzielał mięso, 3/4 kg chleba
i butelkę piwa wszystkim ubo
gim, dla których garnizon wojsk
francuskich i sprzymierzonych
przygotował oszczędną zupę”. Po
południu o 14.00 odbył się uro
czysty obiad w Ratuszu dla se
natorów, generalicji, świty przy
bocznej gubernatora (Rapp był
nieobecny w Gdańsku), wyż
szych oficerów i wybitnych kup
ców. Prezydent Hufeland wzniósł
następujący toast: „Za zdrowie
Jego Cesarskiej i Królewskiej

Władysław
Zajewski
Mości Napoleona Bonaparte i
Jego wspaniałej Małżonki! Za
szczęście Francji i Europy!”
Tak w starodawnym Ratuszu
gdańskim płynęły toasty za po
myślność Europy napoleońskiej,
za ideę le Grand Empire, w or
bicie której znajdował się i
Gdańsk i Księstwo Warszawskie.
Wieczorem o 18.00 odbył się pu
bliczny koncert ponad 80 muzy
ków. Gawiedź na bulwarach
śpiewała zabawne kuplety. Wie
czorem o godz. 20.00 rozpoczął
się w salach Ratusza znakomity
bal z udziałem ponad 400 za
proszonych osób. Zgromadziła się
cała elita ówczesnego Gdańska:
senatorowie, ławnicy, bogaci ku
pcy, bankierzy, nawet mistrzo
wie cechów. Bal połączony z wy
stawną kolacją przeciągnął się
aż do świtu. Było na nim do
końca po raz pierwszy w dzie
jach tego miasta aż 200 uroczych
pań. Bezdomni i głodni, a liczba
ich wzrastała szybko, przyglądali
się
wspaniałym
iluminacjom
gmachów urzędowych i okolicz
nościowym transparentom i ha
słom. Uroczystości w dn. 15
sierpnia 1811 roku były znacznie
skromniejsze, miasto przeżywało
ostry kryzys finansowy, stosunki
Senatu z Rappem były nie najlep
sze. W 1812 r. władze francuskie
zwolniły 15 sierpnia opornych
dłużników, uchylających się od
płacenia udziału w kontrybucji.
Rapp już nie weźmie udziału w
uroczystym Te Deum. Trzy ty
godnie później Rapp odniesie 22
ranę pod Możajskiem, zaś w od
wrocie spod Moskwy uratuje ce
sarza
pod
Małej arosławcem
przed kozakami Płatowa.
Ostatnie obchody na cześć Na
poleona odbyły się w Gdańsku
15 sierpnia 1813 r., gdy miasto
było już oblężone przez wojska
ks. Aleksandra Wirtemberskiego.
Dnia 14 i 15 sierpnia rozdano nę
dzarzom, a liczba ich była ogromna, ponad 3 tys. kilogra
mów chleba na rachunek gen.
Rappa. Dziennie umierało w
Gdańsku z chorób i głodu od
50 do 150 osób. Tenże Rapp, któ
ry z własnej pensji żywił 50 nę
dzarzy gdańskich, potrafił we
wrześniu 1813 r. usunąć z miasta
ponad 200 nędzarzy, w tym ko
biety i dzieci.
Ludzie ci ginęli z głodu i zimna,
w czasie długich dni, między pla
cówkami pruskimi a francuski
mi, bowiem żadna ze stron nie
chciała ich przepuścić. Okrutne
to były sceny. Bronił jednak gen.
Rapp Gdańska przed Prusakami
z podziwu godną wytrwałością.
Kult Napoleona w Gdańsku
nie różnił się niczym od analo
gicznego zjawiska w Księstwie
Warszawskim. W Gdańsku ak
cent spoczywał nie na słowie
drukowanym, ale na zbrojnej de
filadzie, na próbie zbratania
wojska z ludnością. Apologeci
Napoleona w Gdańsku mogli po
kongresie wiedeńskim powtórzyć
słowa Mme de Krüdener: „Ci,
którzy przyłączyli się do spra
wy Napoleona są bezustannie
prześladowani, nie znajdą nawet
schronienia, gdzie spoczęłyby ich
głowy”. Na ulicach Gdańska
triumfowała uśmiechnięta twarz
kanonika Blecha, ściślej pruskie
go historiografa Blecha zacie
trzewionego przeciwnika „ducha
francuskiego” w Gdańsku.
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W ODPOWIEDZI
DR. WŁODZIMIERZOWI
LEBIEDZIŃSKIEMU
W zeszycie noworocznym
LITER znajduje się ocena ze
szytu GDAŃSKICH ZESZY
TÓW HUMANISTYCZNYCH
(1965), poświęconego filozofii
pióra dr. Włodzimierza Lebiedzińskiego. Nie jestem po
wołany do odpowiadania na
uwagi krytyczne Recenzenta,
dotyczące innych artykułów.
Natomiast odpowiedź moja
dotyczy oceny mojego artyku
łu pt. „Problem winy ze sta
nowiska determinizmu klinicz
nego. Do odpowiedzi czu
ję się ośmielony przez samego
Recenzenta, który na wstępie
wyznał szczerze, że „uwagi
jego nie zawsze są kompe
tentne”. Wyznanie to jest
słuszne. Uogólnienia filozo
ficzne przedstawicieli różnych
dziedzin nauki mogą być zro
zumiałe dla czytelników, któ
rzy posiedli elementarne wia
domości z zakresu tych spec
jalnych dziedzin nauki. Lo
gika Arystotelesa mogła być
zrozumiała dla każdego inte
ligentnego człowieka, nato
miast logistyka wymaga zna
jomości matematyki. Dla ko
goś nie znającego matematyki
praca z zakresu logistyki po
zostanie tylko nagromadze
niem niezrozumiałych znacz
ków. To samo dotyczy uogól
nień filozoficznych, które wy
powiada chemik lub fizyk.
Trzeba te dziedziny znać, aby
kompetentnie oceniać owe uogólnienia filozoficzne.
Omawiany artykuł dotyczy
uogólnień filozoficznych, wy
snutych z klinicznego doś
wiadczenia psychiatry. Rzecz
prosta, że uogólnienia te operują pojęciami z zakresu
psychopatologii,
psychofizjo
logii i neurofizjologii. Kto nie
zna elementarza pojęć z za
kresu tych dziedzin, ten po
pada w stan, który Recenzent
nazwał „rozterką”, a który
doprowadził go do zarzutu iż
„Autor beztrosko operuje ter
minologią naukową, nie zda
jąc sobie sprawy z tego, że
wprowadza tym samym za
męt, jeszcze większą niejas
ność oraz liczne nieporozumie

nia.” Jakież to terminy nau
kowe wprawiły Recenzenta w
stan zamętu, wywołały w
nim jeszcze większą niejas
ność, „rozterkę” i nieporozu
mienia? Otóż przede wszyst
kim Recenzent wyraża żal, że
nie znalazł wyjaśnienia, co się
rozumie przez determinizm
kliniczny. Pojęcie to pozostało
Recenzentowi niejasne, cho
ciaż artykuł cały czas zajęty
jest wyjaśnieniem tego poję
cia. Artykuł jest tekstem od
czytu, wygłoszonego na po
siedzeniu Oddziału Gdańskie
go Polskiego Towarzystwa Fi
lozoficznego.
W
ożywionej
dyskusji nikt nie wyraził wąt
pliwości co do jasności tego
pojęcia. Wszyscy dyskutanci,
którzy wiedzą co znaczy „de
terminizm” i co znaczy „kli
niczny”, zrozumieli to pojęcie
i nie ograniczali się w dys
kusji do rozważań terminolo
gicznych.
Gorzej, że Recenzent, jak
sam się przyznaje, nie zrozu
miał terminu „uczuciowość
wyższa, czyli intelektualizowana, czyli determinująca”.
Mogę polecić Recenzentowi
dwutomowe dzieło Mazurkie
wicza, wydane w Szwecji w
języku polskim pt. „Wstęp do
psychofizjologii normalnej” w
latach 1950 (Ewolucja aktyw
ności korowo-psychicznej) i
1958 (Dyssolucja aktywności
korowo-psychicznej). Po za
poznaniu się z tym dziełem i
z dużym piśmiennictwem na
ten temat, Recenzent nie bę
dzie się dziwował wymienio
nemu pojęciu. Jeszcze więcej,
mogę Recenzentowi polecić
duże piśmiennictwo z zakre
su psychopatologii. Niejasne
dla Recenzenta pojęcie uczu
ciowości wyższej stanie się
dla Niego zrozumiałe, podob
nie jak i zaburzenia, któremu
uczucia wyższe podlegają. Re
cenzent pyta, dlaczego uczu
ciowość wyższą stawiam obok
myślenia. Otóż dlatego, że to
są funkcje psychofizjologiczne
odrębne i w stanach patolo
gicznych mogą też ulegać
schorzeniu niezależnie od sie

Szanowny Panie Redaktorze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszcze
nie w cz. „Litery”, obok Odpowiedzi prof. T.
Bilikiewicza na moją recenzję, notki o następu
jącej treści:
Odpowiedź prof. T. Bilikiewicza na moją re
cenzję, zamieszczoną w cz. „Litery” 1968, nr 1,
pozostawiam do oceny Czytelników. Argumenty,
sformułowane w tej odpowiedzią mijają się za
równo z istotą moich uwag, jak też z intencją

bie. Są np. przypadki otępie
nia przy zachowanej uczu
ciowości wyższej i na odwrót
przypadki zniszczonej uczucio
wości wyższej przy zachowa
nej wybitnie inteligencji. Pro
szę przyjść do kliniki psychia
trycznej, chętnie Recenzento
wi przypadki takie pokażemy.
Recenzent zrozumie wówczas,
że poszczególne uczucia wyż-r
sze mogą ginąć niezależnie od
siebie. W ciężkim defekcie
schizofrenicznym może być
zachowana uczciwość chociaż
giną doszczętnie uczucia spo
łeczne i inne. Wiemy nawet,
od uszkodzenia których części
mózgu
zależy
wypadnięcie
poszczególnych uczuć wyż
szych. Między uczuciem i po
czuciem jest również różnica
pojęciowa. Jest też różnica
między myśleniem przyczynowo-logicznym i abstrakcyjnym.
Recenzent słusznie pyta, czy
myślenie przyczynowo-logiczne nie jest myśleniem ab
strakcyjnym. Oczywiście jest.
Czy z tego wynika dla Niego,
że na odwrót wszelkie my
ślenie abstrakcyjne jest my
śleniem
przyczynowo-logicznym? Jeżeli kobieta jest czło
wiekiem, to czy z tego wy
nika, że wszelki człowiek jest
kobietą? Zupełnie bezradny
wobec tych problemów z za
kresu logiki formalnej, Re
cenzent pyta również „do ja
kiego rzędu uczuć (resp. po
czuć) należy zaliczyć ■ normy
moralne?” Gdyby student po
mieszał normy i uczucia, do
stałby dwójkę. Recenzent, nie
znajduje się w zasięgu męjej
mocy egzaminacyjnej. Nie bę
dę go więc pouczał, że chociaż
normy mogą być przeżywane,
to jednak same nie są prze-r
cięż uczuciami. Po zapoznaniu
się z elementami psychopato
logii i innych dziedzin po
granicznych
Recenzent
nie
będzie się dopatrywał w tych
jasnych i zrozumiałych poję
ciach „sprzeczności”, „niejas
ności” i „dwuznaczności”.
>%■
TADEUSZ BILIKIEWICZ

Programu Redakcji Gd. Z. Hum., w którym
stwierdza się m. in.: „Artykułem, którym chce
my zapoczątkować dyskusję jest praca „Pro
blem winy ze stanowiska determinizmu kli
nicznego” prof. Tadeusza BilikiewiczaK członka
Kolegium_ Redakcyjnego. CIESZYLIBYŚMY SIĘ
Z GŁOSÓW nie tylko medyków i filozofów, ale
także prawników, pedagogów i innych (podkr.
moje — W. L.)”.
Dr WŁODZIMIERZ LEBIEDZIŃSKI
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PRZEPISY
DLA
KSZTAŁCĄ
CYCH SIĘ
Uchwała Rady Ministrów nr
306 z dnia 30. XI. 1965 r. (Mo
nitor Polski nr 1(66) zobowią
zująca
poszczególne
resorty
do opracowania na okres do
1970 r. „ramowych założeń do
kształcania
i
doskonalenia
pracowników”.
§
9
w/w
uchwały mówi, że „Systema
tyczne podnoszenie przez pra
cownika swoich kwalifikacji:
1) powinno być brane pod
uwagę jako jeden z czynni
ków przy przeszeregowaniach
i awansach, 2) jest warunkiem
do zajmowania stanowisk, o
których mowa w § 7 ust. 2”.

Uchwała Rady Ministrów nr
327 z dnia 16 VIII 1957 r. (Mo
nitor Polski nr 70/57, poz. 423)
mówi w rozdziale 2 (Zasady
usprawiedliwienia
nieobecno
ści w pracy), że uczęszczający
do szkół średnich dla doro
słych mają prawo do 6 godzin
tygodniowo usprawiedliwionej
nieobecności w pracy z zacho
waniem prawa do wynagrodze
nia. Paragraf 7 utrzymuje w
mocy dotychczasowe uprawnie
nia pracowników do innych
zwolnień z pracy i urlopów
okolicznościowych:
1) na dokończenie nauk i
egzaminy;
2) na kształcenie się kores
pondencyjne, zaoczne itp.
O urlopach mówią:

Okólnik nr 24 prezesa Rady
Ministrów z dnia 3/XI 1949 r.
w sprawie płatnych urlopów
pracowniczych na dokończenie
nauk (Monitor Polski nr A 86,
poz. 1063), które otrzymać mo
gą pracownicy zatrudnieni w
urzędach, zakładach i innych
instytucjach
państwowych,
kształcących się równocześnie
w szkołach podstawowych, li-ceach ogólnokształcących i za
wodowych oraz w wyższych
szkołach zawodowych i szko
łach akademickich w rozmia
rze następującym: 1) w szko
łach podstawowych i typu li
cealnego na doroczne egzami
ny (do następnej klasy) — do
7 dni, na końcowe egzaminy
w danej szkole — do 14 dni...”
(Podobnie w myśl zarządzenia
nr 71 przew. PKPG z dnia
17 III 1950 r. (Biul. PKPG nr
6/50 poz. 88 ze zmianą w biul.
z 1952 r. nr 28 poz. 136 oraz
w myśl § 5 ust. 2 uchwały nr
810 Rady Ministrów z dnia
15/XII 1956 w sprawie dokształ
cania pracowników w zakresie
szkoły podst. — Monitor Pol
ski z 1957 r. nr 77, poz. 123).

Zarządzenie przewodniczące
go Komisji Pracy i Płac z
dnia 22. X. 60 r. (Monitor Pol
ski 81(60) mówi o przyznawa
niu
bezzwrotnych
zasiłków
(300 zł miesięcznie) młodocia
nym zatrudnionym w zakła
dach pracy w celu nauki za
wodu
lub przyuczenia
do
określonej pracy.
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uczą się
dorośli

względy towarzyskie (zdobyć lepsze samopoczucie w towa
rzystwie ludzi wykształconych); 13 — sugestia ze strony
dyrekcji zakładu pracy. Uczeń mógł podkreślić dowolną
ilość odpowiedzi na poszczególne pytania.
Z odpowiedzi wynika, że większość uczniów rozpoczyna
naukę nie z sugestii zakładu pracy, choć dla dobra tego
zakładu oraz w celu podniesienia swego poziomu zawodo
wego i ogólnego.
Czy sprawa podjęcia nauki jest naprawdę tylko osobistą,
sprawą pracownika zakładu. Napewno nie. Świadczy o tym
chociażby fakt wydania przez państwo całego zbioru prze
pisów stwarzających warunki od strony prawnej dla podej
mujących naukę ludzi dorosłych (patrz obok), przepisy te^
świadczą o tym, jak wielką wagę przywiązuje się w pań
stwie socjalistycznym do sprawy dokształcenia się ludzi,
pracujących.
Wydawać by się zatem mogło, że skoro nie ma przeszkód
natury psychofizycznej, skoro ludzie chcą się uczyć, a pań
stwo zapewniło im odpowiednie warunki, to reszta należy
już do' szkoły. Niestety...
Państwo zapewniło warunki formalno-prawne, a do ich
przestrzegania i realizacji upoważniło ludzi, reprezentują
cych władzę państwową w poszczególnych zakładach pracy.
Ci ludzie winni wprowadzać w życie uchwały i zarządze
nia. Na podstawie rozmów z uczniami na ten temat, można
zaryzykować twierdzenie, że większość Zakładów (przynaj
mniej w Trój mieście) nie pamięta o tych zarządzeniach. Nie
chodzi tu tylko o ulgi dla pracujących uczniów. Równie ważne
jest zainteresowanie się ich postępami w szkole, kłopotami
w życiu rodzinnym i osobistym, właściwe reagowanie na
wszelkie próby nawiązania kontaktu ze strony szkół itp..
ODDAJMY W TEJ SPRAWIE GŁOS UCZNIOM:

Sprawy szkolnictwa dla pracujących są na ogół rzadko
podejmowane przez prasę. Jeżelii izaś trafią na łamy ga
zety to poruszane tam problemy przedstawione są skrajnie.
Być może dla łatwiejszego zwrócenia uwagi czytelnika albo
po prostu w celu zainteresowania nimi szerszych kręgów
społeczeństwa? Trudno powiedzieć, który z tych moty
wów towarzyszył autorowi artykuł pt. „Mity i prawda, czy
li jak się duże Jasie uczą?” („Życie Literackie” nr 39 z ub.
roku).
Cały artykuł napisany jest (mówiąc oględnie) w tonie iro
nicznym dla szkolnictwa licealnego dla pracujących. Mimo
to niektóre problemy tego szkolnictwa ‘zaczerpnięte zostały
z życia, są prawdziwe. Do takich należy zagadnienie spraw
ności tych szkół i związany z nimi bardzo poważny „śród
roczny odsiew” sięgający ok. 50 proc. (!). Pisać o stratach,
jakie <z tego powodu ponoszą zakłady pracy, a za ich po
średnictwem państwo, wydaje się zbędne. Warto jednak za
stanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, gdyż
może to w jakimś stopniu przyczynić się do częściowego
rozwiązania niektórych problemów szkolnictwa dla pracu
jących.
MOŻLIWOŚĆ UCZENIA SIĘ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO
Często słyszy się ciągle pokutujący pogląd, że tylko młody
człowiek może się uczyć. Człowiek starszy „nie ma już gło
wy do nauki”. Do niedawna przyjmowano za fakt oczywi
sty, że życie ludzkie dzieli się na dwa okresy: pierwszy —
młodość jest właściwym okresem uczenia się; drugi — wiek
dojrzały jest okresem aktywnego życia, nie nadającym się
już do uczenia się. W opinii społecznej wyrobił się nawet
przesąd, że rzeczą wstydliwą jest uczyć się będąc dorosłym.
Nawet wybitni uczeni jak William James wypowiadali
przekonanie, że wyjąwszy sprawę swego zawodu człowiek
po 25 latach życia nie może się już niczego nowego nauczyć.
Pogląd ten często przypominają nam uczniowie jeszcze dzi
siaj. Ustępuje on jednak powoli aktualnemu hasłu — ucze
nia się przez całe życie.
Według angielskiego psychologa E. L. Thormdike’a zdolność
uczenia się osiąga maksimum około 25—26 roku życia po
czym powoli zmniejsza się mniej, niż o 1% rocznie, tak iż
lata 25—40 stoją pod względem zdolności uczenia się, znacz
nie wyżej aniżeli lata dzieciństwa, a stoją — mówiąc ostroż
nie — na równi lub wyżej od lat wczesnej młodości (14—18
lat).
E. L. Thorndike twierdzi, że sprawność uczenia się pod
koniec czwartej dziesiątki lat jest równa sprawności w
15—16 roku życia, a pod koniec piątej dziesiątki równa się
sprawności 13—14 roku życia, szóstej dziesiątki równa się
sprawności 10—41 roku życia. Powyższa prawidłowość —
jego zdaniem — dotyczy zarówno ludzi zdolnych, jak
i mniej zdolnych.
Nietrudno wyciągnąć wniosek, że dorośli mogą się uczyć
szybko i znaczne więcej, niż to czynią. Pogląd ten po
twierdza życie, obserwacja uczniów rozpoczynających klasę
ósmą i zdających po czterech latach nauki maturę. Możemy
zatem przyjąć, że nie psychofizyczne czynniki są przy
czyną wspomnianego kłopotu szkół dla pracujących. Warto
zwrócić uwagę również na motywy podejmowania nauki.
W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy ankietę
w klasach ósmych, którą wypełniło 97 uczniów (76 kobiet
i 21 mężczyzn). Na pierwsze pytanie: „Co cię skłoniło do
zapisania się na naukę” uzyskano następujące odpowiedzi:
53 osób — nadzieja na polepszenie sytuacji materialnej; 35
— dążenie do podniesienia kwalifikacji zawodowych; 29 —
żądza wiedzy, pragnienie zapoznania się ze zdobyczami na
uki; 27 — dążenie do ogólnego rozwoju umysłowego; 23 —

,,W moim zakładzie pracy — pisze uczeń XI klasy — lu
dzie są bardzo życzliwi i o wysokiej kulturze. W uczęszcza
niu do szkoły nie przeszkadzają, ale nawet pomagają”. Inna
uczennica tejże klasy pisze: „Stosunek pracodawcy jest bar
dzo przychylny. Nie mam żadnych trudności z pracą, którą
wykonuję. Zakład pracy zwalnia mnie do szkoły bez za
strzeżeń. Żadnych prac poza godzinami nie wykonuję”.
A oto inna wypowiedź: „...pracuję 7 godzin, w pracy obo
jętnie zapatrują się na moją naukę”. „Do tego roku szkol
nego zawsze wychodziłam godzinę wcześniej, a w tym ro
ku kadrowy sprzeciwił się temu”... Dalsza wypowiedź:
„...pracuję j'ako magazynier i kierownik niechętnie widzi
to, że chodzę do szkoły, bo mówi, że na tym stanowisku
nie jest wymagane średnie wykształcenie”.
Podobnych wypowiedzi można przytoczyć wiele. Upoważ
niają one do pewnego rodzaju klasyfikacji zakładów: pierw
sza grupa to te, które pomagają swoim pracownikom w
zdobyciu wykształcenia, a zatem i w podniesieniu kwalifi
kacji; druga grupa nie pomaga, ale i. nie przeszkadza.
Wreszcie trzecia dość liczna grupa zakładów, których kiero
wnictwa utrudniają i wręcz przeciwdziałają podejmowaniu
nauki przez ich pracowników.
Co może być przyczyną takiego stanowiska ostatniej gru
py naszych zakładów pracy?
Pracownicy tych zakładów, którzy pomimo sprzeciwu
kierownictwa starają się kontynuować rozpoczętą naukę
twierdzą, że motywem takiego stosunku jest obawa kierow
nictwa o swoje stanowiska bądź też zwykła ludzka za
zdrość (?). Nie negując tego rodzaju motywów, należy
zwrócić uwagę na kłopotliwą sytuację tych kierownictw
zakładów pracy, które chciałyby przyjść z pomocą swoim
pracownikom umożliwiając im podejmowanie czy kontynu
owanie nauki, ale na przeszkodzie stoi napięty plan pro
dukcji. A plan jest przecież zadaniem podstawowym. Stąd
kierownictwa Zakładów czują siię usprawiedliwione i... nie
respektują zarządzeń najwyższych organów państwowych.
Problem pozostaje do rozwiązania generalnego: w jaki
sposób kierownictwo zakładu produkcyjnego ma stworzyć
optymalne Warunki pracownikom dokształcającym się i jak
pogodzić to z terminową realizacją planu? Z pewnością
najlepiej byłoby już pirzy ustalaniu zadań produkcyjnych
i funduszu płac uwzględnić tę ilość godzin, którą pracowni
cy będą chcieli wykorzystać zgodnie z treścią zarządzeń na
własne dokształcenie. Wydaje się, że sensownego rozwiąza
nia tego zagadnienia w interesie poważnej części ludzi pra
cy, mogłyby się podjąć związki zawodowe.
Rejestr przyczyn zbyt dużego „odsiewu” uczniów w szkol
nictwie dla pracujących byłby bardzo niepełny, gdyby nie
wspomnieć o aktualnym profilu szkół dla pracujących, a
przede wszystkim liceów, w których przeważają uczniowie
młodsi wiekiem (16—25 lat). Ludziom tym potrzebna jest
pomoc, nie tylko w zakresie stworzenia im dobrych wa
runków do nauki, ale również zainteresowania się tym jak
te warunki wykorzystują. Jest to sprawa równie ważna,
jak samo stworzenie warunków do dokształcania. Wypływa
tu konieczność nawiązania żywych kontaktów, współpracy
szkół dla pracujących z zakładami pracy.
II Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Gdańsku-Wrzeszczu zorganizowało w pierwszej połowie październi
ka ubiegłego roku spotkanie z przedstawicielami zakładów,
w których pracują uczniowie klas VIII i XI. Z zapro
szeń skorzystała zaledwie V* zakładów; zjawili się akurat
ci, o których uczniowie mówią, liż z pełną życzliwością
podchodzą do ich edukacji. Dyrekcje tych zakładów utrzy
mują w zasadzie stały kontakt ze szkołą.
Do rozwiązania zatem pozostaje problem nawiązania kon
taktu ze szkołą kierownictw wymiieinioinych już dwóch po
zostałych grup zakładów pracy (obojętne i utrudniające
naukę).
Przedstawione uwagi upoważniają do zakończenia niniej
szego głosu dwoma wnioskami:
Primo — istnieje potrzeba zorganizowania na szczeblu
WKZZ konferencji z udziałem władz szkolnych, przedsta
wicieli zakładów pracy i przedstawicieli samorządów ucz
niowskich na temat kształcenia i dokształcania ogólnego
oraz zawodowego ludzi pracy;
Secundo — trzeba wprowadzić w zakładach pracy rejestr
pracowników dokształcających się i upoważnić stałego pra
cownika do nawiązania i utrzymania stałego kontaktu ze
szkołą, w której uczą się ci pracownicy.
Wprowadzenie w życie tych postulatów — ważne byłyby
wyniki proponowanej w punkcie pierwszym konferencji —
mogłoby przyczynić się do pewnej poprawy wyników w
szkolnictwie dla pracujących.
HENRYK STĘPNIAK
Dyrektor Liceum dla Pracujących
Gdańsk

Archiwa parafialne na Pomorzu Gdańskim sta
nowią jeszcze terra incognita, chociaż jest to
„prawdziwa kopalnia źródeł do dziejów kościel
nych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych
Polski”.
O ile do późnego średniowiecza i szczególnie do
Wieków XVI—XVIII wykorzystano w znacznym
stopniu archiwa kościelne, o tyle począwszy od
1772 r. do końca I wojny światowej i dalej pozo
stają one prawie nienaruszone. Tematyka archi
waliów kościelnych wskutek przejęcia własności
klasztornej przez -rząd pruski została zasadniczo
zawężona do archiwów parafialnych. Pomimo to
obecne archiwa parafialne, poza tematyką ściśle
dotyczącą życia wewnętrznego parafii, dostarcza
ją również obfitego materiału do stosunków spo
łecznych, gospodarczych i kulturalnych wsi po
morskiej.
Dla zobrazowania stanu tych -archiwaliów weź
miemy pod uwagę alrchiwa parafialne powiatu
kartuskiego'. Ten ostatni w chwili obecnej obej
muje 20 paraf ii.
Wśród ksiąg, które prowadzono z największą
sumiennością, trzeba wymienić księgi metrykalne,
tj. chrztów, ślubów i zmarłych. Najstarsze z za
chowanych i znajdujących się w powiecie kartus
kim posiada archiwum w Stężycy.
Zachowane
tam księgi chrztów rozpoczynają się od 1839 r.
Większość parlafii w powiecie
posiada
księgi
chrztów, ślubów i zmarłych (chociaż z poważnymi
lukami) głównie z II połowy XIX i obecnego
wieku. Notowano w nich m. lin. -zawody i wyzna
nie wpisywanych osób. Powyższe dane mają wiel
kie znaczenie, dla poznania stosunków narodowoś
ciowych, wyznaniowych i struktury społecznej wsi
pomorskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku.
Stosunkowo bogate materiały zawierają archi
wa do dziejów szkolnictwa i oświaty w powie
cie kartuskim. Najwięcej przetrwało ich w Żuko
wie. Oto, one:
1) Ogólne akta szkół parafii żukowskiej z lat
1841—1851, 1859—1870 i 1871—1878, 3 poszyty.
2) Akta kar szkolnych parafii żukowskiej z lat
1862!—1895, 1 poisz.
3) Akta konferencji nauczycieli, m.in. szkół na
terenie parafii żukowskiej w 1853 r., 1 posz.
4) Akta dotyczące rewizji szkolnych parafii żu
kowskiej z lat 1838—1858, 1 posz.
5) Akta ogólne szkół: Mezowo 1858—1860, Sulmin
1861—1863, Żukowo 1850—63, Przyjaźń 1852—1868,
Rębiechowo 1853—1871, Tokary 1846—1872, Skrzeszewo 1853—1869, razem 9 posz.
6) Inwentarze szkół w Żukowie 1852—1859, Rębiechowo 1853—1873 i Dzierżążno 1852—1869, 4 posz.
7) Budowy szkoły w SkrzeszeWie 1853—1866, 1 posz.
8) Budowy szkoły w Rębiechowie 1853—1873, 1
posz.
9) Udzielanie nauki ireligii w szkole w Przyjaźni
1860—1870 -i Mezowie 1860—1861, 2 posz.
10) Akta dozoru szkolnego 1838—1872, 1 posz.

ARCHIWA PARAFIALNE
POWIATU KARTUSKIEGO
Nieco skromniejsze zbiory posiada archiwum
sianowskie:
1) Akta ogólne szkoły Sianowo 1862—1886, 4 posz.
2) Szkoły w Pomieczyńskiej Hucie z 1883 r., 1
potsz.
3) Szkoły w Mirachowie 1873—1885, 1 posz.
4) Szkoły w Stainiszewie z 1867 r., 1 posz.
W archiwum goręcizyńskim zachowały się akta
szkół w Goiręczynle i Kiełpinie z lat 1845—-1870,
1 posz. Kronika kościelna z okresu pruskiego,
która przetrwała w archiwum w Kiełpinie, do
starcza sporo materiału do dziejów miejscowej
szkoły. Zbiory w Matami dostarczają 2 poszyty
dotyczące miejscowej szkoły z lat 1838—1847
i 1897—1907. Dla szkoły kartuskiej materiału mo
że dostarczyć 1 poszyt z lat 1844—1855 znajdują
cych się w archiwum parafialnym.
Stosunkowo obfite archiwalia odnoszą się do .
dziejów społeczno-gospodarczych dóbr beneficjalnych proboszczów. Jakie np. zachodziły podo
bieństwa i różnice pomiędzy dobrami beneficjalnymi a dobrami świeckimi jak domeny, rycerskie
czy też wielkie gospodarstwa gburskie — na to
pytanie mogłyby dać odpowiedź opracowania
odnośnych zbiorów rękopiśmiennych. Jako mate
riał mogą tu służyć akta remontów plebanii, za
budowań gospodarczych, akta z posiedzeń rad
parafialnych, księgi dochodów i rozchodów, liczne
kontrakty dzierżawne, akta dziesięciny, fundacyj
ne, akta odnoszące się do zabudowań służby w
dobrach beneficjalnych proboszczów, ubezpieczeń
i inne. Najobfitsze zasoby z tej dziedziny posia
da archiwum w Żukowie, w skromniejszych wy
miarach archiwa w Stężycy, Sianowie, Goręczy- .
nie, Kartuzach, Matami i Przodkowie. Pod ką
tem rozpiętości czasowej obejmują one lata ok.
1830—il939 r.
Sporo materiału do stosunków społecznych, gos
podarczych i kulturalnych można wyłuskać z akt
odnoszących się ściśle do życia wewnętrznego
parafii i do obiektów sakralnych. Warto tu wska
zać na księgi Neocomm unie antes, bractw kościel
nych, konwer.tytów, korespondencji z Kurią Bis
kupią, ogłoszeń parafialnych, wizytacji paster
skich, wprowadzania proboszczów, fundacyjne,
inwentarzy kościelnych i.t.p.
Dwudziestowieczne odpisy wizytacji pasterskich
odnoszących się do wieków XVI — XVIII posiada
ją jedynie archiwa w Przodkowie i Goręczynie.

Zainteresowanych problemem bezrobotnych w
dwudziestoleciu międzywojennym zaciekawią za
pewne 2 poszyty w Żukowie i Kartuzach.
Niektóre z kościołów mieszczą. w sobie cenne
zabytki architektury, malarstwa i rzeźby. Do nich
należą jako zabytki I klasy kościoły w Kartu
zach i Żukowie, II klasy Matami a, III klasy Stę
życa, Goręczyno... Zachowane zbiory rękopiśmien
ne przy powyższych kościołach mogą być bardzo
cenne dla historyków sztuki.
Swego rodzaju unikat stanowi zachowany w
Sianowie (z 1719 r.) oprawiony w skórę staro
druk: Antoni A. Leeuwenhoek ,,Epistołae Rhysiologicae super compluribus naturae arcanis”.
Zasadniczo zbiory archiwalne odnoszą się do
obrębu danej parafii. Gdy chodzi o archiwum
żukowskie, sprawa ma się nieco inaczej. Drogą
zapewne przerzutów dostały się tu archiwalia z
innych parafii. Zachowane źródła odnoszą się do
parafii: Przodkowo, Matarnia, . Kolibki, Wielki
Kack, Chwaszczyno, P.ręgowo i Szemud.
Wielkie straty poniosły archiwa parafialne w
czasie ostatniej wojny. Niektóre zostały w całości
lub części. ogołocone ze swoich zbiorów. Taki los
spotkał m.in. archiwa w Sulęczynie, Kiełpinie,
Gowidlkiie, Sierakowicach i Chmielnie. Zbiory te
go ostatnego, a może i innych, znajdują się
częściowo w Hauptarchiv w Berlinie i Deutsche
Zentralarohiv w Poczdamie. Część zbiorów uległa
spaleniu i rozproszeniu lub zaginęła bezpowrotnie.
Stan zachowanych archiwaliów, zwłaszcza sprzed
1919 r., jest raczej zadowalający. Większość z
nich jest zszyta i opatrzona tytułami na pierw
szych stronach, względnie na dolnych wypustach.
Jako locum dla nich służą strychy. -.Tam są
przechowywane w oddzielnych i zamykanych sza
fach. Najbogatsze zbiory archiwaliów do 1919 r.
posiada Żukowo (2 szafy), po jednej Stężyca, Goręczyno!, Sianowo, Kartuzy, Przodkowo i Matar
nia. Pozostałe archiwa posiadają zbiory odnoszą
ce się głównie do okresn po 1919 r., względnie po
II wojnie światowej.
Powyższe uwagi nie roszczą sobie pretensji do
wyczerpującego opracowania inwentarza. . Mają
jedynie na celu wskazanie, jak cenne i nie Wyko
rzystane materiały gromadzą archiwa parafialne,
będące również świadkami przeszłości naszego
Pomorza Gdańskiego.
WŁADYSŁAW SZULIST

A WIZO FILMOWE „LITER"
polecamy:
DŁUGA DROGA (Francja) — reż Alexandre Astruc. Nareszcie dotarł na
nasze ekrany film Astruca, jednego z pionierów francuskiej, „nowej fali”,
twórcy m. in. głośnych „Niedobrych spotkań”, „Życia”, „Edukacji senty
mentalnej”. Najważniejszy okres twórczości Astruca przypada na lata 1950—-61
i tajemnicą naszej dystrybucji pozostanie, dlaczego nie znamy ani jednego
jego filmu z tego okresu. „Długa droga” powstała w roku 1966 i choć nie
jest jego najlepszym filmem ani też zbyt charakterystycznym dla jego twór
czości, warta jest obejrzenia. W filmie tym Astruc podejmuje tematykę party
zancką, już niemal doszczętnie wyeksploatowaną w kinie europejskim. Nic
więc dziwnego, że odnajdujemy w „Dalekiej drodze” wiele wątków znanych
już z filmów polskich czy jugosłowiańskich. Ale trzeba jednocześnie przyznać,
że Astruc potrafił długą wędrówkę oddziału partyzanckiego przez góry po
kazać w tak świeży sposób, że analogie te wcale nie przeszkadzają w od
biorze filmu. „Długa droga” mimo sensacyjnych wątków jest filmem psycho
logicznym — dobrym filmem psychologicznym, w czym niemała zasługa akto
rów — Jean-Louis Trintignanta, Roberta Hosseina i Maurice Roneta.
LOLA (Francja-Włochy) — scen. reż. Jacques Demy. Pierwszy i chyba
najlepszy film twórcy „Zatoki aniołów”, „Parasolek z Cherbourga” i „Pa
nienek z Rochefort”. Nieco melodramatyczna opowieść z życia prowincjo
nalnego miasteczka. Jest tu dużo poetyckiego nastroju, który -stał się główną
zaletą jego następnych filmów, nie ma za to jeszcze pozy i sztuczności, które
tak raziły w „Parasolkach z Cherbourga”. Film jest zrealizowany sprawnie
i z wdziękiem, w czym niemała zasługa autora zdjęć Raoula Coutarda. Blasku
filmowi dodają dwie bardzo dobre role — grają Anouk Aimee i mało u nas
znany aktor o urodzie Alaina Delona, Marc Michel.

proponujemy:
GRA BEZ REGUŁ (CSRS) — reż. Jindrich Polak. Film ten pod wieloma
względami przypomina „czarną serię” amerykańskich filmów gangsterskich
z lat trzydziestych. Napad na wielki sklep jubilerski jest tu tylko pretekstem
do pokazania na ekranie kilku świetnie nakreślonych typów. Bohaterowie
filmu toczą bezwzględną walkę o łup, nie przebierając w środkach w swym
dążeniu do celu (stąd t^duł filmu). Nie ma właściwie w tym filmie bohatera
pozytywnego — wszystkie postacie, nie wyłączając przedstawicieli prawa
i porządku, są raczej odpychające. Nawet jedyny porządny człowiek, eks-milicjant Małek, przyjmuje metody walki narzucone przez przeciwników. Grają
m. in. Svatopluk Matyas, Jifi Adamira i Zdenek Kryzanek. Dobry, trzyma
jący w napięciu film.
KTO CHCE ZABIĆ JESSII? (CSRS) — reż. Vaclav Vorlicek. Bardzo orygi
nalny, choć nie najlepiej zrealizowany film rozrywkowy. Przygody komikso
wych postaci wśród ludzi żywych. Mnóstwo zabawnych sytuacji wynikają
cych z zetknięcia się dwóch odrębnych światów, ciekawy pomysł z dialo
gami w formie „dymków”, niezłe tempo, popularna czeska ,,sex bomba”
Olga Schoberovä (na zdjęciu z Jura jem Visnym) — wszystko to powinno
zapewnić filmowi duże powodzenie.

? ? ?
NAJWIĘKSZE WIDOWISKO ŚWIATA (USA) — reż. Cecil B. De Mille.
Nie jest to pierwszy dramat z życia sfer cyrkowych (wystarczy wspomnieć
„Trapez”, „Jumbo”, czy też „Czarną panterę”), niestety nie jest to również
film najlepszy — wytrzymuje konkurencję w porównaniu., z bardzo słabą
„Czarną panterą”. Trudno wprawdzie szukać w tego typu filmach jakichś
szczególnych głębi myślowych, można za to wymagać od nich przynajmniej
godziwej rozrywki. Tym bardziej, że De Mille znany jest jako specjalista
od filmów rozrywkowych, a szczególnie upodobał sobie właśnie filmy wido
wiskowe. Niestety — głębi w tym filmie zabrakło, a i z rozrywką również
nie najlepiej. Zgromadzono tu całe mnóstwo zwierząt (w tym aż dwadzieścia
sztuk żywych słoni), dziesiątki klownów, akrobatów i akrobatek, statystów
i statystek — wszystko na próżno, De Mille nastawił się bowiem na zaspo
kojenie gustów raczej prymitywnej publiczności. Usiłujemy przejmować się
dramatami bohaterów, wykazujemy wiele dobrej woli podziwiając wspaniale
Szmirowate dekoracje i stroje, próbujemy śmiać się w momentach do tego
przeznaczonych, ale z kina wychodzimy porządnie znudzeni. W pamięci pozo
staje tylko parę udanych akrobacji, z rozmachem zrealizowana scena kata
strofy kolejowej oraz niezawodny James Stewart w tragicznej roli klowna.
Trochę za mało jak na szanujący się film rozrywkowy.
W. J.
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Andrzej Januszajtis

STRONY RYBĄ PACHNĄCE
Naszym przodkom wy
starczały ryby słone i
cuchnące,
My po świeże przycho
dzimy w oceanie plus
kające
Pieśń wojów
Krzywoustego

W 17 poziomach osadniczych
północnej części gdańskiego
grodu archeologowie znaleźli
1600 pływaków do sieci ry
backich, liczne haczyki do
wędek i ościenie do bicia du
żych ryb. Łowiono głównie
gatunki słodkowodne: jesiot-.
ry, szczupaki, sandacze, sumy,
karpie, okonie, leszcze i zwyk
łe płocie. Bazą dla rozwinię
tego rybołówstwa pełnomor
skiego były stacje rybackie
zakładane przy brzegu morza.
Najbliższą — na jeziorze Za
spa — Świętopełk II podaro
wał w 1245 r. cystersom z
Oliwy. Śledzie, łososie, płastugi i ryby łowione wielkimi
sieciami książę zastrzegał so
bie. Poślednie miejsce w po
łowach zajmowały dorsze. Su
szone, wędzone i solone ryby
morskie eksportowano w głąb
Polski i do Czech. Głównym
ośrodkiem przetwórstwa był
Gdańsk.
Po zajęciu miasta Krzyżacy
przesiedlili dawnych książę
cych rybaków z grodu do Osiek. Powstało otoczone rowa
mi i palisadą osiedle z włas
nym samorządem. W 1402 r.
jego mieszkańcy otrzymali po
zwolenie na wpływanie ło
dziami w górę kanału Raduni.
Korzystali z niego aż do ostat
niej wojny. Przypominają o
tym nazwy ulic: Karpia, Rybaki Górne i Dolne.
Przedsiębiorczy
kupcy
z
Głównego Miasta wcześnie za
częli organizować dalekomor
skie połowy śledzi. Od 1368 r.
Gdańsk otrzymuje własną ba
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zę w Falsterbö w Skonii, zli
kwidowaną dopiero w XVII
wieku.*W sezonie połowowym,
który trwał od 25 lipca do 29
września dookoła ozdobionej
gdańskim herbem murowanej
siedziby wójta wyrastała cała
osada, zamieszkała przez ry
baków, rzemieślników i kup
ców. Faktoria prowadziła oży
wiony handel. Beczki ze śle
dziami szły głównie do Nie
miec. Przy okazji handlowa
no także suknem i wyrobami
skórzanymi.
Spory
dochód
przynosił wyszynk wina, mio
du i piwa. Na jesieni placów
ka cichła. Jej
mieszkańcy
wracali do Gdańska, aby wy
dać zarobione pieniądze i
przygotować się do następne
go sezonu.
W samym
Gdańsku
od
wiecznym miejscem handlu
rybą był Targ Rybny. W
XIII w. większą część placu
zalewały wody Motławy. Przy
ujściu przepływającego przez
dominikańskie łąki Potoku
Siedleckiego (w rejonie póź
niejszej ulicy Tobiasza) znaj
dowała się przystań rybacka.
Dopiero w XV w. teren na
tyle wysechł, że od wschodu,
można było poprowadzić mur
z nadwodną bramą, która otrzymała
nazwę
Rybackiej
(później Tobiasza). Przed bra
mami zamku Krzyżacy poz
wolili na swobodną sprzedaż
ryb, zastrzegając sobie pierw
szeństwo zakupu. Codziennie
dokonywali przeglądu i zabie
rali najpiękniejsze sztuki na
zamkowy stół. Na należącej

do miasta wysepce między
targiem a zamkiem, prawem
kaduka
wznieśli
wysoką
kwadratową wieżę z urządze
niem przeładunkowym, które
bezskutecznie próbowało kon
kurować z bębnami deptako
wymi
potężnego
Żurawia.
Gdańszczanie rozebrali wieżę
wraz z zamkiem w 1454 r. Na
jej miejscu stanęła okrągła,
ścięta od strony miasta basz
ta,
zwana Łabędziem,
ze
strzelnicami wycelowanymi w
zrujnowaną siedzibę komtura.
Swoistą wymowę mają gru
bości ścian: 60 cm od strony
miasta, 3 m od strony zamku!
Później pozbawioną strate
gicznego znaczenia basztę i
nadmotławski mur obudowa
no domami, tworząc niezwyk
le malowniczy zespół, znisz
czony przez ostatnią wojnę.
Odcięta nadwodna część Ryb
nego Targu otrzymała nazwę
Rybackiego Pobrzeża.
Wszystko tu było kiedyś ry
backie: baszta Łabędź, bramy
Straganiarska i Tobiasza z
odpowiednimi ulicami, wresz
cie cały kwartał — od Szero
kiej po Targ Rybny. W cieniu
rybackich bram i baszt, żony
kaszubskich rybaków sprze
dawały ryby: wędzone na
straganach i świeże — prosto
z kutrów. Antoni Möller zapi
sał w swoim szkicowniku z
1601 r. wołanie przekupek:
„Tu się sprzedaje pomuchle
świeże i dobrą flądrę też wy
bierzesz — żywe, ruchliwe,
tłuste, tanie, za cztery grosze
możesz mieć danie”. Spoży

wający duże ilości ryb Gdańsk
był świetnym rynkiem zbytu
dla rybaków z Sobieszewa
Górek, Brzeźna, Sopotu, a na
wet 'Helu. Wspomina w 1872
roku „rybacki ksiądz” z Ja
starni — Hieronim Gołębiew
ski: „...bat (łódź) dobija do
mostu
przy Rybim Targu.
Tam komiser (policjant) wska
zuje miejsce do przyłożenia, a
wnet zbiera się mnóstwo cie
kawych kupców na ryby. Je
żeli ryb mało, to wnet bat ze
storniami (flądrami) lub śledźmi wyprzedany, przy czym
rybaczki sprzedawające tę za
chowują ostrożność,
iż nie
prędzej wydawają ryb z jed
nej ręki, aż do drugiej pienią
dze odebrały”.
Obecnie większość rybaków
pracuje w przedsiębiorstwach
i spółdzielniach połowowych.
WT 1965 r. 891 łodzi, 533 kutry
i 139 statków pełnomorskich
złowiło na Bałtyku, Morzu
Północnym i Atlantyku 280
tys. ton ryb, z których poło
wa poszła na eksport w posta
ci różnego rodzaju przetwo
rów, wyprodukowanych m.in.
przez słynne w świecie trawlery-przetwórnie i statki-bazy
budowane
przez
Stocznię
Gdańską. Łowimy i jemy tyle
ryb, co nigdy dotąd. Mimo to
odbudowana baszta Łabędź
stoi osamotniona a Targ Ryb
ny i Rybackie Pobrzeże prze
stały mieć cokolwiek wspól
nego z handlem rybami —
funkcją, którą w sposób do
skonały spełniały przez sie
dem wieków. Czy słusznie?

8 sierpnia pilot Eatherly zrzucił
pierwszą bombę atomową na tę
tniącą życiem Hiroszimę. Drugim
celem superfortecy B-29 była
Kokura. Miasto uratowała gęsta
powłoka chmur: lotnikowi nie
wolno było zrzucać bomby na
niewidoczny cel. Obrał kierunek
na Nagasaki.
STARA EUROPA
Robert Jungk pisarz i dzienni
karz austriacki zadał sobie trud
dotarcia do początków dramatu,
którego epilogiem i zarazem pro
logiem stała się Hiroszima. Nie
sądzę, aby historycy dość szybko
mogli zabrać się do materii po
ruszonej w jego książce. Zresz
tą historyków bardziej intereso
wać będą prawdopodobnie fakty
o znaczeniu politycznym. Jungka interesuje w atomowym dra
macie przede wszystkim czło
wiek. I to człowiek szczególny —
uczony, który wyzwolił potężną
siłę i świadomie oddał ją w
pacht politykom i generałom.
Jungka interesują' jego przeży
cia, troski i niepokoje. Także
pasja badawcza. Autor usiłuje
odpowiedzieć na pytanie: jak
doszło do tego? Nie sądzę jed
nak by jego odpowiedź była
pełna. Wyodrębnia oń bowiem
dwa motywy: obawę przed nie
miecką bronią atomową i pasję
badawczą. Pójdźmy za tokiem
jego opowieści...
Zaczęło się to wszystko na po
czątku naszego stulecia, kiedy
Einstein stwierdził, że czas i
przestrzeń nie są wielkościami
stałymi i że materia stanowi
„zamrożoną” energię. W tym sa
mym czasie M. Planck obalił
zasadę, że natura nie robi sko
ków, zaś małżonkowie JoliotCurie, N. Bohr i E. Rutherford
dowiedli, że można dzielić „nie
podzielne”. W roku 1921 laureat
nagrody Nobla, fizyk W. Nernst
pisał, że żyjemy na wyspie z dy
namitu, brak nam jedynie lon
tu.
Jungk pisze:
„Istniało wiele, aż nazbyt wie
le publikacji dotyczących nauko
wego i technicznego rozwoju ba
dań atomowych, ale nie znalaz
łem prawie nic na temat zwią
zanych z tym problemów ludz
kich i moralnych”.
Autor po kolei odwiedzał pra
cownie i prywatne mieszkania
ludzi uczestniczących w wyzwa
laniu monstrualnej siły, która
mogła stać się błogosławień
stwem ludzkości a stała się (na
razie) przekleństwem. Odtworzył
atmosferę Getyngi z jej uniwer
sytetem Georgia-Augusta z lat
dwudziestych i trzydziestych. W
tej niewielkiej mieścinie zgro
madziło się tyle znakomitości że
starczyło ich później na obdzie
lenie niemal całego świata. Tu
taj wczorajsi mistrzowie, bro
niąc swoich pozycji naukowych,
z szacunkiem i aprobatą, akcep
towali nowe pomysły swych
uczniów. Odczyty wygłaszali Hil
bert i Minkowski, Poincare i
Smoluchowski,
Sommerfeld
i
Bohr. Matematyk Hilbert prze
konywał swoich studentów:
— Ależ panowie, fizyka jest
za trudna dla fizyków.
Za sprawą tegoż Hilberta
sprowadzono do Getyngi teore
tyka fizyki Maksa Borna, Ten
zaś ściągnął Jamesa Francka (fi
zyka doświadczalna). W prowa
dzonych przez tę trójkę semina
riach „gratis et privatissime”
brał udział student z USA R.
Oppenheimer.
Przebywali
tu

książka miesiąca
ROM'S rjyn0<

NA TROPIE
NASZYCH CZASÓW
Stanisław Dziadoń
Wiener, Condon, Brodę, Richtmyer i Pauling. Arnold Som
merfeld przywiózł ze sobą z Mo
nachium na „festiwal Borna”
młodego fizyka W. Heisenberga,
który najpierw pokłócił się z
Bornem a później został jego
asystentem. Heisenberg studio
wał również u Bohra w Kopen
hadze a w wieku 32 lat został
laureatem Nobla. Przebywał tu
taj również Włoch B. Fermi.
Poza
Gentyngą
intensywne
badania nad atomem prowadzili
w Paryżu Joliotowie i Lew Ko
warski, w Cambridge Atkinson
pod kier. Rutherforda badał
przemianę atomu.
— To czego dokonywano w
laboratorium Cavendisha — po
wiedział kiedyś do Austriaka
Houtermansa — jest chyba zu
pełnie możliwe i tam na górze.
— Oczywiście — odparł Houtermans — przeliczmy no całą
tę historię.
Teoria Atkinsona-Houtermam
sa o termojądrowych przemia
nach na Słońcu legła u podstaw
produkcji bomby termojądrowej.
W tym samym czasie w ko
penhaskim
Instytucie
Fizyki
Teoretycznej Nilsa Bohra zawią
zywali przyjaźń Edward Teller,
syn budapeszteńskiego adwoka
ta, który w wypadku tramwa
jowym w Monachium utracił no
gę, z synem niemieckiego dyplo
maty Fryderykiem von Weizseckerem. Teller stał się głównym
konstruktorem
amerykańskiej
bomby wodorowej — Weizsecker
stanął na czele niemieckiego
,programu uranowego”.
EXODUS
W Getyndze tymczasem bru
natni studenci zarządzali usu
nięcia asystentki prof. Francka.
Potem główny atak skierowali
na studentów-Żydów z Polski i
Węgier; wśród nich na Eugena
Wignera, Leo Szilarda ,i prze
bywającego akurat w Getyndze
E. Tellera. W hitlerowskich
Niemczech powstała grupa „na
rodowych badaczy”. W miesiąc
po objęciu władzy przez Hitlera
do Getyngi nadszedł telegram z
żądaniem zwolnienia 7 profeso
rów Wydz. Przyrodniczego. J.
Franek, wówczas już laureat na
grody Nobla, na znak solidarno
ści z prześladowanymi, podał
się do dymisji i 42 profesorów i
docentów w liście do miejsco
wej komórki NSDAP potępiło go.
KLUCZ DO ENERGII
Kiedy w III Rzeszy rozpoczy
nały się prześladowania uczo
nych, w Anglii James Chaldwićlk odkrył klucz do rozszcze
pienia jądra atomu — neutron.
Leo Szilard zaś absolwent Poli
techniki w Charlottenburgu za

stanawiał się dlaczego uczeni nie
mieliby wywołać reakcji łańcu
chowej? . U Rutherforda w An
glii zdobywali wiedzę Japończyk
Szimitzu i najznakomitszy z je
go uczniów Piotr Kapica. Dla
niego Rutherford zorganizował
specjalne laboratorium i kiedy
w 1934 roku Rosjanin wracał do
kraju całe urządzenie powędro
wało do Moskwy. Wychowan
kiem Rutherforda był wreszcie
Niemiec Otto Hahn, który w
1938 roku odkrył rozszczepienie
jądra uranu.
PODPIS EINSTEINA,
PETYCJA SZILARDA
Znakomita większość fizyków
atomowych, którzy po dojściu
do władzy Hitlera musieli opu
ścić Niemcy schroniła się do Sta
nów Zjednoczonych. Leo Szilard
osiadł w Nowym Jorku i w
uniwersytecie Columbia uzyskał
na początku 1939 roku emisję
neutronów z rozszczepienia ato
mu uranu. Napisał: „Tej nocy
uświadomiłem sobie, że świat
wkroczył na drogę pełną niepo
koju”. W tym samym gmachu
pracował E. Fermi.
W Niemczech — według nie-'
pewnych wiadomości — 30 kwie
tnia 1939 roku zebrało się ,6 fi
zyków. Nie było wśród nich
Hahna i Heisenberga. Mówiono
o wykorzystaniu energii atomo
wej do napędu. Przebywający w
USA Heisenberg w przeddzień
wybuchu wojny powrócił do
kraju.
Obawa przed rezultatami nie
mieckiego „programu uranowe
go” spowodowała, że 11 paździer
nika 1939 roku A: Sachs, eko
nomiczny
doradca Roosevelta
wręczył prezydentowi USA zre
dagowany przez Szilarda list,
pod którym widniał podpis Ein
steina. Roosevelt wezwał naza
jutrz swego attache gen. „Pa”
Watsona i oświadczył wręczając
mu list z podpisem Einsteina:
— „Pa” to tutaj oznacza, że
trzeba działać.
TWÓRCY PRZECIWKO
BOMBIE
W realizacji projektu oznaczo
nego kryptonimem „ManhattanProjekt” brali udział niemal
wszyscy fizycy, którzy wyemi
growali z III Rzeszy do USA.
Dyrektorem laboratorium został
R. Oppenheimer. Uczonych sko
szarowano. Rozpoczął się dla
nich okres życia będący zaprze
czeniem ideałów swobody nau
ki — wszystko bowiem otoczone
było tajemnicą wojskową. Sprze
czne żywili uczucia. Z upływem
czasu stawało się jasne, że Niem
cy nie będą w stanie skonstruo
wać bomby atomowej. Zaczęto
zastanawiać się nad konsekwen-

cjami powstania nowej broni. I
znowu Sachs wręczył prezyden
towi USA memoriał uczonych; w
którym proponowali oni jedy
nie demonstrację bomby, po
czerń miano wezwać Niemcy i
Japonię do kapitulacji. Następ
nie proponowano zawrzeć porozu
mienie z sojusznikami w spra
wie kontrolowania nowej siły.
Szilard nie zdążył już dotrzeć
do Roosevelta z pismem pod
którym widniał ostatni podpis
Einsteina. Zaś prezydent Tru
man . odesłał uczonego do póź
niejszego sekretarza stanu Byrnesa. Na uniwersytecie w Chi
cago opracowano tzw. FranckRaport, którego współautorami
byli Franek, Szilard i bioche
mik Rabinovitch. Powołana ko
misja specjalna dla rozpatrze
nia wszystkich wniosków, w
skład której wchodzili m. in.
Oppenheimer i Fermi nie za
stanawiała' się czy użyć bombę
atomową, lecz jak ją użyć.
Jungk szczegółowo kreśli tę
jedyną w swoim rodzaju histo
rię, kiedy twórcy pragną unice
stwić swoje dzieło. Pisze o roz
terkach i polaryzacji postaw, o
klęsce Oppenheimera i potwor
nym dążeniu Tellera do skon
struowania superbomby (bom
ba H) już po kapitulacji Japonii.
Opisuje reakcję polityków i uczonych na wiadomość o tym,
że, Związek Radziecki posiada
broń jądrową. Nie zajmuje się
szczegółowo kwestią radzieckich
badań — zabrakło mu materia
łu. I jeśli szczegółowo relacjo
nuje jak doszło do tego, że tak
potworna siła zaciążyła nad
światem to zawsze ma na uwadze problemy, które w związ
ku z "tym stanęły przed ludzko
ścią. Dał nam pozycję-dokument
tym wartościowszą, że zagłębia
się w warstwy, których nie uwzględniają sprawozdania, ra
porty i statystyki. Śledzimy mo
tywy, jakimi kierowali się lu
dzie, którzy niezależnie od ich
intencji postawili świat na brze
gu przepaści. Autor kończy opty
mistycznym akcentem. W uścis
ku dłoni uczonego radzieckiego
z amerykańskim naukowcem w
Genewie upatruje nawiązanie
na powrót przez wiele lat zer
wanych kontaktów. W tym u‘ ścisku dostrzega symbol drogi,
jaką winni obrać politycy.
Robert Jungk, Jaśniej niż
tysiąc słońc, PIW, Warszawa
1967, s. 307, cena 45 zł.
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ŚWIAT
NIE DO
OPISANIA
„Sprostacz naszym czasom” jest czwar
tą książką poetycką Bogdana Chorążuka,
głośnego autora „Dwulwic” i — z przeką
sem to trzeba stwierdzić — uzdolnionego
poety młodego pokolenia, który pierwsżb
swe poetyckie dokonania realizował na
naszej gdańskiej, nie zawsze dlań życzli
wej ziemi. Debiutował w 1962 roku w
„Tygodniku Morskirf&Wlbyły takie czasy
kiedy drukowało isię tam również poezję,
i rozgłośni gdańskiej PR (tu ukłon w
stronę życzliwej poetom Reginy Witkow
skiej). Drukował Chorążuk również w
„Głosie Wybrzeża”, ale zupełnie nie miał
szczęścia np. do „Liter”. Nie miał też
.szczęścia do Wydawnictwa Morskiego;
trzy jego książki: „Dziennik ingwilacyjny”, „Dwulwice”, i „Pamięć” zaryzykowa
ły wydać Pojezierze i Ludowa Sp-nia
Wydawnicza.
Drapieżność oryginalnej poetyki, którą
zaproponował Chorążuk w tych książ
kach — spowodowała głośną aferę wo
kół jego „Dwulwic”, a także jego osoby.
Jerzy Falkowski zarzucał poecie w swych
zgryźliwych felietonach, zamieszczonych
we „Współczesności” i „Kulturze” —grze
chy tautologii, cynizmu i wyuzdania, do
szukując się we wspomnianym tomiku
grotesek poetyckich pt. „Dwulwice” je
dynie skatologiczno-obscenicznego sensu.
W sporze o Chorążuka głos zabrali tej
miary adwersarze, jak Julian Rogoziński
i Julian Przyboś, którego przychylny osąd
rozwikłał tę zagmatwaną nieco sprawę.
Chorążuk wyszedł z tej batalii zwycięsko,
ale sukces swój okupił brzemieniem epi
tetów, jakie zaciążyły na interpretacji jego
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Agar-agar to środek nieodzowny do pro
dukcji wielu farmaceutyków, różnych środ
ków spożywczych, ba! nawet do wyrobu cze
kolady i ptasiego mleczka. Agar-agar impor
towany dotychczas za ciężkie dewizy został
odkryty ni mniej ni więcej tylko w Gdańsku.
Konkretnie, produkcję jego z traw morskich,
morszczynu i widłaka opracowało kilku gdań
skich naukowców i wtedy zaczęła się walka
o uruchomienie produkcji, o wykorzystanie
własnych źródeł i zasobów. Oczywiście, z oka
zji tej trzeba było odbyć wiele narad i posie
dzeń, należało zwołać całe mnóstwo zebrań,
no i naturalnie podsumować to wszystko sa
kramentalną konferencją prasową.
W tym mniej więcej momencie autentycznej
agar-agarowej historii na widownię wkracza
znana gdańska powieściopisarka Stanisława Fle
szarowa -M us k a t. Możemy to sobie tak właśnie
wyobrazić, ale może odbyło się to wszystko
całkiem inaczej. Dość, że sprawa tego cennego
znaleziska stała się punktem wyjściowym, no
wej, ósmej z kolei powieści Fleszarowej pod
tajemniczym tytułem „Zatoka śpiewających
traw”.*)
Zachęcający zresztą jest nie tylko tytuł, ale
przede wszystkim akcja rozgrywająca się w
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poetyki: poezja groteski, poezja turpistyczno-semantyczna, poezja neo-ludowa, etc.
Czytając komentarze na temat Chorążu
ka odnosi się wrażenie, że jest to poeta
o jednorodnie wymodelowanym kształcie
swej. lingwistycznej poetyki. Tymczasem
poezja Bogdana Chorążuka jest w swym
programie i realizacjach — kontrowersyj
na. Kontrowersyjność jest jej motorem
sprawczym, a równocześnie kluczem do
wyjaśnienia wielu jej fenomenów.
Feerie perlistych i rozkojarzonych ob
razów poetyckich, które jak z kalejdo
skopu wytryskają z pozornie bezładnego
toku narracji (Pan Charkot and pany
Obuchy) — tworzą kapitalne wręcz uo
gólnienia, gdy je zestawimy z wierszem
rygorystycznym, finezyjnym konstrukcyj
nie i intelektualnie (Modlitwa do ślepe
go trafu). Futurystyczne i zerotyzowane
mięso poetyckich grotesek sąsiadujące z
czułą i delikatną tkanką trenu na śmierć
przyjaciela (Marmur dla Artura) oraz bu
dzący prawdziwy lęk metafizyczny wiersz
pt. „Chów zmarłych” — są przedziałem
jednej i tej samej poetyki. Wprawdzie w
„Sprostaczu naszym czasom” Chorążuk
próbuje dokonać osmozy pomiędzy tymi
przedziałami i zestroić rozpierzchające się
wątki — to jednak dokonania te nie zaw
sze mają uzasadnienie. Technika antywaloru, tak chętnie przez Chorążuka stoso
wana, ma jednak — jak to określa Jan
Brzękowski a udowadnia Witold Wirpsza — zasięg ograniczony. Jakkolwiek
poszerza bazę lingwistyczną i kreatorską — to jednak, gdy się ją stosuje w
wierszach refleksyjnych, filozoficznych —
ma znamiona banału i hochsztaplerki. Po
prostu dlatego, że antywalor egzystuje
w symbiozie z poetyką rzeczy i kreacjach
tej rzeczy; poezja pojęciowa nie może ko
rzystać z dobrodziejstw antywaloru, gdyż
zaczęłaby przemawiać „antypojęciami”,
czyli zwykłym czczosłowiem.
Tomik pt. „Sprostacz naszym czasom”
jest spowiedzią synkretyka, który chce
zbudować swój integralny świat i ład
poetycki na tym świecie — wbrew cią

żącej na poecie świadomości, o wielo
rakich możliwościach jego interpretacji,
o bogactwie różnych jego wątków języ
kowych i kulturowych. Poeta chcąc spro
stać jego opisowi - - rozdrapać musi po
wlekającą go tkankę semantyczną, roz
winąć język Peipera i Białoszewskiego,,
dokonać szeregu odkryć formalnych i ję
zykowych — a w konsekwencji pomnożyć
ilość kluczy otwierających sezam tego
świata. Poeta jest więc niejako z góry
skazany na synkretyzm, kojarzenie wielu
elementów kulturowych. Jedynym wiary
godnym opisem całej rzeczywistości po
zostaje wszakże poezja, będąca kwinte
sencją wszystkiego tego co człowiek od
czuł, doświadczył i przemyślał na jej te
mat.
Zręczne lawirowanie obok „fałszerstw
jednoznaczności” i dostojnych fasad „rze
czy tak oczywistych, że aż zbędnych” —
jest w tym tomiku Bogdana Chorążuka
manewrem, który otworzył poecie drogęw kosmos, w platoński świat ideałów i
idei. Są one wprawdzie logicznym ekwi
walentem
materialistycznej
struktury
świata, lecz pozbawione są materii:

Trójmieście, w Pucku i nad Zatoką w typo
wo morskiej rodzinie; ojciec — kapitan że
glugi
wielkiej;
matka — lekarz-specjalista
chorób morskich; syn — konstruktor okrętów
i córka Dorota — chemik, dzięki morszczynowi
też interesująca się morzem.
W sposób interesujący
splata
Fleszarowa
dzieje wynalazku, jego drogę od patentu do
produkcji z losami Doroty i kapitana trawle
ra „Perkuna” Dominika Gila. „Początkowo
myślałam, że to jest śmierć. Próba śmierci,
przymiarka. Potem musiałam- udawać, że już
do tego przywykłam, żony marynarzy muszą
to umieć. Ta edukacja nie przychodzi bez bólu,
ale każda musi ją odbyć” — W ten sposób
relacjonuje swoje przeżycia matka Doroty po
kolejnym wyjściu w morze statku ojca. Bo
życie żon marynarzy składa się przecież z tych
ciągłych pożegnań i rozstań, z ciągłego wycze
kiwania na list i telefon, po prostu, z trud
nej umiejętności czekania, czekania i jeszcze
raz czekania. A, że nie wszyscy, a raczej nie
wszystkie potrafią dostosować się do takiego
trybu życia, dlatego Dorota zarzeka się stale
i od początku powieści, że wyjdzie za mąż
za szewca czy inkasenta PZU i wtedy nie bę
dzie żadnych rozstań, żadnych pożegnań, żad
nego — „pisz często” — d „uważaj na siebie”.
Ale, że los bywa złośliwy więc i ona — co
zresztą było do przewidzenia — wpada w sieć
marynarskiego a raczej rybackiego serca.
Wydaje mi się, że najcenniejszą wartością
książki jest postać Doroty. Autorka stworzyła
postać żywą, znakomicie podpatrzyła i uka
zała jej psychikę. Prosto i prawdziwie poka
zała rodzące się w niej uczucie.
Wątek miłosny zajmuje w powieści sporo
miejsca — osobiście 'miałabym tylko zastrze
żenia do samego, zbyt melodramatycznego za
kończenia, którym Fleszarowa, w pewnym
sensie, popsuła całą sprawę. Ale Dorota i Do
minik nie są jedynymi bohaterami. Losy ich
i losy agar-agaru połączyła powieściopisarka
ze wspomnieniem starego szypra Cejki, wspo
mnieniem
interesującym
choć
nienowym
i wykorzystanym już w literaturze.
Nowa powieść Fleszarowej jest powieścią
współczesną, dziejącą się dziś, wśród nas. Sy
tuacje stworzone w niej są autentyczne w
swych
realiach np. znakomicie
uchwycona
i niestety prawdziwa scena wprowadzenia
agar-agaru do jednej z fabryk. Językiem - co
dziennym, prostym mówi autorka o takich
codziennych, prostych, zwykłych sprawach. I

mimo lirycznego trochę tytułu, i mimo twier
dzenia starego szypra, że trawy w Zatoce
śpiewają, nie ma powieść w sobie nic wymy
ślonego, egzotycznego. I dlatego znajdzie chy
ba wielu chętnych czytelników.

Biedne otwarcie drzwi — miało przeciąg.
W mgnieniooku jego istnieniowym porastało»
przejście i jego najpiękniejsze kwiaty —
przechodzenia.

(— Biedne otwarcie drzwi>

W otwierającym tomik wierszu pt. ,,W
światło” czytamy:
Z łąk wyobraźni
Z zagłębień pamięci
Dzwony mi w rzeczach
i mnie w światło rozkołysz

Wiele z tej inwokacji zostało wysłucha
ne i wiele z tego poeta w „Sprostaczu
naszym czasom” wypełnił.
JACEK KOTLICA
*) Bogdan C hoir ążuk: Sprostacz na
szym czasom, Gdynia 1967, Wydawnictwo Mors
kie, s. 55, oprać. graf. Jerzy Krechowicz.

BARBARA KANOLD

*) Stanisława
Fleszarowa -M. u sk a t: Zatoka śpiewających traw, Wydawnic
two Morskie 1967, s. 243, cena zł. 22.

BIBLIOGRAFIA
POMORZA
GDAŃSKIEGO
Z uznaniem przyjmujemy pierwszy tom Bi
bliografii Pomorza Gdańskiego,
obejmujący
publikacje za rok 1964*). Dotąd dysponowaliś
my tylko bibliografią
historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego drukowaną za po
szczególne lata w toruńskich „Zapiskach Histo
rycznych”; w poszukiwaniu materiałów z in
nych dziedzin nauki i życia ispołecznego by
liśmy skazani na żmudne szperania w kata
logach bibliotecznych, czasopismach itp. W
dziedzinie własnych bibliografii regionalnych
za poszczególne lata wyprzedziło nas wpraw
dzie Pomorze Zachodnie, bowiem w Szczecinie
ukazało się już kilka tomów takiej bibliografii,
no ale lepiej późno, niż wcale.
Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1964
obejmuje w zasadzie
pozycje
wydawniczo
i piśmiennie z o samoistne oraz utwory i frag
menty dotyczące województwa
gdańskiego.
Szeroko uwzględniono prasę lokalną, w tym
dwa dzienniki. Całość podzielono na XVI dzia
łów, jak np. środowisko geograficzne, demo
grafia, historia, etnografia, zagadnienia gos,

podaircze, społeczne i polityczne, wojsko, służr
ba zdrowia, kultura, nauka i oświata, języko
znawstwo, literatura piękna i sztuka.
Zachodzi tylko obawa, że autorzy bibliografii
zbyt obficie uwzględnili drugorzędne informa
cje z pracy codziennej, które nie odnotowują
istotnych wydarzeń. Zbyteczne wydają się być
informacje tyipu ,,iO lepszą jakość ryb i prze
tworów rybnych”, ,,Cizy kolonie muszą zaopa
trywać się w detalu”, ,,Jakli będzie dla Kartuz
rok 1964?”. „Wyjście z warzywniczej dżungli”
itp. Uwzględnienie tego typu informacji jest
oczywiście dyskusyjne, chodzi jednak, o to,
ażeby nie przekroczyć granicy między biblio
grafią regionalną a partykularną.
W sumie bibliografia jest wydawnictwem
bardzo pożytecznym, wręcz koniecznym dla
naukowców, dziennikarzy i wszystkich intere
sujących się problemami województwa gdań
skiego. Oczekiwać będziemy dalszych tomów,
tymczasem Bibliotece Gdańskiej PAN należą
się słowa uznania za inicjatywę i udaną re
alizację.
(tb)

*)

Bibliografia

Pomorza

Gdańskiego za rok

Opracowały: Wanda Andrusiak,
Barbara Ramotowska, Anna Swi
derska. Biblioteka Gdańska, Seria Katalo
gów i Bibliografii nr 6. Wydawnictwo Morskie,
Gdynia 1967, s. 156, cena w opr. brosz. 20 zł,
w opr. płócien. 30 zł.
1964.

HISTORYKA
PocieiSzające jest, że w naszym. kraju coraz
intensywniej rozwijają się studia nad meto
dologią nauk historycznych i społecznych. Po
rozprawach W. Kuli, A. Malewskiego i J. To
polskiego, G. Labudy i C. Bobińskiej, S. No
waka i innych, środowisko naukowe Uniwer
sytetu Adama Mickiewicza zaczęło wydawać
swoje zeszyty Studiów Metodologicznych po
święconych integracji nauk, ostatnio zaś In
stytut Historii Polskiej Akademii Nauk wydał
I tom 'Historyki*), stanowiący rezultat kilku
letniej pracy Komisji Metodologicznej IH PAN.
Tom ten zasługuje na uwagę ze względu na
różnorodną tematykę i wysoki poziom nauko
wy poszczególnych artykułów.
Sygnalizujemy
tylko
niektóre
artykuły:
H. Katz — Ruchy społeczne — próba defi
nicji; W. Kula — Analiza modelowa w hi
storii gospodarczej; M. Żywczyński — Naro
dziny i dzieje pojęcia historyzmu, Z. Kunderuwieź — Dilthey a wartość historii; J. Dut
kiewicz — Uwagi o zagadnieniach ogólnych
popularyzacji historii. Również bogaty dział
recenzji oraz informacja o działalności Ko
misji Metodologicznej IH PAN.
Niektóre
artykuły
zawarte
w Historyce
omówimy osobno.
(tb)

*)

Insty
tut Historii Polskiej Akademii Nauk. Red. C elina
B1 o b i ń s k a.
T. I PWN, Warszawa
1967, s. 164, cena 45 zł.

VADEMECUM
HISTORYKA
Jest to podręcznik niezbędny dla każdego
historyka zajmującego się XIX i XX wiekiem
i nawet dla tych wszystkich, którzy tylko
interesują się historią najnowszą. Ire
neusz
Ihnatowicz
dał
historykom
podręcznik*) stanowiący podręczną pomoc przy
poszukiwaniach archiwalnych, ustalaniu dat,
przeliczaniu i porównywaniu danych statys
tycznych wyrażonych w różnych jednostkach
itp. Podręcznik ten, dla czasów najnowszych,
zastępuje przestarzałe Vademecum T. Wierz
bowskiego z 1908 i 1926 r. i nie ma ścisłego
odpowiednika nawet w bogatej literaturze po
mocniczej niemieckiej. Odmienność tej publi
kacji polega przede wszystkim na tym, że
autor świadomie odrzucił wszelkie rozważania
metodologiczne, ograniczając się ściśle do in
formacji wspartej w przypisach bogatą litera
turą.
W części I (oz. II ukaże się później) autor
podaje informacje i tabele dotyczące sposobów
mierzenia czasu,
powierzchni,
pojemności
i masy oraz pieniędzy. Następnie mamy wy
kaz (adresy, zawartość) archiwów wg woje
wództw i archiwów za graniczny oh, wykaz bi
bliotek i bibliografii (również zagranicznych)
oraz muzeów. W kolejnym rozdziale autor po
daje transliterację alfabetów i metody publi
kowania wydawnictw źródłowych.
Cz. II podręcznika zawierać będzie informa
cje o podziałach administracyjnych, wykazy
ważniejszych instytucji i organizacji, wykazy
chronologiczne niektórych wydarzeń, urzędni
ków, tabele rang tytułów służbowych itp.
(tb)

*) Ireneusz Ihnatowicz: Vademecum
do badań nad historią XIX i XX wieku, Cz. I.

Państwowe Wydawnictwo
wa 1967, s. 188, cena 40 zł.

Naukowe,

Warsza

Historyka.

Studia

mu ruchowi np. Kościerzyna w XVI w. była
całkowicie spolonizowana.
Artykuł St. Gierszewskiego jest jakby sy
gnałem potrzeby kontynuowania badań nad
migracją chłopów ii szlachty do miast Pomo
rza Gdańskiego', gdyż mogą one dać nam no
wy, interesujący obraz przemian społecznych
i narodowościowych mieszczaństwa pomorskie- go.
Zwracamy też uwagę na
Przyczynek
do
kwestii prawno-politycznego stosunku Gdańska
do Rzeczypospolitej Jana M. Małeckieg o. Autor publikuje dwa listy rady m. Gdań
ska do rady m. Krakowa i Poznania z pierw
szej ćwierci XVII wieku (znajdujące się w
WAP Gdańsk), zawierające interesujące sfor
mułowania o prawnym stosunku Gdańska
i Prus Królewskich do Polski.
Poza tym w zeszycie Herald Mieniek i pisze o strukturze zawodowej ludności
Torunia w 1825 r., a V. B. V i 1 i n b a c h o v
z Leningradu polemizuje zH. Łowmiańskim
w artykule Kilka słów o migracji Słowian bał
tyckich na wschód. Zeszyt uzupełniają liczne
recenzje i omówienia książek naukowych
oraz Bibliografia historii Pomorza Wschodnie
go i Zachodniego za rok 1965 wraz z uzupeł
nieniami od roku 1958 opracowana przez Hen

ryka

Baranowskiego.
,

(T. BOL.)

*)

Zapiski
Historyczne
poświęcone
historii
Pomorza. Towarzystwo Naukowe w Toruniu,

Wydział Nauk Historycznych. T. XXXII, 1967,
z. 3, s. 156, cena 30 zł. Redaktor: Marian

Biskup.

metodologiczne.

ZAPISKI
HISTORYCZNE
W nowym zeszycie toruńskich „Zapisek Hi
storycznych”*) opublikowano ciekawy artykuł
gdańskiego historyka Stanisława Gier
szewskiego Migracja chłopów i szlachty
do miast Pomorza Gdańskiego od połowy XVI
do połowy XVII wieku. Jest to okres antychłopskiej
i
antymieszczańsklej
polityki
szlachty. Źródeł do opracowanego przez Gier
szewskiego tematu zachowało się niewiele (nie
licząc Gdańska), bo tylko jedna księga oby
watelstwa (dla Chojnic) i stąd autor nie
zawsze uzasadnia swoje tezy w oparciu o źró
dła.
Gierszewski przypomina, że feudalne prawo
miejskie zobowiązywało do uzyskania , »oby
watelstwa” wszystkie osoby zamierzające usa
modzielnić się ekonomicznie w ramach kor
poracyjnej organizacji życia miejskiego. Tak
więc przykładowo prawo miejskie musiał po
siadać każdy rybak Helu, właściciel nieru
chomości w Tczewie i w innych miastach.
Gierszewski przypuszcza, że w mieście osie
dlali się przede wszystkim zamożni przyby
sze ze wsi, karczmarze, sołtysi i synowie soł
tysów, dla których osiedlanie się w mieście
było awansem. Gorzej wyglądała sprawa prze
niesienia się do miasta obciążonego powinnoś
ciami feudalnymi chłopstwa, które stawało też
przed kwestią wyboru nowego zawodu. Gier
szewski twierdzi jednak, że napływ chłopów
do miast był większy niż szlachty.
Reasumując swoje wywody, Gierszewski do
chodzi do słusznego wniosku, że napływ chło
pów i szlachty do miast pomorskich miał po
ważne znaczenie dla ukształtowania siię sto
sunków narodowościowych i społecznych. W
tym ruchu migracyjnym widzi Gierszewski de
cydujący czynnik polonizacji mieszczaństwa,
włącznie z jego warstwą rządzącą. Dzięki te

KSIĄŻKI
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POWIEŚĆ 1
Maurice Cury: Krzesła w szczerym polu
(Czytelnik, s. 228, cena 15 zł).
William Faulkner: Rezydencja (Czy
telnik, s. 704, cena 33 zł).
Er skinę Caldwell: Poletko pana Boga
(Czytelnik, s. 288, cena 18 zł. Wyd. III).
Richard Hughes: Huragan (PIW, s. 232,
cena 15 zł).
Sergio Galindo: Meksykański karnawał
(PIW, s. 144, cena 10 zł).
Bogusław Kogut: Jeszcze miłość (Wyd.
Literackie, s. 282, cena 20 zł).
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11 opowiadań węgierskich (Iskry, s. 320, cena
16 zł).
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s. 232, cena 15 zł).
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1036, cena I/II 120 zł).
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Paweł Jasienica: Polska Jagiellonów
(PIW, t. I s. 280, t. II s. 236, cena I/II 20 zł.
Wyd. III).
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Aleksander Małachowski: Diaspora
(PIW, s. 248, cena 15 zł). Rzecz o współczes
nych losach- emigracji polskiej w USA, Anglii
i Francji.
Kongres Kultury Polskiej. ' Materiały
wozdania (PIW, s. 520, cena 50 zł).

i

spra

przypominamy
KONKURS

NA

PAMIĘTNIKI

Wobec dużego zainteresowania ogłoszonym przez Zarząd Główny
Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców oraz naszą redakcję kon
kursem na pamiętniki ludzi morza, przypominamy w skrócie jego wa
runki:
Konkurs ogłoszony został w związku ze zbliżającą się rocznicą XXV-lecia Polski Ludowej, a także przypadającymi w tym okresie jubileuszami
50-lecia Związku Marynarzy oraz 50-lecia szkolnictwa morskiego.
Konkurs dostępny jest dla wszystkich, zarówno byłych jak i obecnych
pracowników całego resortu gospodarki morskiej, a także dla działaczy
społecznych i kulturalnych związanych z morzem.
Utwory konkursowe mogą mieć formę dziennika, kroniki, wspomnień
bądź pamiętnika wydarzeń, których autorzy byli bądź są współtwórcami,
albo uczestnikami. Mogą to być wspomnienia wybranych wydarzeń jak
i prace obejmujące dłuższy okres pracy na morzu.
Przykładowo tematy prac konkursowych mogą dotyczyć:
dziejów naszej gospodarki morskiej w okresie ostatniego półwiecza,
wkładu ludności kaszubskiej, udziału Gdańska, budowy Gdyni, początków
floty polskiej, rozwoju szkolnictwa morskiego, historii ruchu związkowego
marynarzy i portowców, obrony Wybrzeża, walk o wyzwolenie i powrót
nad Bałtyk, braterstwa broni polsko-radzieckiej, wspomnień z walk na
wszystkich frontach morskich II wojny światowej, trudu odbudowy por
tów, stoczni, żeglugi w pierwszych latach Polski Ludowej, dynamicznego
rozwoju socjalistycznej gospodarki morskiej, codziennego życia, pracy

LUDZI

MORZA

i przygód na morzu, w portach, stoczniach, uczelniach i instytucjach
morskich itp.
Objętość prac konkursowych winna wynosić co najmniej 10 stron ma
szynopisu. Górna granica objętości jest w zasadzie nie ograniczona.
Przewidziane są następujące nagrody:
Za prace fragmentaryczne, krótkie:
I nagroda — 5.000’ zł.
II nagroda — 3.000 zł.
III nagroda — 1.000 zł.
oraz 5 nagród rzeczowych.
Za prace pamiętnikarskie obszerniejsze:
I nagroda — 10.000 zł.
II nagroda — 7.500 zł.
III nagroda — 5.000 zł.
oraz 5 nagród rzeczowych.
Termin nadsyłania prac, pod adresem redakcji „Litery” (Gdańsk, Targ
Drzewny 3—7) lub ZG Zw. Zaw. Mar. i Port. (Gdańsk, ul. Kalinowskie
go 5/6, upływa z dniem 31 maja 1968 r.
Prace powinny być opatrzone godłem i zamknięte w zalakowanej
kopercie wraz z dołączonym w osobnej kopercie nazwiskiem i adresem
autora.
Każdy zainteresowany konkursem, może otrzymać na telefoniczne
(31-18-25) bądź listowne życzenie szczegółowe warunki konkursu.
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NOTY
gdańsk i...
„unser
danzig"
Jesienią ub. roku na
kładem
wydawnictwa
„Polonia”-Interpress ukazał się album Tade
usza Bolduana „Gdańsk ^
1945—1965” — świetna
książka, którą chcieli
byśmy polecić każdemu
Czytelnikowi
„Liter”.
Nb wydawca przygoto
wał ją w 2 wersjach
językowych, przy czym
niemiecka stała się nie
dawno przedmiotem na
paści prasowej, o któ
rej za chwilę).
Na 144 stronach po
ręcznego formatu zna
lazła się nie tylko su
gestywna dokumentacja
fotograficzna (większość
prac Zbigniewa Kosycarza), częściowo kon
trastowana archiwalny
mi zdjęciami zniszczeń
roku 1945, ale także po
przedzająca ją zwięzła
charakterystyka miasta
— jego dziejów i jego
dziś. Styl Bolduana jest
suchy, rzeczowy, ale —
jak się pokazało w lek
turze — jedyny dla te
go rodzaju pracy; infor
macja, jaką daje autor,
jest rzetelna, sprawdzo
na; wreszcie — co mnie
najbardziej uderzyło —
nowoczesne jest podejś
cie autora do dziejów
tak osobliwego miasta,
jakim był Gdańsk
przeszłości.
Czy ową nowoczes
ność dyktowały jakieś
kompleksy? Nie sądzę,
a
nieoczekiwane po
twierdzenie tego sądu
otrzymaliśmy niedawno
także z zewnątrz, z Lu
beki. „Unser Danzig” —
organ
NRF-owskiego
Związku
Gdańszczan,
ukazujący się w Lubece
'— nie uznał metody hi
storycznej
Bolduana,
jego sposobu patrzenia
na przeszłość Gdańska.
Ocenę eseju Bolduana
zawarł organ ziomkowski w słowach następu
jących: „Mimo bezczel
nego
i
bezprzykład
nego naciągania histo
rii, nie można było
wprawdzie ominąć (w
albumie — przyp. M.M.)
niemieckiej
historii
Gdańska, ale też nie
wspomniano słowem, że
miasto stanowiło przez
700 lat wspólnotę czys
to niemiecką a z pols
kim królem związane
było jedynie bardzo luź
nymi więzami” („Unser
Danzig”, nr 22, 1967).
Istnieją dwie historie:
historia Niemiec i hi
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storia ludzi, mówiących
wariantami
różnych
dialektów niemieckich;
Przed 700 laty, na które
liczą autorzy z „UD”,
nie było Niemiec jako
państwa, nie było języ
ka niemieckiego jako
wyrazu pewnej zbioro
wej świadomości, nie
było wreszcie Niemców.
Nawet przed 500 laty
nie było tych faktorów,
jednolity niemiecki ję
zyk narodowy zaczął się
tworzyć — z trudem —
dopiero po wystąpieniu
Lutra. • Ale Gdańsk ist
niał już w tym czasie,
ba, był silnym, potęż
nym miastem, które swą
egzystencję opierało na
związkach z polskim
zapleczem
gospodar
czym i z koroną polską.
Miasto
było tworem
kultury
uniwersalnej,
średniowiecznej i rene
sansowej, zdobiły je w
równym stopniu dzieła
Niemców, Polaków, a
także Włochów,
Flamandczyków, Anglików
itp., których nacjonali
styczna
historiografia
nareszcie
powstałego
państwa ogólnoniemieckiego hurtem wpisała
w XIX i XX w. na jed
ną „volkslistę”.
Zresztą zdaniem „Un
ser Danzig” — książka
Bolduana o Gdańsku
jest jednym z ogniw
przemyślanej akcji pro
pagandowej
Polaków.
Jak bowiem pisze „UD”
— „Polacy robią dziś
wielką propagandę na
rzecz t.zw. Ziem Za
chodnich, tj. obszarów,
które bez osobistej za
sługi i wkładu otrzyma
li w 1945 r. w prezen
cie od Sowietów” (! —
przyp. M.M.). Autorzy
„UD” uczą nas „prawi
dłowej”
interpretacji
historii, trudno dopraw
dy o lepszy jej przy
kład, niż ostatnie cy
towane zdanie.
Rewizjonistycznym re
cenzentom książki Bol
duana spodobały się je
dynie kompozycja edy
torska książki i zdjęcia,
z wstrzemięźliwą po
chwałą
spotkało
się
również polskie dzieło
w zakresie odbudowy i
budowy nowego Gdań
ska. Reszta jest „kłam
stwem
i
przeinacze
niem”.
M.M.

1967
wobec 1966
„Die Zeit” z 22 grud
nia ub. r. przyniósł na
stępującą
wiadomość:

Na pytanie, czy rok
1967 był dla nich ro
kiem dobrym, respon
denci ankiety instytutu
w Allensbach
(NRF)
odpowiedzieli
w
21
proc. zdecydowanie ne
gatywnie.
Jako prze
ciętny
określiło
rok
1967 33 proc. odpowia
dających, jako dobry
tylko 45 proc. W po
dobnej
ankiecie
u
schyłku roku 1966 52
proc. pytanych odpo
wiadało, że rok był do
bry, 25 proc. że prze
ciętny a tylko 19 proc.
że zły.
(m)

national
theatre
w londynie
Od czterech lat an
gielski Teatr Narodowy
działa w przestarzałym
technicznie i ciasnym
(767 miejsc) budynku
Old Vic. Ostatnio do
piero oświadczył Lau
rence Olivier (1.64, dy
rektor National Thea
tre), że na południowym
brzegu Tamizy, pomię
dzy mostem Waterloo a
Royal Festival Hall sta
nie nowy gmach an
gielskiego Teatru Naro
dowego z dwiema sce
nami i dwiema widow
niami. Większa będzie
liczyć 1200 krzeseł, sce
na nowoczesna, mniej
sza 900 miejsc, scena
konwencjonalna. Koszt
całości 17.760 tys. fun
tów.

brucken.
Przedstawie
nie reżyserował Herman
Wedekind,
scenogra
fia Wolfgang Dahm, dy
rygent Siegfried Koeh
ler.
W premierowej obsa
dzie „Otella” wystąpili:
Franciszek
Warecki
(partia tytułowa), Ur
szula Szerszeń (Desdemona), Władysław Mal
czewski (Jago), Anna
Bartoszyńska
(Emilia),
Józef
Figas
(Cassio),
Jerzy Szymański (Lodovico), Kazimierz Sandurski
(Montano),
Franciszek Kokot (Ro
drigo), Paweł Trzebia
towski (Herold).
Premiera
i
dalsze
spektakle spotkały się
z gorącym przyjęciem
publiczności.
Warto zaznaczyć, że
w
ramach
wymiany
artystycznej, w teatrze
w Saarbrücken (NRF)
odbył się „Tydzień tea
tru polskiego”. Wysta
wiono m.in. narodową
operę polską St. Mo
niuszki „Halka”, którą
przygotował zespół re
alizatorów
polskich:
kierownik
artystyczny
Opery Bałtyckiej, Jerzy
Katlewicz
(kierownic
two muzyczne), Bole
sław Jankowski (reży
ser). i Izabella Kona
rzewska
(scenografia).
(Por. „Notatki kontra
punktem”)

Aczkolwiek
inteligentni sędziowie
Biorą strugarki
z gwiazd”.
(m)

no-bra-look
Szefowa instytutu mo
dy damskiej „Parafernalia” w San Francis
co, Sally Shea, lansuje
modę damską — bez
staników. Ponieważ sta
nik w USA zwie się po
prostu „Bra” — nowy
styl określa się jako
„No-Bra-Look” i bywa
stosowany pod hasłem
„precz z tym czym ś”
nawet
w przypadku,
jeśli sukienka jest ażu
rowa.
(m)

dwie
powieści
Mity owocują: bitelsi
i „hippisi” mają swoją
literaturę. Rok temu
student z Oxfordu, 24-letni Thom Keyes, wy
dał powieść „Ali Night
Stand”
(„Przez
całą
noc na nogach”), po
święconą 4 chłopcom z
Liverpool (Dave, Nick,
Mick i Gerry), którzy
grają beat i robią mi
liony. Beat jest jednak

(m)

poeta
laureatus —
jan piepka
W ogólnopolskim kon
kursie
literackim
na
powieść lub tom opo
wiadań
o
tematyce
wojskowej, ogłoszonym
przez
Wydawnictwo
Ministerstwa
Obrony
Narodowej, nie przy
znano I nagrody a jed
ną z III — nagród zdo
był pisarz z Wybrzeża,
Jan Piepka, za powieść
„Dzierzby na głogach”.
Inny pisarz z Wybrzeża,
szczecinianin
Czesław
Czerniawski,
zdobył
wyróżnienie. Jury kon
kursu MON pracowało
pod kierunkiem Jerzego
Putramenta.
(m)

„otello"
na scenie
gdańskiej
Opera Bałtycka za
prezentowała
publicz
ności Trójmiasta „Otella” G. Verdiego w in
scenizacji
artystów
Stadttheater z Saar

fot. Z. Kosycarz

liryka
mózgu
elektrono
wego
Manfred
Krause
i
Götz Schaudt zaprogra
mowali
odpowiednio
mózg elektronowy Zuse
Z 23, zbudowany w 1966
roku a działający w mo
nachijskim
Politechnikum im. Oskara von
Mullera — i uzyskali
spodziewaną produkcję
poetycką, którą jesienią
ub.r. opublikowali na
kładem
Droste-Verlag
w Dusseldorfie na 48
stronach druku.
Oto
fragment wiersza: „Ole
iste uczucia”:
„Hamując leczą
temperatury
Budują etyczne
komputery

ubocznym
zajęciem
czwórki — głównym (a
mniej oficjalnym) jest
sex stosowany. Również
młodszy ruch amery
kański . „hippiesów” —
doczekał się swej mo
nografii powieściowej w
dziele 30-letniej Patry
cji Welles „Babyhip”.
16-letnia bohaterka Sa
ra buntuje się prze
ciwko pokoleniu wa
pniaków — ale, zda
niem krytyki, bardzo
jest w tym podobna do
megier
amerykańskich
ze sztuk Albee’go i Williamsa. Lecz — komu
tu wierzyć, skoro Albee
i Williams raczej... hm,
nie znają kobiet...
(m)

witaminy
W listopadzie ub. ro
ku zmarł w USA po
chodzący z Polski bio
chemik, Kazimierz Funk

{lat 83), który w roku
1912 odkrył substancję,
którą od łac. vita-vitae
nazwał witaminą. Cały
świat łyka obecnie wi
taminy; Kazimierz Funk
ostatnie swe prace pośioięcił badaniom raka.
Cm)

losy
opery
Nie tylko w Warsza
wie dzieją się nieusta
jące sensacje operowe.
„Martwa sztuka” wciąż
wywołuje wiele emocji.
W Wiedniu po Karajanie tamtejsza Staatsoper
pozbywa się kolejnego
dyrektora — Egona Hilberta, i wysuwa macki
dc Hamburga, gdzie od
1959 roku działa Rolf
Lieberman, 59-letni kry
tyk muzyczny, kompo
zytor operowy („Szkoła
kobiet”, opera jazzowa)
i radiowiec. Mówi się
obecnie, że Lieberman
podniósł operę hamburską na poziom świato
wy, zdarzają się też
głosy, twierdzące, że je
go teatr przewyższa me
diolańską La Scalę i
nowojorską Metropoli
tan Opera. Wracając do
Wiednia — w „Der Spie
gel” ukazał się nieda
wno obszerny artykuł
Wolfa Rosenberga, po
święcony operze wie
deńskiej i zatytułowany
„Karajan przeputał pie
niądze”.
(m)

renesans
meli
Mela Muter (1876—
1967) — przyjaciółka
wielkiego poety, R. M.
Rilkego, pochodząca z
Warszawy (nazwisko ro
dowe Klingsland), ma
larka portrecistka (por
trety słynnego architek
ta Perreta, pisarze.i Rabindranatha Tagore i
in.),
uznana
wysoko
przed I, wojną, obecnie
wznieca nową falę za
interesowania, związaną
z renesansem portretu
postimpresjonistycznego.
Galeria
Gmurzyńskiej
z Kolonii zorganizowała
pośmiertne
wystawy
Muter w Paryżu, Oslo,
San Francisco.
Przed śmiercią (mając
90 lat Mela Muter stale
jeszcze odejmowała so
bie... 5 lat) malarka
procesowała się z głoś
nym malarzem
Jean
Dubuffetem, któremu w
latach 30-tych wynajęła
willę a który nie płacił
czynszu i nie myślał
opuścić domu.
(m)

sensacyjna
książka
Sensacyjną
książką
jest praca Stanisława
Marczaka-Oborskiego

„Teatr
czasu
wojny
1939—1945”, wydana na
kładem PIW u schyłku
ub. roku. Bogato in
krustowana materiałem
dokumentarnym i zdję
ciowym,
opatrzona
przypisami, liczy
390
stron i kosztuje tylko
40 zł.
O znaczeniu książki
decyduje w tym wypad
ku temat, dopiero w
drugiej kolejności wysi
łek i talent autora. Lo
sy teatru polskiego w
czasie wojny, który pod
ciśnieniem wojennych i
okupacyjnych
okolicz
ności rozprysł się nie
jako w setki odmian
wojskowych,
obozo
wych, konspiracyjnych i
działał niemal na ca
łym świecie, są fascy
nujące a przy tym na
znaczone inwencją i nie
rzadko odwagą. W swej
książce Marczak-Oborski
podejmuje także
trudny temat tzw. jaw
nych teatrzyków w GG,
dokumentując i ten dział
obficie, zarazem jednak
unikając ocen hurto
wych i schematu.
Pierwsza książka o
ambicjach
naukowych
w zakresie humanistyki,
w której z pasją czyta
się także przypisy.
<m)

janowskiego.
Ostatnio
pozycję artystyczną zys
kuje także chór chło
pięcy, kierowany przez
Adama Chmielewskiego
i Stanisława Kwiatkow
skiego.
(m)

rocznice
lutego
1. II. — 25-lecie bitwy
Batalionów
Chłopskich
pod Zaborecznem (1943)
2. II. — 24-lecie zama
chu na Ku
tscher? (War
szawa, 1944)

I

4. II. — 2 rocznica
miękkiego lą
dowania
na
księżycu (Łu
na 9)
6. II. — Rocznica uro
dzin W. Go
mułki (1905)
14—25. II. — Przełama
nie obrony hi
tlerowskiej na
Wale Pomor
skim.

miscellanea
A W grudniu ub.r.
ukazał się 500 numer
„Tygodnika Morskiego”
— pisma, poświęconego
problematyce gospodar
czej i społecznej, wią
żącej się z „uprawą
morza”.
# W „Sieni gdań
skiej” malarstwo wysta
wił Jan Banucha z
Warszawy, niegdyś (dy
rekcja Zygmunta Hub
nera) scenograf Teatru
„Wybrzeże”.
6 Teatr im. Stefana
Jaracza w Elblągu ucz
cił 50-lecie Rewolucji
Październikowej
pre
mierą „Optymistycznej
tragedii”
Wsiewołoda
Wiszniewskiego w reży
serii Marii Kaniewskiej
i w dekoracjach Józefa
Zboromirskiego. Główne
role: Hanna Wolicka —
kobieta komisarz, Zyg
munt
Nawrocki
—
prowodyr,
Stanisław
Siekierski — Aleksy.
Przed 14 laty „Optymi
styczną tragedię” inscenizotoała
w
Teatrze
„Wybrzeże” Lidia Zam
ków, odnosząc ogromny
sukces. Osiągnięcia ak
torskie
zapisali
Zbi
gniew Cybulski, Tade
usz Gwiazdowski, Jerzy
Przybylski.
# W grudniu 1967 r.
15-lecie obchodził Mło
dzieżowy Dom Kultury
w Gdańsku-Wrzeszczu.
Najgłośniejszą
sekcją
MDK jest młodzieżowa
orkiestra
symfoniczna,
która na koncercie ju
bileuszowym wykonała
„Koncert fletowy” swe
go dyrygenta i założy
ciela, dyr. Stefana Tro

3. II. — 25-lecie zwy
cięstwa Armii
Czerwonej pod
Stalingradem
(1943)

14—25. II. — XX Zjazd
KPZR (1956)
20. II. — Lot kosmiczny
J. Glenna (1962)
23. II. — 50-lecie Armii
Czerwonej.

dokumenty
z kamienia
pomorskiego

.

I

i
1

Podczas badań archi
wum byłej kapituły w
Kamieniu
Pomorskim
(podajemy za „Tryb.
Ludu”) natrafiono na
nieznane
dokumenty
pochodzące z XVII wie
ku. Znaleziono m. in. około sto listów z lat
1620—1690,
pisanych
przez króla
Szwecji
Gustawa Adolfa, jego
przeciwnika z okresu
wojny trzydziestoletniej
W allensteina,
księcia
pomorskiego
Bogusła
wa XIV i księżnę An
nę. Odnaleziono rów
nież akt
fundacyjny,
sprzed 300 lat, słyn
nych organów w Ka
mieniu Pom. i pieczęć
ostatniego
księcia
z
dynastii
pomorskich
Gryfitów Ernesta Bo
gusława de Croy.
Dokumenty
poddane
analizie historyków mo
gą wnieść sporo materiału do dziejów Pomorza Zachodniego i
całej
Europy
wieku
XVII.
(d)

palić
— nie palić?
Lekarz brytyjski Ri
chard Doli na między
narodowej
konferencji
poświęconej
leczeniu
raka
ogłosił
wyniki
swych trzynastoletnich
badań nad wpływem
nikotyny na choroby
rakowe języka. Na czło
wieka — stwierdził dr
Doli — który przez kil
ka lat palił po 20 pa
pierosów
dziennie
i
przerwał palenie, rak
czyha w równym sto
pniu, jak i na tego,
który kontynuuje pale
nie.
Obserwacje dr. Doiła
objęły 34 tysiące pa
cjentów. Stwierdził on,
że śmiertelność wśród
tych, którzy palili i
przerwali palenie jest
taka sama, jak i wśród
nałogowych
palaczy
spalających ponad 20
papierosów dziennie.
(d)

sadko II
Pisaliśmy w jednym
z poprzednich nume
rów „Liter” o bada
niach głębinowych mórz
i oceanów prowadzo
nych przez USA. In
formowaliśmy o przy
gotowywanym ekspery
mencie przez dr. Piccarda
(syn
sławnego
Augusta Piccarda), któ
ry w specjalnie skon
struowanym
aparacie
zamierza odbyć podróż
podwodną, na
głębo
kości 200—600 metrów
w nurcie Golfstromu,
wzdłuż wybrzeża Kali
fornii.
W leningradzkim In
stytucie
Hydrologicz
nym zbudowano ostat
nio kabinę Sadko II,
która opuszczona zosta
nie na głębokość 500 m
pod wodę. Kabina przy
stosowana jest do ba
dania wód przybrzeż
nych w zatoce Kolskiej
i na Morzu Kaspij
skim. Znajduje się w
niej pomieszczenie przy
stosowane do
długo
trwałego
przebywania
pod wodą dwóch osób.
Umieszczone io kabinie
laboratorium
pozwoli
na przeprowadzenie ba
dań
hydrofizycznych.
Łączność z lądem zało
ga kabiny utrzymywać
będzie
przy
pomocy
kabla
telefonicznego.
Odpowiednie
urządze
nia poziDolą utrzymywać w pomieszczeniach
dla ludzi stałą tempe
raturę 24° C.

Związek
Radziecki,
podobnie jak USA, wy
daje rocznie na bada
nia morza 1,5 miliarda
dolarów.
<d)

politechnika
i zabytki
W porozumieniu
z
Pracownią
Konserwa
cji Zabytków, Katedra
Statyki
i
Budowni
ctwa Politechniki Gdań
skiej
przeprowadziła
badania na terenie roz
walisk kolegiaty w Ko
łobrzegu. Badania do
tyczyły
wytrzymałości
ocalałych łuków i ko
lumn gotyckich
oraz
ich stateczności. W wy
niku badań można bę
dzie obecnie przystąpić
do ocalenia resztki za
chowanych kolumn
i
nie dopuścić do całko
witego ich zniszczenia.
Wyniki prac
ekipy
Politechniki Gdańskiej
w
Kołobrzegu
mają
szersze znaczenie
—
przekazane
Pracowni
Konserwacji Zabytków
mogą
być przydatne
dla instytucji zajmują
cych się zabezpiecza
niem i renowacją in
nych zabytków.
(d)

jeszcze
o tysiącleciu
Obchody
Tysiąclecia
Państwa Polskiego na
terenie USA i Kanady
pozwoliły na rozwianie
jeszcze jednego
mitu
skwapliwie podtrzymy
wanego przez zaintere
sowane i wrogie Polsce
ośrodki. Mianowicie mi
tu, że Polacy na dru
giej
półkuli
niewiele
wnieśli
do
rozwoju
swych przybranych oj
czyzn i stanowili jedy
nie niewykwalifikowa
ną siłę roboczą. Z licz
nych publikacji i ba
dań przeprowadzonych
w związku z Tysiącle
ciem wynika, że
w
USA i Kanadzie pracu
je obecnie co najmniej
1300 naukowców pol
skiego pochodzenia. Pię
ciuset spośród nich po
siada tytuły profesor
skie i zajmuje w ame
rykańskich uniwersyte
tach, instytutach oraz
różnego rodzaju
pla
cówkach
badawczych
potoażne
stanowiska.
Millenijny kongres nau
kowców polskiego po
chodzenia w USA i Ka
nadzie w końcu 1966 r.
zgromadził 500 pracow
ników nauki.
'
(d)

NOTY

lektury prasowe

PRETENSJE LONDYŃSKIEGO
PUBLICYSTY
Londyński publicysta Bronisław Socha — Borzestowski, znany również na Pomorzu, od czasu
do czasu publikuje artykuły na tematy pomorskie
w polskiej prasie zagranicznej. Przed laty bardzo
sobie te artykuły ceniliśmy, ale od pewnego czasu
zmienił się front sympatii Sochy — .Borzestowskiego, ogarnia go coraz większa troska o współ
czesną historiografię krajową, która jednak w za
kresie pomorzoznawstwa zbyt ostro odcina się od
bajek spisywanych przez domorosłych dziej opisów
i zbyt słabo przeciwstawia się historiografii nie
mieckiej:
Właśnie przeczytałem artykuł Sochy — Borzestowskiego umieszczony w dziale „Listy do Redak
cji” londyńskich POLEMIK (1967, z. 6), w którym
na wstępie szeroko omawia on nacjonalistyczną
pracę M. Bära „Westpreussen unter Friedrich dem
Grossen” (t. I i II 1909), ponownie wydaną w Nie
mieckiej Republice Federalnej. Nie podzielam po
glądu Sochy — Borzestowskiego, by z tego powodu
rozdzierać szaty. Mimo swego nacjonalizmu, praca
Bära ma odpowiednią wartość naukową i jest na
dal wykorzystywana przez naszych historyków,
zwłaszcza część II zawierająca źródła.
Socha — Borzestowski pyta jednak: „Cóż się...
dzieje w dziedzinie kultury powojennej Wielkiego
Pomorza?” I odpowiada: „Istniejące od 1875 r. To
warzystwo Naukowe w .Toruniu zepchnięto na
boczny tor motywując, że poprzez powstanie Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika ono przejmie rolę
propagatora nauk. Dodano ponadto z nutą zarozu
mialstwa, że ta „zmiana nada Towarzystwu cha
rakter organizacji pracującej naukowo, a nie sku
piającej tylko ludzi usposobionych życzliwie do
nauki i pragnących ją popierać”. Czyż to był przy
tyk dla ks. prał. Pawła Czapiewskiego, który prze
wodniczył posiedzeniu Tow. Nauk. w Toruniu 12
czerwca 1945 r.? Choć ten zasłużony historyk zmarł
szereg lat temu, dotychczas nie wydano jego pracy:
„Kartuzja Kaszubska”, sygnalizowanej już dawno
przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
Otóż tenże Socha — Borzestowski pisał W 1957 r.
w londyńskim ŻYCIU (nr 20): „Należy... podkreślić
doniosłą rolę, jaką spełnia Towarzystwo Naukowe
w Toruniu przez kontynuowanie swej owocnej
pracy. W powojennych już „Zapiskach” znajduje
się mnóstwo cennego materiału, tyczącego się sa
mych Kaszub, wyróżniają się w nich specjalnie
rozprawy ks. P. Czapiewskiego”. Więc jak to jest
z tym Towarzystwem Naukowym w Toruniu i ks.
Czapiewskim? Myślę, że o olbrzymim i stale po
większającym się dorobku TN w Toruniu nie trzeba
nikogo przekonywać, natomiast jeśli chodzi o twór
czość naukową ks. Czapiewskiego, to była ona
i jest należycie doceniana. Socha — Borzestowski
daje niedwuznacznie do zrozumienia, że skoro
P. Czapiewski był księdzem, to musiał się znaleźć
w niełasce nauki polskiej w kraju. Jakże słabo
orientuje się nasz publicysta w stosunkach krajo
wych! „Kartuzję Kaszubską” wydano w 1966 roku.
Na obwolucie i karcie tytułowej wybito nie tylko
nazwisko autora, ale wyraźnie napisano: „Ksiądz
Paweł Czapiewski”. Książkę wydało GTN wyjąt
kowo pięknie, w płóciennej oprawie i estetycznym
opracowaniu graficznym. Socha — Borzestowski
nie może zrozumieć, że nam jest obojętne, czy ktoś
jest księdzem, czy nim nie jest, bowiem w kon
kretnym przypadku liczy się wartość naukowa
pracy i nic więcej.
Dalsze pretensje Sochy — Borzestowskiego są
jeszcze bardziej naiwne. Ma on żal do historyków
toruńskich (konkretnie do profesorów M. Biskupa
i K. Górskiego), że „... kompilują materiały kon
tynuując prace Niemca Töppena, racząc — sprag

literacki

nione frapującej lektury historycznej społeczeństwo
pomorskie — pozycjami ciężkiego kalibru jak
„Akta Stanów Pruskich”.
Dyletantyzm autora jest tutaj oczywisty. Chodzi
mu pewnie o wielotomowe „Akta Stanów Prus
Królewskich”, a więc o edycję źródeł niezwykle
wartościową, ale — to zrozumiałe — nie stano
wiącą „frapującej lektury”. Nie stanowi takiej
lektury i „Wielka księga czynszowa Zakonu” P. G.
Thielena, co nie przeszkadza publicyście wynosić
jej pod niebiosa.
Socha — Borzestowski nie ceni naszych czoło
wych historyków, bo nie napisali popularnej hi
storii Pomorza (!), nie ceni też młodszych history
ków, np. dr. Wacława Odyńca, o którym zgryźli
wie pisze, że jest autorem tylko „Starostwa
puckiego”, ale za to „...nie pozostaje obojętnym na
sprawy ucisku feudalnego i położenia mas ludo
wych...*. Socha — Borzestowski nie zna tegoż autora
„Dziejów Ziemi Puckiej”, „Życia i obyczajów ludu
pomorskiego w XVII i XVIII wieku” i dziesiątek
rozpraw naukowych opublikowanych w różnych
czasopismach, a także prac popularnych. Nie wie
też, że GTN wydało już 3 zeszyty „Pomorza Gdań
skiego”, że ks. B. Sychta drukuje swój wielki
słownik, nie wie przede wszystkim tego, że w Za
kładzie Historii Pomorza PAN powstaje wielka
historia Pomorza pod redakcją prof. dr. Gerarda
Labudy, której pierwszy tom znajduje się w druku,
że wreszcie w tymże Zakładzie pod redakcją prof,
dr. Edmunda Cieślaka daleko zaawansowane są
prace nad wielką historią Gdańska. Zarazem Wy
dawnictwo Morskie niebawem wyda popularną
historię Gdańska.
W swoim artykule Socha — Borzestowski dużo
pisze o „pustce duchowej” i uzasadnia ją brakiem
popularnej historii Pomorza. Brak tego typu historii
wszyscy odczuwamy, to prawda, ale zarazem zda
jemy sobie sprawę, że dzisiaj nie jest możliwe na
pisanie takiej historii bez przeprowadzenia grun
townych badań źródeł. To zaś przerasta możliwości
jednego człowieka. Mamy wprawdzie wiele prac
zastępczych — monografii, biografii, przyczynków
— które w pewnym stopniu pozwalają zapoznać
się z dziejami Pomorza, natomiast prawdą jest, że
nie mamy historii typu Frankiewicza czy Majkow
skiego i chyba dobrze, że nie mamy, bo one w żad
nym wypadku by nas nie zadowoliły. Tego typu
historii nikt by dzisiaj zresztą nie odważył się na
pisać. Zaś co do wznowienia przez Niemców „Die
Provinz Westpreussen in Wort und Bild”, to niech
nas Socha — Borzestowski nie straszy, bo nawet
Niemcy nie odważą się tej pracy wznowić, nie są
bowiem tak naiwni, jak nasz londyński publicysta.
W kraju nikt tematyki pomorskiej już nie lek
ceważy, jak by tego chciał Socha — Borzestowski,
który zresztą zupełnie nie ma pojęcia o pracy
współczesnego historyka i któremu się zdaje, że
brak historii Pomorza sprowadza się tylko do „lek
komyślności odgórnych dyrektyw” i trudności wy
dawniczych.
Mentalnością swoją tkwi nasz publicysta w cza
sach bardzo odległych, śnią mu się legendarne
dzieje Pomorzan i ma za złe tym wszystkim, którzy
te dzieje uwalniają od legendy. Nawet do mnie
ma pretensje o to, że uznałem za aktualne odbrązowić postać księcia Świętopełka. Nazwał moją
książeczkę „wyskokiem dziennikarza”* bo pró
bowałem odrzucić legendę, którą otaczano
księcia Świętopełka.
Cóż? W dalekim Londynie trudno myśleć realnie,
a jeszcze trudniej pisać mądrze.
(T. BOL.)

Poeci z Lęborka
Nadesłane wiersze otrzymaliśmy.
Wykorzystamy w osobnej kolu
mnie.
Czesława T. — Gdańsk
Odpowiadam w rubryce „Poćztyliona”, o której się Pani tak do
brze wyraża. Do swojej twórczo
ści odnosi się Pani z krytycyz
mem —• to dobrze. Wiersze sygna
lizują talent, który polega na za
uważaniu liryki w momentach
życiowych najbardziej prozaicz
nych. Najbardziej widać to w
wierszu p.t. ,»Grażynie urodzonej
jesienią”; lecz właściwie w każ
dym wierszu można znaleźć okru
chy tego ciepłego, serdecznego,
a mimo to ściszonego stosunku
do świata, do ludzi. To bardzo
canne i proszę to w sobie zacho
wać przy dalszym cyzelowaniu
swej poezji! Łączymy pozdrowie
nia.
Ryszard C. — Sopot
Nie. (A propos: pisze się — „hu
manizm”, a nie — „chumanizm”,
„odrzućcie”, a nie — „odrzutcie”*
„Hitler”, a nie — „Hytler”,. „ży
cie, a nie — „rzycie” itd.)
Zdz. Sz. — Gdynia.
Redakcja nie wydrukuje tych
wierszy, mimo że chce Pan za
ich druk zapłacić. Nie możemy
wskazać również innych redakcji,
które by w pogoni za wzbogace
niem się, chciały publikować bar
dzo złe wiersze. Ma Pan wyraźne
trudności z ortografią. Powinien
Pan pieniądze przeznaczyć na na
ukę i na zakup podręczników.
Tadeusz R. D. — Szczecin
„wszystkim — pulsują skronie od
łez zabarwienia epigonów — trwa
świt spojrzeń obracających słów
bieg...” Niech się Pan nie dręczy.
Powyższy cytat (a takich można
znaleźć w Pańskich wierszach
więcej) nie wskazuje na to, że
może Pan „zostać jakim — takim
poetą”. Mogę się mylić.
Michał B. — Gdańsk-Oliwa / Po
znań
Nauki „wyższe” nie idą w las.
Drugie spotkanie z Pańską twór
czością — wielkim zaskoczeniem.
Dziękuję za list. Szerzej odpo
wiem listownie.
„Neptun” — Tczew
Koniecznie podtrzymywać w so
bie nadzieję, że będzie Pan pisał
lepsze wiersze, jeśli będzie Pan
nad nimi pracował. Pierwsza, ge
neralna uwaga: nie „opowiadać
historyjek” wierszami. Tropić na
pięcie związków między obraza
mi, lub pokrewieństw w kontra
stach. Prosimy być z nami w kon
takcie. Pozdrawiamy.
(abf)
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W pracowniach plastyków

Bogdan Justyno wic z

USAREWICZ
Cofnijmy się pamięcią, dajmy na to o lat 10, 12. Wyimaginujmy
sobie retrospektywną wystawę malarstwa Usarewicza; od tamtych
lat po dzień dzisiejszy. Wie sądzę, żeby obraz jego sztuki w począt
kowej fazie okresu któryśmy sobie wydzielili zatarł się czy rozmy
dlił w naszej pamięci. Malarz ma temperament ofensywny: do
zakomunikowania ma nam niezmiennie wiele. I mówi, mówi du
żo: obradami, działalnością pedagogiczną, lub po prostu... słowa
mi. No a przede wszystkim ~ ekspozycjami swojego malarstwa,
licznymi wystawami w kraju i za granicą, z których każda jest
przyczynkiem do logicznego i spójnego systemu estetycznego
Usarewicza.
Tak więc, zakładając, że przypominamy nieźle pierwsze kilo
metry prywatnej drogi artysty malarza — przebiegniemy dość
szybko „archiwalne” sale wydumanej retrospektywy. Już wów
czas wszystkie obrazy Hamana Usarewicza utrzymują się w jed
nolitym obszarze poszukiwań formalnych, spraw warsztatowych...
Jakiego rodzaju są to poszukiwania, jakie sprawy?
Cechowała go wówczas swego rodzaju zachłanność, pośpiech
w zgłębianiu malarskich problemów, pasja w „wyłapywaniu”,
śledzeniu, przebieraniu w coraz to nowych możliwościach, jakie
spotyka zwykle malarz idący drogą od przedmiotu do uogólnienia.
Oto, na przykład, jeden z licznych wątków „miejskich”: wesołe
miasteczko, karuzela, malownicza sylwetka człowieka na karu
zeli. Przechodzimy dalej: owa kolorowa, wirująca sylwetka ludz
ka zatraca realistyczny kontur, coraz mniej interesujące staje się
to, że człowiek ma ubranie zielone i słoniowate nogi: widzimy
natomiast zamiast sylwetki barwną plamę, ślad po pędzlu czy
szpachli. Statycznemu przeciwstawiono bieg, dynamizm; „omó
wienie” ruchu, temat ruchu, powoli zastępowały w obrazie efekty
o wiele bardziej (i coraz bardziej) skomplikowane aniżeli iluzja.
Dręczyć, niepokoić zaczęły malarza zagadnienia formy; kiedy za
czyna się plastyczne doświadczenia uogólniać, myśleć abstrak
cyjnie — trzeba sięgnąć po inne środki wyrazu, sięgnąć do arse
nału sztuki nieprzedstawiającej.
Tu zaczyna się Usarewicza metafizyka twórczości, metafizyka
racjonalna. Ten sizeroki i brawurowy — od początku artystycznej
akcji — front poszukiwań, doprowadził go do pewnego scepty
cyzmu: artysta uściślił swoją bieżącą praktykę do zupełnie spre
cyzowanych poszukiwań formalnych. Są to przestrzeń w obrazie,
powierzchnia obrazu, działania pól kolorystycznych, ich wza
jemne stosunki, oraz — potrącająca o fizjologię widzenia — per
cepcja obrazu jako całości.
Właśnie: całości; wątpliwej bowiem wartości licencją dla na
iwnych byłoby tu wprowadzenie opozycji: całość — struktura.
Specyficzne wartości malarskie tych płócien nie są, to zrozu
miałe, rozbieżne ze światem idei i wartości filozoficznych. O ile
dobrze rozumiem intencje Usarewicza: zawarte są w realizacjach
tych wielkich plastycznych planów — płaszczyznowe powidoki
tego co żywe i prawdziwe, tego co ciepłe i radosne, ba, wierząc
w możliwości malarza, znajdzie się w nich z czasem być może...
uzasadnienie naszej przyszłości... Nazywają to krótko: opty
mizmem.

Bądźmy konsekwentni, w dalszym ciągu próbujmy odbierać te
obrazy jako całość, tak jak — wydaje się — życzy tego sobie
ich autor. Bo stąd wypływają — według wszelkiego prawdopo
dobieństwa — początkowo nieśmiałe, a później coraz bardziej
zdecydowane, czasami wręcz szokujące próby wyjścia poza ramy
obrazu: wyjścia w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ramy tych
monumentalnych płócien nie są konwencjonalnymi prostokątami
czy kwadratami. Malarz dobudowuje tu załamania, skosy, uskoki,
które pozostając w związku z „centralną” częścią obrazu, spra
wiają wrażenie drgnięć, przesunięć pewnych warstw tektonicz
nych obrazu, wzmacniają dynamizm form, wprowadzają w nie
jak najwyraźniej mobilność, dają wrażenie ich ruchu i pracy.
Określająca i rozbudowująca obrazy w przestrzeni linia łamana
ma istotne znaczenie dla kompozycji. Abstrakcyjne — abstrakcja
chłodna, geometryczna i informel — formy budowane i zesta
wiane są metodą inżynieryjną; kreowany świat nie jest składany
ze schematów, chodzi tu raczej o wtłoczenie burzliwej, nieopano
wanej materii w układ uporządkowany.
Malarstwo Romana Usarewicza, to pewne, jest sztuką trudną.
Tym łatwiej interpretować go na wiele sposobów. Chciałoby się
więc poszukać potwierdzenia własnych sądów. Gdzie? U kogo?
A choćby zaglądając do jednej z owych „świeżych głów” jakie
jeszcze pozostały ludziom obcującym z malarstwem raczej od
święta.
Gdańskie Towarzystwo Miłośników Sztuki wpadło na rozsądny
pomysł zapraszania takich właśnie ludzi do wypowiadania się
w tzw. wstępach do katalogów wystatfc. Odnajduję oto jedną z ta
kich wypowiedzi na temat Usarewicza:
„...nie lubię malarstwa abstrakcyjnego i to nie tylko z powodu
założeń programowych, ale głównie dlatego, że tak jak kiedyś
oglądało się wielu, strasznych realistów, tak teraz w ciągu osta
tnich lat dużo obrazów abstrakcyjnych, w moim subiektywnym
odczuciu, też jest jakoś bardzo podobnych i nudnych........obrazy
jego (Usarewicza) są mimo formalnej treści bardzo rzetelne, niesłodkie, i reprezentują prawdziwą sztukę...”
Myślę tak samo.
I powtarzam: trudne malarstwo. Krytyka już dawno stała się
podejrzliwa wobec tego rodzaju podsądnych. Coraz częściej zda
rzają się jej pomyłki sądowe: bo wiadomo — z każdego fałszer
stwa, bluffu, bajki czy po prostu przygody można wysnuć filo
zofię i estetykę i całą masę podobnych rzeczy... Działanie auten
tyczne, artystyczne działanie — bardzo często na pierwszy rzut
oka nie różni się od szarlatanerii dokonywanej z wdziękiem lub
pozbawionej go.
Filozofia malarstwa Usarewicza nie ma, wierzę, słomianych
nóg. Ma realną podstawę na której opiera się świat malarza —
rzeczywistość, którą rządzą własne prawa, związki przyczyn z na
stępstwami, sposoby wnioskowania.
Prawa owego świata nie istnieją, rzecz jasna tylko w słowach
— są sformułowane na płótnach: w obrazach gdzie sztabki meta
lów o nieznanej naturze naładowują kompozycje energią kine
tyczną, powodują iskrzenie i ruch granul materii, ta zaś — nie
wymykając się spod kontroli człowieka — przenosi osadzone na
niej spojrzenie poza ramy obrazu, daleko wszerz i w głąb.

Roman Usarewicz

Kompozycja (olej)

