Rysunek i akwarela francuska od czasów Matisse’a - pod tym hasłem

Muzeum Pomorskie w Gdańsku, dzięki współpracy Musee Nationale Moderne
w Paryżu, udostępniło społeczeństwu Wybrzeża oryginalne prace 90 naj
wybitniejszych współczesnych malarzy francuskich

śmlatŁeni

(Rjjjmwjul iLaiattem.

Krzysztof Kamiński
-szukanie nowego
fot. Marian Murman
Charakteryzując sylwetkę mło
dego gdańskiego fotografika Krzy
sztofa Kamińskiego, nie da się
precyzyjnie „zaszufladkować” go
jako wyznawcę jakiegoś określo
nego kierunku. .
Jego zainteresowania twórcze są
na tyle szerokie, że nie mieszczą
się w żadnych schematach klasy
fikacyjnych. Jedno można powie
dzieć na pewno: nigdy nie po
przestaje na tym, co już opano
wał, stale szuka w fotografii
nowych rozwiązań, nowego spoj
rzenia na opracowywany temat,
czy problem, który przed sobą
postawił.
Jego poszukiwania dotyczą z
jednej strony nie wyeksploatowa
nych jeszcze przez fotografię tre
ści, z drugiej zaś — metod ich
przekazania przy pomocy obiek
tywu. Oto choćby wielokrotnie
już zamieszczane w katalogach
międzynarodowych wystaw zdję
cie,
zatytułowane
„Narodziny
Afrodyty”: po prostu portret ką
piącej się dziewczyny — ale por
tret jakże niekonwencjonalny, jak
że zaskakujący pomysłem. Albo ni
żej reprodukowany akt — znów
oryginalne, dalekie od naśladow
nictwa potraktowanie tematu, tak
bardzo przecież obfotografowane
go, tematu, w którym odkryć coś
nowego jest nie lada sztuką. I tu
ujawnia się jeszcze jedna cecha
twórczości Kamińskiego — kon
sekwencja w dążeniu do celu.
Nim zdjecie „Narodziny Afrody
ty” wyszło tak, jak to sobie au
tor zamierzył, migawka jego apa
ratu naciskana była — nie prze
sadzam — kilkadziesiąt razy. Był
Krzysztof Kamiński:

to przynadek, oczywiście, skrajny,
kiedy indziej na zrobienie zdję
cia zużywa jedną klatkę negaty
wu, najwyżej kilka, ale wtedy
cały ciężar pracy przypada na
fazę wcześniejszą — dokładne
obmyślenie koncepcji i sposobów
jej realizacji, jak to było na
przykład przy aktach.
Konsekwencją
wspomnianych
poszukiwań jest też wielka różno
rodność opracowanych tematów,
jakie Kamiński ma w swojej te
ce. Są tu zdjęcia dzieci, portrety,
człowiek jako jednostka w zbio
rowisku, człowiek w niezwykłych
sytuacjach, architektura i wresz
cie akty. Każdy z tych tematów,
to pewien okres zmagań z two
rzywem, ze znalezieniem właści
wych
maksymalnie
ekspresyj
nych, środków wyrazu. A po osiągnięciu celu — następny temat,
następne próby.
I wreszcie — kolor. Fotografia
barwna należy do tych dziedzin,
w których niewielu jest jeszcze
mistrzów. Ta stosunkowo młoda
dyscyplina jest dopiero u progu
swego rozwoju i to nie tylko u
nas w kraju (gdzie wszelkie po
czynania ogranicza powód bardzo
prozaiczny — brak na rynku od
powiednich materiałów), ale i na
świecie. Krzysztof Kamiński nale
ży do tej nielicznej gru|py twór
ców, którzy nie zrażeni trudno
ściami, podjęli uwieńczone powo
dzeniem próby osiągnięcia do
brych wyników w „kolorze”.
Przy wykonywaniu żdjęć barw
nych Kamiński stosuje zasadni
czo dwie metody: skontrastowanie barw, lub zamierzone zawę

żenie gamy kolorystycznej, cza
sami prawie do monochromu.
Jego zdaniem, wymaganie doty
czące jak najwierniejszego prze
transponowania na zdjęcie barw
występujących
w
naturze,
w
przypadku fotografii artystycz
nej jest już w założeniu błędne.
Kolor winien być traktowany ja
ko jeden ze środków wyrazu
świadomie kształtowanych w pro
cesie tworzenia obrazu fotogra
ficznego.
Jednocześnie uprawianie foto
grafii barwnej i czarno-białej —
jak to jest u Kamińskiego —
niewątpliwie nie jest zadaniem
łatwym, gdyż mimo pozorów po
dobieństwa, obie te dyscypliny
dzieli wiele istotnych różnic. W
której z tych dyscyplin Kamiń
ski jest „lepszy”? Na to pytanie
nie podejmuję się udzielić odpo
wiedzi. Nie da jej również jego
działalność wystawiennicza:
na
ponad stu wystawach międzyna
rodowych i krajowych, w któ
rych do tej pory brał udział,
eksponowane były i wyróżniane
zdjęcia zarówno czarno-białe, jak
i barwne.
Jeśli już jesteśmy przy wy
różnieniach: Grand Prix na ogólnopolskiej wystawie fotogra
ficznej „Człowiek 67”, pierwsza
nagroda na Festiwalu Artystycz
nym Polski Zachodniej i Pół
nocnej, srebrny medal na wy
stawie w Salerno we Włoszech,
czwarta nagroda i dyplom na
wystawie „O socjalistyczną sztu
kę fotograficzną”
w
Berlinie,
medal na wystawie olimpijskiej
„OLYMPART FOTO 1968” w Gre

noble — to tylko niektóre z ko
lekcji „trofeów” zdobytych przez
Krzysztofa Kamińskiego w cią
gu kilku ostatnich lat. Lista kra
jów, w których wystawiał swoje
prace, obejmuje ok. 30 pozycji
— obok Związku Radzieckiego,
Czechosłowacji, Węgier,
Anglii,
Danii i Francji jest tu również
egzotyczny dla nas Syjam, HongKong i Singapore.
Sylwetka
Krzysztofa
Kamiń
skiego jako fotografika z pew
nością byłaby niepełna, gdyby
się nie powiedziało o jego dzia
łalności ' społecznej,
której po
święca
wiele czasu i energii.
Przede wszystkim — ale nie tyl
ko — ujawnia się ona na tere
nie Gdańskiego Towarzystwa Fo
tograficznego,
gdzie
Kamiński
pełnił funkcje członka zarządu,
członka komisji artystycznej i w
latach 1965—67 — prezesa. W ub.
roku wybrany zostaje do Pre
zydium Rady Federacji Amator
skich Stowarzyszeń Fotograficz
nych w Polsce i obejmuje funk
cję wiceprzewodniczącego Prezy
dium. Prowadzi ożywioną dzia
łalność popularyzatorską — wy
głasza wiele prelekcji, prowadzi
dyskusje, bierze udział w jury
konkursów i wystaw przygoto
wywanych przez Gdańskie To
warzystwo Fotograficzne oraz in
ne organizacje i instytucje.
W 1965 r. Krzysztof Kamiń
ski za działalność artystyczną i
społeczną uzyskał tytuł Artiste
FIAP.
MIROSŁAW KUBACKI

Pąki

PRZEDSTAWIAMY
NUMER:
Jerzy Szukalski
PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZE
STRZENNEGO TRÓJMIASTA
SZKOŁA — DOM: KŁOPOT Z
TYM WYCHOWANIEM (dyskusja)
PRZED GDAŃSKIMI SPOTKA
NIAMI (Rozmowa z dyr. Agencji
Autorskiej Michałem Rusinkiem)
WYBRAŁABYM ŚMIERĆ, NIŻ TA
KIE ZMARTWYCHWSTANIE
(rzecz o przeszczepianiu mózgów)
Stefan Włoszczewski
AMERYKA — MIT
WISTOŚĆ

I

Edgar Milewski
Z MAŁEJ LITERY
PŁATONOW

I

Bolesław Fac
WIERSZE DLA POETÓW
MiM
NOTATNIK SKANDYNAWSKI
Edward Stachura
NOWE WIERSZE
Stanisław Zbigniew Filipowicz
POWIEDZ, JAKA JEST PRAWDA
(opowiadanie)
ŚRODOWISKA
BRZEŻA

TWÓRCZE

WY

Bogna Jakubowska
W KRĘGU DAVIDA
Des
ZAPISKI NA JUTRO
Juliusz Garztecki
NONKONFORMIZM
ZOWANY

(„Litery” nr 2 (74) 1968)

RZECZY

Mieczysław Czychowski
PORTRET ARTYSTY

Borys Bugrow
BUŁGARÓW,
MŁODZI

„Żaden nasz dramat (nawet „Wesele” St. Wyspiańskiego) nie wywołuje iylu spo
rów i kontrowersji, tylu dyskusji i polemik, co „Dziady” Adama Mickiewicza.
Każda nowa premiera arcydramatu, w którym poeta tak sugestywnie i niepo
wtarzalnie utrwala ludowe obrzędy i „przypomina nam ojców dzieje” jest nowym
powodem do sporów i polemik o treści ideowe utworu i formę teatralną (...)■
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 pokonaniu Dejmka przez Mickiewicza oraz
głosy obwołujące inscenizację Dejmka najwybitniejszą (...). Zresztą byłoby dziw
ne, gdyby rzecz miała się inaczej, bowiem „Dziady” w Narodowym są znako
mitym przedstaioieniem i jako takie muszą wywołać szereg kontrowersji i uwag.”

ZORGANI

Bernard
DŁUGOPISEM
Kazimierz Kmita
KONTRAPUNKTEM
Kazimierz Łastawiecki
MIESIĄC TEATRALNY
WIERSZE WANDY BACEWICZ
Bogdan Czarnocki
Z TEJ I TAMTEJ STRONY EKRA
NU
Władysław Zajewski
REWELACJA
ARCHIWALNA:
UKŁAD FRANCUSKO-GDAŃSKI
Z 1807
Andrzej Januszajtis
BAŚNIOKRĄG GDAŃSKI
Józef Borowik
KSIĄŻKA MIESIĄCA
BIBLIOTEKA „LITER”
NOTY
T. Boi.
LEKTURY PRASOWE
POCZTYLION LITERACKI
AWIZO FILMOWE „LITER”

Publiczność stolicy w ogromnej swej masie przedstawienia nie widziała. Ci zaś, którzy
je obejrzeli mówili nie tyle o tym co działo się na scenie ile o tym czego świadkami byli
na widowni. A działy się tam rzeczy nie tylko nieoczekiwane ale i nieodpowiedzialne, które
skłoniły kompetentne do tego władze do zawieszenia dalszych przedstawień. Zadawaliśmy
sobie wtedy pytanie, czy decyzja ta jest słuszna?
Dziś, kiedy powszechnie znany jest dalszy bieg wydarzeń, które z ubolewania godnych
ekscesów na widowni Teatru Narodowego przeniesione zostały, nie tylko spontanicznie,
ale i w pełni świadomie na dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego i ulice stolicy, prze
kształcając się w bolesne, tragiczne zajścia, które wstrząsnęły całq polska opinią społeczną,
fozumiemy, że dejmowska inscenizacja narodowego dramatu, cokolwiek by o tym przed
stawieniu rzec dobrego czy złego, była jedynie pretekstem dla złowrogiej gry różnorodnych
bankrutów politycznych.
Niestety, jakże smutno' i gorzko to pisać, sztandarowymi atutami tej gry, do której
usiłowano wciągnąć również studentów Wybrzeża, a nawet gdańską młodzież szkolną, miał
być nie tylko żyjący w dawno minionej epoce nasz wieszcz narodowy, ale także kilka nie byle
jakich postaci ze współczesnego nam życia literackiego. Gdy się ma szesnaście czy dwa
dzieścia lat nie łatwo rozeznać się w tak wytrawnie skonstruowanej sytuacji, zwłaszcza,
jeśli jest się pod urokiem książek jednego czy drugiego z tych pisarzy, książek, które na
leżą do lektury szkolnej. A także, jeśli zważyć, że całej tej grze towarzyszyła nieprawdo
podobna agresja psychologiczna antykomunistycznej „Wolnej Europy’’ oraz wszystkich po
lakożerczych ośrodków rewizjonistycznych Niemieckiej Republiki Federalnej.
Powinniśmy więc i jesteśmy pełni uznania dla zdecydowanej większości ogółu studen
tów i uczniów gdańskich, którzy nie dali się zwieść prowokatorom, zachowując w dniach
inspirowanego przez zbankrutowanych polityków zamętu dojrzałość, rozwagę i spokój.
Ubolewamy nad tymi, którzy tej dojrzałości nie wykazali. Ale sądzimy, że dopiero pełne
ujawnienie inspiratorów zajść i powstałego w środowisku studenckim zamętu pozwoli na
sprawiedliwe oddzielenie ziarna od plew.
Rozumiejąc, że z niedostatków informacji w dużej mierze wynika możliwość siania za
mętu, możliwość wrogiej działalności elementów niechętnych Polsce Ludowej, postulowa
liśmy poprzez delegatów oddziału morskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Kra
jowym Zjezdzie Stowarzyszenia obradującym w dniach 15—16 marca br. w Warszawie,
ujawnienie sprawców prowokacji i politycznych jej prowodyrów, domagaliśmy się informa
cji, nie tylko o przebiegu, ale i mechanizmie zaszłych wydarzeń. W chwili kiedy na gorąco
formułujemy nasze pierwsze refleksje, środki masowego przekazu, cała nasza prasa, radio
i telewizja demaskują rzeczywistych prowodyrów, podają obszerne, szczegółowe fakty i ko
mentarze.
Narasta również, ogarniająca cały kraj fala protestów, oburzenia i potępienia. Do
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na ręce Pierwszego Jej
sekretarza Towarzysza Władysława Gomułki napływają z całego kraju rezolucje i listy
wyrażające gorące poparcie dla polityki partii i rządu.
Znane jest już także powszechnie wystąpienie Towarzysza Władysława Gomułki na
spotkaniu aktywu partyjnego stolicy w dniu 19 marca br., w którym dokonał on analizy
ostatnich wydarzeń ujawniając ich wrogie socjalizmowi i polskiej racji stanu źródła polityczne
i ideologiczne, wskazując o co toczy się walka. W swoim ponad dwugodzinnym wystąpieniu
Władysław Gomułka wyraził również społeczną potrzebę szczegółowego ustosunkowania się
do postulatów zawartych w podjętych przez studentów rezolucjach, podkreślając, że są
w nich rzeczy słuszne i niesłuszne.
Wierzymy głąboko, że w chwili kiedy ten numer „Liter” dotrze do naszych czytelników
będzie panowała już atmosfera ładu i twórczej pracy, atmosfera, która sprzyjać będzie
rzeczowej dyskusji, przede wszystkim z młodzieżą, ale nie tylko z młodzieżą, na temat
wielu istotnych dla dalszego rozwoju narodowej, socjalistycznej kultury problemów. Wie
rzymy, że dyskusja ta toczyć się będzie w rzeczowym tonie, zaprezentowanym przez redak
tora naczelnego „Prawa i Życia” dr. Kazimierza Kąkola w telewizyjnych rozmowach.
Z pewnością podejmiemy ją także na naszych łamach.

II nagroda SARP Gdańsk — autorzy: Krzysztof Dowgiałło, Artur Zajdler,
Jacek Kalitowski.
Budynek PLO — wieżowiec 21 kondygnacji ustawiony przy ulicy Kar
melickiej i Podbielańskiej z wejściem dla interesantów od strony placu,
dla pracowników od strony przeciwnej (parkingu). Na 16 kondygnacjach
mieści się 8 dyrekcji PLO. Na parterze sala pasażerska i pokoje przyjęć.
Na ostatnich kondygnacjach stołówka, przychodnia i świetlica dla prapracowników PLO. Budynek składa się z żelbetowych, pionowych słupów
z okładziną szklaną.
Usługi ogólnomiejskie — u zbiegu ul. Karmelickiej i Elżbietańskiej,
w jednej bryle w trzech kondygnacjach, z których dwie oświetlone są
światłem górnym, parter prawie niezabudowany (kwiaciarnia i informacja
turystyczna) pozostałe usługi na 2 i 3 kondygnacji.

PLAC BEZ

Nina Smolarz
Może kiedyś spełnią się wiel
kie marzenia kilku gdańskich
architektów,
którzy
chcieliby
Gdańsk związać z morzem przez
zwrócenie go w stronę Polskiego
Haka i wybudowanie tam przy
stani dla pełnomorskich statków
pasażerskich? Nawet wtedy bu
dynek administracyjny PLO nie
powinien stanąć koło hotelu „Or
bis”, a na terenie obecnej gazow
ni.
NAGRODY
W grudniu ubiegłego roku
ogłoszono wyniki
rozpisanego
przez
SARP
ogólnopolskiego
konkursu na budynek Polskich
Linii Oceanicznych.
Program
konkursu przewidywał zaprojek
towanie
naprzeciwko
dworca
głównego w Gdańsku między
ulicami Elżbietańską, Karme
licką i Podbielańską budynku
PLO, w którym — oprócz części
biurowej — znaleźć się mają po
mieszczenia reprezentacyjne i sa
la odpraw dla pasażerów. Na
działce oprócz budynku PLO
przewidziane są usługi ogólnomiejskie: bar szybkiej obsługi,
kawiarnia, cukiernia, kwiaciar
nia, CPLiA, „Dom Książki”, „Ju
biler”, fryzjer, apteka, biura ob
sługi turystycznej PTTK.
Konkurs o tyle ciekawy, że
daje koncepcje architektoniczne
zabudowy części placu przeddworcowego,
który
powinien
stać się wizytówką Gdańska,
dzięki swej architekturze i do
brze rozwiązanej funkcji; o tyle
ważny, że odnawia dyskusję na
temat śródmieścia Gdańska i je
go nieistniejącego centrum.
Konkurs, na który nadesłano
33 prace z całego kraju, stał się
sukcesem gdańskich architek
tów, którzy zdobyli wszystkie
4 nagrody i 4 wyróżnienia — 3
wyróżnienia
zdobyły
zespoły
warszawskie. Konkurs został ogłpszony, jako realizacyjny tzn.
pierwsza nagroda przeznaczona

2 architektura

ł
miała być do realizacji. Jednak
w sędziowskim werdykcie czy
tamy: „Zespół sędziowski uznał,
że żadna z prac nie rozwiązuje
w pełni założonego programem
konkursu zadania”. W związku z
tym sąd nie przyznał pierwszej
nagrody, a wytypował trzy pra
ce (różniące się w głównych za
łożeniach
przestrzennych)
do
dalszego opracowania. Spośród
nich zostanie wybrana praca do
realizacji. Ponieważ sędziowie
nie wypowiedzieli się, która kon
cepcja będzie najlepsza nie tylko
dla PLO, ale i dla Gdańska, po
niżej przedstawiam wybrane pro
jekty (patrz zdjęcia i podpisy)
co — być może — zapoczątkuje
szerszą dyskusję na temat za
budowy placu przed dworcem.
PRZESTRZEŃ DLA PLO
Projektowanie architektonicz
ne tym różni się od czystej twór
czości artystycznej, że nie opiera
się wy łącznie na natchnieniu
i intuicji, ale wymaga wszech
stronnej wiedzy, logicznego my
ślenia i konsekwentnych decyzji.
Z jednej strony wizja prze
strzenna dyktuje kształt bryły,
z drugiej — funkcja dyktuje co
innego. Zgodność funkcji z wy
razem estetycznym tworzy har
monię i piękno architektury. O
problemach, które musieli roz
strzygać w swej pracy projekto
wej nad budynkiem PLO, o tym
w jaki sposób zapadały pewne
decyzje mówią, w imieniu swo
ich zespołów, architekci S. Mi
chel, A. Zajdler i K. Dowgiałło.
PROBLEM I —
Wkomponowanie w miasto
S. MICHEL: Jednym z naj
ważniejszych
zagadnień
było
wkomponowanie projektowanej
bryły w sylwetę odbudowanego
Głównego Miasta. Jest to dla
m

wjeżdżającego, Błędnikiem, tury
sty pierwsze spotkanie z sylwetą
miasta, z zarysowującymi się
masywami kościołów i gotyckimi
wieżami, na pierwszym planie z
budynkiem PLO, który jednak
nie powinien przesłaniać sylwe
ty Głównego Miasta. Dlatego
niesłuszne jest ustawianie biu
rowca wzdłuż ul. Karmelickiej,
jak w pracy zespołu warszaw
skiego. Uważaliśmy, że budynek
nie powinien swoją wysokością
konkurować z gotyckimi wieża
mi, nie powinien stwarzać pozo
rów jeszcze jednej baszty. Za
proponowany przez nas budynek
jest
tylko
11-kondygnacyjny
i ustawiony prostopadle do ul.
Karmelickiej. Dopasowanie do
całego krajobrazu zmusza do
zastanowienia się nad placem
między dworcem, „Orbisem” i
COKB. Hotel „Orbis” musi znik
nąć a wraz z nim szpetna zabu
dowa za „Orbisem”. W przyszło
ści powstaną tu główne ciągi do
przyszłego centrum handlowego
na placu Heweliusza. Martwy
plac przed dworcem ożyje.
A. ZAJDLER i K. DOWGIAŁŁO: Uważamy, że niesłuszne jest
stawianie w tym miejscu budyn
ku zbyt agresywnego. Najwięk
szy szacunek dla Gdańska uzy
skamy stawiając budynek jak
najbardziej obojętny, który umo
żliwiałby jak największy wgląd
w stare miasto. Działkę potrak
towaliśmy,
jako
narożnikową
działkę
nieistniejącego
placu.
Plac przed dworcem nie istnieje,
rozciągnięty przez komunikację
rozpływa się, budynek COKB,
Monopol i dworzec niestety nie
spinają go. Projektując budy
nek PLO, zachowując szacunek
dla starej architektury, nawią
zywaliśmy do nowej, która ma
powstać na placu Heweliusza.
Będą to budynki 21-kondygnacyjne. Zaprojektowany przez nas
budynek jest tej samej wysoko
ści, co pozwala na zachowanie
cennych rezerw terenowych.

PROBLEM II —
Właściwe rozwiązanie funkcji
S. MICHEL: Budynek biuro
wy lepiej jest rozwiązany funk
cjonalnie, jeżeli na jednym jego
piętrze mieści się cała jednostka
administracyjna (wydział, dy
rekcja), dlatego biurowiec powi
nien mieć dość dużą powierzch
nię przekroju poziomego. Przy
małej powierzchni, biura jedne
go wydziału mieścić się muszą
najmniej na dwu kondygnacjach,
co powoduje dodatkową komuni
kację pionową. Wybrany przez
nas w sylwecie budynek niezbyt
wysoki, za to o dość dużym rzu
cie potwierdza się funkcjonalnie.
Gdzie jest najlepsze miejsce
dla dobrego funkcjonowania usług? Problem prosty, jeżeli za
stanowimy się dla kogo są one
przeznaczone — dla tych, którzy
idą do przystanków komunikacji
masowej w rejonie dworca ul.
Karmelicką i Elżbietańską. A
więc u zbiegu tych dwu ulic po
winny stanąć usługi, które —
moim zdaniem — rozwiązywane
muszą być w dwu kondygna
cjach, bo trzecia kondygnacja w
handlu jest zwykle martwa.
A. ZAJDLER i K. DOWGIAŁŁO: Dążyliśmy do tego, by na tak
cennych terenach, jakimi są te
reny śródmiejskie, zachować ma
ksymalne rezerwy terenowe, któ
re w przyszłości będą mogły
być wykorzystane dla innych,
nieokreślonych jeszcze potrzeb.
Zabudową zajęliśmy tylko 50
proc. działki. Ta naczelna zasada
podyktowała nam nieco inne roz
planowanie biurowca. Zmniejsze
nie powierzchni rzutu poziome
go spowodowało, że każda dy
rekcja PLO będzie miała pokoje
na dwu kondygnacjach, czego
nie uważamy za uciążliwe przy
dobrze zorganizowanej komuni
kacji pionowej.
W niektórych pracach usługi
zlokalizowano na zapleczu PLO,

II nagroda SARP Gdańsk — autorzy: Stanisław Michel i Antoni Woiaftski.
Budynek PLO — długi 11-kondygnacyjny budynek stojący prostopadle
do ul. Karmelickiej, sale konferencyjne, stołówka dla pracowników
i sale przyjęć zamykają wewnętrzny dziedziniec z reprezentacyjnym
podjazdem. Budynek cały przeszklony.
Usługi ogólnomiejskie — szklane pawilony dwukondygnacyjne u zbiegu
Karmelickiej i Elżbietańskiej. Każda z usług w dwu kondygnacjach np.
część kawiarni na dole, część u góry.

I wyróżnienie SARP Warszawa — autorzy: Jan Dzierżko, Władysław
Jotkiewicz i Wojciech Kowalczyk.
Budynek PLO — 13—14 kondygnacji, rozczłonkowany ze zdecydowanymi
akcentami pionowymi, szklany, ustawiony wzdłuż ul. Karmelickiej.
Usługi ogólnomiejskie — na zapleczu budynku PLO przy ul. Podbielańskiej, 2-kondygnacyjny, przeszklony.

TWARZY
przy mało uczęszczanej ulicy.
Kto miałby z nich korzystać? Je
dynym słusznym miejscem dla
zlokalizowania usług ogólnomiejskich jest zbieg ulic Karmelic
kiej i Elżbietańskiej, bo tędy
przechodzą
dosłownie
masy
ludzkie. Żeby jednak nie zakłó
cać tego ruchu nie rozbudowuje
my usług w parterze, zostawia
jąc szerokie przejścia piesze. Usługi dajemy na 2 i 3 kondygna
cji.
PROBLEM III —
Szczerość
Niestety żałuję, że nie miałam
okazji do rozmów z zespołem
warszawskim, który zaprezento
wał pracę zupełnie odmienną od
powyższych. Zastanawiałam się,
czy ta inność wynikała ze spe
cjalnych założeń, czy po prostu
z nieznajomości Gdańska. Dwie
drugie nagrody miały podobne
główne założenia — szacunek dla
starego Gdańska przez szukanie
brjdy spokojnej i zestawianie jej
z istniejącym krajobrazem miej
skim; umieszczenie usług ogólnomiejskich przy głównych ciągach
pieszych. W pracy warszawskiej
dość ciekawą, ale niespokojną
bryłą zastawiono sylwetę Gdań
ska, na czoło wysunięto budynek
PLO, a w podwórko cofnięto no
wy zespół handlowy. Tak mógł
zrobić tylko ktoś, kto nie zna
Gdańska.
Szczerość
w
architekturze,
szczerość w projektowaniu jest
przekazywaniem siebie, swoich
myśli i upodobań, tego wszyst
kiego, co jest w człowieku ory
ginalne, ale szczerość niekiedy
może być szara i mniej błysko
tliwa, niż pozory. A wtedy archi
tekci naśladują dzieła mistrzów
i przysyłają na konkursy pro
jekty domów stojących już w
różnych częściach świata. Trudno
ustrzec się od powielania, ale co
innego mądre korzystanie z osiąg
nięć międzynarodowej myśli ar

chitektonicznej, a co innego kal
komania. I na ten konkurs
„przybyło kilku mistrzów”, ale
bez tego pewnie nie mogło się
obyć.
W dwu pierwszych pracach
jest szczerość w decyzji. Praca
Dowgiałły, Zajdlera i Kalitowskiego
bardziej
zdecydowana,
praca Michela i Wolańskiego
bardziej dbająca o człowieka, ale
obie dążą w tym samym kierun
ku, słusznym dla określonej sy
tuacji. Dlatego niesprawiedliwe
wydaje mi się zestawianie z ni
mi pracy warszawskiej.
ZWYKŁE SPRAWY
HOTEL DLA ARMATORA:
Zatwierdzony plan szczegółowy
dla Gdańska przewidywał, że u
zbiegu Karmelickiej i Elżbietań
skiej stanie w przyszłości ho
tel. Podczas poszerzania Podwala
Grodzkiego wyburzono domy i
odtąd przyszła działka hotelu
czeka na rozpoczęcie budowy.
Brak funduszy na budowę no
wego hotelu spowodował, że plac
po wyburzonych domach do dzi
siaj straszy pustką. Gdy poja
wił się inwestor mogący wybu
dować dość okazały biurowiec,
PMRN wydało decyzję: zamiast
hotelu, stanie budynek PLO. De
cyzja o tyle słuszna, że wiado
mo, iż budynek PLO stanie. Na
hotel trzeba by jeszcze długo
czekać. O tyle nie słuszna, że
biurowiec PLO stanie w miejscu
najkorzystniejszym dla hotelu,
przez co hotel będzie musiał sta
nąć w gorszym punkcie. A może
tak zaprojektować bydynek PLO,
żeby go można było bez tru
du zamienić w hotel?
HAŁAS DLA PROJEKTAN
TA: Jeszcze kilka lat temu naj
chętniej zrównalibyśmy z zie
mią gdańki dworzec, a na jego
miejsce
postawili prawie taki

jak Stazione Termini w Rzymie.
Teraz coraz większy sentyment
czujemy do wieku XIX, zbie
ramy lampy naftowe, z żalem
wzdychamy do długich sukien i
na dworzec spoglądamy coraz
czulej.
Jeszcze rok temu z dumą pa
trzyliśmy jak rośnie w naszych
oczach nowe osiągnięcie techni
ki gmach COKB. Dzisiaj zasta
nawiamy się, czy ten dom tak
wolno rośnie, czy my starzejemy
się tak szybko. Dzisiejszy gmach,
nie tylko nas nie zachwyca, ale
podobno już w tej chwili z tru
dem zmieściłby wszystkich pra
cowników COKB. Nie wiem, czyj
to pomysł, żeby największe biu
ro projektowe stawiać w naj
ruchliwszym i najbardziej hałaś
liwym punkcie miasta. Za kilka
lat może COKB będzie chciało
przehandlować
swój
budynek
Polskim Liniom Oceanicznym, a
te z kolei oddadzą swój dom tu
rystom. W ten sposób plan ur
banistyczny wracać będzie do
swej pierwotnej formy.
SĄD Z DOGRYWKĄ. W USA
można wejść do magazynu odzie
ży męskiej, w którym mężczyzna
znajdzie spodnie i marynarki
różnego kroju H— każdy fason
uszyty z materiałów w różne de
senie. Te z kolei do wyboru w
wielu kolorach itd. Gdy kupu
jący zdecyduje- się i kupi, to i
tak wychodzi ze sklepu nie w
pełni zadowolony, bo nie jest pe
wien, czy spośród wielu ofero
wanych mu rzeczy wybrał tę
najlepszą.
Sędziowie tego konkursu, żeby
nie odczuć ewentualnego nieza
dowolenia z siebie, woleli nie
kupować, tylko dalej dogrywać
i wybrali do dogrywki tak różne
prace, jakby nie mogli zdecydo
wać się nawet na fason.
NAJLEPSZA RADA: W 1962 r.
rozpisany był konkurs na zabu
dowę placu Heweliusza, krótko

potem na Dom Technika też na
placu Heweliusza, w 1967 r. na
budynek PLO. W międzyczasie
rozpoczęła się budowa COKB.
Tyle nowych obiektów, tyle kon
kursów na domy, mające sta
nąć obok siebie, a gdzie kon
kurs na całość, na śródmieście
Gdańska?
Obecnie obowiązuje plan za
twierdzony w 1963 r. i nagro
dzony nagrodą państwową II
stopnia. Architekci, którzy opra
cowywali ten plan, oddali go w
ręce administracji, a sami za
jęli się opracowywaniem innych
zagadnień. A administracja to
pisemka, pieczątki, co rano lista
obecności, rozmowy przy biurku
i „sznur w mur” (jak mawia do
skonały felietonista gdańskie)
rozgłośni PR Janusz Michalski),,
aby zagrzać herbatkę.
W decyzjach lokalizacyjnych
większy udział powinni mieć ci,
którzy Gdańskiem żyją, którzy
opracowali dla niego plany, ci
którzy wygrali gdańskie konkur
sy, ci którzy w nim budują. Je
żeli inż. Baum buduje na placu
Heweliusza, to niech opiekuje się
tym terenem, jeżli inż. Kadłubowski buduje na Targu Wę
glowym, niech ma pod swoją opieką ten plac.
. Najlepszym
rozwiązaniem
gdańskich
problemów byłoby
powołanie Rady Budowy Śród
mieścia Gdańska, która miałaby
głos doradczy w spornych kwe
stiach, a składałaby się z archi
tektów, którzy wiele czasu i energii poświęcili Gdańskowi i
związali się z nim uczuciowo.
Może rozwiązany zostanie wtedy
problem szpetnych neonów na
Długiej, swawolnego przemalowywania domów, może nie do
puści się drugi raz do tego, by
na takim placu jak Targ Wę
glowy stawiano urzędy zamiast
klubów, kin i sal wystawowych.
Jak dotąd papiery i pieczątki
przesłaniają niebo.
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kłopot z tym wychowaniem

Co z tq młodzieżą? Jaka ona jest?
Zaprosiliśmy grono pedagogów, a więc ludzi kompetentnych i w pewnej mierze odpowiedzialnych za edukację i wychowanie młodego
pokolenia. Pragniemy uzyskać choćby częściową odpowiedź na pytanie:
jak współcześnie przedstawiają się problemy wychowawcze w szkole?
Dyskusję zatytułowaliśmy roboczo: dom i szkoła. Zarysowuje się w niej
bowiem próba określenia miejsca domu i szkoły w procesie wychowaw
czym. Dalej — jakich ta ostatnia dostrzega sojuszników w przypadają
cych na nią zadaniach? Uważamy, że o tym, jaka jest młodzież decy
duje sytuacja na odcinku wychowania.
Za stołem zasiedli: prof, dr Romana Miller, kierownik Katedry Peda
gogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, mgr Ewelina Mohuczy,
prezes Gdańskiego Okręgu ZNP, mgr Mirosława Skrok, kierownik sekcji
Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Gdańsku, mgr Bolesław Bojar,
naczelnik działu KOS w Gdańsku i mgr Edward Jarecki, dyrektor
Ośrodka Metodycznego. Redakcję reprezentował red. Stanisław Dziadoń

fot.
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Stanisław Dziadoń: Ciężar wychowywania młodego człowieka coraz
bardziej spada na barki szkoły. Można przypuszczać, że proces ten —
niezależnie od poglądów teoretyków i praktyków wychowania —
będzie postępował naprzód. Fakt zaangażowania kobiety i w jeszcze
większym stopniu mężczyzny w pracę zawodową i społeczną degra
duje dom z pozycji równorzędnego partnera w procesie wychowaw
czym do roli pomocnika. Proponuję, abyśmy zastanowili się, w jakim
stopniu szkoła — szkoła poddawana ciągłym reformom formalnym
i programowym, zdolna jest podołać przypadającym na nią zada
niom wychowawczym? Na jakich — oprócz rodziców — może liczyć
sojuszników?
Bolesław Bojar: Ciągle wzrastająca aktywizacja zawodowa kobiet,
rozwój działalności społecznej, potrzeba stałego dokształcania się
w zakresie swego zawodu zmniejsza ilość czasu, którą rodzice mogą
przeznaczyć na wychowanie dzieci. Wypływa stąd konieczność roz
szerzenia funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły. Co prawda ob
serwujemy zjawisko, że część rodziców, jest to niewielki procent,
cały ciężar odpowiedzialności za wychowanie swych dzieci zrzuca
na szkołę. Szkoła przyjmuje na siebie te zwiększone obowiązki,
w żadnym, jednak wypadku ze względu na dobro dziecka, nie może
wyręczać i nie zamierza zastępować rodziców.
W związku z tym jakieś społeczne działanie, jakieś nowe formy
pracy są konieczne. Sądzę jednak, że w naszej dyskusji powinniśmy
operować szkołą tkwiącą w konkretnym środowisku społecznym:
miejskim, wiejskim. Dopiero w zależności od tego środowiska trzeba
by się rozejrzeć za sojusznikami. Zarówno w mieście jak i na wsi
możemy liczyć na organizacje młodzieżowe: szkoła podstawowa —
ZHP, szkoła średnia — ZMS. W miastach dużej pomocy szkole udzie
lają komitety opiekuńcze. Niektóre komitety nie ograniczają się do
pomocy materialnej szkole, lecz pomagają w rozwiązywaniu tak
trudnych problemów jak preorientacja zawodowa, zapraszając mło
dzież do zakładu, udzielają również pomocy w organizowaniu zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Wydaje mi się, że właśnie tu należy
szukać właściwego rozwiązania. Zaangażowanie jak największej ilości
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osób dorosłych spoza szkoły w pracy organizacji młodzieżowych,
kół zainteresowań, w pracy świetlic stworzy tak bardzo potrzebny
społeczny front pomocy szkole.
Edward Jarecki: W tej chwiili istnieje pewna inercja w inicjowa
niu nowych form pracy wychowawczej lekcyjnej i pozalekcyjnej.
Stąd też mówiąc o roli wychowawczej szkoły, sądzę, że — mimo
wszystko — sojuszników należy szukać (poza nauczycielem) przede
wszystkim wśród rodziców. Trzeba wykorzystywać rozmaite zaintere
sowania i uzdolnienia rodziców a szczególnie tych, którym nie jest obca
problematyka wychowania. Ci rodzice mogliby brać skuteczny
udział w pozalekcyjnych zajęciach szkoły, w kształtowaniu zainte
resowań młodzieży oraz modelowaniu jej postaw. Ale tutaj potrzeb
na jest większa inicjatywa samorządu szkolnego i organizacji mło
dzieżowych — inicjatywa zmierzająca do znalezienia takich rodziców
i zaktywizowania ich.
Romana Miller: Najtrudniejszą sytuację dla współczesnego wycho
wania stwarza wielość wpływów i zmienność otaczającego życia.
Wychowanie, w dużej mierze, toczy się tradycyjnym nurtem, bo
rodzice wychowują intuicyjnie w oparciu o wzory wyniesione z włas
nego domu.
Wszystko wskazuje na to, że wychowanie w przyszłości znajdzie
się w ręku specjalistów, a więc w rękach instytucji. Co jednak
nie umiejsza wpływu rodziny.
Lecz jak to wszystko integrować? Czy poprzez szkołę? Czy też
może przez jakieś nowe instytucje?
Ciekawe próby podejmuje się w niektórych osiedlach mieszkanio
wych. Mówi się tam o wychowawcy poza szkołą, który by skupiał
wpływy różnych ośrodków kulturalnych oraz wpływ szkoły i w opar
ciu o komitety blokowe a także kontakt z rodziną próbował inte
gracji. Można również sadzić, że to szkoła powinna wyrosnąć na
głównego wychowawcę. Ale szkoła zreformowana i zupełnie zmie
niona; szkoła, w której młodzież mogłaby się skupiać w małych
grupkach, bezpośrednio kontaktować się ze swoimi wychowawcami,
dobierać sobie zajęcia i dzielić się według zainteresowań. To wyma
gałoby wielkich nakładów, wielkich kosztów, innej organizacji prze
strzeni w szkole i innego personelu.
Pozostaje też inne wyjście: szukanie kontaktów i współpraca
szkoły z partnerami. Takie jest chyba w tej chwili jedyne możliwe
rozwiązanie. A sojuszników trzeba umieć dostrzegać. Na przykład
instytucje i organizacje kulturalne. Myślę o akcjach odczytowych
i wystawienniczych Muzeum Pomorskiego. Teatr „Wybrzeże” patro
nuje Szkolnym Kołom Przyjaciół Teatru, wojsko interesuje się klu
bami „Pancernych”. Inne ośrodki też śpieszą szkole z pomocą.
Tylko kto i kiedy ma to wszystko integrować?
Ewelina Mohuczy: Mimo wszystko nauczyciel...
Romana Miller: W jakich godzinach? Za jakie pieniądze?
Ewelina Mohuczy: To są istotne pytania, ale chyba bez wszech
stronnego zaangażowania nauczyciela trudno nam będzie cokolwiek
osiągnąć w dziedzinie wychowania. Współczesny nauczyciel to nie
tylko wykładowcą. Trzeba położyć większy nacisk na to, że —
owszem — on powinien być dydaktykiem, ale nie tylko — on powi
nien być przede wszystkim wychowawcą.
Istotnie, trzeba zwrócić uwagę na potrzebę integracji, ale ja do
strzegam potrzebę integracji w samej szkole; potrzebę zintegrowa
nia wszystkich przedmiotów. W tym znaczeniu, żeby w młodzieży
rozbudzić większe zainteresowanie do nauki, do wielkich treści,
poprzez które chcemy kształtować sylwetkę ucznia, jego pasję do
ciekań.
Stąd postulat: dawać młodzieży możliwość szukania wielu rozwią
zań, szukać porozumienia na płaszczyźnie współdziałania oddawania
wielu inicjatyw i rozwiązań samej młodzieży. Bo przecież uczyć
i wychowywać musimy w procesie działania. Twierdzę, że gdybyśmy
w wychowaniu mniej posługiwali się pustosłowiem, a kierowali ener
gię młodzieży na zużycie jej w działaniu, mielibyśmy o wiele lepsze
rezultaty.
Bolesław Bojar: Chciałbym powrócić do sprawy poruszonej przez
panią profesor. Chodzi mi o ujednolicenie kultury wychowawczej
domu i szkoły. Szkoła tę pracę prowadzi. Mówiliśmy i nadal mówimy
0 pedagogizacji rodziców. Lecz do tej pracy trzeba by się zabrać
jakoś inaczej. Próbowaliśmy to rozwiązywać poprzez odczyty, pre
lekcje na tematy wychowawcze, uniwersytety dla rodziców. Nie
udało nam się jednak stworzyć ciągłości, odpowiedniego systemu.
Zapraszaliśmy wykładowców", często nawet naukowców, którzy wy
głaszali jeden czy dwa wykłady i później nic, pustka. Wydaje mi się,
że trzeba dokładniej informować rodziców o tym co szkoła robi
1 jakie są jej zamierzenia. Stale, na bieżąco. Jeśli weźmiemy pod
uwagę wprowadzoną obecnie przez niektóre szkoły zróżnicowaną
ocenę ze sprawowania*, czy praktykowane w wielu szkołach przy
znawanie odznaki wzorowego ucznia, to środki te nie przyniosą za
mierzonego efektu, jeśli o ich słuszności nie będą przekonani rodzice.
W ogóle u nas w sprawach wychowania zaciążył pewien schematyzm,
co rzuca się w oczy już przy kontroli planowania pracy wychowaw
czej. Zmiana na lepsze następuje powroli w miarę coraz pełniejszej
realizcji nowego programu.
Romana Miller: Trzeba rzeczywiście — o czym wspomniała pani
Mohuczy — krytykować wychowanie za werbalizm, za poprzesta
wanie na słowach. A przecież naszą zawodową tajemnicą jest, że
powodzenie w wychowaniu uzyskuje się poprzez uwikłanie wycho
wawcy i wychowanków w działanie. Chodzi również o cele tego
działania. Muszą to być sprawy wielkie, sprawy dużej wagi. Dopiero
wtedy można liczyć na przekształcenie osobowości. A my w wycho
waniu nie bierzemy się za sprawy dużej wagi. Gorzej — często tu
szujemy sprzeczności. I wtedy trudno mówić o powodzeniu w pracy
wychowawczej.

Współpraca z rodzicami? Tak. W dziedzinach, na których oni się
znają. Oczywiście w małych grupach, ale dla jakichś ważnych za
dań. I wtedy pełna otwartość, szczerość i walka o to, ażeby gdzieś
działo się lepiej.
Mirosława Skrok: Rodzina współczesna jest rodziną otwartą. Ona
nie ma przemożnego wpływu na młodzież. Tak samo otwarta jest
szkoła. Do szkoły wkracza życie, czy nauczyciel tego chce czy nie.
Sądzę, że nie uzyskamy współdziałania domu ze szkołą w procesie
wychowania poprzez udział rodziców w pracach szkoły.' Po pierw
sze — rodzice nie mają na to czasu ze względu na własne zaangażo
wanie w pracy zawodowej; po drugie — młodzież w zajęciach poza
lekcyjnych chce wyjść poza szkołę. Z praktyki wiem, że młodzież
szkół średnich chętnie sama organizuje czas wolny. Należałoby nią
tylko umiejętnie pokierować.
Wyjście dostrzegam inne, mianowicie w otwarciu i odpowiedniej
organizacji młodzieżowych klubów zarówno na terenie szkoły jak
i poza nią. W Gdańsku tego rodzaju klubów jest mało. Tu oczywiś
cie, nie chodzi o potańcówki. Absolutnie nie! Chodzi o zupełnie inne
formy pracy — o kluby, w których młodzież mogłaby się wyżyć
próbując własnej twórczości, w których mogłaby się spotkać z cieka
wymi ludźmi i wreszcie sama kierować klubem. Słowem — chodzi
0 klub w rodzaju „Żaka” dla młodzieży szkół średnich. Bo zaintere
sowania młodzieży szkół podstawowych koncentrują się jeszcze
w szkole — młodzież szkół średnich ma już inne zainteresowania.
Ona chce pokazać co potrafi. Dlatego warto zastanowić się nad
tym, by jej stworzyć warunki do kulturalnego działania również
poza szkołą.
Mówimy o sojusznikach. Uważam, że tymi sojusznikami powinno
być całe zinstytucjonowane społeczeństwo. Ojciec i matka żyją
zakładem pracy — rzadko sprawami młodego człowieka. I jeśli bę
dziemy oddzielać nadal młodzież od jawnego uczestnictwa w życiu
społecznym to efekty będą żałosne.
Młodzież musi mieć jakieś wzory. Postawy, jakie prezentuje mło
dzieży nasze społeczeństwo dają jej czasem dużo do myślenia. Młody
człowiek mówi: *,Zwracacie mi uwagę na ulicy na niewłaściwe za
chowanie się. Ale ci sami ludzie, którzy zwracają mi uwagę, zacho
wują się w sposób jak najbardziej niewłaściwy. Łamią przepisy,
dyscyplinę pracy, posługują się wulgarnymi słowami”. I młodzież,
niestety, w tym wzrasta. Dostrzegam tu miejsce do działania orga
nów publicystycznych: prasy, radia, telewizji. Żeby uzyskać zgodność
nakazów i postaw. Żeby wszystko, co proponujemy młodzieży było —
tak jak to określiła pani Profesor wysokie wartościowo.
Bywa często i tak, że na organizowane imprezy idzie młodzież, by
zapewnić frekwencję a nie dlatego* że prezentowana sztuka lub im
preza posiada wysokie walory artystyczne i dydaktyczne. Zresztą
nie zawsze to co jest dobre dla dorosłego widza bywa odpowiednie
dla niewyrobionego, młodego odbiorcy. Chciałabym skierować apel
do organizatorów imprez artystycznych, głównie do WAIA, aby
zaniechały zapełniania sal młodzieżą szkolną, tylko dlatego, że na
imprezę nie chce przyjść widz dorosły, a czyniła starania o przygo
towanie programu przeznaczonego dla młodzieży.
Bolesław Bojar: Wydaje mi się, że wnioski, które koleżanka wysu
nęła można realizować w szkole. Tutaj bowiem o wiele łatwiej wy
chowywać młodzież. Mamy zresztą na terenie szkół kluby. Młodzież
emocjonalnie wiąże się ze szkołą, tworzy się tradycja szkoły. Mamy
przykłady, że absolwenci często i chętnie odwiedzają „swoją” szkołę.
Tego rodzaju placówki istnieją. One powinny być lepiej wykorzys
tane, niestety, nie mamy inwestycyjnych i finansowych możliwości
ich rozbudowy.
Mirosława Skrok: Na pewno kluby w szkołach spełniają jakąś
rolę. Ale mimo wszystko chodzi mi o zupełnie inny rodzaj
klubów młodzieżowych. Ot, takie chociażby jak „Telewizyjny
klub po szóstej”. Czy rzeczywiście nie stać nas na to? Należałoby
chyba zlikwidować, niektóre lokale z piwem i napojami alkoho
lowymi ,i zamienić je na placówki kulturalno-oświatowe dla mło
dzieży, w których pod kierunkiem organizacji młodzieżowych zorga
nizowałaby sobie ona kulturalne spędzanie wolnego czasu.
Romana Miller: Wskazała pani na sprzeczności: wychowanie zor
ganizowane w instytucjach — swobodne życie. Żadne dziecko i ża
den człowiek nie może cały dzień chodzić jak na sznurku. Musi mieć
okres swobody, wolnego czasu i wyboru. He mu dać tego wolnego
czasu a ile organizować? Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie.
Można się zasłonić terminerp „szkoła otwarta”. To bardzo zręczny
termin. W takiej szkole pewien^czas jest zorganizowany, ale są sale
1 urządzenia, gdzie można przyjść jak się ma ochotę, albo i nie
przyjść. Ale tam zawsze jest wychowawca i tam zawsze jest co
robić.
Trzeba wałćżyć o więcej zrozumienia dla roli wychowawcy. A my
właściwie znamy tylko jednego — nauczyciela w szkole a w innych
placówkach nie bierze się pod uwagę faktu, że tam jest potrzebny
człowiek z pedagogicznym wykształceniem.
W szkole otwartej nauczyciel tylko połowę czasu, połowę etatu
powinien poświęcać na lekcje; drugą połowę, jako fachowiec po
winien zużywać na swobodne kontakty z młodzieżą.
Ale jak w społeczeństwie przemysłowym, gdzie praca jest zaut
matyzowana, gdzie wszystko ujęte jest w instytucje, w formy pi
nowania — jak w takim społeczeństwie znaleźć rozwiązanie, że1
była i dawka swobody, wyboru i niewymuszonych kontaktów z w
chowawcą? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi...
Edward Jarecki: Tak rozumując można powiedzieć, że szkoła przy
szłości ma być w pełni ośrodkiem wychowawczym. Inicjatorem i mo
torem poczynań wychowawczych w szkole winna być sama mło
dzież, tworząca koła zainteresowań i dyskutująca nad interesującą
ją problematyką życia współczesnego. Szkoła, dostępna młodzieży
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w godzinach popołudniowych spełniłaby wtedy rolę środowiska wy
chowawczego, któremu kierunek ramowy nadawaliby nauczyciele,
a sama młodzież określiłaby formę swych zajęć.

Pozycja nauczyciela
Stanisław Dziadoń: Obarczamy zatem główną odpowiedzialnością
za wychowanie szkołę. Spór dotyczy raczej sposobów wychowywania
i gradacji sojuszników szkoły: dom — organizacje młodzieżowe —
instytucje kulturalne i inne placówki. Motorem funkcjonowania
tego mechanizmu jest nauczyciel. Skoro tak, przyjrzymy mu się,
temu nauczycielowi, z bliska. Czy jest on przygotowany do podjęcia
zwiększonych zadań? W jakich pracuje warunkach? I jeszcze jedno:
spróbujmy określić czy jego pozycja społeczna odpowiada wadze jego
funkcji społecznej? Proponuję uwzględnić takie elementy, jak po
zycja materialna i merytoryczne przygotowanie do zawodu.
Ewelina Mohuczy: Nauczyciel w każdych warunkach pełni rolę
wiodącą w wychowaniu, ale obecnie ze względu na rozwój techniki,
wychowanie znajduje się także w rękach innych instytucji. Stąd
zwiększone wymagania w (stosunku do nauczyciela. On musi dyspo
nować odpowiednim zasobem wiedzy, inteligencji i kultury. Współ
czesny nauczyciel musi ponadto umieć przyznać się do bardzo ludz
kiej słabości — po prostu on musi umieć powiedzieć: nie wiem,
dowiem się, wyjaśnię. Przecież obecnie na ten sam temat w nauce
są zdania kontrowersyjne, zmieniają się oceny. Przy tym wszystkim
najistotniejsza jest wiedza i postawa nauczyciela
Różnie kształtują się problemy jego autorytetu w środowisku
miejskim i wiejskim. Obecnie również na wsi nauczyciel posiada
partnerów.
Wreszcie temat o charakterze socjalnym. Temat istotny. Cóż? Są
kręgi społeczne, które rangę każdego zawodu, każdego człowieka
oceniają przez pryzmat jego warunków materialnych. Na to nie ma
rady. Tradycji, szczególnie złej tradycji, pozbyć się niełatwo.
Bolesław Bojar: Parę słów o przygotowaniu zawodowym nauczy
cieli. W szkolnictwie podstawowym Trójmiasta pracuje ponad 70
proc. nauczycieli, którzy ukończyli studia nauczycielskie, względnie
zdobyli dyplomy magisterskie na wyższych uczelniach. Jest to ol
brzymi plus. Nowe programy stawiają wiele zagadnień w sposób
odmienny, nowy. Trzeba więc nauczyciela przygotować do realizacji
tych nowych programów. Jeśli mówimy o zwiększonych zadaniach
wychowawczych nauczycieli, to trzeba od razu powiedzieć, że wyższe
uczelnie nie przygotowują go należycie do tych zadań. Nauczyciel
nie ma również wsparcia ze strony naukowców. On musi liczyć nie
mal wyłącznie na samego siebie. Na Zachodzie ukazuje się obecnie
bardzo dużo publikacji na temat wykorzystywania w szkole środków
masowego przekazu, na integrowanie wpływów oddziaływania na
wychowanka. Duży skok w tym zakresie obserwujemy również
w Związku Radzieckim. My jesteśmy zaledwie na początku tej drogi.
Romana Miller: Wrócę do pytania. Ono jest trochę kłopotliwe.
Wiemy, że socjologowie badają zawód z trzech punktów widzenia:
prestiżu, stabilizacji i pozycji ekonomicznej. Ich badania wykazały
wielką sprzeczność pomiędzy wysokim prestiżem nauczyciela a jego
niską pozycją ekonomiczną. To o czymś mówi. Dalej nie będę roz
wijała tego tematu.
Ogrom zadań musi pociągnąć za sobą zwiększenie czasu nauczy
ciela przeznaczonego na przygotowanie się do zajęć. Jeżeli on ma
integrować wpływy, to on musi oglądać telewizję, chodzić do kina,
teatru ji czytać, czytać^, czytać... Śledzić zarówno sprawy gospodarcze,
polityczne, kulturalne, jak i wszystko co dzieje się w zakresie jego
zawodu. Kiedy?...
Wliczanie czasu na przygotowalnie się do zajęć, do wymiaru etatu,
jest bardzo istotne. Tymczasem na skutek słabej pozycji ekonomicz
nej nauczyciel ratuje się godzinami nadliczbowymi. Pełni zarazem
wiele funkcji społecznych. Jego czas jest wypełniony po brzegi.
Współczesny nauczyciel jest człowiekiem bardzo zmęczonym i prze
ciążonym zajęciami. I znowu badania wykazują, że to nie jest ten
najgorliwszy czytelnik prac pedagogicznych i trudniejszych czaso
pism kulturalnych.
W tym wszystkim jest pewna sprzeczność: ile ma on godzin zajęć,
co uważać za godziny pracy zawodowej, a co za czas wolny? Do
tychczas ustala się całą pracę nauczyciela według ilości lekcji —
działalność wychowawcza nie ma określonych godzin. W tym zna
czeniu struktura tego zawodu jest nieco przestarzała, nie współczesna,
czas wolny nauczyciela jest ciągle ograniczony.
WSP nastawia się na nowe, zwiększone zadania wychowawcze
nauczyciela. Rozwija się pracownia środków audiowizualnych. Kształ
cimy w obsłudze tych środków wszystkich nauczycieli. Rozbudowuje
się katedry dydaktyk przedmiotów specjalizacji. Takich katedr nie
było do tej pory, ciągle też są braki w kadrze naukowej. Całości
spraw wychowawczych w kształceniu nauczycieli nie da się jeszcze
rozwiązać. Bo — jak powiedziałem — w samym zawodzie i organi
zacji pracy tkwią sprzeczności.

Postęp pedagogiczny
Stanisław Dziadoń: Któż zatem powinien przyjść nauczycielowi
z pomocą w jego doraźnych trudnościach? Uczelnie, łącznie z WSP
również mają swoje kłopoty. Z tej strony nie należy oczekiwać
jakichś radykalnych zmian. Wyższe uczelnie stoją przed analogicz
nym problemem co szkoła: jak nadążać za współczesnością?
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Ewelina Mohuczy: Skoro mówimy o przygotowaniu nauczyciela,
jego funkcji i pozycji społecznej: uważam, że u nas czynniki o tym
decydujące nie doceniają w dostatecznym stopniu, znaczenia inwes
towania w oświatę. Łatwiej przełamać opory, gdy chodzi o zakup
dla przemysłu nawet drogich urządzeń, niż zdobyć drobną kwotę
na wprowadzenie nowych rzeczy w oświacie. Tymczasem my wycho
wujemy człowieka. Ten człowiek będzie tworzył nowe wartości. On
musi być wszechstronnie wychowany i wykształcony. Ale i wycho
wawca musi być człowiekiem wysokiej rangi. I w niego trzeba in
westować. To jest prawda oczywista, podstawowa, ale o tym u nas
się mówi bardzo mało, albo też wstydliwie rzecz całą pokrywa mil
czeniem.
Mirosława Skrok: Obecnie ośrodki metodyczne starają się poma
gać nauczycielom w doborze materiału, przy pomocy którego mają
oni realizować nowe programy. W ankietach mających na celu
zebranie materiału do oceny szkoły było i takie pytanie: „Jaka jest
przyczyna niestosowania przez nauczycieli nowoczesnych środków
dydaktyczno-wychowawczych?” W większości około 85 proc. odpo
wiedzi stwierdzono brak warunków do wprowadzenia tego typu
pomocy. Inaczej mówiąc, aby prowadzić pracę metodą zespołową,
zagadnieniami problemowymi, przez wykorzystanie laboratoriów ję
zykowych itp., trzeba szkołę doinwestować. To są te finanse, o któ
rych mówiła pani Mohuczy. W odpowiedziach dopiero na drugim
miejscu znajdowała się wiedza merytoryczna. Trzeba — jeśli ogra
niczamy się do terenu woj. gdańskiego — aby nasze kuratorium
postarało się wreszcie o fundusz postępu pedagogicznego.
Bolesław Bojar: Kuratorium wraz z Zarządem Okręgu ZNP stara
się o stworzenie takiego funduszu. Nasze wysiłki nie zostały jeszcze
ukoronowane widocznym rezultatem. Prace są jednak dość daleko
zaawansowane. Opracowany został regulamin i program postępu pe
dagogicznego. Gotowy jest wreszcie projekt uchwały w sprawie
powołania rady postępu pedagogicznego. Chyba w tym roku uda
nam się zrealizować wszystkie te zamierzenia. Jest to jednak sprawa,
nie tylko kuratorium, ale w ogóle władz wojewódzkich. Jesteśmy
przeświadczeni, że w 1968 r. zagadnienia postępu pedagogicznego
będą tak postawione jak to ma miejsce w województwach lubelskim,
poznańskim.
Edward Jarecki: Trzeba tu otwarcie sobie powiedzieć, że szkoły
w woj. gdańskim mają wcale nie mniejsze osiągnięcia, niż szkoły
w innych województwach, a może nawet i większe, tylko że u nas
brak jest na ten temat pełnej informacji. Stąd też, jeżeli chcemy
upowszechniać dorobek szkół, które dobrze wychowują i uczą mło
dzież to sądzę, że możliwość informacji bodaj w formie publicystyki
prasowej byłaby bardzo pożyteczna.
Jeszcze o integracji
Stanisław Dziadoń: Skoro określiliśmy pozycje i warunki, w ja
kich nauczyciel pracuje, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co on
może zrobić? Jakie w istniejących warunkach ma możliwości inte
growania wszystkich wpływów, o których mówiliśmy. Ewentualne
postulaty, jakie mogą się nasunąć.,.
Romana Miller: Najogólniej można powiedzieć tak: Nauczanie
w szkole jest, nie tylko przekazywaniem pewnych elementarnych
praw nauki, ale również kierowaniem osobistym i społecznym do
świadczeniem uczniów. Gdyby nam się udało opracować odpowiednie
programy i poprowadzić takie lekcje, które by traciły charakter
lekcji, to można by powiedzieć, że jesteśmy na drodze do integracji,
do zapewnienia uczniowi podstaw naukowego światopoglądu.
To od strony teorii. Praktyka wymaga różnych form działalności
pozalekcyjnej, włączających ucznia w życie szkoły, miasta, w życie
Polski, a także w pewne akcje o charakterze międzynarodowym.
Mirosława Skrok. Jeśli chcemy widzieć szkołę, jako instytucję
integrującą proces dydaktyczno-wychowawczy, to szkoła winna mieć
w tych sprawach decydujący głos. Jeśli jakakolwiek instytucja,
środowisko podejmuje jakiekolwiek poczynania typu wychowują
cego, to szkoła powinna o tym wiedzieć.
Bolesław Bojar: Sprawa integracji w samej szkole jest skompliko
wana i z innych, niż te o których mówiliśmy powodów. W szkole
średniej działa około 10 organizacji ideowych i społecznych. To do
brze, bo możemy aktywizować młodzież, która ma możliwości wy
boru właściwej dla siebie organizacji. To źle, bo za pracę tych
organizacji odpowiada najczęściej tylko nauczyciel. Działalność nie
których organizacji jest sformalizowana i praca w nich niepotrzebnie
obciąża nauczyciela, nie przynosząc zakładanych rezultatów wycho
wawczych.
Problem ten musi być rozwiązany. Jak? Prawdopodobnie ilość
organizacji działających na terenie szkoły jest jednak za duża.
W szkole radzieckiej sprawa jest uproszczona. Tam w określonych
ogniwach systemu szkolnego działa jedna organizacja: pionierzy,
oktiabriata, komsomoł. Za integrowanie działalności wychowawczej
odpowiedzialny jest nauczyciel — wychowawca, który zajmuje się
tylko tym,. U nas to wszystko opiera się na pracy społecznej nau
czyciela. Dalej — problem integracji będzie się wiązał z doskonale
niem systemu zarządzania szkołą.

Zatrzymaliśmy się tylko na niektórych sprawach szkoły i zwiqzanq z jej
działalnościq problematykq wychowawczq. Nie oznacza to zdejmowania
odpowiedzialności z domu za wychowanie młodzieży. Dotknęliśmy zaledwie
kwestii zgodności celów i postaw proponowanych wychowankowi przez
dom i szkołę. A jest to w wychowaniu — naszym zdaniem — sprawa zasad
nicza. Tematy zwiqzane z wychowaniem młodego pokolenia znajdq się nie
raz jeszcze na tych łamach. Pragnęlibyśmy aby swoje opinie i sqdy na ten
temat wypowiadali nauczyciele, wychowawcy i wszyscy ci, którym bliskie
sq sprawy młodzieży.

przed gdańskimi spotkaniami

POLSKICH KSIĄŻEK ZA GRANICĄ
JEST CORAZ WIĘCEJ
o eksporcie polskiej literatury mówi dyr. Agencji
Autorskiej znany pisarz Michał Rusinek

Fot. Magdalena Rusinek
Pytanie: Panie Dyrektorze, nie tak dawno odby
wała się we Francji wielka impreza MIDEM —
Międzynarodwe Targi Płyt i Wydawnictw Muzycz
nych. Brała w nich udział Polska i — jak dono
siła prasa codzienna — zaprezentowaliśmy się tam
wcale nie najgorzej. Czy impreza ta była również
okazją do zapropagowania, czy zaprezentowania
polskiej książki?

Odpowiedź: Właściwie nie. Jak sama na
zwa targów wskazuje interesowano się na
nich wyłącznie muzyką, a zwłaszcza — mu
zyką rozrywkową. Ale będąc we Francji od
wiedziłem Paryż i to wyłącznie w sprawach
literatury. Przygotowujemy mianowicie wiel
ką propagandową wystawę tłumaczeń pol
skiej książki pod nazwą „Literatura polska
za granicą”. Pierwszym miejscem ekspozycji,
poza krótkim pokazem jej w kraju, będzie
Paryż. Firmować ją będzie wespół z Agen
cją Autorską Syndykat Wydawców Francus
kich, który 'Udostępnił nam sale w swojej
siedzibie przy St. Germain 117. Jeździłem
więc omówić ostateczną treść wystawy, jej
formę i wreszcie termin. Doszliśmy do wnio
sku, że ograniczymy się tylko do tłumaczeń
dzieł pisarzy współczesnych, żyjących, lub
niedawno zmarłych i że otwarcie nastąpi w
październiku bieżącego roku.
Pytanie: Powiedział Pan, że Paryż będzie pierw
szym miejscem ekspozycji wystawy. Co zadecydo
wało o wyborze i czy są w tej chwili dalsze plany
ekspozycyjne?

Odpowiedź: Po prostu we Francji nasza
literatura i to właśnie — powojenna, cieszy
się pewną popularnością. Ostatnio wzrosła
wydatnie liczba przekładów. Nie jest to je
szcze poziom, który chcielibyśmy osiągnąć,
ale nasza współpraca z francuskimi wydaw
cami rozwija się bardzo pomyślnie i rokuje
duże nadzieje. Później wystawę zamierzamy
pokazać w Londynie.
Pytanie: Wystawa taka jest niewątpliwie efek
towną formą popularyzacji naszej książki za gra
nicą, nie jest to jednak — jak sądzę — ani jedyna,
ani podstawowa działalność Agencji.

Odpowiedź: Naturalnie. Zakres działalnoś
ci Agencji jest dużo szerszy. Prowadzimy
pracę w dwóch nurtach: zawieramy umowy
i plasujemy publikacje właściwie wszystkich
dziedzin sztuki, a także prowadzimy jej pro
pagandę. W obu tych kierunkach niezbędne
są publikacje o polskiej sztuce, więc albo
wywołujemy je w prasie i periodykach za
granicznych, albo też sami organizujemy ta
kie wydawnictwa. I tak na przykład wyda
jemy w dwóch wersjach językowych — an
gielskiej i niemieckiej — kwartalnik „Musie
in Poland” oraz przygotowujemy pierwsze
numery kwartalnika „Litterature Polonaise”
— po francusku i angielsku. Przygotowaliś
my do druku opracowany przez Lesława Bar
telskiego, album „Pisarze Polski współczes

nej” zawierający w tysiącu haseł notki bio
graficzne i bibliograficzne wszystkich człon
ków Związku Literatów Polskich. Ponadto
w zakresie propagandy polskiej literatury
współczesnej będziemy kontynuować rozpo
czętą przed dwoma laty przez Dom Książki
Polskiej serię „małych monografii”. Obecnie
jest w druku dziewiąty tomik cyklu sylwe
tek autorów. Wysyłamy tłumaczom na bie
żąco polską prasę literacką, a także słowniki
i biuletyny łącznie z zapowiedziami planów
wydawniczych. Z prac dorywczych Agencji
warto wymienić powielane pół druki oma
wiające polską twórczość dramatyczną, poezję
itd., a także ogromną korespondencję Agencji
mającą na celu zainteresować wydawców
zagranicznych polską literaturą, plastyką,
muzyką itd.
Pytanie: Czy Agencja Autorska jest jedyną in
stytucją w kraju mającą prawo reprezentować
interesy polskich pisarzy za granicą?

Odpowiedź: Nie posiadamy monopolu i nie
dążymy do niego. Reprezentujemy tych twór
ców, którzy godzą się na to a zwłaszcza
członków ZAIKS, który zresztą — obok
Biura Współpracy Kulturalnej z Zagranicą
Ministerstwa Kultury i Sztuki — jest twór
cą Agencji i jej orędownikiem, łożącym po
ważne sumy na cele propagandowe. Prak
tycznie jednak biorąc gros polskich umów
i kontraktów w ostatnich latach przechodzi
ło przez nasze ręce.
Pytanie: Czy zechciałby Pan Dyrektor, chociaż
pobieżnie, scharakteryzować te umowy?

Odpowiedź: Sprawa nie jest prosta, bo
umów tych jest dużo. W ubiegłym roku
zrealizowaliśmy takie umowy w Anglii,
Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Danii, Fin
landii, Francji, Holandii, Izraelu, Japonii,
Jugosławii, NRD, NRF, Norwegii, Rumunii,
Szwecji, USA i na Węgrzech. Zawarliśmy
też nowe, realizowane dopiero obecnie, umo
wy w tych krajach, przy czym, w pewnym
stopniu, wzrosła ich ilość. Zawarliśmy też
umowy z dalszymi krajami takimi jak Bel
gia, Brazylia, Hiszpania, Kanada, Meksyk i
Włochy. Oczywiście bardzo różnie kształtuje
się ilość pozycji wydawanych w poszczegól
nych krajach. W niektórych udało nam się
ulokować po jednym dziele, w innych po
kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt. Zresz
tą nie są to cyfry istałe. Spadła np. obecnie,
w stosunku do roku ubiegłego, ilość zawar
tych umów w Czechosłowacji i Rumunii, ale
równocześnie zauważyliśmy wzrost na ob
szarze języka niemieckiego — szczególnie
w NRD, a'także w krajach kapitalistycznych.
W efekcie można mówić o wyrównaniu nie
doborów a nawet stałej progresji liczby
wydawanych pozycji. Doszliśmy obecnie do
stanu 160 umów na przekłady książek, nie
licząc kilkudziesięciu umów na realizację
polskich utworów w teatrach, radio i tele
wizji. W sumie zawarliśmy w 1967 roku
ponad 400 umów.
Pytanie: W wielkościach bezwzględnych są to
niewątpliwie liczby duże. Jak jednak kształtują
się one w stosunku do lat ubiegłych?

Odpowiedź. W czasie zjazdu tłumaczy w
1965 r. zrobiliśmy wspólnie z Instytutem
Bibliograficznym Biblioteki Narodowej ze
stawienie przekładów w dwudziestoleciu
PRL. Otóż przełożono w tym czasie, w ca
łym świecie, mniej więcej dwa tysiące współ
czesnych książek polskiej literatury pięknej,
co nie dawało stu pozycji rocznie. Obecnie
doszliśmy do dwustu umów.
Pytanie: Panie Dyrektorze, czy w umowach za
wieranych przez Agencję można zauważyć jakąś

prawidłowość; innymi słowy, jaki typ literatury,
czy też czyje książki najczęściej są tłumaczone
i wydawane za granicą?

Odpowiedź: Nie, żadnego schematu tu nie
ma. Można by co najwyżej mówić o pewnym
falowaniu — wzroście albo spadku zainte
resowań którymś z naszych autorów. Wy
dawcy zagraniczni szukają przede wszystkim
bestsellerów, na których mogą zarobić.
Wtórną natomiast dla nich sprawą jest ideo
logia — poza oczywiście niektórymi krajami,
jak np. NRF, gdzie na przykład prawie nie
wydaje się żadnych naszych książek o‘ woj
nie czy o tematyce obozów koncentracyjnych.
Z gatunków literackich, najpopularniejsza
jest powieść — literatura pamiętnikarska,
podróżnicza, no i rozrywkowa. Poezja wy
dawana jest właściwie wyłącznie w anto
logiach i wyborach. Natomiast w zagranicz
nym radio i telewizji często są publikowane
krótkie opowiadania czy nowele. Autorami
najczęściej wydawanymi są: Andrzejewski,
Iwaszkiewicz, Dobraczyński, Fiedler, Lem,
K. Brandys, Centkiewiczowie, a także Brycht,
J. Bocheński. Reasumując, najczęściej tłu
maczy się to, o czym pisze szeroko i dobrze
polska prasa literacka i — w efekcie — to,
do czego dostęp mają tłumacze.
Pytanie: Wspomniał Pan o teatrze, radio i tele
wizji. Są to — być może — bardziej masowe, niż
książka, przekaźniki polskiej literatury i kultury
w ogóle...

Odpowiedź: Niewątpliwie. W tej dziedzinie
też mamy osiągnięcia. W sumie, w ubiegłym
roku, odbyło się około pięćdziesięciu pre
mier polskich utworów w czternastu krajach.
W teatrach najwięcej realizacji bo aż osiem,
miał Mrożek (w tym 4 premiery „Tanga”).
Za nim — używając sportowej nomenklatury
— uplasował się Różewicz z czterema pre
mierami. Abramów i Domański wystawiani
byli trzykrotnie, a Andrzejewski i Rey w
opr. Dejmka — dwukrotnie. W radio Afa
nasjew miał trzy premiery, Mrożek dwie,
a Bardijewski, Domański i Krasiński — po
jednej.
Pytanie: Na początku rozmowy stwierdził Pan,
że choć obecnie eksport polskiej literatury jest
dość duży, to jednak nie jest to jeszcze stan, któ
ry mógłby zadowalać. Za kilka miesięcy odbędą
się na Wybrzeżu kolejne Gdańskie Spotkania Lite
rackie, w których udział wezmą pisarze, wydawcy
i krytycy ^.J^jąndynawscy. Czy Pan Dyrektor spo
dziewa się po nich jakichś konkretów, mogących
mieć pozytywny wpływ na rozwój tego eksportu?

Odpowiedź: Na spotkania te przygotowa
łem referat o wzajemnej wymianie literac
kiej pomiędzy Polską i Skandynawią, a
właściwie pomiędzy naszym krajem a Danią,
Finlandią, Norwegią i Szwecją. Z porówna
nia statystycznego wynikło, że my wyda
jemy bardzo dużo literatury naszych północ
nych sąsiadów — specjalizuje się w tym
przecież Wydawnictwo Poznańskie i trosz
czą inicjatorzy Gdańskich Spotkań, tamtejsi
literaci. Okazało się również, że niewspół
miernie mniej naszej literatury ukazuje się
w tamtych krajach. Jestem przekonany,
że porównania statystyczne spowodują re
wizję tego stanu, a same Spotkania na pewno
będą powodem zwiększenia się zaintereso
wania wydawców i tłumaczy skandynaw
skich, co w efekcie spowoduje wyrównanie
proporcji, nam umożliwi zawarcie dalszych
umów, a polskiej literaturze przyniesie
wzrost popularności. Osobiście oczekuję tych
Spotkań z niecierpliwością i ogromną na
dzieją.
Rozmawiał: BOGDAN M. JANKOWSKI
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AMERYKA
MIT I RZECZYWISTOŚĆ
Stefan Włoszczewski
Epopeja emigracyjna ludu polskiego rozpo
częła się w pierwszej połowie dziewiętnaste
go wieku.
Chłop był jeszcze niewolnikiem, a niewol
nicy nie mają ojczyzny. Ekspatriując się, nie
popełniał narodowego przeniewierstwa. Za
pierał się nie matki lecz macochy, bo ma
cochą była dla niego w owych czasach Pol
ska.
Myślał, że pańszczyzna trwać będzie wiecz
nie, jak wieczyście utwierdzoną wydawała
mu się wszechwładza panów. Religia kato
licka uczyła go pokory i poddania się losowi
bez szemrania. Poddał się więc i już nawet
nie czekał. Znosił go cierpliwie, wyżywając
się w religii. Stąd jego tak wielkie i żar
liwe w Ameryce przywiązanie do kościoła.
Ale przyszli na ziemie polskie napoleońscy
wiarusi. Od nich dowiedział się o hasłach
„wolności, równości i braterstwa”, które
przyświecały epokowemu wydarzeniu z 1789
roku. Od nich też przyszła wiadomość, że
gdzieś daleko „za siódmą górą, za siódmą
rzeką” — na nowo odkrytym kontynencie
upośledzeni chwycili za broń i zwyciężyli.
Dowiedział się także, że za oceanem roz
ciągają się bezpańskie ziemie, a naród tam
tejszy przyjmuje do swego grona każdego
upośledzonego, byleby zdrów był i zdatny
do pracy.
Tej ziemi miał zawsze za mało; do Ame
ryki mógł wyemigrować, skoro zniesione
zostało przytwierdzenie do ziemi do miejsca
zamieszkania, a zawdzięczał to Napoleonowi.
0 tym wszystkim dowiedział się na początku
ostatniego stulecia nie z gazet, bo czytać nie
umiał, ale od weteranów Wielkiej Francus
kiej Rewolucji: o nowej epoce, zwiastującej
1 dla niego jutrzenkę swobody. Może nie
od razu uwierzył, ale czekał z napięciem.
Starszych ryzyko kilkumiesięcznego że
glowania i lęk przed nieznanym odstraszały,
ale młodzież tych obaw nie miała. Kiedy
więc — po klęsce pod Waterloo — zapadła
nad Europą ciemna noc reakcji, co gorętsi
i odważniejsi, zachęceni przykładem sąsia
dów poszli w ślady chłopów i rzemieślników
niemieckich i popłynęli do Ameryki.
Tak oto w drugiej dekadzie zeszłego stu
lecia rozpoczęła się wielka awantura emi
gracyjna ludu polskiego.
*

*

*

Nie była to emigracja o charakterze wy
gnańczym. Ale nie była to także emigra
cja typu zarobkowego. Podróż na żaglow
cach z Europy do Ameryki była przedsię
wzięciem ryzykownym.
Męka nie kończyła się na statku. Po wy
lądowaniu nie od razu znajdowano pracę.
Groził głód. Niełatwo było znaleźć dostępne
dla takiego nędzarza pomieszczenie. Emi
granci marli jak muchy. Czasami skracały
ich męki ukąszenia jadowitych gadów i owa
dów. Mordował ich zabójczy klimat i ongiś
tak ludzcy, ale moralnie doprowadzeni do
rozpaczy i zdziczali od agresywności „bia
łego” człowieka i jego alkoholu — czerwonoskórzy.
Dola emigrantów polskich za ich pionier
skich czasów była o wiele gorsza od przej
mującej doli bohatera Sienkiewiczowskiej
noweli „Za Chlebem”. Wawrzon usiłował uto
pić córkę, by skrócić jej mękę. W końcu sam
utonął, a Jagusia zwariowała. Działo się to
w kilkadziesiąt lat po czasach pionierskich,
kiedy statki już kursowały szybciej, a start
życiowy był łatwiejszy.
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*
*
*
Szlak pierwszych polskich osiedleńców z
ludu, wzdłuż systemu wodnego rzeki Św. Wa
wrzyńca. od Quebec w Kanadzie do Duluth
w Minnesocine — dosłownie usiany był gro
bami przedwcześnie zmarłych pionierów pol
skich. Ci Kaszubi i Pomorzanie trupami swy
mi wytyczali szlak penetracji chłopa polskie
go w głąb Ameryki. Wiemy to z licznych
relacji ówczesnych i późniejszych pamiętnikarzy.
Trochę zarobiwszy w miejscach postoju
statków żeglugi kontynentalnej, puszczał się
chłop polski w dalszą drogę. Wzdłuż całej
wodnej trasy, powstawały zawiązki osiedli
polskich, z których jedne z czasem zanikały,
a inne przekształcały się w trwałe osady.
Na najstarszych cmentarzach polskich w amerykańskim Poznaniu (Posen, Michigan)
i w amerykańskim Paryżu (Parisville Mich)
Dr STEFAN WŁOSZCZEWSKI, socjolog, au
tor wielu prac z zakresu historii i socjologii
polskiej diaspory we Francji i Ameryce, przed
rokiem powrócił do kraju po 45 latach życia na ,
emigracji. Wojna zastała go w Paryżu na sta
nowisku dyrektora fundacji naukowej pn. In
stytut Badań Naukowych nad Emigracją Pol
ską we Francji. Ostatnio kierował podobną
placówką naukową w USA. W 1960 r. przeby
wał czasowo w Polsce na zaproszenie Komisji
Problemów Polonijnych przy PAN i wygłosił
szereg odczytów na uniwersytetach we Wrocła
wiu, Łodzi oraz w PAN w Warszawie i Kra
kowie.

znajdowałem nagrobki świadczące, że do
brzegów Nowego Kontynentu docierali z
Polski nawet tacy, którzy byli urodzeni pod
koniec XVIII wieku. A ponieważ wybierać
się w taką podróż mogli tylko ludzie mło
dzi, wypada wyciągnąć tylko taki wniosek:
już w pierwszej połowie XIX wieku młodzi
marynarze, rybacy i chłopi z Polski decydo
wali się na ten szaleńczy krok urzeczeni
amerykańskim mitem pełnej wolności bez
względu na rasę, wyznanie i przynależność
klasową.
Miraże działały z taką siłą, że pod koniec
stulecia i w pierwszym dziesięcioleciu, aż
do wybuchu w 1914 roku wojny światowej,
po kilkadziesiąt tysięcy, a często i ponad
100 tysięcy polskiego ludu przenosiło się co
roku do Ameryki. Całe połacie Polski pu
stoszały!
*
*
*
Jaki był ich los, tych emigrantów nie „po
wolę” już, a „za Chlebem”? Na pewno ciężki,
skoro nawet o Niemcach, którzy emigrowa
li do Ameryki, mówi się w ich ojczyźnie
0 pierwszym pokoleniu: „tod” (śmierć), o
drugim: „nod” (nędza), a dopiero o trzecim
1 następnych: „wein und brot” (wino i chleb).
Skazani na najgorszą pracę, taką, której
nikt z Amerykanów nie chciał, gnieżdżąc się
w ruderach, ciągle zagrożeni widmem bezro
bocia, przymierając głodem podczas depresji,
dorabiali się powoli i kosztem nadmiernego
wysiłku.
Każdy emigrant szybko orientował się, że
w Ameryce żyć po ludzku mogą tylko milio
nerzy; robotnik i w ogolę mało zarabiający
nie mogą, ani chorować, ani rodzić, ani umierać, bo każda z tych trzech „operacji”
rujnuje człowieka i jego najbliższych.
Udręki moralne dorównywały fizycznym:

dzieciom groziła dezintegracja moralna, po
nieważ warunki życiowe emigranta nie po
zwalały na stworzenie odpowiedniej atmosfe
ry wychowawczej. Nie zdobywały one też
wyższego wykształcenia, uniemożliwiał to
standard życiowy rodziców. Dopiero schedy
po rodzicach — z takim trudem wypracowa
ny dom i jakieś odziedziczone po nich
oszczędności — stwarzały start lepszy, niż
ten który był udziałem emigranta. Naprawdę
lepiej zaczynało się powodzić dopiero wnu
kom.
Ale nie tylko troska o przyszłość dzieci
zatruwała moralnie emigranta. Męczyła go
pożerająca tęsknota za stronami rodzinnymi
i straszliwa nuda amerykańskiego stylu ży
cia. A jeżeli, jak tylu innych, nie popełniali
samobójstwa lub nie topili rozterki w al
koholu i innych rozkładających moralnie na
łogach i wypaczeniach, godziło ich z ponu
rym losem przypomnienie krzywd i upoko
rzeń doznawanych w Polsce za czasów pań
szczyzny i późniejszych, kiedy „razem z kaj
danami zdjęto im także buty z nóg”.
*

*

*

Uważny i wnikliwy czytelnik tych słów w
tym miejscu gotów jest pomyśleć, że wszy
stko, co wyszło przed chwilą spod pióra
autora artykułu trąci propagandą, bo jakże
wytłumaczyć sobie tę zarozumiałość a nawet
butę, jakie zazwyczaj cechują przyjeżdżają
cych w odwiedziny „wujków” i „cioć” z
Ameryki? Ich wielką rozrzutność w wy
datkach w Polsce, przysyłane z Ameryki
mandaty pieniężne i paczki. No i wreszcie
dostatnie życie emeryckie, gdy powracają do
Polski na stałe?
Mógłbym te wątpliwości rozwiać jednym
zdaniem, ale lepiej będzie, gdy nieco dalej
zacytuję parę ustępów z listów.
Jeszcze jedna uwaga: czy z tego wynika,
że wszystko w Ameryce jest złe? Czy nie
ma i jasnych stron? Wszak każdy medal
ma dwie strony, chyba że jest czymś, co na
miano medalu nie zasługuje. A o Ameryce,
każdy socjolog powie, że jest to bardzo szcze
gólna, bardzo jeszcze w ostatecznych kon
turach nie zarysowana, ale — bądź co
bądź — oryginalna i w jakimś sensie wspa
niała wspólnota...
Więc jakaż ta druga Ameryka, gdy tej
pierwszej domyślamy się sądząc z przyto
czonych i na pewno nie przesadzonych re
lacji o udrękach życia na uwięzi chłopa
polskiego w Ameryce.
Ale najpierw jaka jest ta pierwsza Amery
ka?
Jest ona logicznym następstwem przeobra
żeń spowodowanych przez te prądy i siły,
które już przy opracowywaniu konstytucji
amerykańskiej nie dopuściły do głosu twór
ców Deklaracji Niepodległości — ludzi typu
Tomasza Jeffersona. Te wsteczne prądy i
kierunki znalazłszy wdzięczne pole dla swych
popisów w rodzącym się na ziemiach ame
rykańskich, tak zasobnych w bogactwa na
turalne, kapitalizmie, szybko doprowadziły
do podporządkowania sobie wszystkich bez
miernych skarbów naturalnych tego olbrzy
miego kraju i stworzenia takiego systemu
gospodarczego, w którym niemal cała pro
dukcja, transport, handel, bankowość i zie
mia orna stały się własnością znikomej licz
by kolosalnych koncernów, zorganizowanych
na zasadach korporacyjnych. Jeden z najtęż
szych dziś w Ameryce umysłów, ekonomista
z Harvard, John Kenneth Galbraith utrzy

muje, że ponad dwie trzecie wszystkich ame
rykańskich aktywów gospodarczych stanowi
dziś własność 500 największych korporacji.
Tych 500 gigantów powiązało się w dodatku
ze sobą, tworząc nadkoncerny monopolizujące
całe życie gospodarcze Ameryki, unicestwia
jące automatyczne regulowanie przez rynek
cen na zasadach prawa podaży i popytu.
Potęga ich jest taka, że zdołały sobie uczy
nić powolnym państwo. Administracja ame
rykańska jest tylko gabinetem marionetek,
zręcznie poruszanych zza kulis przez fak
tyczny aparat rządzących „cieni” jak ich na
zwał kiedyś świetnie zorientowany w sto
sunkach amerykańskich korespondent polski
w USA, Wiesław Górnicki.
Kierownicze środowisko tych skartelizowanych sił wyznaje zasady tak dalekie od hu
manizmu, że nazwać go można antyhumanistycznym. Jego ewangelią jest podporząd
kowanie zasad etycznych bożkowi ekspansji
gospodarczej. I nawet nie w imię kultu pie
niądza, ale kultu prężności organizacyjnej
i ekspansji gospodarczej, za wszelką cenę.
Nic więc dziwnego, że wojnę w Wietnamie
prowadzi się z takim pogwałceniem wszel
kich zasad humanitarnych. Tak samo prze
cież postępowano ongiś z tubylcami Ame
ryki — czerwonoskórymi „Indianami”.
Gdy więc Ameryka doszła do dostatku,
jednocześnie i jakby paradoksalnie nastąpiło
„zubożenie ludzkiego życia”, na skutek —
i znowu zacytuję najbliższego doradcę pre
zydenta Kennedy’ego — „identyfikacji włas
nego celu z celami innych ludzi” i prze
możnej „chęci adaptacji celów innych ludzi”
do celów tych superkapitalistycznych gigan
tów.
„Adaptacja i identyfikacja celów — zda
niem prof. Galbraitha — występuje nie tyl
ko między jednostkami, a systemem przemy
słowym, występuje też między dwoma nad
rzędnymi organizmami, którym te same jed
nostki służą, tzn. pomiędzy systemem prze
mysłowym a państwem. Wysoki urzędnik
federalny i menager wielkiej korporacji nie
uważają się za istoty z dwóch różnych pla
net, służące dwom różnym celom. Mierni
kiem sukcesów obu systemów stał się wzrost
dochodów... Inne cele ludzkiego działania
m. in. wartości etyczne, humanistyczne —
schodzą coraz bardziej na dalszy plan...”
A co z tego wynika? Zdaniem Galbraitha
— łagodna niewola murzyńskiej pokojów
ki, którą nauczono kochać swą panią i uwa
żać jej interesy za własne. Nie będzie to
wymuszoną niewolą na plantacji — ale nie
będzie też wolnością...”
Próbował ten system uszlachetnić swymi
neokapitalistycznymi reformami „Nowego ła
du” Franklin Delano Roosevelt. Udało się
mu nawet kosztem jakichś ochłapów zrzu
conych z kapitalistycznego stołu — sam był
przecież kapitalistą i milionerem — uśpić
czujność klasy robotniczej. Częściowo nawet
dopiął swego: odrewoluc jonizował odgórne
elementy środowisk robotniczych. Duch re
wolucyjny schronił się na samym dole, ro
botników murzyńskich:
Na skutek takiego układu sił, styl amery
kańskiego życia wyjaławia kulturalnie ludz
kie masy i stwarza układ stosunków kul
turalnych, w których dominantą jest nuda,
zaś cała superkapitalistyczna struktura Ame
ryki pcha jej procesy cywilizacyjne nieod
wołalnie w ślepą uliczkę.
A jaka jest ta druga Ameryka, której czar
udziela się, mimo wszystko, każdemu, nawet
jeszcze w dzisiejszym układzie stosunków?
To Ameryka Jeffersonów i Lincolnów,
twórców Deklaracji Niepodległości. To prą
dy i postawy związane z ukochaniem wol
ności, które sprawiły, że na „Mayflowerze”
wyruszyli z Londynu w 1619 'roku „Ojcowie
Pielgrzymi”, wyznawcy przeróżnych sekt re
ligijnych, prześladowanych i tępionych w
Anglii i aż tutaj szukający bezpiecznej przy
stani.
Z ich ducha poczęły się i przyjęły w Ame
ryce tendencje do szanowania osobowości
ludzkiej, utrwalone w takich zwyczajach, jak
mówienie do siebie po imieniu, potentata fi
nansowego i zamiatacza w jego banku.
To także głęboka wiara w równość czło
wieka przy urodzeniu, a co za tym idzie
i równość życiowych szans, które gdy za
chwieje nimi nierówny start życiowy, win
ny być zbiorowym wysiłkiem społecznym na
nowo sprawiedliwie zbalansow^ane. Stąd ten

zadziwiający objaw wydzielania przez mi
liarderów ze swych bajecznych fortun części
na fundacje, takie jak Carnegie, Rockefel
lera, Smitha, Forda i mnóstwo innych*); to
także ostre wymagania ze strony milione
rów w stosunku do ich własnych dzieci.
W miarę jak kapitalizm amerykański
przekształcał się w dzisiejszą superstrukturę, wpływ tej drugiej Ameryki na rozwój
stosunków malał i wypaczał się. Degenero
wały się partie polityczne. Demokratyczna
przestała być liberalną — Republikańska —
demokratyczną. Obie przestały być stronnic
twami; kurczył się pod uderzeniami zmo
nopolizowanych środków masowego przeka
zu — zglajszachtowanych gazet, audycji ra
diowych i telewizyjnych, ostrej cenzury nad
filmami i wydawnictwami itd. — zasięg sa
modzielnej myśli. Tym się więc tłumaczy,
że wprawdzie kilka osób w 200-milionowej
Ameryce dobrowolnie spaliło się na znak
protestu przeciwko nieludzkiej akcji „ja
strzębi” w Wietnamie, ale masowe marsze,
pikietowania i protesty „gołębi” — choć na
pozór potężne, tak skromnie wyglądają wo
bec masówek, pikietowań i protestów in
spirowanych przez „jastrzębią” Amerykę.
Ta druga Ameryka, mimo wszystko, istnie
je. Są nawet znaki, że już się ocknęła z ma
razmu i zaczyna się odradzać. Uzbrójmy się
tedy w cierpliwość.
Dziś jednak zalegają ciemności i nad ca
łym życiem amerykańskim unosi się duch
sekciarstwa, tępoty umysłowej i „zubożenia
ludzkiego życia”.
Stwarza to specjalny styl życia. Daje się
on zwłaszcza boleśnie we znaki nowo przy
bywającym emigrantom.
Ci napływają także i z Polski Ludowej.
Ale chłopi nie stanowią już większości.
Przywiązanie chłopa, który ma już ojczyznę,
do własnej siedziby, jest skutecznym wędzi
dłem przeciwko pokusie poprawienia sobie
standardu życiowego.
Zresztą, czy to prawda — z tą poprawą?
Z Francji nikt do Ameryki nie wyjeżdżał,
choć mógł wyjeżdżać. Dlaczego? Bo Fran
cuzi mieli właściwe rozeznanie; tego zaś za
wsze brakowało i w dalszym ciągu brakuje
polskim kandydatom na emigrację do Ame
ryki.
Teraz więc przechodzę do listów. Pisali je
ci, którzy wyemigrowali w 1958 i 1962 roku
do Ameryki. Dostarczyli mi je przygodni
znajomi po zapoznaniu się z treścią mego
artykułu pt. „Po co do Ameryki?”. Zacytu
ję tylko wyjątki i dodam komentarz socjo
loga, który od 1941 do 1966 r. przemieszkał
w USA.
„W tej tak osławionej i rozreklamowanej
Ameryce”, stale powtarzają z przekąsem,
„nie jest tak słodko, jak sobie w Polsce wy
obrażają”. „A jeśli kto zazdrości, niech
przyjedzie i skosztuje tego dobra”.
Ale skąd bierze się omamienie? „Emigrant
z Polski Ludowej jeśli pisze, że mu się do
brze powodzi, kłamie... Nie pisze prawdy...
Czasem żyją jak dziady, a starają się wszel
kimi sposobami, by móc wysyłać różne pacz
ki”... „Tam wam trudno uwierzyć, jak nam
nie mieściło się w głowie, gdy ktoś z Ame
ryki narzekał na tamtejsze warunki. Po
prostu uważaliśmy, że to propaganda...”
A dlaczego jest tak źle, że aż „czuję się
jak w dżungli’', a „stykam się z kilkoma ro
dzinami, które dziś włosy sobie rwą na gło
wie, że wyjeżdżali z Polski?”
Przede wszystkim dlatego, że ledwo zaro
bią na życie. Jest ich na przykład trzech
żywicieli: 41-letnia matka rodziny (pracuje
w fabryce przyrządów elektrycznych — za
rabia przeciętnie 37 dolarów tygodniowo),
18-letni chłopiec po polskiej maturze (pra
cuje w szpitalu — 33 dolary tygodniowo)
i 47-letni ojciec rodziny (pracuje dorywczo
na budowie, albo jest na zasiłku dla bezro
botnych (50 dolarów na tydzień). Jest z ni
mi także 10-letni syn. Samo bardzo skromne
utrzymanie,
transportacja,
elektryczność,
opał, gaz i mnóstwo innych wydatków, po
nieważ spłacamy, spłacamy to i owo bez
końca”, pochłania wszystko. „Nic nam nie
zostaje...”
Dzieci demoralizują się. Szkoła podsyca
ich naturalny bunt przeciwko wszystkiemu,
co przywieźli ze sobą z Europy. Wpływ wy
chowawczy rodziców zmniejsza się z każdym
rokiem... „dzieci dziczeją... strach pomyśleć
co z nich wyrośnie...”

Warunki towarzyskie? Ach, nie pytajmy:
otaczają ich ludzie „którzy prócz pracy nic
z życia nie biorą. Noc ich wypędza i noc
przypędza do domu i jedyną przyjemnością
ich jest chociaż dobrze się wyspać, albo cza
sem (ale to rzadko) pójść do baru na jedne
go, za który zdrowo trzeba zapłacić. Normal
nie w śmierdzącym barze za kieliszek wódki
(który więcej nie zawiera jak 25 g) i flaszkę
piwa zapłaci dolara, a w lepszym lokalu 2
albo 3 razy więcej...”
W tym barze kogóż się widzi? „Ludzi po
wykrzywianych, wzdętych”, bo tempo pracy
jest zabójcze: każdy musi natężyć wszystkie
swe siły i więcej, ażeby utrzymać się w pra
cy”. Stąd „ludzie strasznie chorują, a 40letni robotnik wygląda na 60 lat. Leczenie
jest prawie niemożliwe... Ameryka jest dla
ludzi ze stalowym zdrowiem i dla milione
rów...”, „ludzie bardzo prędko wykańczają się
i umierają, dlatego tak wiele jest zakładów
pogrzebowych*’.
No, a jak jest z domami na własność? Zu
pełnie inaczej, niż to sobie wyobrażają w
Polsce: „stare domy, bardzo prymitywne bez
żadnego stylu... I to taka drewniana rudera,
taki kurnik kosztuje 12 tysięcy dolarów
i więcej...”. Nabyć go można tylko przy po
mocy pożyczki bankowej, zahipotekowanej
na domu i obciążającej transakcje takimi
złożonymi procentami, że „nic dziwnego, że’
czasami taki sobie biedny emigrant całe ży
cie pracuje na tę chałupę”.
„Jedno jest wielkie osiągnięcie — ironicznie
przyznaje autor jednego z listów — jeśli tak
można nazwać, to jest to, że prawie każda
rodzina musi posiadać jeden, a nawet dwa
samochody, co powszechnie tutaj nazywają
„carą” (karą), a niektórzy słusznie nazywają
„karą bożą”, bo one tylko nieszczęście przy
noszą”.
Emigrant skazany jest na kupowanie sa
mochodów używanych, „które tu można na
być w cenie od 50 dolarów w górę”. Taki
samochód z reguły rujnuje nabywcę, ale „cóż
robić kiedy innego środka transportu nie
ma”, Zcieniujmy: prawie nie ma.
A na odcinku kulutralnym?
„Odstałości w życiu kulturalnym strasz
ne... życie kulturalne w ogóle nie istnieje,
każdy żyje tylko sobą i o jakimś towarzy
skim życiu nie ma mowy... Ludzie nie ma
ją czasu, żeby sobie składać wizyty, zresztą
do tego stopnia zazdroszczą jeden drugiemu
tego „zielonego”, że jeden drugiego wydałby
na szubienicę”.
Są to już przesadne, podyktowane przez
nadmierną gorycz oceny, ale niewątpliwie
charakterystyczne.
No a stosunek do Polski?
„W tym tłumie zacofańców potrafią cza
sem zapytać, czy tam w Polsce jest elektry
ka, a czy są tam ludzie, którzy posiadają sa
mochody, a przecież wśród nich są i tacy,
którzy żyjąc w Ameryce już prawie 50 lat,
nie znają angielskiego języka...” „A ci z no
wej emigracji są jeszcze bardziej zarozumia
li, ponieważ uważają siebie za wielkich gierojów, którzy jakoby musieli uciekać przed
komunizmem i padli ofiarą”.
A w innym liście skarży się autor na ten
tłum rodaków „tak zaślepiony w tej swo
jej „carze” i to, że posiada swoją chałupę,
że jeśli chcesz go przekonać, że to samo jest
w Polsce, że ludzie mają samochody, domy,
przy tym niejakie kurniki, jak tutaj, to on
zrobi z ciebie agitatora i komunistę”.
A wtedy automatycznie wkracza FBI.
Więc są rozczarowani... „Niektórzy zaraz
wracają z powrotem. Niestety, nie dla każ
dego jest to możliwe... To samo jest z nami...
Zastanawiamy się, po co właściwie myśmy
tutaj przyjechali. Pracujemy we trójkę i za
rabiamy akurat na życie. A cóż tam, w Pol
sce, głodowaliśmy?” „Postanowiliśmy się je
szcze to lato przemęczyć” — zamyka swe re
fleksje nad złym losem inny autor listu.
Ale coraz trudniej im wytrzymać, cisną się
miraże wspomnień: „chwil tak mile spędzo
nych nad Bałtykiem... nasz kraj, tak bogaty
w przyrodę, zwyczaje, obyczaje... Przesyłaj
cie zdjęcia”. Omal nie: „ratujcie, SOS!”.
Więc — po co jechać do Ameryki? Po co
to przeniewierstwo krajowi, który stał się
dla ludu prawdziwą matką?
*) Owa „filantropijna” działalność miliarderów
ma jednoznaczną wymowę, jeśli uwzględni się
fakt obniżania, z chwilą utworzenia fundacji,
stopy podatkowej. W rzeczywistości więc twór
ca fundacji, zyskując moralny aplauz, finanso
wo niewiele albo nic nie traci. (Przyp. red.)
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perspektywy
rozwoju
przestrzennego
trójmiasta

jerzy szukalski

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się w „Pracach
i Materiałach” wydawanych przez Radę Naukowo-Ekonomiczną przy PWRN w Gdańsku, syntetyczna praca pro
fesora Politechniki Gdańskiej S. Różańskiego pt. „Pro
blemy przestrzennego rozwoju Gdańska”*). Jej autor —
wybitny znawca w zakresie urbanistyki i planowania
przestrzennego — przedstawił w treści tej interesującej
publikacji — wizję przyszłości zespołu miast i portów
położonych na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, na tle licz
nych, niekiedy dyskusyjnych koncepcji. W pracy poru
szono olbrzymią ilość zagadnień ukazujących kierunki
i możliwości dalszego rozprzestrzenienia Trójmiasta, przy
podstawowej — zdaniem autora — roli Gdańska w zespo
le miast, z uwzględnieniem specyfiki warunków natu
ralnych środowiska geograficznego. Z tego też względu
uznać należy za celowe zwrócenie uwagi czytelnika na
niektóre problemy geograficzne zawarte w dziele S. Ró
żańskiego.
Autor widzi — i chyba słusznie — podstawy perspek
tywicznego rozwoju aglomeracji portowo-miejskiej poło
żonej na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, nie tylko na tle
wielkich zmian ekonomicznych zachodzących w Polsce
ale i w istniejących warunkach fizycznogeograficznych
wybrzeża gdańskiego. Podkreślona została rola morza
i dróg wodnych w powiązaniu portów z ich naturalnym
zapleczem oraz centralne położenie Zatoki Gdańskiej na
Bałtyku i wynikające stąd szerokie możliwości aktyw
nych kontaktów gospodarczych z portami Morza Bał
tyckiego.
Port gdański ma — według autora — pod tym wzglę
dem największe szanse rozwoju, zarówno z uwagi na
terytorialne rozprzestrzenienie, jak i dogodne połączenie
z zapleczem poprzez system dróg wodnych, które winny
ulec rozbudowie i modernizacji. Autor widzi koniecz
ność budowy kanału centralnego, który miałby połączyć
na najkrótszej drodze Śląsk z zespołem portowym Gdań
ska, a nawet z basenem dunajskim przy wykorzystaniu
Wisły od Włocławka do Gdańska.
Określając zasięg terytorialny przyszłego Trójmiasta
i jego zainwestowanie autor nawiązuje do niektórych
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elementów środowiska geograficznego, wywierających
wpływ na długofalowe planowanie. Są to: budowa geo
logiczna, rzeźba terenu w odniesieniu do brzegów mor
skich i dalszego lądowego zaplecza, klimat oraz stosunki
wodne — ze szczególnym uwzględnieniem obszaru delty
Wisły. Niestety, w tej części opracowania wiele jest
błędów merytorycznych i terminologicznych, a brak
mapy ukazującej choćby ważniejsze elementy rzeźby
analizowanego terenu, czy podstawowe jednostki tery
torialne w obrębie obszaru zajmowanego przez Trójmia
sto, jest dużym niedociągnięciem.
Z pełnym natomiast znawstwem uwypuklone zostały
zagadnienia dotyczące projektowania zieleni i ochrony
krajobrazu. A sprawa to niebagatelna. Zarysowujący
się systematycznie brak terenów budowlanych i wyni
kające stąd tendencje zabudowy strefy krawędziowej
wysoczyzny polodowcowej wraz z dolinami, reprezentu
jącej wysokiej wartości zielone zaplecze Trójmiasta, bu
dzą w ostatnich latach szczególny niepokój zarówno pla
nisty jak i przyrodnika. Autor sugeruje więc słusznie
clolesienie tej strefy na szeregu odcinkach, a nie zabu
dowywanie jej. Osobnym zagadnieniem nie poruszonym
w pracy, jest sprawa „okaleczenia” krajobrazu przez
niezagospodarowane ściany poeksploatacyjne żwiru i pia
sku, które szczególnie jaskrawo oszpeciły strefę krawę
dziową na odcinku Kamienny Potok — Orłowo.
Kreśląc podstawy i kierunki rozwoju Trójmiasta autor
wyraźnie wyeksponował dwa problemy: przyszły rozwój
stosunków gospodarczych świata a zespół portów GdańskGdynia oraz przyszłość i charakter portów i przemysłu
Trójmiasta.
Najobszerniejszą jednak częścią pracy S. Różańskiego
jest rozdział poświęcony ogólnym zasadom kształtowania
układu przestrzennego Trójmiasta, przy założeniu, że
zespół ten będzie liczył pod koniec bieżącego stulecia —
1,5 miliona mieszkańców. Autor przeanalizował tu trzy
warianty schematycznych rozwiązań układu przestrzen
nego wykonane w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycz
nej w Gdańsku: promieniowy, pasmowy i krzyżowy oraz
czwarty opracowany przez S. Różańskiego, uwzględnia
jący szeroką rozbudowę miasta na wysoczyźnie i zmie
rzający do stworzenia skupionego organizmu miejskiego
z zachowaniem dużego parku-lasu pośrodku (zalesiona
strefa krawędziowa Wysoczyzny Gdańskiej). Z zespołu
tego odbiegałyby trzy krótkie odnogi o cechach mieszkaniowo-przemysłowych w kierunku Pruszcza Gdańskie
go, Żukowa i Wejherowa oraz czwarta — przemysłowa
nad Martwą Wisłą. To ostatnie rozwiązanie uznaje autor
za unikalne w skali światowej i jedyne, jeżeli chodzi
0 rozładowanie dotychczasowej zabudowy pasmowej, któ
ra w swej ostatecznej postaci osiągnie długość około
70 km. Wszystkie warianty proponowanych rozwiązań
przestrzennych przedstawione zostały na schematycznych
mapach.
Wiele miejsca poświęcono w pracy ogólnym zasadom
rozbudowy portów. I tu obok mało realnych projektów
lokalizacji nowych portów oceanicznych w Pradolinie
Kaszubskiej, u ujścia Redy oraz w okolicach Przekopu
Wisły, ciekawie zarysowana została koncepcja rozwoju
portu gdańskiego. Jego położenie, warunki terenowe
oraz istniejące w tym względzie rezerwy predestynują —
zdaniem autora — port gdański do roli portu centralnego
Polski. Stwierdzenie to jest w pracy szeroko uzasadnione,
choć porównywanie portu gdańskiego, nawet w dalekiej
perspektywie, z największym portem świata — Rotter
damem, nie wydaje się szczęśliwe. Gdańsk ma wresz
cie — według S. Różańskiego — najlepsze w Polsce
warunki terenowe dla rozwoju różnych gałęzi przemysłu
portowego. I pod tym względem istnieją tu znaczne
rezerwy terenowe w obrębie szerokiego dna Pradoliny
Kaszubskiej, w okolicach węzłów kolejowych Żukowa,
Wejherowa i Pruszcza Gdańskiego oraz na równinie
deltowej Wisły.
Interesująco przedstawiony został w omawianej pracy
przyszły układ komunikacji zespołu Trójmiasta. Zwięk
szający się systematycznie ruch drogowy stwarza już
dziś konieczność podwojenia obecnego układu i przejścia
z układu liniowego na krzyżowy. Zaprojektowany krzyż
komunikacyjny z centrum w Gdańsku rozładuje w przy
szłości trudną sytuację zarówno dla kolei jak i po
jazdów drogowych.
Przyszłe tereny mieszkaniowe widzi autor w kilku
odrębnych zespołach, powiązanych z głównymi miejscami
pracy. Szczególnie korzystnie rysują się na tle warunków
terenowych zespoły dzielnic zaprojektowane w obrębie
tak zwanego „górnego miasta”, a więc na wysoczyźnie,
poza strefą zieleni. Plan przewiduje, że pomieszczą one
około 220 tysięcy mieszkańców.
Pracę zamykają uwagi o warunkach klimatyczno-zdrowotnych przyszłego zespołu portowo-miejskiego ze szcze
gólnym podkreśleniem roli pasa leśnego w strefie kra
wędziowej wysoczyzny.
Obok wielu rzeczowych koncepcji recenzowana praca
zawiera też cały szereg mniej realnych pomysłów. Wy
łoniły się one zapewne pod wpływem szerokich wizji
urbanisty szkicującego rozległy plan zwany poperspektywicznym,
bez
uwzględniania
szczegółów
potrzeb
nych dopiero w planach przeznaczonych do realizacji.
Do tego rodzaju pomysłów zaliczyć należy między inny
mi koncepcję kanału centralnego projektowanego wzdłuż
linii Włocławek — Górny Śląsk, gdzie szczegółowe ba
dania hydrogeologiczne, hydrograficzne i klimatyczne
mogą dopiero dać konkretną odpowiedź na pytanie czy
kanał taki można w ogóle w tym miejscu budować.
Poza tym zakładanie tak wielkiego przedsięwzięcia
w czasie realizowanego dopiero w pierwszej fazie planu
uporządkowania Wisły, wydaje się trochę przedwczesne.
Określanie przyszłości portu gdańskiego na tle analogii
z Rotterdamem należy chyba także zaliczyć do tego
typu pomysłów, które nie znajdują uzasadnienia zarówno
w warunkach fizyczno — jak i ekonomiczno-geograficznych.
Mimo przytoczonych tu uwag krytycznych należy
stwierdzić, że praca S. Różańskiego jest cenną pozycją
z zakresu futurologii i można by ją wydać w bardziej
spopularyzowanej formie i w większym nakładzie, z prze
znaczeniem dla szerszego grona czytelników Trójmiasta,
niewątpliwie zainteresowanych przyszłością swego miasta
1 portu.

*) S. Różański, Problemy przestrzennego rozwoju
Gdańsha, Prace i Materiały, Rada Naukowo-Ekonomiczna
przy PWRN w Gdańsku, Gdańsk 1967, ss. 90 + 10 map.

środowiska
twórcze
wybrzeża

— Panie docencie, jaki zasięg
działania posiada oddział gdań
ski Stowarzyszenia Polskich Ar
tystów Muzyków?
— Stowarzyszenie zrzesza mu
zyków województw gdańskie
go i koszalińskiego. Nasz oddział
liczy około 80 członków. Zarów
no muzyków młodego pokolenia,
jak i starszych. Wiek członków
Stowarzyszenia waha się gdzieś
od 25 lat — ukończona Wyższa
Szkoła Muzyczna i, powiedzmy,
dwa lata praktycznej działalno
ści — do 65 roku życia.
— A więc z chwilą przejścia
w stan spoczynku, z chwilą za
niechania
pracy
artystycznej
przestaje
się być aktywnym
członkiem Stowarzyszenia?
— Tak, równocześnie z wej
ściem w wiek emerytalny.
— A więc inaczej, niż w in
nych związkach twórczych, np.
w Związku Literatów Polskich,
gdzie nawet po zaniechaniu pra
cy twórczej pozostaje się człon
kiem związku?
—■ Tak. Chciałbym
zwrócić
uwagę na fakt, że SPAM nie
jest związkiem lecz stowarzy
szeniem. Zakres działalności te
go stowarzyszenia jest bardzo
szczupły.
Nie
rozporządzamy
funduszami na stypendia, zapo
mogi itd. Możemy tylko coś opi
niować, doradzać.
— Czy Konstanty Kulka jest
członkiem SPAM?
— Nie. Kulka w tej chwili ro
bi dyplom. Obecnie jest w Hisz
panii. Dyplom otrzyma w tym
roku akademickim.
— Skoro jesteśmy przy mło
dzieży artystycznej, to jaki jest
stosunek SPAM do młodych mu
zyków?
— Opiniujemy, popieramy, po
magamy. Jest w naszym statu
cie paragraf, który jako jeden z
celów Stowarzyszenia zakłada
działalność popierającą młodych
artystów.
— Z
dotychczasowej
naszej
rozmowy wnioskuję, że SPAM
nie należy do potężnych, moż
nych organizacji. Z czego to
wynika?
— Stowarzyszenie Polskich Ar
tystów Muzyków jest młodym
stowarzyszeniem. Powstało także
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nieco dziwacznie. Niegdyś arty
ści estradowi, którzy wobec prze
pisów podatkowych i finanso
wych, jako nigdzie nie zrzesze
ni, traktowani byli jak prywat
na inicjatywa i w takiż sam spo
sób opodatkowywani postanowi
li założyć właśnie stowarzyszenie
artystów estrady, ekskluzywne
i bardzo specjalistyczne. Na to
nie zgodziły się władze. Owszem,
stowarzyszenie
powołano,
ale
znacznie rozszerzono jego zasięg
powołując do życia sekcje spe
cjalistyczne. 'Mamy więc dzisiaj
w SPAM sekcję solistów i dyry
gentów, sekcję pedagogów, sek
cję muzyków orkiestrowych oraz
sekcję publicystów — recenzen
tów. W całym kraju Stowarzy
szenie nasze liczy około 1800
członków.
— Z podziału na sekcje wi
dać, że brak tutaj kompozyto
rów. Czy Związek Kompozyto
rów jest organizacją o zupełnie
innym profilu, niż SPAM?
— Związek Kompozytorów dzia
ła obok Stowarzyszenia Polskich
Artystów Muzyków. Jest to
związek i ma zupełnie inne pra
wa. W Gdańsku jest Koło
Związku Kompozytorów, które
go prezesem jest prof. Konrad
Pałubicki.
— Zapędziliśmy się w sprawy
natury proceduralnej i organiza
cyjnej. To są, oczywiście, spra
wy ważne, ale chyba nie naj
ważniejsze. Miało być w naszej
rozmowie
przede
wszystkim
miejsce na problemy środowiska
muzycznego. Jaki jest stosunek
władz do gdańskiego środowiska
muzycznego?
— Jak najbardziej miły. Nie
dawno, na przykład, wynikła
sprawa naszego klubu. Centrala
Handlowa Przemysłu Muzyczne
go chciała zabrać lokal, w któ
rym mieści się klub SPAM, aby
zamienić go na magazyn instru
mentów muzycznych. Chciano
klub stamtąd eksmitować. Złoży
liśmy podanie do Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w
tej sprawie. Lokal został przy
dzielony nam. Klubowi nic już
nie zagraża. Ponadto SPAM ma
piękny przywilej, jeśli chodzi o
przydział dodatkowej powierzch

ni mieszkalnej, muzyk ma pra
wo do dodatkowego metrażu, to
jest honorowane przez władze.
— To pozytywy, a jeśli idzie
0 negatywy?
— Jakoś nie widzę, oczywiście,
jeśli pominąć rygory finansowe.
— Co pan ma na myśli?
— Chcielibyśmy, aby imprezy
Stowarzyszenia Polskich Arty
stów Muzyków były tak samo
honorowane jak na przykład im
prezy
Wojewódzkiej
Agencji
Imprez Artystycznych. Przykła
dowo, nie wolno robić imprez
dochodowych. To należałoby ja
koś zmienić. Dotychczas nie wol
no nam wypłacać muzykowi
większego honorarium, niż 500
złotych za koncert, lub wręcz za
cały recital. Ten przepis nie po
zwala nam na angażowanie do
naszych imprez firmowych arty
stów. Zlikwidowanie tej granicy
otworzyłoby rynek dla artystów.
Na każdym zjeździe SPAIM wie
le i ciągle mówi się o tym, że
nasi muzycy nie mają możliwo
ści koncertowania w kraju. Ina
czej problem ten rozwiązuje fil
harmonia, tam obowiązują zu
pełnie inne przepisy.
— Uściślijmy tę sprawę, jako
że idzie o pieniądze.
— Budżet Zarządu Oddziału
SPAM wynosi 20 tys. złotych.
Po uregulowaniu innych potrzeb
jesteśmy w stanie zorganizować
w ciągu całego roku zaledwie
25 koncertów i to nie na takim
poziomie, nie z takimi wyko
nawcami, jakich byśmy sobie
życzyli i na jakich środowisko
nasze zasługuje.
— 25 koncertów w roku to
dość dużo. Z pańskich słów, pa
nie docencie, wynika, że szacuje
pan to jako liczbę małą. Czy
jest tak wielkie zapotrzebowa
nie na muzykę żywą w okresie
totalnego panowania elektronicz
nych, mechanicznych, radiowych
1 telewizyjnych środków odtwa
rzania muzyki i to od razu w
wykonaniu bezbłędnym i na
najwyższym poziomie?
— Zawsze uważałem, że szyb
ko minie epoka muzyki hałaśli
wej. Chyba nawet już mija. Je
szcze, zobaczy pan, dożyjemy
czasów, kiedy jeden cieniutki,

skromny głos fletu będzie w sta
nie zachwycić człowieka. Jestem
też zdania, że minie epoka mu
zyki mechanicznej. Dzisiaj już
coraz więcej ludzi zdaje sobie
sprawę z tego, że nie można po
stawić znaku równości między
muzyką z taśmy, radia, czy pły
ty a żywą muzyką. W każdym
koncercie słuchaczowi udziela się
napięcie wykonawcy,
którego
uwaga jest skoncentrowana na
tym, aby wykonać utwór możli
wie dobrze, bezbłędnie, aby się
nie pomylić. A przecież rzadko
się zdarzają koncerty, czy reci
tale, gdzie wykonawca nie po
mylił się ani razu. Można mó
wić o pewnego rodzaju drama
turgii koncertu.
Natomiast wT
wielkich
radiowych
studiach,
pięciominutowe utwory muzy
czne nagrywane są przez kilka
godzin, aby później w montażu
dać owe pięć minut absolutnie
bezbłędnej muzyki. Każda do
skonałość nuży, trudno oprzeć
się wrażeniu monotonii, zanika
pierwiastek bezpośredniego kon
taktu z wykonawcą, nie będzie
bowiem żadnych niespodzianek,
taśma przeleci ’ dokładnie we
dług regulacji. W Ameryce za
częło się to wcześniej, u nas ob
serwuje się to od paru miesię
cy — nawrót do muzyki żywej.
Sale koncertowe wcale nie świe
cą pustkami. Bacha „Pasja we
dług świętego Mateusza” cieszy
się
ogromnym
powodzeniem,
koncerty idą przy pełnej sali. W
tej sytuacji należałoby pomyśleć
o rozszerzeniu możliwości kon
certowych. Jest w czasie sopoc
kiego lata festiwal piosenki, dla
czego nie ma jakiegoś odpowied
nika w postaci wysokiej klasy
imprezy dla miłośników muzyki
poważnej?
— Słusznie, turyści sopoccy to
nie tylko pstre nastolatki. Ale
w tym roku jest (ciekaw jestem
czy dojdzie do skutku?) propo
zycja Jerzego Katlewicza, aby
zorganizować w czasie sopockie
go lata, festiwal oper polskich.
Poza tym brak na Wybrzeżu od
powiednich sal koncertowych.
— Nic podobnego. Na przykład
w Sopocie jest świetna sala kon
certowa w Grand Hotelu, która

nie wiem dlaczego zeszła do ro
li sali dansingowej. Tam właś
nie imprezy muzyczne w czasie
sezonu letniego miałyby kolosal
ne powodzenie. Proszę pana, ta
sala ma świetne tradycje. W la
tach 1945—1955 gościła najwy
bitniejszych artystów.
— Kto powinien się tym za
jąć?
— Dzisiaj tą sprawą mogła
by się zająć tylko filharmonia.
Bo widzi pan, na terenie kraju
brak menagera, zajmującego się
tymi sprawami. Dla zagranicy
jest „Pagart”, dla kraju nie ma
nikogo. Kilkakrotnie na terenie
Stowarzyszenia Polskich Arty
stów Muzyków padała propozy
cja stworzenia Krajowego Biura
Koncertowego, jakoś propozycja
ta nie doczekała się realizacji.
Nie wiem doprawdy, dlaczego.
Utworzenie
takiej
instytucji
otworzyłoby większe szanse dla
muzyków w ich własnym kraju,
a przy sprzyjającym klimacie dla
muzyki żywej, wyszłoby naprze
ciw potrzebom społeczeństwa.
Jest bowiem teraz okres, kiedy
koncerty takie miałyby powodze
nie, tymczasem nie jesteśmy
przygotowani na to, aby temu
powodzeniu wyjść naprzeciw.
">^Panie prezesie, jest pan
również dziekanem, pedagogiem
Wyższej Szkoły Muzycznej w
Gdańsku. Który z problemów
naszego szkolnictwa muzycznego
uważa pan za najbardziej ważki?
—■ Chyba sprawę rekrutacji do
odpowiednich specjalności. Wię
kszość młodych muzyków wybie
ra fortepian. Mamy wielu wy
bitnych pianistów, którzy nie
mogą zrealizować ani swego ta
lentu, ani swoich możliwości
koncertowych.
Najlepiej scha
rakteryzował to jeden ze szwaj
carskich menagerów, który po
uzyskaniu wysokiej, międzyna
rodowej nagrody przez wybitne
go polskiego pianistę, odmówił
jemu
organizacji
koncertów
„Kulków”
—
stwierdził
—
mógłbym zaangażować jeszcze
trzech, ale pianisty ani jednego.
Młodym^ ludziom trudno nawet
doradzać
wybór
specjalności.
Czują się dotknięci.
Rozmawiał Jan Tetter
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(rzecz o Władysławie Licy)

Mieczysław Czychowski
Przed kilkoma laty w oknie
któregoś sklepu CPLiA, nie pa
miętam już w Sopocie czy w
Gdańsku, zwróciły moją uwa
gę rzeźby o zdeformowanych,
wydłużonych twarzach, niepro
porcjonalnych w stosunku do
reszty tułowia. Nie znałem au
tora, ale można się było domy
śleć, że jest to ktoś ze wsi za
przyjaźniony z drewnem, ktoś,
kto w olszowym klocku otwiera
melancholijny
świat
ludzkich
przeżyć, nieco smutny z piętnem
cierpienia, świat skupiony z tą
godnością patriarchów i świę
tych. Szczególnie zafrapowała
mnie forma tych rzeźb, prostych,
statycznych tak innych niż te,
które oglądałem na rozstaju dróg
leśnych i polnych rodzimych
Kurpi. Frasobliwe i święte
riany omszałe siedzą jeszcze do
dziś w swoich budkach od Ka
dzidła po Myszyniec i dalej na
drodze ku Czarni. Co rok jest
ich mniej, a i bogoroby w pusz
czy zielonej wymierają. Umie
ra tradycja majstrów ciesiel
skich co to umieli stawiać pięk
ne domy, drzwi wyczarować
zmyślnie z deseczek i obramienia
okienne wyrzezać w rośliny i ja
skółki.
Jestem teraz w Czarnej Wo
dzie, w odwiedzinach u rzeźbia
rza Władysława Licy. Słońce wy
jaśniło ciemny las świerkowy
i powietrze rześkie pachnie ży
wicą. Inny tu las, niż w Puszczy
Zielonej. Inny krajobraz. Brzo
zy nie świecą przy drogach, nie
palą się czerwone sosny. Na rów
ninie między łagodnymi wzgó
rzami białe budynki fabryki od
cinają się od szarego tła pól.
Granatowy las na horyzoncie a
niżej betonowe ogrodzenia, stosy
drzewa i karczowisk.
Pytamy w dyrekcji fabryki o
rzeźbiarza Licę.
— A jest taki. Mieszka w ho
telu przyzakładowym, w baraku
pod numerem 10, mieszkanie 3.
Zastajemy gospodarza w ne
gliżu.
Kuba mówi: Panie, robimy
zdjęcia.
A Lica: Panie, muszę się ubrać.
Lica patrzy na mnie. Po chwi
li: A, to pan. Poznaję. Nie pra
cuje pan w Cepelii?
— Robię co innego.
— Jak pan był, to było ina
czej.
Za rzeźbę od pół roku nie
przysyłają mi pieniędzy.
— Musi pan pojechać, popy
tać się. Może się gdzieś zagubi
ła.
Kuba mówi: Panie Lica, weź
pan dłutka i chodźmy.
Sam zabiera drewniany mło
tek. Podjeżdżamy do świetlicy
przyzakładowej gdzie aktualnie
eksponowana jest wystawa 70
rzeźb autora. Rzeźby są różnej
wielkości. Poustawiane na sto
łach okrytych czerwonym płót
nem. Leżą przy nich katalogi,
wydawnictwa regionalne z re
produkcjami prac Licy i innych
twórców. Kuba przynagla — Ty,
artysta, wybierz coś. Pokaż któ
re. Zabierają. Idą pstrykać w
plenerze. Zostaję w świetlicy z
pania Zakrzewską, bibliotekarką
i
jednocześnie
kierowniczką
świetlicy.
— Wystawa cieszy się powo
dzeniem. Przychodzą wycieczki.
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Pytają. Objaśniam. Biografię ar
tystyczną pana Licy znam na
pamięć — mówi kierowniczka.
— Czy odbywają się u was
imprezy innego typu np. z pisa
rzami, aktorami — pytam.
— Niestety nie mamy szczę
ścia od 17 lat, bo tyle istnieje
zakład. Żaden pisarz nas nie od
wiedził.
— Piepka również?
— Również.
— To niemożliwe — mówię.
— Przyczyny należy upatry
wać w fatalnym rozkładzie po
ciągów i autobusów.
Zapewniam, panią Zakrzewską,
że namówię’ Teatr przy Stoliku
na spotkanie w Czarnej Wodzie.
Obiecuję .również podrzucić wy
stawę swoich temper i rysun
ków.
Kuba
skończył
pstrykanie.
Wychodzimy. Mówię: Strasznie
mnie suszy. Jakieś piwko by
trza lub „kryniczankę”.
Kubę szlag trafia. Wrzeszczy:
— Nie chlaj tyle! Władzy nie
obrażaj. Socjalizm szanuj. Módl
się i żyj jak człowiek.
— Ale go walnęło, myślę so
bie. Nie odzywam się.
Lica zbulwersowany słucha.
— Panie, tu jest sklep spo
żywczy, mówi. Zaraz zaprowa
dzę.
Stoimy z Licą przy oknie. Pi
jemy piwo.
— Ja by chciał tą wystawę
do Warszawy przenieść. Do Do
mu Chłopa.
Tam to coś może
kupią.
— A może
najpierw do
Gdańska — proponuję podchwy
tliwie.
— W Gdańsku, panie nic nie
kupią. Szkoda zachodu. Oni by
tam wszystko chcieli za darmo.
— Ma pan rację, panie Lica.
Ja też myślę, że w Warszawie
będzie lepiej. A co dzieje się z
Pastwą?
— A, siedzi w Wąglikowicach, choruje.
— A może byśmy tam podje
chali. Daleko stąd?
— Ze czterdzieści kilometrów
będzie.
Kuba mówi. A to ja tam by
łem. Psami mnie wyszczuli.
— Stryj
dziwny. Nie lubi
obcych — mówi Lica.
Lica jako chłopiec zetknął się
po raz pierwszy z robotą w drze
wie u stryja Pastwy. Pastwa na
leży dziś do rzadkiego rodzaju
rzeźbiarzy ludowych: nie zabiega
o popularność, ani o pieniądze
ze swej pracy. Początkowo coś
niecoś dostarczał do Cepelii, ale
przewlekająca się choroba i po
deszły wiek utrudniły mu pracę.
Kiedy objąłem funkcję kierow
nika artystycznego w Spółdziel
czym
Zrzeszeniu
„Artregion”,
cena detaliczna świątka była
żałośnie niska. Mały, frasobliwy
kosztował 80 złotych. Jeśli odli
czyć od tego 36% narzutu, po
zostaną zaledwie grosze. W tym
okresie niewiele więcej otrzymy
wali za swoje rzeźby również
Lica, Boguszyński i inni. Trzeba
powiedzieć, że Lica jako czło
wiek młody, jest najbardziej
aktywnym rzeźbiarzem znanym i
cenionym, nie tylko w swoim re
gionie, ale przede wszystkim w
Warszawie w Ośrodku Sztuki
Nieprofesjonalnej, wśród znaw
ców i zbieraczy prymitywu lu

dowego. Jego prace znajdują się
w wielu zbiorach muzealnych.
Lica jest rzeźbiarzem bardzo
dziwnym, bardzo swoistym, od
rębnym i charakterystycznym.
Dziwnym, gdyż świat jego wyo
braźni zaludniają postacie z po
granicza snu, baśni i rzeczywi
stości. Postacie o twarzach peł
nych smutku, napiętnowane nie
kiedy cierpieniem. Jest bardzo
swoistym, odrębnym, gdyż de
formacja twarzy ludzkiej wynika
z lirycznego „ja”. Charaktery
stycznym — gdyż Lica modelu
jąc klocek rozrzeźbia go najczęś
ciej jednostronnie, tworzy ro
dzaj płaskorzeźby o silnie zazna
czonym, ciętym rysunku i wklę
sło wymodelowanej formie, co w
efekcie daje mocne 1 kontrasty
światła i cienia. W tego rodza
ju rzeźbie, dekoracyjne, faktu
rowe zróżnicowanie płaszczyzny
jest rzeczą niezbędną. U Licy do
minuje pewien schemat postaci,
pewien typ twarzy o różnych za
barwieniach uczuciowych. Można
by sądzić, iż artysta nie posiada
zmysłu obserwacji i zdolności
myślenia syntetycznego poprzez
formę, ale byłby to zarzut nie
słuszny,
krzywdzący
autora.
Wyobraźnia Licy, rzeźbiarza —
poety jest bardzo bogata, sub
telna. Rządzi się własnymi pra
wami i nie wolno w nią ingero
wać. Schemat rzeźbiarski Licy
akceptowany
i
utrzymywany
przez niektórych rzeczoznawców
cepeliowskich, jako w niczym nie
podlegający zmianom styl, wy
daje mi się rzeczą dyskusyjną,
niebezpieczną, ograniczającą in
wencję twórcy. W konsekwencji
grozi rutyną i skostnieniem.
Tendencje
komisji handlowej
Zrzeszenia „Artregion” szły czę
sto w tym kierunku, aby prak
tycznie utwierdzić autora w prze
konaniu produkcji seryjnej, nie
dopuszczając do żadnych zmian.
Pamiętam, że kiedy Lica do
starczał rzeźbę pełną, przestrzen
ną, ekspresyjną, ciętą swobod
nie z wyczuciem formy — od
rzucono ją, pod zarzutem, iż po
siada zadziory i nie jest wygła
dzona, jak gdyby gładkość mo
gła świadczyć o jej wartości.
Lica, tak naprawdę, rzeźbi od
trzech lat. Przez ten czas zdą
żył wypuścić w świat około 1700
postaci.
Za dużo, jak na ten
krótki okres. Rezygnując z wy
uczonego zawodu zduna poświę
cił się całkowicie rzeźbie. Dla
Licy praca artysty jest czymś
więcej, niż tylko zawodem zwy
kłego rzemieślnika; właśnie przez
angażowanie się wewnętrznie,
duchowo, w sprawy ludzkie.
Zbyt niskie ceny jakie otrzymy
wał dotychczas za swoje rzeź
by, musiał z konieczności wy
równywać, ilościowo wzmożoną
produkcją. Taka sytuacja musi
się odbić fatalnie na twórczości.
Na Komisji Ocen Artystycznych
zarzucono Licy zbyt daleko idącą
szkicowość, pośpiech i bylejakość. (Moim zdaniem zarzut był
słuszny). Na drugi raz Lica do
starczył prace o wiele ciekaw
sze, niektóre rozrzeźbione dookolnie, zwłaszcza te z cyklu
„rodziny”, jednak uczciwa wy
cena ich była trudna.
Na Komisji Handlowej powie
działem wprost, iż nie można
rzeźby kupować i sprzedawać

jak kartofle. Ktoś z handlowców
zauważył: „Jeśli podniesiemy ce
nę, zmniejszy się szansa sprzeda
ży”. Odpowiedziałem, że u nas,
jeśli ktoś na rzeźbie się nie zna,
nie kupi jej za 100 zł, ale zbie
racz i miłośnik prymitywu za
płaci 700 zł. Teraz dodam jeszcze:
Cepelia wcale na rzeźbie nie
musi zarabiać. Wystarczy, jeśli
będzie propagować i upowszech
niać uczciwą sztukę. Ostatecznie
nie jest tych rzeźbiarzy na Po
morzu, aż tak wielu. Na pal
cach jednej ręki można ich poli
czyć.
Sytuacja, w jakiej poznałem
osobiście Licę, była dla niego,
a również i dla mnie wyjątko
wo kłopotliwa, ale nie bezna
dziejna. Przyjechał do Zrzeszenia
z Wdzydz Tucholskich zmęczony
podróżą. Przywiózł rzeźby. —
Panie — mówi — bezradny jak
dziecko. Przysłali mi takie papie
ry do napisania. (Były to arkusze
kalkulacyjne). Co ja mam z tym
zrobić, gdzie i co napisać, nie
wiem.
Ja też nie wiedziałem, jako, że
byłem nowo upieczonym pra
cownikiem. Ale koleżanka pomo
gła. Rozgadaliśmy się.
— Mnie, panie, z Warszawy
piszą. Z muzeum chcą moje
rzeźby — mówi Lica.
I na dowód, że tak jest, wyj
muje portfel pełen zaświadczeń
i karteluszek. Przekłada, szuka.
Czytam: „Spółdzielcze Zrzeszenie
Wytwórców i Chałupników itd,
itd.” — To pismo od nas —
mówię. Lica kładzie portfel na
biurku, szuka po kieszeniach.
— Chyba zapomniałem — od
powiada. — To pismo z Warsza
wy zostało w domu.
— No niech tam, pocieszam go.
Ważne, że ma pan wypełnione
arkusze.
Bywało
później,
iż razem
chrzciliśmy rzeźby na miejscu,
bo trzeba wpisać tytuły, aby się
na Komisji Ocen nie pomieszały.
Ostatnio dyrekcja Fabryki Płyt
Pilśniowych w Czarnej Wodzie
zainteresowała się twórczością i
osobą Licy.
Udostępniono mu
przyzakładową pracownię i ma
teriał rzeźbiarski, zapewniono po
kój w hotelu. Ta wspaniałomyśl
na pomoc dyrekcji fabryki dla
twórcy ludowego jest realizacją
społecznego mecenatu nad sztu
ką i powinna być stawiana, jako
przykład dobrze pojętej sprawy.
W tym miejscu znów przypo
mniał mi się Apolinary Pastwa,
jego Chrystus w cierniowej ko
ronie z Muzeum Etnograficznego
w Pałacu Opatów w Oliwie,
rzeźba o wielkim wyrazie ducho
wym i wyjątkowych wartościach
artystycznych.
A może by Spółdzielcze Zrze
szenie „Artregion” w Sopocie i
Regionalne Biuro Sprzedaży Ce
pelia w Gdyni, przedsiębiorstwa,
które de facto zarabiają na
twórczości ludowo-artystyczne j,
ufundowały mistrzowi z Waglikowic, stypendium twórcze. Na
tomiast Muzeum Regionalne w
Gdańsku zaopiekowało się jego
twórczością, organizując retro
spektywną wystawę jego twór
czości. To również byłaby forma
społecznego mecenatu, a jedno
cześnie ludzka pomoc wspania
łemu twórcy, który wT pełni na
to zasługuje.
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POFANTAZJUJMY
Z Kosmosu nadeszły sygnały
radiowe. Martin Ryle, chłodny
Brytyjczyk a w dodatku profe
sor uznał, że mogą to być sy
gnały z jakiejś nieznanej pla
nety, na której — być może —
istnieje cywilizacja. Dzieli nas
od niej — obliczył profesor —
drobne 200 lat świetlnych. Na
desłanie tych sygnałów przez
nieznane istoty świadczyłoby o
ich kompletnej ignorancji sto
sunków na Ziemi — inaczej nie
zaczynaliby z nami. Może zresz
tą mają podobną naturę i po
dobne porządki?
Pomnóżmy te 200 lat przez
365 X 24; teraz jeszcze przez
60 i jeszcze raz przez 60 a otrzy
mamy ilość sekund mieszczą
cych się w tych 200 latach. Na
tym nie koniec, bo każdą se
kundę trzeba zwielokrotnić trzy
sta tysięcy razy a wówczas
otrzymamy przybliżoną ilość ki
lometrów dzielących nas od na
dawców sygnałów. Może zresztą
rachunek przeprowadzać trzeba
inaczej? Nie jesteśmy, ani astro
nomami, ani fizykami, ani też
matematykami. To zwalnia nas
od szczegółów.
Do niedawna zresztą fantaści byli odkrywcami nieznanych
światów, teraz role się odwró
ciły — odkrycia uczonych prze
rosły możliwości ludzkiej fan
tazji. Spróbujmy, mimo to, udać
się w podróż na ową nieznaną
planetę. Zostawmy naszą nie
uporządkowaną Ziemię, na któ
rej nie potrafimy sobie załatwić
elementarnych
spraw, takich
jak głód dwóch trzecich ludno
ści i wojny. Tak samo przecież
wyrzynali się nasi przodkowie,
kiedy Kolumb na dworze hisz
pańskim pokazywał swe sztuczki
z jajkiem: Nie wiemy, choć mo
że i to zostało już obliczone, ja
ki odsetek naszych przodków z
Europy przymierał głodem, kie
dy odważny genueńczyk docie
rał do brzegów Nowego Świata.
Wiek nasz nakazuje odrzucenie
wszelkich fatalizmów, ale jak
dotąd nic nie wskazuje na to
byśmy się mieli odmienić.
Spróbujmy zatem opuścić tę
naszą planetę, bo w zdobywaniu
(nie w podboju) można znaleźć
piękno i smak życia. Ba, ale jak
to zrobić, skoro ludzka stopa nie
skaziła jeszcze nawet Księżyca?
Zostawmy Księżyc w spokoju,
popatrzmy na inne przeszkody.
Pierwsza to czas, w jakim ma
my lecieć. Medycyna nie sprolongowała nam jeszcze życia do
200 lat. Z pomocą przychodzi
nam fizyka. Einstein proponuje

V_______________
Fot. Zygmunt Grabowiecki

nam swoje E — mc2, w którym
mieści się pojęcie względności
czasu. Niektórzy nawet już dzi
siaj proponują wczasy w Kosmo
sie, gdzie będzie nam przybywa
ło znacznie mniej lat, niż na
Ziemi. To już jest coś.
Cóż, kiedy ten sam Einstein
burzy nam wszystko zabraniając
nam naruszyć barierę prędkości
światła. Te 300 tys. km/sek., to
wszystko, co możemy wyciągnąć
jadąc do nieznajomych kosmicz
nych radiowców. To mało, tak
mało, że potem nie wiedzielibyś
my, co z sobą począć. Czyli ko
niec naszej podróży? Chyba jed
nak nie. Oto polski uczony z
Gliwic
Tadeusz
Kochmański
podważa einsteinowską
teorię
względności. Wprowadza nami
zamęt, w naszych rachubach na
zmienność pojęcia czasu w Kos
mosie, ale nie oznacza to wcale,
że możemy tam żyć dłużej. Bar
dzo interesujące propozycje skła
da nam prof. Freinberg z USA. I
on podważa teorię względności,
ale od innej strony. Wcale nie
prawda — powiada — że nie ist
nieją cząstki szybsze, niż pręd
kość światła. Cząstki takie — do
rzuca — istnieją, tylko myśmy
ich jeszcze nie odkryli. One
zresztą nigdy nie zejdą poniżej
300 tys. km/sek.
No więc, co... Pofantazjujmy.
Zaprzęgnijmy te cząstki o ponadświetlnej szybkości, dosiądźmy
ich a wtedy sprawa jasna: nasza
minimalna szybkość do przyja
ciół z innej planety będzie wy
nosiła, tyle ile przebiega pro
mień światła. A maksymalna?
To nas w tej chwili nie intere
suje, zresztą i tak nie potrafili
byśmy określić tej prędkości.
Jedno jest tylko pewne — ła
miemy barierę światła i mknie
my w Kosmos. Rzecz tylko w
tym, że w trakcie przekraczania
tej bariery możemy przyjąć zu
pełnie inną1 jakość, możemy się.
stać zupełnie czymś innym, niż
jesteśmy. Nad tym, by tak się
nie stało długo jeszcze nałamią
sobie głowy uczeni. To co mówi
Feinberg na razie jest tylko teo
rią. Uczony, podobnie jak prof.
Kochmański, jest w trakcie udo- [
wadniania swojej hipotezy. Czy
zdoła ją udowodnić? Zobaczymy.
Na razie możemy odbywać fan
tastyczne podróże do autorów
kosmicznej sensacji. A może oni
swój świat lepiej urządzili od
naszego? Możebyśmy się tam
czegoś nauczyli? Sądzę, że na
szych obyczajów im nie zawie
ziemy.
DES
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Bogna Jakubowska

W KRĘGU
DAVIDA
„Dla historyka portretu samo badanie »życia form« artystycz
nych wystarczyć nie może. Śledzenie okoliczności powstawania
wizerunków przenosi go w środowiska-odległe w przestrzeni i w
czasie, porusza ciekawość stosunków społecznych, politycznych,
towarzyskich, tego wszystkiego co składa się na »moment histo
ryczny«, który był scenerią konkretnego zamówienia”...
Tymi słowami charakteryzuje różnorodność poszukiwań histo
ryka sztuki Andrzej Ryszkiewicz, autor wydanej przed kilku mie
siącami książki „Francusko — polskie związki artystyczne”. Autor
książki pięknej, w której jak w niewielu publikacjach z dzie
dziny badań nad sztuką odsłonięty jest warsztat pracy naukow
ca. Pracy wieloletniej, odchodzącej w bardzo odległe dziedziny
życia badanej epoki, żmudnie doszukującej się istoty owego „mo
mentu historycznego”. Przekraczała ona stale granice Francji
i Polski, w poszukiwaniu konkretnych dzieł kierowała się ku
galeriom i magazynom muzeów, ku prywatnym kolekcjom, na
które niekiedy tylko przypadek mógł naprowadzić. I wśród któ
rych niejedno jeszcze z dzieł pozstało nieznane, obwarowane ekskluzywnością europejskiej society. Poszukiwania te złożyły się na
jakże barwny i urozmaicony obraz malarstwa przełomu XVIII
i XIX wieku. Poszczególne wątki składające się na książkę prze
kazano w formie tak sugestywnej i żywej, że czytelnik odnosi
wrażenie współuczestnictwa z autorem w dokonywaniu kolejnych
odkryć. Zdaje się sam tropić ślady pojedynczych dzieł, przeży
wając emocje jakie przynosi badany obiekt.
Uwaga autora spoczywa przede wszystkim na portrecie. Ale
portret to przecież konkretne osoby, określone nazwiska, które
niejednokrotnie przyszło przypisać malowanemu wizerunkowi po
raz pierwszy. Nieraz też trzeba było odrzucić dotychczasowe
atrybucje artystów i wieloletnią tradycją łączone pewne osobi
stości z obrazem, aby odnaleźć na płótnie zupełnie innego czło
wieka. Chcąc o faktach tych wyrokować pewnie, chcąc błędnie
dotychczas interpretowane informacje uczynić prawdziwymi, na
leżało doskonale poznać życie danego czasu, wykraczając daleko
poza sprawy historii kultury. Autor książki powołuje się stale
na ogromną literaturę fachową, na dzieła historyków i świat
łych dyletantów. Szuka wiadomości o faktach i ludziach w pa
miętnikach Paska i we wspomnieniach Anetki Tyszkiewiczówny,
w powszechnie znanych i w unikalnych dziełach literackich,
wreszcie w przebogatej literaturze epistolarnej, często nigdy nie
publikowanej.
Mimo że pozornie zawężone do krótkiego wycinka dziejów
sztuki było to zadanie niełatwe, jednakże w ostatecznym efekcie
czytelnik ma przed oczami jasny obraz twórczości malarskiej
epoki klasycyzmu. Andrzej Ryszkiewicz barwnie opowiada o tym
czasie, kiedy to Paryż skupiał liczne rzesze artystów, przybywa
jących tam z miejsc daleko położonych poza granicami ówczes
nej stolicy kulturalnej Europy. Dowiadujemy się z jego pracy, że
wśród twórców znaleźli się tam także i Polacy, wspomnimy tu
choćby Antoniego Brodowskiego, Tadeusza Kościuszkę, Józefa
Oleszkiewicza, a z niewiast Annę Rajecką. Ówczesnej sztuce,
a malarstwu szczególnie, patronowała jedna z najbardziej fascy
nujących postaci europejskiej sztuki nowożytnej — Jacques Louis
David. „Był działaczem politycznym, rewolucjonistą, mężem sta
nu, malarzem oficjalnym Rewolucji i Cesarstwa, wreszcie sław
nym banitą politycznym” — mówi o nim Andrzej Ryszkiewicz.
„Związkom tego artysty z Polską, dziełom, które na zlecenie Po
laków wykonał on sam i jego uczniowie, jego polskim wycho
wankom i przyjaciołom, wreszcie wpływowi jaki na naszą sztu
kę wywarł poświęcona jest ta książka”.
Przesuwa się więc przed naszymi oczami galeria niezliczonych
postaci — królów, mężów stanu, wyrafinowanych koneserów
sztuki, artystów i myślicieli, kobiet słynących z zalet nieprze
ciętnej urody, często ozdobionej walorami błyskotliwego umysłu.
Wspomnijmy tu na pierwszym miejscu wielkiego mecenasa króla
Stanisława Augusta, sędziwego Juliana Ursyna Niemcewicza, Sta
nisława Małachowskiego z tekstem Konstytucji 3 Maja w dłoni,
znakomitego kolekcjonera „starożytności” — Stanisława Kostkę
Potockiego, malowanego ręką samego Davida, czy wreszcie piękną
Zofię Zamoyską, słynącą macierzyńskimi cnotami córkę Izabelli
Czartoryskiej z Puław. Potoccy, Lubomirscy, Krasińscy, liczni
wielcy emigranci polscy i podróżnicy, osoby, które doczekały się
obszernych monografii i inne, skąpo przez współczesnych wzmian
kowane, to bohaterowie książki. Zostało po nich wspomnienie
żywe także i dzięki temu, że ich wizerunki utrwalone są na płót
nie. Wspomnienie pięknych rysów Katarzyny Starzyńskiej, piękne
go czynu Pawła Ksawerego Brzostowskiego, bolejącego nad za
gładą Pawłowa, pięknych obyczajów utrwalonych na portrecie
kilkuletniego Zygmunta Krasińskiego w polskim stroju, dosia
dającego wielką karabelę niczym drewnianego konika.
Wszystkie te portrety niezależnie od rodzaju zawartych w nich
treści, nastrojów, wyprowadzają formę artystycznej kreacji ze
sztuki Davida i jego wyznawców. Kierowali ku nim swe kroki
polscy zleceniodawcy i polscy artyści. Lub też odwrotnie, powsta-
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bytki, dzięki czemu stanęliśmy przed faktem istnienia i posiada
nia wielkiego dorobku malarstwa przełomu XVIII i XIX wieku,
który jako taki już zasługiwał na opracowanie. Autor podjął
przed laty pracę, której rezultatem jest rozumienie epoki, do
tychczas tak mało znanej. Jest w tej dziedzinie nie tylko pionie
rem, ale i znawcą pierwszym i ten fakt stanowi rekompensatę
podjętego przed laty trudu. Swojemu czytelnikowi i to zarówno
posiadającemu przygotowanie fachowe, jak i mniej spoufalonemu
ze sztuką pozostawił, poza wielkim bogactwem wiadomości ogrom
ną przyjemność obcowania z tekstem, żywym i wyzbytym nauko
wej suchości, rzadko spotykaną satysfakcję wyniesioną z intere
sującej lektury.

wały w naszej ojczyźnie malowane rękami przybyszów z Fran
cji, wnosząc trwałe wartości w kulturę polską. Obrazy malarzy
francuskich przewożone do kraju zdobiły rezydencje magnackie,
wzbudzały podziw i wskazywały wypracowane już wzory, godne
naśladowania przez naszych artystów. Wędrówki Polaków do
Francji, mające na celu także i artystyczne względy, wprowa
dziły nas z kolei w orbitę kultury francuskiej, czego dowodem
są tak liczne polonica w portretowym malarstwie Francji.
Urzeczenie egzotyką, malowniczością polskiego stroju i obycza
ju, początkowo tylko powierzchowne, staje się głębsze, „podsy
cane przez wydarzenia polityczne, a także przez literaturę i pu
blicystykę, przez teatr i operę wreszcie”. Andrzej Ryszkiewicz
wydobywa w swej książce każdy, nawet najmniejszy ślad zro
zumienia naszej sytuacji i sympatii francuskich dla nas. Stąd
obok konkretnych, naukowych rozważań, obok całego przebogate
go aparatu erudycyjnego, znalazło się jeszcze miejsce na bardziej
osobistą, a więc i bardziej emocjonalną relację tematu. Przypo
mnijmy tu za autorem projektowane przez Davida rewolucyjne
stroje obywateli francuskich, do których wprowadził on czerwo
no-białe rogatywki, „polskie pasy, buty z cholewami i szame
runki”; najsłynniejsze drzewo w ogrodzie Palais Royal, nazwa
ne „arbre de Cracovie”, czy Cafe Polonais w jednym ze skrzydeł
pałacu.
O Davidzie współcześni mówili, że „był największym malarzem
Francji, a może i Europy”. O jego najgłośniejszym sponad pięciu
set uczniów — Antoine Gros’sie powie zaledwie kilkanaście lat
temu Pierre Levedan, że „jest spośród wszystkich ofiar Davida
najsławniejszym malarzem”. Nie dziwią nas dziś te surowo sfor
mułowane słowa. Opinia o malarstwie Davida i stworzonego prze
zeń kierunku nie jest ustabilizowana. Ten, któremu przypadło
zrewolucjonizować malarstwo swego czasu, szybko popadł w za
pomnienie. W Polsce osoba jego była zapewne dłużej popularna,
jako tego, który wcielał w swoich obrazach napoleońską ideę i le
gendę. Ale i ona osłabła z latami i dziś nawet wśród specjalistów
twórczość ta nie budzi większego zainteresowania. Stała się przy
kładem wszelkiego zaprzeczenia cech malarskości w malarstwie.
Bohaterów płócien zwykło się przyrównywać bardziej do nama
lowanych rzeźb antycznych, odnalezionych w ruinach Herculanum
i Pompei, aniżeli do żywych ludzi.
Potrzebę skontrolowania naszego stosunku do twórczości klasycystów uzasadnił w swej ostatniej książce Andrzej Ryszkiewicz
nad wyraz przekonywająco, mimo że właściwie nie podejmował
polemiki z „przeciwnikami”. Latami, pieczołowicie gromadził za

1. Francois Xavier Fahre — Portret Michała Skotnickiego
2. Antoine Watteau — Polka
3. Jacques Louis David — Portret Stanisława Kostki Potockiego
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Jan Parandowski w „Alchemii
słowa”:
„Pisarz wypełnia po
wszechną tęsknotę, by wyrazić
siebie i swój świat i w tym ule
ga przyrodzonemu impulsowi na
tury ludzkiej, lecz zarazem staje
się niejako rzecznikiem tych,
którzy nie mogą i nie umieją
się wypowiedzieć”. A to co na
pisze trwa wśród nas, jak ów
mit z marzeń naszych, na złe
i dobre czasy, żyje często włas
nym życiem, przenika naszą co
dzienność i choć jest z życia,
często to życie podąża za nim.
Literatura jest świadectwem ży
cia, co nie o,zmacza, że jest jego
odbiciem, ale życie często, zbyt
często w zwierciadle literatury
się odbija. Opisany kwiat nie jest
już kwiatem (określonej klasyfi
kacji przyrodniczej), ale kwiat
ten, żywy — z ogrodu, z łąki,
z wazonu, chce kwitnąć i pysz
nić się kolorem, kształtem i za
pachem tak jak ten z wiersza
poety. To my odbiorcy, chcemy
temu żywemu, nadać piękno lite
rackiej przenośni.
Róża darowana dziewczynie, nie

jest już tylko kwiatem — rośliną,
ale przejmuje uczucia chłopca,
który pełen lirycznego uniesie
nia przekazuje swoje najlepsze,
najpiękniejsze słowa (np. z poe
zji) wraz z kwiatem. Mówiąc:
„różo,
różo...”
przywołuje
on
dziewczynę, a nie roślinę; kwiat
przybiera twarz dziewczyny, jego
myśli są przy niej. „Różo, różo...”
Kiedy pisarz tworzy swój utwór
— wiersz, powieść czy dramat,
nie' zdaje sobie sprawy, jakie
życie wypełni jego utwór. Może
właśnie ktoś piękny będzie re
cytować jego wiersze, a może
oszust zacytuje zdanie z jego po
wieści, by wprowadzić w błąd
swoją ofiarę. Może jego wiersz
uczyni ordynusa czulszym, sub
telniejszym, a może jego opowia
danie uczyni kogoś cynikiem. I
cóż może pisarz? Komentować?
Nie dojdzie już napisanych słów,
nie wiadomo kto potrzebuje jego
„pomocy”, objaśnień i gdzie biec
ze słownikiem metafory przekła
dającym na język codziennej in
formacji? Ot, i tragedia pisarza,
któremu nie udało się w pełni

»wypowiedzieć”,
gdy
dynamit,
Życie literatury jest więc nie
owe „kwiaty w armatach” zaczy
bezpieczne, ale ratunkiem pisarza
nają siać zniszczenie. Miast pod
przed zwątpieniem, jest żywa re
nieść człowieka z klęczek — rzu
akcja czytelnika. Wtedy zaczyna
cają twarzą do ziemi, miast rzu
wierzyć, że coś z tego co pisze
cić na klęczki grzesznika — chro
zaczyna docierać do świadomości
ni go obojętnością.
drugiego
człowieka.
Narzuca
Gdy pisarz nie staje się rzecz ^świadomość własną innej, staje
nikiem ludzi, gdy nie udało mu
się jak legendarny stwórca, który
się
wypowiedzieć
w
imieniu
w ulepiony posąg tchnie nowe, bo
człowieka, wtedy czytelnik po
inne życie.
szuka prawdy przeżyć w życiu —
■Odpowiedzialność twórcy, tego
w swoim, w życiu swoich bliź
najbardziej
dydaktycznego rze
nich. Fascynacja życia może za
miosła artystycznego jest wielka.
stąpić literaturę, ale kiedy czło
Choć i tak utwór będzie rezonowiek nie jest zbyt wyczulony na
wać z czasem i wydarzeniami
zdumiewający
fenomen
życia,
współczesnymi
z
czytelnikiem;
wtedy' zaczyna działać w kierun
utwór przejmie dźwięk struny do
ku nasycenia życia wydarzeniami
tykanej inną dłonią. Więc może
rekompensującymi.
Przeważnie
ocalenie leży w wierności sobie,
są to działania bohaterskie w
w wiarę swoich ideałów, by
pracy, w walce z przyrodą, z ży
świadectwo, które daje pismem
wiołem, z własną słabością. Ale
nie dało się oddzielić od • jego
może wyjść z łomem na ciemną
świadomości. Jak nie da się od
dzielić książek Joyce’a Prousta,
ulicę, w gromadzie siąść do za
stawionego
wódką
stolika
—
Kafki, Dostojewskiego, od ich
„wielkie skoki”, „napady”, zbrod
wyobraźni o otaczającym ich lub
nie i inne niebezpieczne zabawy
przeszłym święcie.
w „używanie życia”. Wszak żyje
się tylko raz!
BERNARD
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Od redakcji: 28 marca minęło 100-lecie urodzin Maksyma Gorkiego —
wielkiego pisarza, którego twórczość zrosła się w świadomości Czytelni
ków z dziejami rewolucji socjalistycznej i wywarła wpływ na dalszy roz
wój literatury radzieckiej. Redakcja nasza, korzystając z pobytu w gdań
skiej WSP rusycysty Borysa Bugrowa, publikuje niniejszy szkic jego
pióra o współczesnych zjawiskach w prozie radzieckiej.

Borys Bugrow
MAKSYM GORKI
Rys. W. Pietrow

(Leningrad)

BUŁGARÓW, PŁATONOW I MŁODZI
(nowe w prozie radzieckiej)
Na wstępie chciałbym podziękować Redak
cji „Liter” za uprzejme zaproszenie mnie na
łamy czasopisma. Pragnąłbym podzielić się
z Czytelnikami swymi wrażeniami z lektury
najnowszej prozy radzieckiej. Z całej masy
powieści i opowiadań, które pojawiły się w
przeciągu ostatnich paru lat na łamach cza
sopism radzieckich, albo, które wyszły w od
dzielnych wydaniach — pragnę zwrócić uwa
gę Czytelników na kilka, najbardziej intere
sujących i napisanych z talentem utworów
w których, jak mi się wydaje, wyraziły się
główne tendencje rozwojowe literatury ra
dzieckiej obecnego etapu.
Na początku naszych rozważań należało
by podkreślić, że współczesna literatura ra
dziecka nie ogranicza się jedynie do utwo
rów napisanych w dniu dzisiejszym. Obej
muje ona książki napisane nieraz wiele lat
temu, lecz w swoim czasie nie opublikowane,
książki, którym dane było ujrzeć światło
dzienne zupełnie niedawno. Jedną z najbar
dziej charakterystycznych cech współczesne
go ruchu literackiego, związanego ściśle z
rozwojem całej radzieckiej kultury, jest bo
wiem swoiste odrodzenie i powrót do aktyw
nego życia wielu wartości, które były prze
kreślone w latach kultu jednostki. Proces
ten charakteryzuje prawie wszystkie sfery
współczesnej sztuki, a w tej liczbie również
i literaturę. Dziś ujawniają się w niej te
imiona, które chociaż i były znane w po
przednim okresie, to z reguły stawały one
przed czytelnikiem w subiektywnym oświe
tleniu. Twórczość tych artystów — przeży
wając obecnie jakby drugie swe stworzenie
— żyje na równych prawach z utworami
wszystkich pisarzy radzieckich i okazuje
znaczny wpływ na życie literackie.
Pierwszym wśród tego grona powinien być
wymieniony Michaił Bułgakow. Twórczość
tego wybitnego prozaika i dramaturga lat
dwudziestych i trzydziestych jest wymo
wnym przykładem na to, jak nielekką dro
gę miała literatura radziecka, jak skompli
kowaną i splątaną była jej historia, kiedy
obok tragicznych — sąsiadowały momenty
wzniosłe. Powołany do życia przez rewolucję
artysta pisał o rewolucji i prowadzony tem
peramentem satyryka, wypowiedział nieubła
ganą walkę wszelkim przejawom starego, ja
kie jeszcze pozostało w rzeczywistości poru
szonej socjalnym kataklizmem, ujawniając
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jego śmieszne i odrażające cechy. W powie
ści „Biała gwardia” Bułgakow pisał o woj
nie domowej i o inteligencji rosyjskiej, wni
kając w jej tragiczne rozbicie i haniebny
koniec tych jej przedstawicieli, którzy zna
leźli się za granicami swej ojczyzny, nie tra
cąc jednak wiary w siłę moralną rosyjskiej
inteligencji i w jej przyszłość. W „Powieści
teatralnej” ukazał Bułgakow smutny los ar
tysty porażonego tym samym złem i obłudą,
przeciw czemu początkowo była skierowana
jego broń. Bułgakow nie chcciał i nie mógł
patrzeć na życie obojętnym okiem, zawsze
pragnął aktywnie współdziałać w tworzeniu
nowego, zajmując pozycje człowieka walczą
cego z faktami bezideowości i służalstwa,
nieuczciwości i dwulicowości. W rezultacie
pisarza obwiniono w tym, że solidaryzuje się
z emigracją i oczernia nową inteligencję
twórczą, a imię jego na długi okres zostało
wykreślone z historii literatury radzieckiej.
Dziś czytelnik otrzymał możliwość stosun
kowo wielostronnego zaznajomienia się z do
robkiem twórczym Bułgakowa. Zaraz po wy
daniu zbioru jego sztuk i tomu prozy, w któ
ry weszły takie utwory, jak „Biała gwardia”,
„Powieść teatralna”, „Życie pana Moliera”
i parę innych utworów — w czasopiśmie „Mo
skwa” (Nr 11, 1966 r. i nr 1, 1967 r.) został
opublikowany jeden z najlepszych utworów
Bułgakowa: powieść „Mistrz i Małgorzata”,
nad którą pisarz pracował przez ostatnie
dwanaście lat swego życia, zaczynając od
1928 roku. Niepowtarzalny bułgakowski ta
lent — talent satyryka, fantasty i realisty,
doskonale znającego sztukę psychologicznej
penetracji wnętrza człowieka, ujawnił się w
„Mistrzu i Małgorzacie” w harmonijnej je
dności. Właśnie w ostatnią powieść Bułga
kow włożył całe swe wewnętrzne bogactwo,
umiejętność satyrycznego widzenia, nieujarzmioną fantazję idącą w prostej linii od tra
dycji gogolewskiego „Nosa”.
W swej wewnętrznej konstrukcji powieść
oparta jest na paradoksie: u podstaw „Mi
strza i Małgorzaty” leżą dwie przeciwstawne
płaszczyzny. W części historycznej opowiada
się o jednym dniu życia rzymskiego proku
ratora Judei Poncjusza Piłata, który przy
był z Jerszałajm (Jerozolima), aby osądzić
Jeszuę z Galilei (Jezusa Chrystusa). Zdarze
nia, jakie ściśle wiążą się z tym biblijnym
wydarzeniem — droga skazanych na Golgo

tę i ukrzyżowanie Jeszuy — zostały nakre
ślone klasyczną, wycezylowaną prozą, z na
miętnością i uczuciem; każda postać — czy
to Poncjusz Piłat, czy Jeszua, czy też jego
wierny przyjaciel i uczeń Lewi Mateusz —
odmalowani są wizualnie, plastycznie, z nie
bywałą dokładnością; atmosfera . zdarzenia
przekazana jest sugestywnie, jakby pisarz
był tego świadkiem.
W drugiej części, rozwojem zdarzeń prze
platającej się z pierwszą, pojawia się przed
nami Moskwa lat dwudziestych (co prawda
charakter epoki nie zupełnie jest zachowa
ny, w całość wplatają się pewne obyczajo
we cechy późniejszych dni). Na karty po
wieści wkraczają filistrzy moskiewscy owych
dni; wydaje się nam, że już nieraz spoty
kaliśmy w życiu podobnych nierobów i lu
dzi dwulicowych. I raptem wszystko to —
zaczęte lekko, prawie, jak rodzajowe opo
wiadanie — zmienia się w fantasmagorię,
graniczącą z sennym widzeniem, tracąc lo
gikę, upodabniając się do koszmaru. Bułga
kow wprowadza czytelnika w coś zupełnie
„irracjonalnego”, gdzie sam szatan pod po
stacią czarnego maga Wolanda, razem ze
swymi złowrogimi sługami, dokonuje sądu
nad
drobnomieszczaństwem
i podłością,
i gdzie nie ma już granic gniewnej kpinie
i fantazji autora. Działając na przemian na
tych dwóch płaszczyznach, .pisarz zdecydo
wanie zmienia język narracji, rytm i tempo,
przechodząc to do nieposkromionych w swej
fantastyczności opisów występków Wolanda,
to znów do tragikomicznych przygód swych
bohaterów — filistrów, niespodziewanie i na
gle znajdujących siebie w łapach szatana.
Bułgakow jak gdyby żongluje kontrastowością stylów i dalekie, wyobrażone —- staje
się bliskim i realistycznym, a bliskie, realne,
niespodziewanie obraca się w pełną grozy
i równoczesnej baśniowości farsę...
Jednak doskonałość „Mistrza i Małgorzaty”
określana jest nie tylko oryginalnością for
my, nie tylko tym, że Bułgakow-satyryk z
nieznającą litości precyzją i, nieporównywal
nym humorem wyśmiał drobnomieszczań
stwo. Wątkiem wiążącym dwie części powie
ści jest historia miłości Mistrza i Małgorza
ty — ta specyficzna „powieść w powieści”,
owa czysta i niepokalana miłość, nieszczęśli
wa i szczęśliwa zarazem — wyrażają huma
nizm pisarza, jego wiarę w siłę dobra i spra-

wiedliwości. Walka o umocnienie ideałów w
życiu, walka o ich zwycięstwo — nie jest
jeszcze zakończona: trwa ona w całym na
pięciu. Filozoficzna treść powieści, istota
rozmyślań autora o istocie zła i dobra, ujaw
nia się w tym zaciętym sporze, który pro
wadzą ze sobą, prawie nigdzie się nie styka
jąc, Woland i Mistrz — dwie postacie stoją
ce na krawędzi między światem i antyświatem oceniające życie z przeciwstawnych po
zycji. Potężny Woland, któremu zdają się
być podwładne prawa wszechświata, nie mo
że jednak tworzyć dobroci, być człowiekiem,
sam się on przyznaje, że jest to „nie jego
dziedzina”. Natomiast bezsilny Mistrz, nie
mający możliwości, aby zmienić bieg wyda
rzeń, wydający się być pasywnym świad
kiem — okazuje się człowiekiem prawdziwie
humanistycznym, konkretnie i wnikliwie
rozumiejącym rzeczywistość. Któż więc zwy
cięży? Komu się uda dowieść swej prawdy?
Zakończenie tego milczącego pojedynku jest
nieznane; owa niezakończoność stanie się
tym bardziej zrozumiała, jeśli będziemy pa
miętali, iż pod postacią Mistrza kryje się
dużo materiału autobiograficznego, że prze
cież i sam pisarz do końca swych dni nie
doświadczył ani minuty wewnętrznego spo
koju, osiągniętej radości. Faktem oczywistym
jest tylko jedno — cała sympatia autora
jest po stronie Mistrza, człowieka, który swą
sztuką służy bezinteresownie pięknu i praw
dzie, który pełen jest dobroci i człowieczeń
stwa.
Drugim nazwiskiem, które stało się znane
nie tak dawno — jest nazwisko autora „Mia
sta Gradowa” — Andreja Płatonowa. Ostre
spory, które wybuchły w związku z oceną
twórczości Płatonowa u schyłku lat dwu
dziestych i początku trzydziestych — w du
żym stopniu wpłynęły na umocnienie się
powziętych z góry, niesprawiedliwych opinii
na temat drogi twórczej pisarza. Treść spo
rów z czasem wywietrzała, lecz reputacja
„ideologicznie niepewnego” trzymała się Pła
tonowa uparcie i została podważona dopiero
w ostatnich czasach. Dziś, w Związku Ra
dzieckim i w Polsce, jak i w innych kra
jach, wydaje się utwory tego doskonałego
mistrza prozy, głębokiego filozofa i subtel
nego psychologa, pojawiło się również sporo
opracowań poświęconych jego twórczości.
Nie ulega wątpliwości, że Płatonow wpły
wa dziś na pokolenie młodych pisarzy. Se
kret tego wpływu kryje się nie tylko w la
konicznym, sensualnym, bardzo konkretnym
i dokładnym stylu Płatonowa, notującego
„wczesne i najwcześniejsze wrażenia o świę
cie” i odświeżającego wiele utartych zwro
tów językowych. Dla Płatonowa charaktery
styczne jest specyficzne, przestrzenne odczu
cie świata, szczególne zainteresowanie pod
stawowymi problemami ludzkiej egzystencji,
chwilami tragiczne rozumienie człowieka w
jego więzi z przyrodą i społeczeństwem. Nie
oznacza to, ma się rozumieć, że Płatonow za
sklepił się w kręgu abstrakcyjno-filozoficznych schematów, uchodząc od burzliwych
wydarzeń epoki. Wręcz przeciwnie, właśnie
rewolucja powołała Płatonowa do twórczo
ści, otworzyła drogę ku literaturze. Nękają
ce ludzkość problemy, poszukiwania sensu
życia, istoty człowieczeństwa, stosunku do
przyrody, do innych ludzi i do państwa —
Płatonow w większości wypadków starał się
przemyśleć na materiale współczesnej sobie
rzeczywistości.
W latach, gdy za potężnymi historycznymi
przemianami los „prywatnego”, pojedyńczego człowieka był mało zauważalny, Płatonow
uważnie wpatrywał się w ludzką duszę, do
cierając do źródeł samoświadomości ludu.
Najlepsze jego utwory przeniknięte są głę
bokim współczuciem i solidarnością z pro
stym człowiekiem czasów wielkiej próby
i nieszczęść. W takich utworach Płatonowa,
jak „Tajemniczy człowiek”, „Fro”, „Trzeci
syn”, „Ula”, powieści „Dżan” — egzystuje
człowiek poszukujący prawdziwych wartości,
aktywny, mądry, przekonany, że nie powi
nien istnieć bezsens ani w sprawach małych,
ani w dużych, że nie wolno nierozsądnie
rządzić losami ludzi. Krzepnięcie charakte
rów, podejście do wysiłku i pracy z poczu
ciem wyższego sensu, przezwyciężenie uczu
cia wyobcowania ludzkiej natury w „świę
cie pięknym i wściekłym” — wszystkie te
skomplikowane procesy życia ukazane są z
wielką prawdziwością w utworach Płatono
wa, których bohaterami z zasady są prości
ludzie.

Ze świadomością podniosłych ideałów i z
pragnieniem urzeczywistnienia oczekiwań
i wiary każdego kto buduje nowe — Płato
now negował wszystko to, co przeszkadzało
w życiu narodu w czas rewolucji. Słowo je
go stawało słę wówczas bezlitosne, nabierało
mocy, pełne gniewu i nienawiści. W znako
mitej opowieści satyrycznej „Miasto Gra
dów” pisarz stworzył postać wojującego
biurokraty, próbującego „ideowo”, drogą te
oretycznych rozważań, umocnić „dobrotliwe”
działanie biurokracji na socjalizm. Bohater
powieści Iwan Szmakow, urzędnik jednego
z biur zarządu gubernialnego,'w swym trak
tacie „Notatki człowieka państwowego”, nad
którym z samozaparciem pracował w czas
pozabiurowy, dowodził, iż urzędnik — „to
najcenniejszy agent socjalistycznej historii,
to żywy podkład pod tory socjalizmu” i że
kancelaria jest „podstawową siłą, przekształ
cającą świat występnych żywiołów — w
świat praw i szlachetności”.
Ma się rozumieć, Szmakowi nie było są
dzonym zostać „państwowym człowiekiem”,
„budowniczym zbliżającego się doskonałego
świata socjalizmu”. Lecz podobne, oderwane
od życia, rozumowania były groźne przez to,
że mogły przechodzić w realne dążenia w
pragnieniu, aby „myśleć za wszystkich”, nie
licząc się z faktami, z okolicznościami, z
człowiekiem. Doprowadzony do skrajności
„idiotyzm wiary” zdolny był stwarzać wro
gów człowieczeństwa, takich, jakim na przy
kład stał się lotnik Koenig (opowiadanie
„Niebem północy”), w którym „czułostkowe,
szczęśliwe oddanie się niewolnictwu” w spo
sób naturalny wiąże się z fanatyzmem
i zwierzęcym okrucieństwem, charakterysty
cznym dla faszyzmu. Najbardziej przeraża
jące w postaciach Szmakowa, Koeniga, czy
w postaci samotnego, pozbawionego uczuć
racjonalisty Bertranda Perry (opowieść „Ślu
zy epifańskie”) — są próby sparaliżowania
ludzkiego umysłu, pozbawienie go żywot
nych soków, przekształcenia myśli ludzkiej
w zbiór nie podlegających krytyce dogma
tów. Płatonow trafnie uchwycił obiektywny
związek, jaki może istnieć między teoriami
podobnych „myślicieli”, jak Szmakow i ich
społecznymi ambicjami. W czasie, gdy pisał
swe utwory, podobnego niebezpieczeństwa
nie chciano dostrzec, alarm, który ogłosił
pisarz uważano za niepotrzebny, a nawet za
szkodliwy, nie odpowiadający realnej sytua
cji. Nie zagłębiając się w meritum sprawy
krytyka obłudnie i dziarsko ogłosiła Płato
nowa głosicielem nihilizmu, anarchizmu, ab
strakcyjnego humanizmu itp. Dzisiaj, po
upływie kilku dziesięcioleci, sami możemy
sprawdzić, czy były słuszne te kategoryczne
osądy.
W ścisłym powiązaniu z twórczością na
nowo odkrytych klasyków literatury ra
dzieckiej znajdują się najwybitniejsze utwo
ry literatury współczesnej. Ma się rozumieć
książek takich nie ma zbyt dużo — w każ
dym razie mniej, aniżeli byśmy tego chcieli;
jednak z satysfakcją możemy wskazać na
szereg utworów napisanych z talentem, za
sługujących na uwagę.
Jedną z ważniejszych pozycji ostatniego
czasu jest powieść Czyngiza Ajtmatowa „Że
gnaj, Gulsary!” (miesięcznik „Nowyj Mir”
1966, nr 3). W drugim kwartale tego roku
książka ta ma wyjść w przekładzie na język
polski, czytelnik będzie więc mógł zapoznać
się z nią bezpośrednio. „Żegnaj, Gulsary!”
wyróżnia się rzadko spotykaną we współ
czesnej prozie pełnią i jednolitością, orga
nicznym związkiem treści i metody narracji,
czystością artyzmu. Pisarz odkrywa przed
nami wiele płaszczyzn życia wewnętrznego
dzisiejszego człowieka — takiego człowieka,
którego często nazywamy prostym, czy zwy
kłym człowiekiem, rozumiejąc nieraz pod
tym brak własnej twarzy, bezkształtność,
szarość. Nie takim jest bohater Ajtmatowa:
stary kołchozowy pastuch Tanbaj. Człowiek,
który wyszedł z samego gąszcza ludu, pełen
wewnętrznego bogactwa i wrażliwości, potra
fi żyć dla innych, ze stoicyzmem znosi prze
ciwności losu, nie tracąc przy tym wiary w
wielkie powołanie człowieka w jego bytowa
niu na ziemi. Autor nie zawahał się przed
ryzykiem wielkiej próby, wprowadzając swe
go bohatera w skomplikowane i dramatyczne
okoliczności życiowe: Tanbaja niesprawiedli
wie skreślają z listy członków partii, jest on
nieszczęśliwy w życiu osobistym, traci dużo
sił i zdrowia w warunkach ciężkiej pracy

czabana. Lecz nic nie jest w stanie zała
mać go, naruszyć jego przekonań.
Historia pełnego trudów życia Tanbaja łą
czy się z poetyckim wątkiem, jakby muzy
cznym podtekstem, w opowieści o losie jego
wiernego towarzysza — konia przezwanego
Gulsary. Losy człowieka i konia przeplatają
się nawzajem i uzupełniają w trakcie nar
racji, gdyż bohaterowie mają ze sobą wiele
wspólnego. Podobnie, jak skutemu kajda
nami, pozbawionemu sił rumakowi „chce się
lecieć nad ziemię, ażeby odetchnąć pełną
piersią, chce się zarżeć na całe gardło, zwo
łując tabun” —- również i stary zmęczony
Tanbaj, już przeczuwający możliwość śmier
ci, marzy o takim zgonie, który nie byłby po
dobny „śmierci samotnego ptaka, lecz — w
locie, aby z pożegnalnym krzykiem zakrążyły nad nim te ptaki z którymi wyrósł w je
dnym mateczniku, z którymi szybował jed
nym szlakiem”. Nowa opowieść Czyngiza
Ajtmatowa —■ to mądra, ludzka książka:
wszystko w niej, od początku do końca, peł
ne jest prawdy, surowości i dramatyzmu.
Bliski bohaterowi Ajtmatowa jest jeszcze
jeden bohater współczesnej prozy — koł
choźnik Iwan Afrykanycz Drynow ż opowie
ści Wasyla Biełowa „Zwyczajna sprawa”
(miesięcznik „Siewier” 1966, nr 1). Zdawało
by się, że dla Iwana Afrykanycza zwykła to
rzecz żyć na wsi, siać zboże, hodować bydło
i w ogóle zajmować się tym wszystkim, co
jest wskazane dla chłopa, nie zastanawiając
się nad problemami wyższej wagi. I rzeczy
wiście, ten znający smak powodzenia pra
cownik wiejski kocha swe życie, żonę, dzie
ci, dlatego powraca do domu z beztroskich
wędrówek za zarobkiem. Okazuje się jednak,
że jest to spokój zewnętrzny, że męczą go
rozmyślania. Z natury swej skłonny on jest
do filozoficznych refleksji, umysł jego jest
aktywny, pełen ciekawości świata, a pod po
zorami człowieka beztroskiego czytelnik do
myśla się nieprzeciętnej, moralnie rozbudzo
nej osobowości, swego rodzaju syntezę turgieniewskiego Chora i Kalinicza z „Notat
nika myśliwego”. W odmalowaniu życia wsi
Biełow z powodzeniem kontynuuje tradycje
rosyjskiej literatury klasycznej , — Turgie
niewa, Leskowa, Bunina. Zrozumiałe, że po
stać Iwana Afrykanycza nie jest zwykłym
powtórzeniem przeszłości: pisarz potrafił
wprowadzić w charakter prostego chłopa,
człowieka „od sochy” — rysy człowieka
współczesnego,
mądrego
doświadczeniem
epoki, związanego z życiem całego społe
czeństwa.
Wymienione książki nie wyczerpują wszy
stkich osiągnięć współczesnej prozy. Waż
nym artystycznym wydarzeniem jest doku
mentalna powieść Anatolia Kuzniecowa „Ba
bi jar” („Junost” 1966, nr nr 9, 10), oparta
na historycznym fakcie, będącym jedną z
tragicznych kart minionej wojny, jakim by
ło masowe wyniszczenie żydowskiej ludności
okupowanego przez faszystów Kijowa; z du
żym ładunkiem satyrycznym powieści Fazilja Iskandera „Gwiazdozbiór Koziorożca”
(„Nowyj Mir” 1966, nr 8), z jadem wykpiwająca współczesnych Chlestakowych i ama
torów hucznych galówek; opowieści Borysa
Możajewa „Z życia Fiodora Kuźkina” („No
wyj „Mir” 1966, nr 7) — głęboko życiowa hi
storia przeciętnego kołchoźnika, walczącego
0 swe ludzkie i społeczne prawa w trudnej
powojennej sytuacji; powieść-esej Walente
go Katajewa „Ziele zapomnienia” („Nowyj
Mir” 1967,”ńr 3) — fantastyczno-asocjacyjne
wspomnienie autora o spotkaniach z Buni
nem i Majakowskim; opowieść Iriny Grekowej „Na próbach” („Nowyj Mir” 1967, nr 7)
—■ przepełnione ludzkim uczuciem opowiada
nie o dniu codziennym małej grupy pilotówoblatywaczy i konstruktorów żyjących w
warunkach surowej przyrody. Zrozumiałe,
że są to różne, nie podobne książki, zbliża je
talent autorów. Książki te określają dzisiej
sze oblicze literatury, jej poszukiwania, roz
myślania i drogi rozwoju.
Pragnęlibyśmy wierzyć, że te owocne ten
dencje, jakie dały się zauważyć w najcie
kawszych osiągnięciach współczesnej prozy —
pogłębienie wielopłaszczyznowej analizy rze
czywistości, penetracje psychologii bohate
rów i związków psychiki z warunkami życia,
różnorodność i bogactwo form artystycznych
— z powodzeniem będą rozwijać się w lite
raturze radzieckiej, przyczyniając się do
stworzenia
syntetycznego
obrazu
epoki
1 współczesnego człowieka.
Tłumaczył: ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ
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wiersze
dla poetów
Bolesław Fac
Mirosław Stecewicz posiada wykształcenie
politechniczne. Tym zapewne należy tłu
maczyć ciągłe odwoływanie się poety do
osobowości twórczych w technice. Stecewicz
stara się odkryć miejsca styczne dla obu
dziedzin — poezji i techniki. Sugeruje' to
podtytuł trzeciego tomiku „Tyrady” —
„Wiersze dla inżynierów”. Wyjaśnia to bli
żej dedykacja: „Grupie osobowości twór
czych przedstawiam m^i^s c e wyłania
nia się metod y”. A więc będzie to
miejsce, gdzie zarówno poeta, jak i technik,
„łowią” koncepcję swego dzieła.
W swoim czasie podobną ideę lansował
Gerard Kwiatkowski, inicjator i organizator
elbląskiego Biennale Form Przestrzennych.
Marzyło mu się osiedle „osobowości twór
czych”, zarówno ludzi sztuki, jak i techniki
i nauki. Mieli zorganizować dla siebie „ru
chomą” albo raczej „ruchliwą” przestrzeń
urbanistyczną. Mimo utopijności tego przed
sięwzięcia, jest w tych planach zawarte ma
rzenie estetycznego uporządkowania otacza
jącego nas świata, dla optymalnego wydoby
cia z najzdolniejszych ludzi najwyższego ga
tunku twórczości. Podobnie Stecewicz nosił
się do niedawna z zamiarem zorganizowania
swoistego laboratorium czarnoksiężnika. W
laboratorium tym, określony zespół bodźców,
miałby odpowiednio oddziaływać na sferę
twórczą aktywności ludzkiej. Sceptycyzm
jaki musi tu ogarniać otoczenie, wynika z
przesłanek ochrony delikwentów, poddają
cych się takiej próbie, przed zbytnią eks

ploatacją. Już bardziej „zdrowe” wydaje się
eksperymentowanie Kwiatkowskiego, który
nie chce „eksploatować”, a jedynie „otoczyć
twórców symbolami działającymi na wy
obraźnię”, bez postulatu zwiększonej wydaj
ności.
Tomik Stecewicza, miał być, jak się domy
ślam, „instrukcją” dla jego „laboratorium”.
Miał wskazać na zbieżność wrażliwości
dwóch rozbieżnych w końcu kierunków ludz
kiego działania. A więc, wychodzi z prze
konania, że inżynier, który buduje most, po
winien dysponować taką samą wrażliwością,
jak poeta, który „buduje” wiersz. Wspólny
„start” następuje tam, gdzie wyłania się me
toda, choć stacja końcowa jest zupełnie inna.
Stecewicza końcowy etap jakby nie intere
sował. Nie proponuję więc zdyscyplinowanej
konstrukcji dla analogii z dyscypliną techni
ki i nauki. Nie nakłada sobie żadnych wę
dzideł. Przestrzeń „zapisuje” gęsto obrazami
poetyckimi, tak gęsto, że czynią wrażenie
budowli barokowych, tak obcych współczes
nej technice, gdzie dominuje czysta forma
i prosty układ figur geometrycznych. Ale
Stecewicz nie chce być „zwierciadłem” świa
ta współczesnej techniki. On chce tropić ten
świat wr kolebce, w fazie jego powstawania,
wtedy gdy „wyłania się metoda” jego orga
nizacji.
Proponuję przejść do przykładu. Pierw
szy wiersz: Poeta zastanawia się: „Kim jest
kot? to może kotka? łagodność?” Inżynier
ma zaprojektować most. Pewnie myśli po
dobnie: „Co to jest most? a może kładka?
ma być silny czy piękny?”... Stecewicz są
dzi, że to miejsce wyłaniania się metody
tworzenia dzieła jest wspólne; ja sądzę je
dnak, że u konstruktora wybór z miejsca jest
ograniczony myślą precyzyjną. Tylko zawód
architekta nosi w sobie zalążki metafory —
wizja techniczna i estetyczna biegną rów
nolegle. Projekt architektoniczny rozgrywa
się bowiem w sporze: co ważniejsze? pięk
no, czy wytrzymałość? Stecewicz demasku
je się zresztą w następnym wierszu. „Morze
czerwieni” jest wierszem odwołującym się
zarówno do wyobraźni czytelnika, jak i do
jego wiedzy historycznej. „Kościół wieków
warszawskich; jest wrzesień 39 (ale żniwa

miast oznaczają chleb dla murarzy)...” A pod
sam koniec znajdziemy próbę filologicznej
definicji dla wyrażenia treści patriotycznej:
„Napowiśleć, córeczko, to znaczy być tu na
zawsze. Być znaczy pamiętaćA później w
tym samym wierszu: „Siny brzeg września.
Morze czerwieni. Leży ptak lotem płaskim
w chmurze pękniętej wątroby, mięso z kłę
bów rozwija...” itd. Bez klasyfikacji za
czerpniętej z historii współczesnej sztuki
i literatury, nie dojdziemy do sedna spra
wy. Jest tu bowiem i ton ekspresjonizmu
i obraz surrealistyczny, a wreszcie obraz
kończy się opisem, jak z najklasyczniejszego wiersza „turpisty”. Jeżeli więc w tym
miejscu ma się spotkać Stecewicz-poeta z in
żynierem, to trzeba po prostu założyć, że
tym inżynierem będzie sam Stecewicz: czło
wiek wrażliwy, oczytany, umiejący posługi
wać się metaforą aż do upojenia. Zwykły
inżynier-konstruktor, nawet najbardziej wra
żliwy,’ odniesie swoje męki twórcze nie do
układów literackich i sztuki, ale po prostu
będzie się obracał w świecie sobie znanym,
bez przenośni, najwyżej nadając przedmio
tom niezwykłość przez odpowiednie rozłoże
nie akcentów. Na przykład: beton strunowy
(pojęcie budowlane) będzie mu się kojarzyć
ze struną instrumentu, a instrument muzy
czny z instrumentami mierniczego, gdzie po
trzeba podobnej tkliwości i delikatności.
Spodziewać się należało więc raczej rozwi
jania „miejsca wyłaniania się metody” z
konkretnych doświadczeń życia powszednie
go.
Gdyby mi przyszło ten tomik komukol
wiek zadedykować, adresatami uczyniłbym
poetów. Lektura wierszy z tego tomiku
niezwykle zapładnia wyobraźnię, gdyż Ste
cewicz zdradza nam swoje „miejsca naj
barwniejsze” i „najskrytsze”. Ciągle i ciągle
ukazuje nam pole wyobraźni. Dla wytraw
nego poety, jest to kapitalna wprost skarb
nica pomysłów. Trzeba tylko pójść malutki
kroczek dalej, by napisać zupełnie inny
wiersz, przez pra-autora nie do rozpoznania.
Nie będzie więc mógł Stecewicz nikogo
oskarżyć o plagiat. Od jego wzoru, od jego
inspiracji, będzie poeta-złodziej bardzo dale
ko. Z wdzięcznością w sercu dla mistrza z
Sopotu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V notatnik J
skandynawski

VINDINGENSKI WALC
Po „Darundze”, „Upadku
Jerycha” i zbiorze
nowel
„Fryz życia” na półkach księ
garń naszych pojawiła się
czwarta książka Nilsa Artu
ra Lundkvista — „Vindingenski walc” — znów w przekła
dzie Zygmunta Łanowskiego.
Łanowski napisał również
krótki wstęp do książki: daje
w nim
świadectwo
braku
pewności, czy „Vindingenski
walc” jest powieścią, nazywa
jąc go raczej zbiorem dość
luźno powiązanych, autono
micznych obrazów i impresji,
tworzących całość umowną,
raczej nie odpowiadającą ry
gorom kompozycyjnym po
wieści.
Zatrzymajmy się na chwilę
przy użytym w tytule „wal
cu”. Jest to, jak wiemy, ta
niec kołowy w takcie 3/4, wy
wodzący się z tańca ludowego
Nadrenii. Około roku 1800 był
jeszcze dość umiarkowany w
tempie, przyspieszyła go do
piero rewolucja, jakim było
powstanie walca wiedeńskie
go. Jest przy tym walc for
mą muzyczną osobliwą —
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przypomina mianowicie wo
rek, wypełniony niemal do
wolną ilością 32-taktowych
(rzadziej 64-taktowych) melo
dii, które swoistej rekapitulacji i zsumowaniu podlegają
jdopiero w końcowej kodzie.
Pisarz użył terminu muzycz
nego świadomie: określenie
walc nie ma nic wspólnego z
treścią książki, jest natomiast
kluczem do jej „muzycznej”
kompozycji, wyjaśniając oso
bliwą
architekturę
dzieła.
Jest
zatem
„Vindingenski
walc” jednak powieścią,
w
której dziesiątki wątków i te
matów, przeprowadzonych od
dzielnie, zbiegają się i sumu
ją w końcowej kodzie, którą
jest
rozdział
zatytułowany
„Koniec vindingenskiego wal
ca”.
Lundkvist
pisał
„Walca”
około 1955 roku — był już
wtedy pisarzem znanym, uwa
żano go za swego rodzaju
okno wystawowe współczes
nej literatury szwedzkiej. W
rok czy dwa później miał otrzymać leninowską nagrodę
pokoju. Zbliżał się do pięć

dziesiątki, jak wielu innych
pisarzy odbywał podróż w
przeszłość — do Skanii, kra
ju swego dzieciństwa. W tej
południowoszwedzkiej dzielni
cy
osadził wyimaginowaną
gminę Vindinge, rodzaj pol
skiego Wygwizdowa, i zapeł
nił ją rekwizytami i postacia
mi, zapamiętanymi i przeży
tymi we własnej młodości.
Powstała powieść niezwykle
bogata w szczegóły, anegdo
ty, refleksje, jej osobliwą
wartością stał się miękki, li
ryczny portret człowieka, nie
wolny przecież od ironii a na
wet od drwiny — zresztą
subtelnej i dobrotliwej. Por
tret przy tym dynamiczny bo
ukazujący poszczególne osoby
powieści w działaniu, w kon
tekście ich ambicji, dążeń,
dramatów.
Jednocześnie stał się „Vin
dingenski walc” powieścią o
szwedzkiej wsi z początków
ery motoryzacji, która jednak
że w niczym nie przypomina
tego, co się nam w Polsce ko
jarzy z pojęciem literatury
wiejskiej. Nie ma w tej

szwedzkiej powieści walki o
ziemie i o bogactwa, nie ma
pieniactwa, sądów, waśni ro
dowych. Takie napięcia spo
łeczne, jeśli były, rozrzedziła
liryczna tendencja autora, a
także sam pejzaż spełniał ro
lę katalizatora — okazał się
bowiem rozległy, bogaty, nie
zabrakło w nim miejsca dla
nikogo. Wiejskość powieści
sprowadziła się do bardzo
wnikliwego,
budzącego za
ufanie także jako dokument
socjologiczny obrazu środo
wiska wiejskiego.
Do naszego potocznego od
czucia Skandynawii, a osobli
wie Szwecji, nowa książka
Lundkvista wniosła
pewne
względnie nowe elementy, nie
obserwowane dotąd ani w
mrocznych powieściach klasy
ków, ani w filmie — np.
bergmannowskim.
Są nimi
słońce
i
pogoda,
humor,
wreszcie miłość — również
nie mroczna, nie mistyczna,
lecz zmysłowa, krwista, bar
dzo więc realna. I jest jej
przy tym bardzo, bardzo du
żo...
MiM
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nowe wiersze

EDWARDA STACHURY
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Przystępuję do ciebie — oto się przedstawiam
bo chciałbym najpierw rzecz bardzo kto jestem
napisać

Przystępuję do ciebie —
bo chciałbym jeszcze rzecz bardzo nad wyraz
napisać

odkąd za tobą
przez falujące jeszcze
twoim powiewem firanki
za okno wybiegłem
— odtąd jestem zagubion
w oceanie błędnopław

wszystki to jest splendor
móc i mieć prawo
— do siebie uśmiechnąć się

*

*

*

Przebywszy taki kawał drogi
szlag niebieski i tę świętą ziemię
mogłem już sobie iść w cichości

*

*

*

Przystępuję do ciebie — a już się położę
bo chciałbym jeszcze rzecz bardzo niechybną
napisać
też mgła jest niechybna
kiedy jest i jest niechybna
kiedy już tak leżę
oczy zachodzą mi mgłą

Pagóry i pagórki zausznicze
doły dołki padoły niwy posępne
rzeki ciemne i topiele
pola miny i naganki
to powietrze ciężarne nabite prochami
że oddechy jak huki wojenne
— przebywszy taki kawał drogi
mogłem już sobie iść w cichości
I już ruszyłem nawet, siostro miłosierna
już mnie tam niosły stopy dwie
ale nagły i skądinąd
w bok, na zupełnie inne manowce
pchnął mnie wiew
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POWIEDZ
JOHN JEST
PHHWDR
(I nagroda w konkursie GTPS)
Kiedy pewnego popołudnia przyszedł Brodaty, było tam już
trzech mężczyzn. Akurat czwarty do brydża — pomyślał wchodząc
,do środka. Aż się uśmiechnął do własnej myśli, niedorzecznie w tym
miejscu i głupio. A jednak, kiedy drzwi już się za nim zamknęły,
powtórzył głośno.
— Czwarty do brydża.
Trzech mężczyzn patrzyło na niego zadzierając głowy. Był dia
belnie wysoki. Plecy, jak szafa i łagodna twarz zarośnięta szczeciną.
— Czwarty do czego? — zapytał Rudy, przestępując z nogi na nogę.
— To taka gra.
— Ty, on jest muzykiem — ucieszył się Chudy. Wyszczerzył
w uśmiechu półtora rzędu spróchniałego uzębienia i patrzył na
Brodatego, jak mały Kazio. Był tak chudy, że nie musiałby chyba
chodzić do Roentgena. Wystarczyłaby mu zwykła lampa biurowa.
— Nie, nie jestem muzykiem — powiedział, patrząc z sympatią na
Chudego. — To taka gra w karty.
— Każdy głupi o tym wie — powiedział Rudy i kopnął Chudego
drewnianym butem w siedzenie. — Ty skóro od zdychającej małpy,
nie wiesz, że brydż to fajna gra w karty?
— Najmilsza gra, to trąby Archanioła — wygłosił mentorskim
tonem Apostoł. Wstał od stolika i podszedł do Brodatego, trzymając
coś żywego na wyciągniętej, tłustej dłoni.
— Widziałeś takiego pająka? — Brodaty spojrzał. — Czy to ty
zrobiłeś? — zapytał.
— Na początku było słowo — powiedział Apostoł — i pająk też
był z nogami. Ale niezbadane są wyroki niebios. Zobacz, jak mu
równo nogi poobrywałem. Nawet Rudy tak nie potrafi.
Brodaty jeszcze raz spojrzał i ujął Apostoła za przegub.
— Ładnie to zrobiłeś — powiedział — ładnie to, człowieku, zro
biłeś — powtórzył cedząc każde słowo. Zacisnął rękę na przegubie
Apostoła i zaczął ją poirnalutku skręcać.
Pająk spadł na ziemię i Brodaty rozcishął go butem.
— Puść moją rękę — syknął Apostoł. Wierzgał nogami i starał
się ugryźć Brodatego za palce. Ale ręka zaciśnięta na przegubie
skręcała staw coraz bardziej. Zaczął krzyczeć. Upadł na podłogę
i zwinął się w kłębek;.
— Słyszycie głos trąby Archanioła? — zapytał Brodaty.
Rudy doskoczył i krzyknął:
— Puść go. Puść, ty durniu zarośnięty!
Brodaty go odepchnął, ale on jeszcze raz doskoczył i zaczął szar
pać. Na Brodatym nie zrobiło to żadnego wrażenia. Był zbyt duży
dla niego, Jeszcze raz go odtrącił i puścił rękę Apostoła. Podniósł go
z ziemi i wcisnął na dawne miejsce przy stoliku. Rudy podszedł
i zaczął oglądać zsiniałą rękę.
— Ale cię urządził!
Kaznodzieja zrozumiał, że niebezpieczeństwo minęło.
— Ja go też urządzę — powiedział — zobaczysz jak go urządzę.
Spojrzał na opuchliznę i zachrypiał w stronę Brodatego.
— Nogi ci z tyłka poobrywam, ty cholerny dzikusie. Nogi ci po
obrywam.
— Sobie je oberwij — odpowiedział Brodaty — jak tylko się
uwiniesz ze swoimi, to i do moich będziesz się mógł zabrać.
— Spróchnialec! — krzyknął Rudy. — Daj tu kubek wody dla
Apostoła. — Ale Chudy nie ruszył się z miejsca.
— Owieczko zagubionej trzody, nie słyszałeś co ci powiedzia
łem? — Chudy, ani drgnął.
— Nareszcie, chociaż pająki będą miały tu spokój — powiedział,
patrząc na Brodatego.
— Daisz tę wodę, czy nie? — zapytał go jeszcze raz Rudy.
Chudy odkleił się od kaloryferu i stanął obok Brodatego.
— Sam ją przynieś — powiedział. Rudego poderwało.
— Apostoł, słyszałeś? — krzyknął, zwracając się do tłuściocha. —
Apostoł, jak Boga kocham, zobacz, Ta zakała daje nam wypowiedze
nie. Aniołku — mówił teraz do Chudego — Aniołeczku, tak się nie
robi w porządnej firmie. Adwokatem nie byłem, ale znam się na
tym. Wypowiedzenie musi być trzymiesięczne, a jak nie, to wisz —
i znacząco przejechał palcami po szyi.
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— Mylisz się — powiedział Brodaty — Chudy ci daje wypowiedze
nie od zaraz.
— Dla ciebie lepiej, że nie słyszałem, co powiedziałeś.
— Powiedziałem, że Chudy dla was już się skończył.
— Nic nie słyszałem — powtórzył Rudy.
— Ale Apostoł słyszał. Tacy jak on mają delikatne uszy.
— On też nie.
— No to go zapytaj. Idę o zakład, że jota w jotę może ci to
wszystko powtórzyć.
Podniósł głowę Apostoła i zapytał.
— No to jak, Apostoł, słyszałeś coś na ten temat, czy nie?
— Głuchy nie jestem — odpowiedział, z ledwością łapiąc po
wietrze.
— To ładnie, Apostoł. To bardzo ładnie. Szybko skapowałeś o co
mi chodzi.
W nocy Brodaty leżał na górnej pryczy. Leżał na brzuchu i patrzył)
w wycięty kwadrat rnuru, za którym była noc i wiatr.
Niebo początkowo szare, majaczyło teraz nikłym blaskiem gwiazd.
Wisiało nad nim, jak strzęp baldachimu, trzymane niewidoczną
i niezrozumiałą siłą. Już tyle lat patrzył w to samo niebo. Każdej
pogodnej nocy wyławiał gwiazdę, którą ofiarowała mu kiedyś Moni
ka. Wtedy przed dwunastoma laty powiedziała mu:
— Patrz, to jest moja gwiazda. Weź ją sobie...
— Kiedy pytał zdziwiony — chcesz mi oddać swoją gwiazdę? —
Powiedziała: — Tak. Przecież ja też jestem twoją. — Właściwie nie
wiedział, czy ta gwiazda należy jeszcze do niego. Odchodząc, mogła
przecież zabrać ją ze sobą.
Monika. Jedyną, choć tyle znał innych. Kiedy ją poznał, tamte
nie liczyły się wcale. Zamknął oczy, a w wyobraźni pojawiły się
znowu dawne, przeżywane już chwile.
I oto widzi plażę. Ciągnie się jak wąż, długa i złocista, powygina
na muldami wydm. Nad brzegiem stoi on. W ręku trzyma pędzelek.
— No, nareszcie — mówi i odkłada go do niewielkiej puszki. Pa
trzy z za do woleniem na szalupę i dotyka palcami klejącej się jesz
cze emalii. Szalupa leży do góry dnem. Jest duża i lśniąca. Pracował
nad nią dobrych kilka dni. Najpierw zatykał pakułami rozsychające
się klepki, szpachlował je i zalewał minią. Dziś od_rana zabrał się
do malowania. Napracował się nad nią przez kilka dni. Ale dziś już
koniec. Bierze jeszcze raz do ręki pędzel i paroma pociągnięciami
usuwa niewidoczne usterki. Słyszy za sobą gwar dziewczęcych
głosów.
Odwraca się powoli wysoki i barczysty, w czarnym, trochę luźnym
swetrze, z pofalowaną od wiatru blond czupryną, uśmiecha się do
dziewcząt.
— Proszę pana. Co to jest — mówi jedna z nich i wskazuje na
szalupę.
— Fortepian — odpowiada .
Młode panny chichoczą i oblegają szalupę jeszcze ciaśniej.
— A czemu on nie gra — pyta ta sama dziewczyna.
— Bo to dla głuchoniemych.
Wtem podchodzi inna do niego. Jest śliczna, niebieskooka i mówi:
— Proszę pana, to jest przecież łódka. — Odchodzi kilka kroków
dalej i przygląda się wywróconej szalupie.
— Niech to diabli. Rzeczywiście. Ale się naciąłem. Cały czas
myślałem, że to fortepian.
— Myślał pan, że to fortepian?
— Jasne! Miałem przecież jechać na koncert. Każdy miał przy
jechać ze swoim instrumentem.
— Na koncert dla głuchoniemych?
— Tak. Tylko oni znają się na tym, jak trzeba.
— A inni nie?
— Inni znają się jeszcze lepiej.
Jego opalona twarz śmieje się do dziewczyny. Patrzy na jej
ładną, młodziutką buzię. Jest śliczna. W jej dużych, niebieskich
oczach odbija się błękit majowego nieba. Odbija się tak jasno
i dokładnie, że widzi w nich cień przelatującej mewy.
Nagle zrywają się wszystkie i uciekają jak spłoszone ptaki. Po
kilku krokach zatrzymują się jednak nad wodą.
Znowu śmieje się z nich. Kładzie pędzel do puszki i wyjmuje
inny. Jest cienki i jeszcze czysty. Wolnym krokiem podchodzi do
dziewcząt, wyłuskuje z nich niebieskooką i mówi: — Cały dzień
myślałem jak nazwać tę szalupę i nic mi do głowy nie przychodziło.
Gdyby nie pani, nie wymyśliłbym chyba nic do końca życia.
Patrzyła zaskoczona i zmieszana.
— Czy ja coś zrobiłam? — zapytała nie patrząc na niego.
— Jeszcze nie, ale ma pani dużo czasu — ujął ją delikatnie za
rękę i poprowadził z powrotem w kierunku szalupy...
Ze wspomnień tych wyrwało go nagle skrzypienie łóżka. Chudy
wygramolił się z betów, aby opróżnić zawartość chorego pęcherza. —■
A jednak i on coś waży — pomyślał. Obserwował kątem oka jego
postać szarzejącą w mroku pomieszczenia. Zdjął pokrywę kibla
i już było słychać znajomy plusk lejącej się uryny. Znajomy dźwięk,
jeden z wielu symboli życia.
— Po nodze lej, skurwysynu jeden — usłyszał nagle głos Rudego.
Nogę do kibla, ty gnido betlejemska i po nodze!
Uskoczył wystraszony do pojemnika i stał teraz w za dużych,
opadających kalesonach, sam jeden, śmieszny, pełen strachu zażeno
wania.
— Rudy, ja nie chciałem — zaczął nagle usprawiedliwiać się. —
Rudy, jak pragnę, ten pęcherz...
Ale Rudy nie dał mu dokończyć. — Ty wszarzu jeden — powie
dział. — Ach, ty idiotyczny wszarzu!
Wstał z łóżka. Chudy zasłonił się rękami. Rudy jednak nie ude
rzył. — Wszarzu jeden — powtórzył — ryby też mają pęcherz, a nie
leją, . jak ty, po nocy. I jeszcze jedno, Chudy. Ryby nie gadaią.
Przerwał na chwilę, a potem wskazując palcem na Brodatego,
cicho powiedział. — A jeżeli chodzi o niego, radzę się namyślić, bo
i ty będziesz jak ryba. Ani skikać, ani gadać. Kapujesz?

— Kapuję — odparł Chudy pokornie.
— No, to do wyra. Tylko cicho, bo ten idiota może się jeszcze
obudzić.
Brodaty nie czuł żalu do Chudego. Musiał tak postąpić. Zresztą
nie miał innego wyjścia. On też w pierwszych latach odbywania
kary był zastraszony i zobojętniały na wszystko. Jednakże silny
i odporny psychicznie, łatwo utorował sobie drogę w tym środo
wisku.
Dla Chudego bariera ta była nie do przebycia. Potknął się o nią
chyba już pierwszego dnia i do tej pory utykał. Dlatego postanowił
mu pomóc. W jakiś delikatny i niesentymentalny sposób przekonać
go o innych wartościach. Przekonać go o tym, że nie wszystko stra
cone. Najważniejsze, aby uwierzył w siebie. W swoją indywidualność
i niepowtarzalną złożoność. Nie był jeszcze na samym dnie, choć do
powierzchni też mu sporo brakowało. A jednak wczoraj się zbunto
wał. — Może jeszcze z niego coś będzie — pomyślał — nikt przecież
dożywotki jeszcze nie wysiedział...
Spojrzał do góry. W kwadracie nieba gwiazda Moniki przesunęła
się na zachód. Dogonił ją, myśl oderwała się od Chudego. Był znowu
tam.
Na plaży zalanej słońcem śmiech dziewcząt mieszał się z krzykiem
przelatującej mewy. Gdy przyprowadził ją z powrotem, powie
dział: — O, widzi pani. Tu jest pędzelek, a tam na piasku puszka
z farbą. Wystarczy go tylko umoczyć i już można pisać.
— Czy ja mam coś napisać? — zapytała.
— Tak N- odpowiedział.
— Jeszcze mi pan o tym nie mówił. Więc co mam napisać?
— Swoje imię.
— Imię?
— Tak.
— A jeśli mam brzydkie?
— Tego nie biorę pod uwagę. Jestem zresztą pewny, że jest ładne.
Spojrzała z wdzięcznością i bezwiednie umoczyła pędzelek w czar
nej farbie. — Ale kiedy ja naprawdę — zaczęła nagle tłumaczyć,
— No, niech pani napisze... — zaczął zachęcać. — To będzie takie
cudowne. To moja pierwsza szalupa.
— Tak, tak, napisz — zaczęły wykrzykiwać jej koleżanki. — Ona
ma bardzo ładne imię. Niech pan jej powie. Ona napisze.
— Dobrze, ale niech ten pan na chwilę się odwróci.
Odszedł kilka kroków dalej. Usiadł na wydmie tyłem do niej
i zapalił papierosa. Zaciągnął się głęboko dymem i zapytał: — Już?
— Nie. Jeszcze nie — wołała trwożliwie — niech pan tylko nie
patrzy.
Miała przyjemny, podniecający, matowy głos. Szumiał mu w uszach
zmieszany razem z wiatrem i cichym pluskiem rozpływających się
po brzegu fal. Nagle zapragnął słyszeć go stale.
— Czy już? — pytał znowu pełen radosnego wyczekiwania.
— Och, jeszcze nie. Zaraz. Jeszcze tylko małą chwileczkę. —■
A po małej przerwie powiedziała: — Już. No niech pan to zobaczy.
Podszedł do szalupy i na śnieżnym jej dziobie zobaczył rząd czar
nych literek.
„Monika” — odczytał głośno i zaśmiał się do dziewczyny. Wyciąg
nął do niej rękę. — Jestem Andrzej.
Skrzypienie łóżka jeszcze raz tej nocy wyrwało go z wymiaru
wspomnień. Chudy stał i patrzył na Brodatego.
— Nie śpisz? — zapytał.
— Nie.
— Słyszałem jak coś do siebie mówiłeś.
— Masz halucynację, Chudy. A jeżeli chcesz, możemy sobie tro
chę pogadać. Właź do góry.
Kiedy był już obok niego, mały i niepozorny, powiedział: — Oni
kazali mi się od ciebie odczepić.
— Wiem. Słyszałem.
— Słyszałeś? — Chudy opuścił głowę, a potem dodał: — Nie
gniewaj się. Ja się go bałem.
— Wiem, Chudy. Nie miałeś wtedy innego wyjścia. Ja też się
kiedyś cholernie bałem.
— Nie. Ty się niczego nie boisz.
— Ja się też boję.
— Czego?
— Takich jak oni — wskazał na śpiących po przeciwnej stro
nie. — Potrafią człowiekowi życie umilić. Rzygać się chce.
— Mnie się chce płakać.
— Głupi jesteś. Uważaj, jeszcze trochę i rozkleisz się jak zeszło
roczna gazeta.
— Ty jesteś cwaniak, Brodaty, no nie?
— Nie, już chyba nie jestem.
— Ale byłeś cwaniakiem kiedyś, jak trzeba. Prawda?
— Nie. To oni byli cwaniakami.
— A ty?
— Daj spokój. Każdy cwaniak ma nad sobą jeszcze czterech cwa
niaków. — Chudy na chwilę zamilkł, a potem powiedział: — Ja
chyba nigdy nie byłem cwaniakiem.
— Masz z tego powodu wyrzuty sumienia?
— Nie. Odciski na dupie.
— Odciski?
— Rudy stale kopie. Grają zresztą co dzień w salonowca. Biją
tak długo, aż im to się znudzi.
— Czy nie możesz odgadnąć, który uderza?
— Wtedy jeszcze gorzej. Za każdym razem wiem kto mnie bije.
Nauczyłem się odróżniać od razu. Widzisz, udaję, że nie wiem. Ich
to cholernie bawi i mniej się nade mną znęcają.
— Apostoł chyba ci mniej dokucza.
— Tak. On ma te cholerne pająki.
— Skąd on je bierze?
— Jak chodzimy na spacer. W starych murach się gnieżdżą.
— Dlaczego nazywacie go Apostołem?

— Siedzi za misje katolickie. Przebrał się skurwysyn za księdza
i nabierał ciemnego chłopa na słowo boże. Pół miliona wyciągnął
z jakiegoś powiatu.
— Ozy wiesz jak go nakryli?
— Jasne. Przyszedł kiedyś jakiś facet na tę misję co się kapował
trochę na łacinie. Apostoł po wygłoszeniu kilku cytatów z biblii
i palnięciu małego kazanka, zabrał się do odprawiania egzorcyzmów.
I to go wtedy zgubiło. Tak śpiewał po łacinie, że ten od razu poleciał
po prawdziwego księdza.
— Ciemna masa — powiedział Brodaty. Chudy jednak nie wiedział
do kogo to się odnosiło, czy do Apostoła czy do tych ludzi, których
w tak idiotyczny sposób naciągnął.
— Brodaty, dlaczego ty się mną opiekujesz?
— Nie masz innego zmartwienia?
— Mam, ale powiedz.
— Zamknij się. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem.
— Słuchaj. Ja się ich boję.
— To dobrze, Chudy. Nie byłbyś człowiekiem, gdybyś ani razu
nie zaznał uczucia strachu. Tylko umarlaki już się niczego nie
boją. A jeśli chodzi o nich — wskazał na śpiących po przeciwnej
stronie — może i na nich znajdziemy sposób.
Na drugi dzień powiedział: — Słyszałem chłopaki, że gracie tu
do czasu do czasu w salonowca. Cholernie mi się to podoba. Jak
nic moglibyśmy sobie teraiz zagrać.
— A słowo stało się ciałem — wyseplenił Apostoł i krzyknął
w stronę Chudego: — Kładź się, ofiaro, na ołtarzu przeznaczenia,
a ty Boże przyjm duszę jego do królestwa swojego, albowiem nie
winny jest i głupi, jak ten co go stworzył.
— Nie, Kaznodziejo — przerwał Brodaty. — Myślę, że jak zagra
my w marynarza, to będzie w sam raz.
Podnieśli palce i obliczyli. Wypadło na Rudego.
— Kładź się — Brodaty krzyknął i pchnął go na stołek. Rudy
wypiął siedzenie, a Apostoł z całej siły uderzył.
Rudy podskoczył i wrzasnął: — To był Chudy. Dawać tu Chudego.
— Nie, Rudy, nie zgadłeś — powiedział flegmatycznie Brodaty.
— A właśnie, że zgadł — wyseplenił Apostoł — to był Chudy.
Chudy zaprzeczył.
Brodaty podszedł do niego i mrugnął znacząco okiem.
— Kładź się. Oni mają chyba rację. Mogłem nie dowidzieć.
— Zaczynasz mi się podobać — powiedział Rudy — jak grać, to
grać. No nie?
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— Pewnie. Jak grać to grać.
Chudy siedzenie miał jak łęg od siodła. Brodaty podszedł i lekko
uderzył otwartą dłonią. Chudego porwało.
— To Apostoł — wykrzyknął.
— Pudło — powiedział Sługa Boży i zarechotał jak żaba.
Brodaty mu przerw_ął. Trafiłeś w dziesiątkę, Chudy. Trafiłeś
w samą dziesiątkę.
— To nieprawda — zaperzył się Kaznodzieja. — Ty skurczybyku
jeden, to ty go uderzyłeś.
— Słuchaj — powiedział Brodaty — jak nie chcesz, abym wydusił
z ciebie litanię za konających, albo gówno z tyłka, którego nawet nie
jesteś godny, to kładź się. Ale migiem.
Kiedy już leżał, Brodaty uniósł olbrzymią rękę do góry, przy
pasował i z ogromną szybkością opuścił na wypięte, tłuste pośladki.
Trzask i wycie Apostoła. Usiłował wstać, ale nie mógł. Ręce jego
czepiały się stołu, ale były jak ręce dziecka. Słabe i bezużyteczne.
— Złamałeś mu kręgosłup — wybełkotał Rudy.
— Synu, tacy jak on nie mają kręgosłupa. — A potem do Chu
dego: — No i pierwsza lekcja skończona. Przerwa. Możesz zapalić.
Apostoł dwa dni nie mógł chodzić. Leżał na pryczy symulując
zapalenie korzonków. Nad jego łóżkiem pająk utkał misterną tka
ninę. Złaził po cienkiej nitce na dół, kołysał się nad jego nosem
i z powrotem właził do góry. Łatwo wyobrazić co czuł w takich
chwilach Apostoł. Strach jednak był większy od pokusy. Wodził za
nim wzrokiem chciwie i nienawistnie.
Na trzeci dzień Apostoł na własną prośbę powędrował do innej
celi.
Pewnego dnia zabrali ich do pracy. Z łopatami na plecach szli,
aby wykopać fundament pod nową salę gimnastyczną. Było ich
chyba dwudziestu. W szarych, jednakowych uniformach wyglądali,
jak części zapasowe do jakiejś maszyny.
— Nareszcie ruszyliśmy z miejsca — powiedział cicho Brodaty.
Pracował obok Chudego, wyrzucając wilgotną ziemię daleko poza
siebie.
— Masz na myśli tę pracę?
— Nie tylko. Pamiętasz ostatnią pogadankę w świetlicy? Wszystko
zaczyna się zmieniać, kapujesz? Reedukacja przestaje być frazesem.
Oni do tego biorą się na serio.
— Jesteś do ich stronie?
— Chudy, nie rozumiesz mnie. Oni też są po naszej stronie.
— Po naszej?
— Tak, oczywiście. To co robią, to dla naszego dobra. My im
musimy w tym dopomóc. Posłuchaj, Chudy. Na świecie jest tyle
dróg i każdy z nas po jednej z -nich chodził, tylko tyle, że miał
cholernego pecha. Nie trafił na drogę właściwą.
— Myślisz, że oni' chcą nam tę właściwą pokazać?
— Jasne. Zabierają się szybko do tego. Chcą, abyśmy wrócili do
społeczeństwa jako pełnowartościowi obywatele. Nasze ustawodaw
stwo mówi, że więzienie nie jest formą odpłatności za przestępstwo,
lecz środkiem wychowawczym. Poprzez pracę. Poprzez poszanowanie
jej wszystkich form i człowieka, może nastąpić reedukacja. Czy
myślisz, że to łatwo powtórnie wychować dorosłego człowieka?
Po dwóch godzinach pracy Rudy odrzucił łopatę i zaklął.
— Niewolnika chcą ze mnie zrobić, cholera jasna. Ojca ani matki
nie zabiłem, abym musiał charać tu jak głupi.
Brodaty podszedł do niego i powiedział: — Praca ze zwierzęcia
uczyniła człowieka, Rudy, ale ty do końca swojego życia pozostaniesz
chyba bydlakiem.
Kiedy wracali na obiad, Chudy zapytał.
— Powiedz mi. Powiedz, jaka jest prawda?
— Mnie pytasz o prawdę?
— Tak. Powiedz. Jaka jest prawda?
— Jest jedna. Nigdy nie być ofiarą, ani katem.
— Czy to ty wymyśliłeś? — Nie. Camus.
— Ale ty to realizujesz.
— Oczywiście, na swój sposób. Ja jestem sam i wiele nie zrobię.
To do nich należy. Mają ogromne pole do działania. Patrz — mówił
pokazując na gmach z czerwonej cegły — aby ci ludzie po raz
drugi tu nie wrócili, musi ich ktoś o tym przekonać.
Następne dni nie były już tak jednostajne i głupie, jak poprzednie.
Jak tamte, przypominające wagony, zablokowane na zapomnianej
bocznicy. Były pełne treści i sensu. Któregoś takiego dnia przyszło
ułaskawienie. Gdy pojął treść otrzymanego pisma, wydawało się, że
stracił poczucie świadomości. Nie rozumiał nic i nie słyszał zło
rzeczącego głosu Rudego,.
— Taki to zawsze ma szczęście — krzyczał skarżącym się gło
sem — zamorduje faceta dla jakiejś tam dziwki i jeszcze go za to
na wolność wypuszczają.
— Dwanaście kalendarzy odkiwał — zaczął go bronić Chudy. —
Nas też kiedyś wypuszczą. Zobaczysz Rudy, że wypuszczą.
— Na cmentarz chyba, żebyś sobie miejsce wyszykował.
— Rudy, zobacz. On chyba jest nieprzytomny. Taki dobry z niego
chłop — dodał znacznie ciszej.
— To wariat — powiedział Rudy — on zawsze był wariatem.
Zwariowanym facetem bez pokrycia. Chudy, jak rany, przecież to
jest najbardziej zwariowany facet jakiego kiedykolwiek widziałem.
— My też wyjdziemy — powtórzył Chudy z domieszką flegmy.
Stał na szeroko rozstawionych nogach i patrzył na Brodatego, jak
mały Kazio na duży kufel piwa: — Wyjdziemy, Rudy, wyjdziemy
jak Boga kocham — wycedził jeszcze raz przez sito spróchniałego
uzębienia.
— Ty, zgniłku pokręcony reumatyzmem wszystkich kryminałów
świata, ty dziurawa piłko pingpongowa, przelatująca z jednego
mamra na drugi. Ty wyjdziesz na pewno. Wyjedziesz bydlaku za
gubionej trzody, litanio grzechów głównych, przyprawiająca o roz
kosz Lucyfera. Wyniosą ciebie, ale przez tylną bramę. Ty gnido
jedna, przeznaczona do prosektorium.
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Chudy stał na szeroko rozstawionych nogach. Patrzył na Rudego
ze zdziwieniem skrzywdzonego dziecka. Zamrugał kilka razy oczami
i powiedział: — Ach ty pluskwo, ty pluskwo nakrapiana tartą cegłą.
Rudy uderzył go w głowę. Zatoczył się i wylądował wyleniałym
karkiem na żeberkach kaloryfera, Rudy podszedł i jak zwykle
chciał kopnąć. Cofnął nogę i nagle poczuł, że ktoś mu ją wykręca
przy samym siedzeniu.
— Dzieciaka bijesz? — usłyszał nad sobą głos Brodatego.
— Pluskwą mnie nazwał, nie słyszałeś?
— Ty jesteś gorszy, niż pluskwa. — Uniósł go kilka centymetrów
nad posadzkę i począł w olbrzymich dłoniach dusić jak cytrynę.
— Puść — zaczął jęczeć Rudy.
— Parę miesięcy siedzę z wami w celi, ale gorszego drania nie
widziałem przez dwanaście lat. Nie znasz mnie, Rudy — mówił
Brodaty: — Nazwałeś mnie gentelmanem. Masz rację. Nazywali
mnie tak kiedyś w pewnym mieście, ale ty jesteś za podły, abyś
mógł to zrozumieć.
Uniósł go jeszcze wyżej i z odrazą cisnął do kąta.
— Wiecie, za co siedzę — mówił teraz jak gdyby sam do siebie —
ale całą prawdę zna tylko jeden. To ja jestem.
Stał pośrodku celi. Wysoki, barczysty, wypełniający swym olbrzy
mim .ciałem wolną przestrzeń pomiędzy dwoma pryczami. Rudy
wygramolił się z kąta i z podełba patrzył na Brodatego.
— Za kilka dni wychodzę — mówił dalej — za kilka dni będę
w nowym — być może piękniejszym — świecie, ale to nie ważne.
Nie to ci chciałem powiedzieć, Rudy. Nie zabiłem człowieka. To nie
był człowiek. To była właśnie pluskwa. Wesz, może jeszcze gorsza od
ciebie. Tak, jak ty, znęcał się tylko nad słabszymi. Był gnidą, że
rującą na ludzkich uczuciach i słabościach. Chudy jest starszy od
ciebie, ale słaby i bezbronny, jak dziecko. Znam jego duszę, jak
własną. Przez takich jak ty spędza swoje życie w tej celi. Takich
Chudych są całe setki. ~ Odsiadują wyroki za czyjeś okrucieństwo
i sadyzm. To wy, hieny żerujące w ludzkich odpadach, zepchnęliście
go na samo dno. Odebraliście mu wiarę w serce i sens życia. Zdep
taliście nadzieję i celowość samoobrony. Ty, Rudy, dokończyłeś
tego dzieła. Dumny jesteś ze swej roboty. Czujesz się kimś, gdy
widzisz przed sobą płaszczącego się człowieka.
Chudy miał cholerną ochotę coś powiedzieć. Usta jego nie wydo
były jednak żadnego dźwięku. Poruszały się bezkrwiste i nieme.
W imieniu ust powiedziały jego oczy. Mężczyzna je rozumiał. Pod
szedł do Chudego i położył swoje dłonie na jego wychudzonych
barkach.
— Zabierz mnie z sobą — powiedziały znów jego oczy — nie
zostawiaj tu, bo słaby jestem i ułomny.
— Zabiorę cię — odpowiedział głośno mężczyzna — muszę cię
zabrać ze sobą, zobaczysz.
Tego samego dnia jeszcze zaczął pisać prośbę do Ministerstwa
Sprawiedliwości w sprawie Chudego.
Dzień minął i nadeszła noc. Kroki strażnika przybliżały się i od
dalały. Co godzinę zapalało się światełko w celi, aż świt znowu
rozjaśnił sześcian pobielanego wnętrza.
Brodatemu zostały jeszcze trzy tygodnie do pełnych dwunastu lat.
Za kilkanaście dni miał wrócić do tych, co już o nim zapomnieli.
Kilka dni znowu odpłynęło w stronę, z której nic już nie wraca.
Od wolności dzieliły go dosłownie chwile, a odpowiedzi z Minister
stwa Sprawiedliwości jeszcze nie było. Ale Chudy wiedział już,, że
wyjdzie razem z Brodatym. Wiedział to intuicyjnie. Czuł to każdą
cząstką swej skóry. Stał całymi godzinami przy drzwiach i wietrzył
jak psiak zwierzynęy
Brodaty obserwował go z wielkim poczuciem odpowiedzialności.
Co mu powie, gdy prośba okaże się daremną? Chudy zwątpi po raz
wtóry we wszystko. Zawierzył mu przecież bezgranicznie i on nie
może teraz zawieść. Złożył wszystko co miał w jego ręce. Odpychany
przez innych — uwierzył w niego. W jego siłę i serce. Za kilka
chwil. Trzy niedorzeczne słowa. Powtarzał je w kółko, bezmyślnie
i głupio. Leżał na pryczy potężny i długi. Kwadrat nieba wisiał
daleko, taki sam jak wczoraj, jak kiedyś, jak zawsze.
Aż przyszedł wieczór ostatni. Wyczekiwany przez tyle lat. Wie
czór otoczony sześcianem ciszy ii białą tasiemką więziennego muru.
Kroki strażnika cichły. Wtapiały się w linoleum korytarza. Nikły
i znowu pojawiały się tuż, tuż pod drzwiami.
— Ile jeszcze do zmiany? — zapytał Brodaty opierając się łokciem
o wysoki parapet okna.
— Czego? Ustroju? — zarechotał Rudy, lejąc do otwartego kibla.
Zamknął cuchnący baniak i wykrzywił piegowatą twarz na Bro
datego. Brodaty zaśmiał się również.
— Nie doczekasz się — powiedział po chwili.
— Byłem optymistą — wypluł z siebie z zapałem. — Jak byłem
mały, to chciałem zostać nawet ministrem.
— Ale zostałeś złodziejem — .przerwał Brodaty i poczuł ogromną
chęć kopnięcia go drewniakiem w pół dupek. — Ty śmierdzielu,
nawet dobrym złodziejem nie byłeś.
Za kilka minut była zmiana. Po dwunastego dzinnej służbie przy
szedł nowy strażnik. Zapadła ostatnia noc. Na drugi dzień rano
otworzyły się drzwi i stanął w nich „gołębiarz”. Pracował w admi
nistracji i roznosił wszystkie urzędowe pisma dla więźniów. Trzymał
w ręku jakieś papiery i przyglądał się Chudemu.
— Chudy! — powiedział wreszcie. — Chudy, coś mi na to wyglą
da, że niedługo będziemy musieli się rozstać. Ale z was szczęściarz!
Ostatnich słów „gołębiarza” Chudy już nie słyszał. Patrzył na Bro
datego a z oczu jego padały łzy.
Kwitły kasztany, kiedy brama za nimi zamknęła się ze zgrzytem
starych zasuw.
Wysoki mężczyzna z brodą oddalał się, tłumacząc coś małemu,
wychudzonemu człowiekowi. Szli coraz dalej i dalej,w zgiełk i życie
wielotysięcznego miasta.

Wszystkie drogi
świata
przebiegają przez
czas
na moim zegarku.
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(Jadwiga Tyrankiewicz „Po drugiej
stronie słowa” Wyd. Morskie, Gdy
nia, 1968 r.)

trzy tysiące stron
w kwietniu ubiegłego roku —
naprawdę nie był to prima apri
lis — pisałem na tej stronie:
fakt, że jedna z najciekaw
szych uczelni technicznych kraju
— Państwowa Szkoła Morska w
Gdyni — nie posiada monografii,
zdaje się nikogo nie interesować.
Trzeba
wstrząsnąć indolencją
naszych wydawnictw, które w
półwiecznych dziejach tak wspa
niałej uczelni nie widzą ani
dokumentu narodowej kultury
ani
czytelniczego
bestselleru.
Cokolwiek by się rzekło kry
tycznego o tej szkole, jest
to
przecież
uczelnia,
której
zazdrości nam świat. Powsta
ła przed niespełna pięćdziesięciu
laty w Tczewie, z miłości oj
czyzny i miłości morza. Niczego
więcej wtedy nie było, ale to
było właśnie to^ co szkole tej
zapewniło wielkość. Warunki dla
jej pełnego rozwoju powstały
razem z Polską Ludową. Uczelnia
wychowała i wykształciła trzy
tysiące kapitanów wielkiej i ma
łej żeglugi, całą kadrę naszej
dzisiaj oceanicznej floty. Obecnie
szkoła ta reprezentuje najwyż
szy i najnowocześniejszy poziom
szkolnictwa morskiego. Dojrzała
do kolejnego awansu — prze
kształcenia w Wyższą Uczelnię.
Trzeba więc utrwalić ten doro
bek i upowszechnić — trzeba
podjąć pracę nad wydaniem ob
szernej, godnej tej uczelni księgi.
i co powiecie? zdawałoby się,
że po tym felietonie zadzwoni
do redakcji ktoś z Wydawnictwa
Morskiego i wzburzony wyjaśni,
że potstulowana praca od dawna
jest w pełnym toku, albo poda
powody dla których rzecz leży
odłogiem. Zdawałoby się, że
sprawa jest tak doniosła, iż sta
nie się tematem jakiejś specjal
nie zwołanej narady wszystkich
zainteresowanych. Ale gdzie tam.
Owszem, redakcyjny telefon za
terkotał parę razy, jeden z czy
telników
donosił,
że
znowu
przesadziłem, paru innych de
klarowało pomoc, ofiarowując
posiadane dokumenty, pamiątki,
wspomnienia. Po czym zapadła
cisza.
w tym samym felietonie sprzed
roku znalazłem i ten domagający
się przypomnienia cytat:
zaległości i obojętności w tej
dziedzinie mamy jednak więcej.

Nad monografią słynnego Gim
nazjum Macierzy Szkolnej w
Gdańsku mozoli się ofiarny spo
łeczny zespół dawnych jej peda
gogów. Idea monografii powstała
na zjeździe koleżeńskim, przed
dziesięciu laty. Zespół zebrał
sporo materiałów, niektóre, jak
znakomity dokumentalny esej
byłego profesora i dyrektora
gdańskiego archiwum dr. Marci
na Dragana, uzyskany niemal w
ostatniej przedśmiertnej chwili.
Jest także około trzystu fotogra
fii uratowanych z wojennej po
żogi, ukrywanych latami przed
hitleryzmem. Tej ogromnej pracy
nie sposób dalej prowadzić siła
mi tylko społecznymi. Tu pomóc
muszą wydawcy, mecenasi, hi
storycy, redaktorzy, jeśli chce
my spełnić swój obowiązek i
utrwalić i upowszechnić dzieło,
które należy nie tylko do dzie
jów narodowej kultury, lecz
również do naszej martyrologii,
do historii walki o polskość zie
mi gdańskiej.
w kilka dni potem do redakcji
wpłynął list od seniora gdań
skich nauczycieli, prof. Michała
Urbanka, który dziś czuję się zo
bowiązany opublikować w’ peł
nym brzmieniu:
Szanowny
i Drogi
Panie
Edgarze! Bardzo serdecznie
dziękuję Panu za apel w
ostatnich Literach w sprawie
wydania pracy o Gimnazjum
Polskim w Wolnym Mieście
Gdańsku, To moja bolączka
i chyba przed śmiercią tego
wydania się nie doczekam.
Zespół redakcyjny śpi od
dłuższego czasu. Ja zrobiłem
co mogłem, a obecnie słabe
zdrowie i wiek nie pozwalają
mi pracować. Janik (mgr. Ber
nard Janik — były profesor
Gimnazjum
obecnie lektor
Studium
Języków
Obcych
Gdańskiej Akademii Medycz
nej, przyp. mój) zrobił b. dużo,
ale obecnie zapracowany. Tak
samo p. Mielcarzewicz (mgr.
Barbara Mielcarzewicz b. pro
fesor Gimnazjum gdańskiego,
obecnie dyrektor Biblioteki
Głównej Politechniki Gdań
skiej, przyp. mój), i Wieloch
(inż. Roman Wieloch, absol
went Gimnazjum' gdańskiego,
obecnie profesor Politechniki
Gdańskiej, przyp. mój). Dawni
wychowankowie uchylają się
od pracy (bezinteresownej), a

zebrane materiały leżą. Szko
da! Może apel Pański poskut
kuje. Daj Boże!
Podobał mi się artykulik Ta
deusza Bolduana (z pasją na
pisany)
,,Portki Ceynowyk
Uwagi
jak
najsłuszniejsze.
Łączę najserd. pozdrowienia
i proszę nie zapominać o na
szej ,,Budzie”.
M. URBANEK
Sopot, 4/IV.67
ano pamiętam, lecz cóż z tego?
Onegdaj odwiedziła naszą redak
cję grupa uczniów z gdańskiego
Technikum
Mechaniczno-Elek
trycznego przy ulicy Augustyńskiego. Młodzież często nas od
wiedza w rozmaitych lekturo
wych sprawach. Tym razem był
to zespół redakcyjny gazetki
Szkolna Ława, ciekaw tego jak
się robi nasze czasopismo. Poga
daliśmy więc sobie o tym i
owym, kiedy nagle uświadomiłem
sobie, że oni są z mojej — na
szej Panie Profesorze! — „Budy”.
Ich Technikum mieści się bo
wiem w gmachu naszego Gim
nazjum. Ale oni nic poza tym,
co głosi lakoniczna pamiątkowa
tablica zdobiąca fronton szkoły,
nie wiedzą o dziejach swojej sie
dziby. Musiałem im więc opo
wiedzieć o moich wagarach i

Pana wykładach. Nie wiem czy
coś z tego pojęli i z pewnością
byłoby lepiej, gdybym mógł wrę
czyć im monografię Uczelni aby
dopisali do niej nowy rozdział
z roczników swojej Szkolnej
Ławy. Niestety, wszystko co mo
głem w tej sprawie uczynić, to
ofiarować im pamiątkowe zdję
cie. (Patrz niżej).
pozostaje mi jeszcze uzasadnić
tytuł felietonu. Z dniem pierw
szym kwietnia — to też nie pri
ma aprilis — w wyniku wspól
nych starań wydawcy i redakcji,
objętość Liter zwiększona została
o cztery dodatkowe strony. A
w ogóle Litery zadrukowały już
trzy tysiące stron. Niby nic —
a jednak zdumiewa widok sześ
ciu pełnych roczników, które
właśnie przyniesiono z gdańskiej
introligator ni. Bądź co bądź treść
tej sześciotomowej księgi stano
wi przecież, mimo wszystkie
braki, pokaźną pracę zbiorową,
dokumentującą ogrom różnorod
nych przeobrażeń, jakie dokonały
się w całokształcie życia spo
łecznego i kulturalnego Ziemi
Gdańskiej na przestrzeni ostat
nich lat kilku. A jeśli tak, to
oby tylko dalej tak.

edgar milewski
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przeszczepy mózgów

„wybrałabym śmierć
niż takie
zmartwychwstanie "
«Robert White i jego doświadczenia»
Eksperymenty prof. White’a. które zwróciły na siebie
uwagę naukowców wielu krajów polegają na wyodręb
nieniu z organizmu mózgu małpy i poddaniu go obser
wacji. Niewątpliwie, praca White’a jest oryginalną me
todą badań i nikomu dotąd nie udało się wyizolować
mózgu i utrzymać go przy życiu prawie przez 2 doby.
Profesor White dokonał w ostatnich latach ponad 60 ta
kich doświadczeń...
Do badań zostały wybrane małpy, ponieważ system
krwionośny ich mózgów jest najbardziej podobny do
ludzkiego. Operacja odbywa się w warunkach głębokiej
hypotermii. Do arterii wstawia się rurki, które z kolei
podłącza się do aparatury sztucznego krążenia krwi. Po
dokonaniu szerokiej trepanacji i przecięciu rdzenia pa
cierzowego, z czaszki wydobywa się mózg, umocowując
go na specjalnych podporach. Skomplikowana aparatura
fizjologiczna, w połączeniu z różnorodnymi badaniami
biochemicznymi i morfologicznymi rejestrując ciśnienie
tętnicze, żylne, temperaturę itp., pozwala otrzymać ma
ksymalną ilość informacji...
«„Żywy” nie znaczy — myślący»
Pytanie drugie: Czy istnieją dowody czynności życio
wych izolowanego mózgu małpy? Tak, dowody takie
niewątpliwie istnieją. Pierwszy z nich — to istnienie
przemiany materii, będącej niezbędnym warunkiem ży
cia. W czasie tego eksperymentu ujawniono i zareje
strowano bioprądy, jak również stwierdzono, że mózg „od
dycha” tzn. pochłania tlen i wydziela dwutlenek węgla;
wreszcie przy wprowadzeniu do arterii specjalnego pre
paratu wywołującego drgania epileptyczne, w elektro
encefalografie natychmiast pojawiły się specyficzne wy
ładowania spazmatyczne.
Oddzielony mózg żyje więc w sensie biologicznym...
Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że w izolowa
nym mózgu odbywają się wyższe funkcje kory mózgo
wej, mówiąc prościej, że mózg myśli.
Jeśli weźmiemy pod uwagę współczesną wiedzę o dzia
łaniu mózgu, taka możliwość jest mało prawdopodobna,
chociaż do całkowitej negacji również nie posiadamy
nieodpartych dowodów.
Pawłów ustalił, że zachowanie świadomości jest mo
żliwe przy istnieniu afferentacji tzn. przypływie do móz
gu nieskończonej ilości impulsów nerwowych od orga
nów zmysłów, mięśni i organów wewnętrznych. Jeśli
więc w izolowanym mózgu afferentacja nie istnieje, tru
dno przypuszczać, aby istniała w nim świadomość.
Na trzecie pytanie „LG” można odpowiedzieć jedno
znacznie: tak, na pewno można otrzymać izolowany mózg
ludzki. I to już, teraz. Z technicznego punktu widzenia
przeprowadzenia eksperymentu nie ma zasadniczej róż
nicy pomiędzy mózgiem człowieka a mózgiem małpy.
Chociaż otrzymanie żywego mózgu człowieka bezpośred
nio po śmierci organizmu nastręcza więcej trudności te
chnicznych, niż otrzymanie np. serca.
Powiedzieliśmy wyżej, że jest mało prawdopodobne, by
izolowany mózg posiadał świadomość. Jednak jeżeli
otrzymamy oddzieloną głowę człowieka, co nawiasem
mówiąc, jest o wiele prostsze technicznie, to mamy po
wody uważać, że taka głowa będzie posiadała świado
mość, czyli będzie postrzegać otaczający ją świat i prze
kazywać swoje myśli innym.
Można przypuszczać, że przy pomocy specjalnej apa
ratury izolowana głowa mogłaby nawet mówić. Nie ma
zresztą potrzeby wdawać się w szczegóły. Na szczęście,
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0 ile wiadomo, żaden ze współczesnych naukowców nie
usiłuje zrealizować tego rodzaju eksperymentu. Z punk
tu widzenia etycznych zasad naszej medycyny podobny
eksperyment na człowieku jest absolutnie niedopuszczal
ny.
«Bariera do pokonania, ale...»
Teraz można przejść do najtrudniejszego pytania: Czy
można przeszczepić mózg (albo głowę) jednego człowieka
drugiemu? Jasne, że w dzisiejszych czasach jest to nie
możliwe do zrealizowania.
Wszelkie nowe operacje, zanim przeprowadzi się je na
chorym człowieku, muszą być przedtem dokładnie opra
cowane w setkach i tysiącach doświadczeń na zwierzę
tach.
A jeszcze żadnemu naukowcowi nie udało się doko
nać przeszczepu głowy, nie tylko małpy, ale nawet niż
szemu zwierzęciu. Co prawda radzieccy lekarze prze
szczepiali głowę i przednią część tułowia jednego psa
drugiemu. Pies z 2 głowami żył kilka dni, przy czym
obie głowy „funkcjonowały” najzupełniej normalnie, tym
niemniej eksperyment, to jeszcze nie przeszczepienie
głowy.
Jakie przyczyny powodują niemożliwość przeprowa
dzenia tego rodzaju operacji? Przyczyn jest wiele, ale
dwie główne.
Pierwsza — to niezgodność tkankowa. O „barierze nie
zgodności” pisano wiele, dlatego powtarzać się nie ma
sensu. Wspomnieć tylko wypada, że chodzi o reakcję
immunobiologiczną organizmu, skierowaną na odrzuce
nie obcych tkanek, mających inny skład białkowy, włas
ną „białkową indywidualność”. Z pewnością białkowa
niezgodność — to problem jeszcze nie rozwiązany. Jed
nakże opracowuje się metody obniżenia reakcji orga
nizmu na przeszczepiane tkanki i organy.
Ogromne doświadczenia przy przeszczepianiu nerek
(na świecie dokonano ponad tysiąc takich operacji)
1 ostatnie przeszczepienia serca wykazały, że bariera im
munologiczna nie jest absolutnie nie do przezwycięże
nia. Wszystko przemawia za tym, że problem ten w
najbliższych latach zostanie rozwiązany.
Przyczyna druga, wydaje się, jest bardziej skompliko
wana. Chodzi o nierozwiązany probiem regeneracji, przy
wrócenie ruchowych szlaków centralnego systemu ner
wowego. Przeszczepiony mózg musi kierować wszystkimi
organami i tkankami „cudzego” ciała i otrzymywać od
niego niezbędne informacje. Więź mózgu z „peryferiami”
odbywa się poprzez rdzeń pacierzowy, przez który prze
chodzą miliony przewodów nerwowych. Wiadomo z do
świadczeń klinicznych, że włókna nerwowe mózgu
i rdzenia pacierzowego nie regenerują się tak jak np.
nerwy kończyn. Dlatego właśnie obecnie podłączenie
mózgu do kręgosłupa innego organizmu jest niemożliwe.
Można, oczywiście, wyobrazić sobie inny wariant ope
racji: jednoczesne przeszczepienie mózgu i kręgosłupa.
Korzonki nerwowe kręgosłupa mają nieco większą zdol
ność regeneracji. Ale tu znowu ogromne trudności tech
niczne uniemożliwiają przeprowadzenie operacji.
Czyż więc nie można pokonać tej drugiej przeszkody?
Można przypuszczać, że metody pozwalające kierować
regeneracją centralnego systemu nerwowego zostaną
opracowane, ale nie wcześniej, niż za 20—25 lat.
Przypuśćmy jednak, że do 2000 roku wszystkie te tru
dności zostaną pokonane i przeszczepienie mózgu stanie
się technicznie możliwe. Powstaną wówczas problemy
nie tylko medyczne, ale również i moralno-etyczne. Nie
sposób negować ogromnego znaczenia naukowego ope-

Przez cały świat przechodzi fala dyskusji na temat
przeszczepów serca.
Zbulwersowana opinia publiczna nie ochłonęła jeszcze
z wrażenia po eksperymentach profesora Barnarda, kie
dy najpierw w prasie zachodniej, a potem w radzieckiej
pojawiły się informacje o eksperymentach naukowca
amerykańskiego Roberta White’a, któremu po raz pierw
szy udało się dość długo utrzymać przy życiu wydobyty
z organizmu mózg małpy.
Doświadczenia prof. White’a mają duże znaczenie nau
kowe, przede wszystkim dla badań skomplikowanych
schorzeń mózgu. Równocześnie jednak — podobnie jak
w przypadku przeszczepienia serca, tylko w stopniu zna
cznie spotęgowanym — eksperymenty te stawiają na

racji prof. Barnarda przy przeszczepieniach serca, cho
ciaż rezultaty trudno na razie w pełni ocenić. Przypusz
czam, że w niedalekiej przyszłości tego rodzaju operacji
dokonają również radzieccy chirurdzy... Już w związku
z tymi operacjami wynikło sporo dyskusyjnych pytań
natury moralnej. Etyczne problemy przeszczepień móz
gu są nieporównywalne z podobnymi problemami przy
przeszczepianiu serca.
Może powstać pytanie: Czy ma sens rozważanie w dzi
siejszych czasach na temat „etycznej dopuszczalności”
operacji, które mogą być dokonywane w dość odległej
przyszłości? Myślę, że nie ma powodów przesadnie roz
ważać tych spraw, ale z drugiej strony wiemy, że żywy,
izolowany mózg już dzisiaj jest rzeczywistością.
«Dialog o najważniejszym*
Przypuśćmy zatem, że biologiczne, chirurgiczne i inne
trudności przeszczepienia mózgu zostały pokonane. Czy
przeprowadzenie takiej operacji jest dopuszczalne z mo
ralnego punktu widzenia? Mogą tu istnieć dwa diame
tralnie różne poglądy. Wyobraźmy sobie dialog dwóch
naukowców, z których jeden (x) uważa, że taka ope
racja jest etycznie uzasadniona i dopuszczalna, a dru
gi (y) ma zdanie przeciwne.
Iks: Nie widzę powodów aby uważać, że taka opera
cja jest niezgodna z zasadami ogólnoludzkiej etyki.
Umiera dwóch ludzi — jeden na chorobę mózgu, drugi —
przypuśćmy — na serce czy wątrobę. Przeszczepienie
mózgu uratuje życie jednego z nich. A więc chirurg bez
większych wahań powinien to zrobić, ponieważ urato
wanie życia jest, nie tylko obowiązkiem, ale wręcz
główną zasadą moralną jego działalności.
Igrek: Z pana ostatnim zdaniem nie można się nie
zgodzić. Nie należy jednak zbytnio upraszczać proble
mu. Pańskie słowa byłyby najzupełniej uzasadnione,
gdyby szło o przeszczepienie serca, wątroby lub nerek.
Jednakże, gdy mówimy o transplantacji mózgu lub gło
wy (to w tym wypadku jest jednoznaczne), sytuacja
zmienia się zasadniczo.
Chory, któremu przeszczepią cudzy mózg, na zawsze
przerwie swoje istnienie jako indywidualność, a mówiąc
prościej człowiek ten umrze. Zamiast niego (w tym wy
padku „zamiast” jest niezupełnie ścisłe) zmartwychwsta
nie inny człowiek, który umarł wcześniej, ale którego
mózg pozostał.
Sprawa polega, nie tylko na tym, że ten człowiek bę
dzie miał inną powierzchowność i inny wzrost. Współ
czesna fizjologia rozpatruje ludzki organizm jako jedną
całość, w której nie tylko mózg steruje działalnością
wszystkich organów, ale także działalność mózgu w istot
ny sposób zależy od funkcjonowania tychże organów.
W tej chwili nic nie możemy powiedzieć, jak właściwie
zmieniają działalność przeszczepionego mózgu inne biał
ka, hormony, krew — wszystko to, co my nazywamy
wewnętrznym środowiskiem organizmu. Jednak sam fakt
wielce istotnych zmian nie budzi wątpliwości. Dlatego
nie można mówić o „zmartwychwstaniu” umarłego czło
wieka: kombinacja mózgu jednego człowieka z ciałem
drugiego doprowadzi do stworzenia jakiejś „trzeciej”
osobowości ludzkiej.
Iks: Z punktu widzenia nauki eksperyment będzie
miał nieocenioną wartość. Na pewno pomoże rozwiązać
ważne problemy fizjologiczne i patologiczne, powstawa
nie i leczenie najróżniejszych chorób.
Igrek: Zgadzam się, ale z moralnego punktu widzenia
taki eksperyment jest najzupełniej niedopuszczalny. Obo
wiązkiem lekarza jest ratować życie człowieka, to praw
da. Ale tworzyć nowe, ludzkie indywidua — to nie jest
zadanie medycyny. Medycyna nie może konkurować
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porządku dnia problemy naukowo-medyczne, etyczne
a nawet filozoficzne.
W związku z tym redakcja „Litieraturnoj Gaziety”
zwróciła się do dyrektora Kliniki Neurologicznej Insty
tutu Neurologii Akademii Nauk Medycznych ZSRR
E. Kandela z prośbą o odpowiedź na następujące pyta
nia:
1. Na czym polega istota eksperymentu profesora
White’a?
2. Czy istnieją dowody życiowych czynności izolowa
nego mózgu małpy?
3. W prasie zachodniej rozważane jest pytanie: czy
w przyszłości możliwe jest przeszczepianie mózgu
człowieka? Jaki jest do tego Pana stosunek?
Tekst „Litieraturnoj Gaziety” drukujemy skrótami.

z przyrodą. Przypominam, że co sekundę na świat przy
chodzi troje dzieci. Ludność ziemi wzrasta z gwałtowną
szybkością. Jestem przekonany, że nauka nie powinna
zajmować się tworzeniem homunkulsów, o czym marzyli
średniowieczni alchemicy. Sądzę, że choremu człowieko
wi można i trzeba przeszczepić serce, płuca, wątrobę, rę
kę czy nogę — nigdy mózg. Przecież, gdyby pójść dalej,
można sobie wyobrazić również wielokrotne przeszcze
pienie tego samego mózgu. Oznaczałoby to w zasadzie,
nieśmiertelność niektórych części indywiduów, jeżeli —
oczywiście — zostanie odkryty sposób zatrzymania pro
cesu naturalnego starzenia się mózgu.
Iks: Cóż, perspektywa jak najbardziej ponętna. Pro
szę sobie wyobrazić możliwość uratowania mózgów lu
dzi genialnych dających ludzkości odkrycia, nieśmiertel
ne utwory literatury, sztuki itp.
Igrek: Tego rodzaju kryteria, uważam, stoją również
w sprzeczności z zasadami moralnymi, o których mówi
my. Lekarz powinien leczyć chorego niezależnie od jego
intelektualnej, socjalnej czy jakiejkolwiek innej war
tości dla społeczeństwa.
Dalej, chciałem podkreślić jeszcze jedną okoliczność.
Wątpię czy można będzie dokonać na małpach ostatecz
nego opracowania operacji, o której mówimy. Do tego
niewątpliwie będą potrzebne liczne eksperymenty z izo
lowanymi głowami ludzi, co — jak już mówiliśmy —
jest w pełni możliwe w niedalekiej przyszłości. Wystar
czy wyobrazić sobie ten straszny obraz, ażeby mieć na
dzieję, że i w XXI wieku uczeni zrezygnują z tego ro
dzaju doświadczeń.
Iks: Tak, obraz rzeczywiście potworny. Pamiętam sło
wa bohaterki powieści Bielajewa: „...Wybrałabym śmierć,
niż takie zmartwychwstanie”. Jednak i ten punkt widze
nia nie jest absolutnie bezsporny. Myślę, że znajdą się
ludzie beznadziejnie chorzy, którzy wiedząc o tym, z peł
ną świadomością wyrażą zgodę na przedłużenie swojego
istnienia w ten właśnie sposób...
Igrek: Trudno zaprzeczyć tak przekonywającemu argu
mentowi. Zgodzi się pan jednak, że nie jest on dosta
teczny do usprawiedliwienia usiłowań przeszczepienia
mózgu. Ciekawe, że pisarze-fantaści, być może intuicyj
nie, ale przy tym niemniej b. dokładnie, czuli moralną
niedopuszczalność podobnych eksperymentów. W ich
utworach tego rodzaju operacji, z zasady, dokonują ucze
ni całkowicie pozbawieni jakichkolwiek zasad moralnych
Proszę sobie przypomnieć prof. Kerna z powieści Bielaje
wa, o której była mowa, albo prof. Dekantora z powieści
Stanisława Lema „Wspomnienia Jiona Cichego”.
Iks: Jest to, oczywiście, ciekawe, lecz analogie literac
kie nie przesądzają wyników naszej polemiki. Jestem
przekonany, że prż£$$ęzepienie mózgu człowieka będzie
dokonane jeszcze za życia naszego pokolenia.
Igrek: Nie wykluczam takiej możliwości, ale pozostaję
w głębokim przekonaniu, że tego robić nie należy.
*

*

*

Czas przerwać ten przewlekający się spór. Przed po
stawieniem końcowej kropki, autor artykułu pragnie
ujawnić swój osobisty stosunek do zagadnienia. Jest on
jak najbardziej przeciwny przeszczepianiu mózgu czło
wieka, a swoje poglądy przedstawił w wypowiedziach
uczonego Y. Jednocześnie autor, dopuszcza możliwość
przeciwstawnego punktu widzenia, przyznając zarazem,
że niektóre argumenty, przedstawione wyimaginowane
mu oponentowi, są dość przekonywające.
W każdym razie eksperymenty prof. White’a każą za
myślić się nad ich możliwymi konsekwencjami.
E. KANDEL
Tłumaczył: R. S>
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1. Józef Robakowski — Ołtarz
2. Jerzy Wardak — Uszczęśliwiona
3. Andrzej Różycki — Nocne niepokoje

Juliusz
Garztecki

nonkonformizm zorganizowany
Przyjęli założenie, że w foto
grafii wszystko wolno. I wycią
gnęli z tego ostateczne konsek
wencje. Ich zawołanie bojowe:
Gardzielewska zapłacze! Precz
ze ślepymi zaułkami!
Nazywają się ”0-61”. Dlatego,
że w roku 1961 byli zerem: po
czątkującymi amatorami, co le
dwie kamerę do ręki wzięli.
Dziś niemal wszyscy legitymują
się tytułami artystów-fotografików członków ZPAF. I wiele
się po nich w związku i poza
nim oczekuje.
A teraz po kolei. Aż banalne,
jak dialektycznie rozwija się w
sztuce sprawa środków wyrazu.
Odkrycie, nowo zdobyty zakres
swobody wypowiadania się, for
ma buntownicza i światoburcza
otrzymuje, często aż nazbyt
szybko, sw~oją kodyfikację, staje
się dyrektywą, wedle której
„trzeba” tworzyć, ograniczeniem
przeciw któremu powstaje nowe
odkrycie, nowa swoboda, która
z kolei... Czasem dotyczy to
nawet szczegółów sposobu wy
powiadania się. Przed Bułha
kiem (używają potocznej, choć
mylnej periodyzacji historii pol
skiej fotografiki) należało, przy
najmniej u nas, fotografować
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ostro. Tak przynajmniej było w
fotografii' rzemieślniczej, której
już dziś walorów artyzmu nie
odmawiamy. Bułhak, sam rze
mieślnik (mistrz cechowy) wylansował w pełni miękki rysu
nek zdjęcia. Był więc nowato
rem. Ale, gdy w latach trzydzie
stych, Edward Hartwig po po
wrocie z Wiednia wystawił fo
togramy rysowane
najostrzej,
odsądzono go od artyzmu za wy
kroczenie przeciw przedwczoraj
szej rewolucji estetycznej, a
wczorajszemu
nienaruszalnemu
kanonowi. I właśnie w związku
z tym Gardzielewska powinna
zapłakać. Oczywiście symbolicz
nie.
Janina Gardzielewska to kla
sycyzm fotografiki: oszczęd
ność środków aż do surowości,
technika „czystego bromu” we
dle zasady: co na negatywie to
i na odbitce, więc każde ujęcie
jest przemyślane — czasem ca
łymi tygodniami, z drobiazgową
reżyserią zdjęcia, wyszukaniem
otoczenia w plenerze czy wnę
trzu, dobraniem typu ludzkiego
— modela — do tematu za
łożonego, doborem rekwizytów.
Warsztatowe
przepracowanie
materiału negatywowego spro

wadza się wyłącznie do doboru
kadru i stopnia kontrastowości
odbitki.
Przeciw
Gardzielewskiej
powstało pięciu: Czesław Kuch
ta, Lucjan Oczkowski, Józef Ro
bakowski, Andrzej Różycki, Je
rzy Wardak. Zorganizowani w
ustroju anarchii despotycznej.
Grupa władz nie ma, władzą są
wszyscy. Pierwszy stopień jej
wykonywania: dyscyplina pra
cy. Wszyscy wszystkich pilnują,
zaganiają do roboty z aparatem
czy w ciemni. Wykonanie nie
trudne: w Toruniu, gdzie „0-61”
powstało, nie sposób nie spotkać
się przynajmniej w ciągu dnia.
Więc kontrola już nie dzień, a
godziny
pracy
fotograficznej
łatwo obejmuje. Biada temu, kto
wykroczy. Na komisję przyjmu
jącą kandydatów do Związku
Polskich
Artystów Fotografi
ków miała stawać cała piątka.
Jeden nie zgłosił się. Motywacja:
pisał pracę doktorską. Uspra
wiedliwienia grupa nie uznała.
Na jedną z wystaw inny zerowiec nie dostarczył zdjęć, spóź
nił się. Dwa tygodnie ostracy
zmu towarzyskiego. Przestał ist
nieć, nie zauważano go, przemy
kał się pod ścianami zgnębiony

do ostateczności. Drugi stopień
władzy: forma jurowania. Na
wystawę każdy członek „Zera”
może i powinien dostarczyć tyle
samo prac co inni. Wszyscy oce
niają wszystkie. Lecz autor ma
prawo veta: może zdjęcie odrzu
cone przez kolegów wystawić
mocą własnej decyzji.
Pięciu ludzi, pięć gruntownie
różnych temperamentów i zu
pełnie już skrystalizowanych in
dywidualności twórczych. Gar
dzielewska zaś jest ich najser
deczniejszą przyjaciółką, opie
kunką, superkadrowcem pilnu
jącym wszystkich by się wza
jemnie pilnowali, jednoosobową
kasą koleżeńskiej pomocy słu
żącą
błyskawiczną
pożyczką,
gdy na godzinę przed wernisa
żem okaże się, że zabrakło paruset złotych na sprzątaczkę lub
farby do ’wymalowania plakatu.
A że jej ulubionymi tematami
są: psychologiczny portret i za
bytkowa architektura Torunia,
owe „zaułki”, więc pięciu przy
jaciół
fotografuje
„przeciw”
przyjaciółce szóstej. I to jest
właśnie prawidłowe.
Na wystawie „Zera”, jeśli od
padnie karteczka z podpisem pod
fotogramem, niełatwo na pierw-

szczyzna lub, co gorsza, „wańszczyzna”, passeizm. W rękach
zerowców okazuje się wcale go
dny przypomnienia i odnowie
nia.
I tak ciągnąć można cały ka
talog i kartę dróg zerowców.
Przekształcenia ‘ perspektywy,
szczególnie w zdjęciach plene
rowych — ogromny pierwszy
plan jest tłem, ziemią czy trawą
dziwnie do widza wygiętą jakby
na kilkunastu metrach skonden
sowała się krzywizna kuli ziem
skiej, na jej garbie malutkie
zagubione ludzkie figurki: ko
chają się, odpoczywają, nudzą
(fotogramy Robakowskiego, Wardaka). Tuż zaś obok nich pejza
że bardzo
czyste,
delikatnie
komponowane (Kuchta), co w
niczym nie przeszkadza temu, by
ten sam autor przyprawił por
tret kobiecy tak grubym ziar
nem czy rastrem, że wygląda jak
modna w grafice użytkowej lat
trzydziestych technika prószenia.
A
poza tym: zniekształcenia
perspektywiczne zdjęć portreto
wych, . quasi-reporterskie ujęcia
postaci poruszonych, wykorzy

szy rzut oka poszczególne zdję
cie przypisać bezbłędnie właści
wemu autorowi. Pomysły, spo
soby wypowiedzi, chwyty tech
niczne krążą w całej grupie, ba
dane są indywidualnie i zbioro
wo, doprowadzane do rozwiązań
skrajnych. Co całkuje grupę,
wyróżnia ją od innych zgrupo
wań twórczych w zakresie foto
grafii? Dla zerowców negatyw
fotograficzny jest zaledwie ma
teriałem wyjściowym, półsurowcem do najdalej idącego, czasem
wielokrotnego
przepracowania.
W każdym wypadku w kierun
kach „zakazanych”. Wiele jest
ścieżek w fotografice od dawna
porzuconych i trawą zarosłych,
wiele innych, które uzyskały
ledwie szkicowe, początkowa za
rysy. Jeśli u wejścia na którą
kolwiek z nich widnieje myślo
wy zakaz wjazdu, zerowcy zmie
niają ją w autostradę.
Zakazem niemal powszechnie
przestrzeganym jest zakaz inge
rencji manualnej w negatyw
i pozytyw, dokonywania na nich
operacji środkami innymi, niż
należące do zakresu fotooptyki
i fotochemii. Wobec tego inge
rencje takie stosowane są w gru
pie na porządku dziennym. Aż
do efektów szokowych. Na dwu
ostatnich tegorocznych wysta
wach (w Toruniu i Łodzi) mię
dzy innymi zaprezentowali ta
kie zdjęcia. „Nocne niepokoje”
(Różycki): twarz z ustami roz
wartymi w krzyku, rozwiane
kosmyki włosów, skala waloro
wa odwrócona
(cienie
białe,
światła czarne). To jeszcze jest
„dozwolone”. Lecz autor zama
lował, brutalnie, ze śladami po
ciągnięć pędzla, cały fotogram
gryzącą czerwoną anilinowy far
bą. Więc cienie stały się czer
wone, światła pozostały czarne.
Obraza klasyki fotograficznej
i znakomite zagęszczenie eks
presji, aż ciarki chodzą po
krzyżu. Inna wystawiona praca:
brodaty bradiaga idący na tle
wiosennego lasu. Widoczek ocie
ka słodyczą. Więc ją jeszcze
podkreślono ręcznie nałożonymi
kolorkami: różowiutkim i zieloniutkim. Trzecia: las, wiosna,
brzózki. Znów słodycz, aż sacharynowa. Uskrajniono ją i skom
promitowano zabiegiem pospo
litym w XIX wieku, dziś potę
pionym surowo
jako
wyraz
skrajnego bezguścia: pejzażyk

jest zawinietowany, ujęty w
passe-partout o kształcie pozio
mego owalu. Spiętrzenie efek
tów zaczerpniętych z czasów
eklektyzmu domknęło ostatecz
nie koncepcję, nadało jej pełną
spoistość.
Można źródła poszczególnych
pomysłów" czy inspiracji zerow
ców odszukiwać. Choćby co do
użycia farb
anilinowych
do
rozkolorowywania
fotogramów,
chętnie
pokazują
członkowie
grupy swoje zbiory jarmarcz
nych pocztówek, tych z cztero
listną koniczynką na zielono,
srebrną podkową i czułą parą
w guście lat najpóźniej 1920tych. Lecz odległość artystyczna
między taką pocztówką i „noc
nymi niepokojami” dobrze mie
rzy drogę od inspiracji do twór
czości.
Zabiegi,
przetworzenia
czy
sposoby czysto fotograficzne sto
sowane są niemniej obficie. Solaryzacja pełna i częściowa, po
dwójne i wielokrotne ekspozy
cje jednego lub kilku negatywów
na . jednym pozytywie, cała al
chemia laboratoryjna bez ogra
niczeń, z każdego praktykowane
go zabiegu wyciśnięto maksi
mum. Szczególnie szeroko sto
sowany jest przez całą grupę
fotomontaż w wielkiej ilości
wariantów. Głośne stało się zdję
cie „Uwertura”, jedno z tych, któ
re J. Wardakowi otworzyły drogę
do ZPAF. Pion, w tle pnie brzozowe, brzozowe polana na pierwszym
planie, w środku postać dziew
czyny przy dyrygenckim pulpi
cie (będąca cytatem fotomonta
żowym z obrazu krakowskiej
malarki Anny Giintner). Naj
bliższe skojarzenie: secesja, być
może, Mucha. A to właśnie wy
cieczka po jednej ze ścieżek za
pomnianych, badanie, co z prze
szłości może być płodne do dziś.
Okazuje się, że wiele. Dwie
prace Oczkowskiego: na pierw
szej złomy betonu i pręty stali
zbrojeniowej, na drugiej spawacz
przy pracy, w ostrym świetle
ultrafioletu z łuku elektryczne
go. Socrealizm! Może, ale jakże
doskonały. I niby dlaczego i w
imię czego mielibyśmy odrzucać
jako temat: budowę, produkcję,
pracę? — Pejzaż arcypolski, sfo
tografowany obiektywem miękko
rysującym, światła rozmyte i cie
nie przezroczyste to bułhakow-

stywanie przypadkowych i umy
ślnie wprowadzonych uszkodzeń
negatywu i tak dalej i dalej.
Nonkonformizm
podniesiony
do .godności zasady przekonuje,
jeśli uprawiany jest przez ludzi
z talentem. Ten warunek „0-61”
spełnia. Ale robi coś więcej, i to
jest chyba najcenniejsze: buduje
mosty.. Między klasyczną foto
grafiką i innymi dyscyplinami
plastycznymi, przede wszystkim
malarskimi. A to bardzo aktual
na potrzeba. Poza samą grupą
lecz w bezpośrednim z nią
związku fotografują już inni: Jó
zef Korbiela, Antoni Mikołaj
czyk, Wiesław Wojczulanis —
członkowie toruńskiej grupy pla
stycznej „Krąg”. Wszyscy zerowcy należą też do Kręgu choć
nie wszyscy fotografujący „kręgowcy” są zerowcami. Trochę to
skomplikowane, ale w Toruniu
uważają, że nie. Przy „Zerze”
zaś już podhodowuje się drugi
rzut wstępujących w fotografikę.
Najbliższych ich przyjaciół. Być
może za lat kilka wystąpią pod
hasłem: precz z fotografią pozafotograficzną! Zerowcy zapłaczą!

AWIZO FILMOWE „LITER
polecamy:
KOBIETA I MĘŻCZYZNA (Francja) — scen., reż. i zdjęcia Claude Le
louch. Dwa Oscary, Grand Prix na MFF w Cannes 1966, parę innych na
gród, entuzjastyczne oceny międzynarodowej krytyki, powszechne uznanie
widzów na całym świecie. — Czyżby narodził się jakiś nowy geniusz
francuskiej kinematografii, na miarę Godarda lub choćby Chabrola? Nie,
to tylko pan Lelouch nakręcił zgrabny, zręcznie skonstruowany film o mi
łości dwojga ludzi. Wprawdzie film dobry, miejscami bardzo subtelny,
opowiedziany czystym, nowo-falowym językiem, ale w gruncie rzeczy dość
banalny i cukierkowy. Za to teraz już każdy mieszczuch, snobujący się
na intelektualistę może z zadowoleniem stwierdzić: byłem na „nowej fali”
i wszystko zrozumiałem! To nie jakieś tam „Hiroszimy” czy „Marienbady”, tutaj wszystko jest jasne: to on a to ona, tu jej mąż a tam jego
żona, teraz się poznali, teraz się rozstali, ale zaraz się spotkają i wszystko
zakończy się szczęśliwie. Gdyby jednak zaniechać przykładania do tej „re
welacji” zbyt wielkiej miary okazałoby się, że jest to całkiem dobry,
nawet ambitny film rozrywkowy, i jako taki godzien większego zaintere
sowania. Tym bardziej, że reżyseria jest rzeczywiście sprawna i nowo
czesna, zdjęcia piękne, poza tym ciekawe, choć nienowe efekty kolorystycz
ne i przede wszystkim dwie świetne role: Anouk Aimee i Jean Louis
Trintignant.
CI WSPANIALI MĘŻCZYŹNI W SWYCH LATAJĄCYCH MASZYNACH
(Wielka Brytania) — reż. Ken Annakin. Bardzo długi film posiadający
w oryginale jeden z najdłuższych tytułów jakie zna historia kina. W do
słownym tłumaczeniu brzmi to tak: „Ci wspaniali mężczyźni w swych la
tających maszynach albo jak przeleciałem z Londynu do Paryża w 25
godzin i 11 minut”. Film ten pod wieloma względami przypomina wy
świetlany już u nas „Wielki wyścig”, góruje jednak nad nim sprawną
realizacją i wartkim tempem akcji. Annakin zebrał cały zespół świetnych
aktorów, wśród których prym wiodą Stuart Whitman, Robert Morley,
Sarah Miles, Alberto Sordi oraz niezrównany Jean-Pierre Cassel, najbar
dziej francuski ze wszystkich Francuzów. Dodał do tego kolor, serię po
wietrznych ewolucji, całe muzeum archaicznych aeroplanów, garść sta
rych, trochę odświeżonych gagów i według tej niezawodnej recepty po
wstała dobra komedia przygodowa, którą naprawdę warto zobaczyć.

proponujemy:
JULIA, ANNA, GENOWEFA (Polską) — reż. Anna Sokołowska. Czy to
rzeczywiście dla dzieci trudniej jest tworzyć niż dla dorosłych, czy też
może talent Anny Sokołowskiej dopiero zaczyna dojrzewać — nie wiem.
W każdym razie po słabym filmie dla dzieci („Wielka, większa, najwięk
sza”) i niewiele lepszym („Beata”) dla młodzieży nakręciła ona całkiem dobry
film dla dorosłych. Bohaterka „Julii, Anny, Genowefy” staje przed nie
łatwym problemęm. Dowiaduje się, że kobieta którą uważała za swą
matkę jest tylko jej opiekunką. Zaczyna poszukiwania prawdziwej matki,
ale wraz z kolejnymi rozczarowaniami, wynikającymi z trudności w usta
leniu tożsamości rodzą się pytania. Czy teraz, po przeszło dwudziestu
latach ma prawo odgrzebywać przeszłość? Czy może wyrzec się swej przy
branej matki na rzecz jakiejś kobiety, której zupełnie nie pamięta i z którą
poza problematycznym pokrewieństwem nie czuje się związana? Na te py
tania w filmie pada dość jednoznaczna, nawet zbyt jednoznaczna odpo
wiedź. To — obok paru schematycznie potraktowanych postaci i kilku
mielizn dramaturgicznych — najpoważniejsza wada filmu. Zaczyna się on
fatalnie, sceną niezręczną i zupełnie niepotrzebną. Na szczęście potem
powoli się rozkręca, Sokołowska coraz plastyczniej kreśli drugoplanowe po
stacie i wreszcie dochodzimy do bardzo dobrej części wiejskiej, w której
talent reżysera objawia się najpełniej. Gdybyż to cały film był taki! No
cóż, mówimy trudno i chwalimy dobrą grę aktorów, a przede wszystkim
debiutantki Wandy No j man (warto zapamiętać to nazwisko) w roli Anny.
Obok niej występują m. in. Janusz Bukowski, Andrzej Kopiczyński i Zofia
Truszkowska.
SIÓDMY KONTYNENT (CSRS-Jugosławia) — reż. Duśan Vukotic. Pomysł
filmu był świetny: dzieci, dla których współczesny świat nie jest niestety
najlepszym z możliwych, uciekają na „siódmy kontynent”. A więc do
skonała okazja do snucia rozważań na temat problemów nurtujących na
szą cywilizację, a zarazem do pokazania świata ludzi dorosłych w krzywym
zwierciadle satyry. Niestety, sławnemu twórcy filmów animowanych nie
udało się pokonać licznych pułapek długiego metrażu. Reżyser nie wyko
rzystał w pełni satyrycznych możliwości tematu, nie potrafił też nadać fil
mowi odpowiedniego tempa. Akcja wlecze się, rwie się wielokrotnie i nie
ratuje filmu imponująca, wyszukana strona plastyczna.

W. J.
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UKŁAD FRANCUSKOGDAŃSKI (13 lipca 1807)
Władysław Zajewski
Aby wyjaśnić wyjątkowo doniosłe znaczenie dla dziejów Gdańska
układu z 13 lipca 1807 r. należy wyświetlić jego genezę. Wiąże się ona
nieuchronnie z klęską Prus 1806 roku i gorzkim doświadczeniem
Gdańska z okresu pruskiej przemocy. Zagrabiwszy ziemie polskie,
Prusy w 1795 r. zręcznie wycofały się z koalicji antyfrancuskiej. Mo
narchia pruska nie żywiła naturalnie sympatii do haseł rewolucji
francuskiej, chcąc jednak swobodnie rozwinąć swe „wewnętrzno-kolonizacyjne możliwości”, tolerowała kosmopolityczne idee oświe
ceniowe głoszone przez I. Kanta i W. Humboldta.
W Berlinie początkowo powitano przychylnie zamach stanu Na
poleona z 18 brumaire’a roku (III (1799), jako akcję, która położy
ostatecznie kres anarchii wewnętrznej. Nawet Fryderyk Gentz. póź
niejszy zaciekły wróg Bonapartego, pochwalał 18 brumaire’a. Pastor
Daniel Jenisch, uczeń i wielbiciel Kanta, ułożył panegiryk na cześć
Napoleona, herosa kampanii egipskiej, przyjaciela i współpracowni
ka opata Sieyeśa. W Berlinie oraz w wielu innych miastach prus
kich ujawniło się, luźno zresztą powiązane ze sobą, ugrupowanie
profrancuskie, tzw. „partia francuska”. Posiadała ona wpływy w pra
sie. Jej wyrazicielem w Telegraphe był znany publicysta Karl Julius
Lange (Daveson), w Geschichte und Politik naczelny redaktor prof.
Karl Ludwig Woltmann i jego współpracownicy: Dietrich von Bülow
i Friedrich Buchholtz. Ludzie ci popierali przyjazne kontakty francusko-pruskie, krytykowali ostro Anglię. Ugrupowanie to miało tak
że swoje odnogi w armii pruskiej. Sympatykami polityki profrancuskiej byli: gen. Kalkreuth, późniejszy komendant Gdańska, Hein
rich von Bülow i płk Massenbach z kwatery głównej ks. Hohenlohego. Ten ostatni złożył nawet królowi pruskiemu tajny memoriał
w dn. 19. III. 1806 r. proponujący zerwanie sojuszu z carską Rosją, po
rzucenie Anglii, pozyskanie krajów skandynawskich, odbudowanie
Królestwa Polskiego z Hohenzollernem na tronie oraz ścisłą współ
pracą z Francją. Sympatyzował z tym ugrupowaniem- min. Chri
stian August Haugwitz. Hans von Held napisał poemat muzyczny na
cześć przyszłego lądowania wojsk francuskich w Anglii. Jednakże
profrancuskie sympatie nie były rysem dominującym w życiu Prus.
Bardzo rychło Prusy opanowane zostały przez „partię wojenną”
antyfrancuską. Zbyt ostra była krytyka pruskiej opinii publicznej
przeprowadzona przez Fryderyka Gentza w 1803 r.: ...opinia publicz
na jest tutaj zabłąkana i bardziej zgangrenowana niż w jakimkol
wiek innym kraju na świecie. (...) Żadna część Francji nie posiada
tylu gorliwych stronników, a Niemcy bardziej zawziętych wrogów.
Rozległy się głosy, nie bez datków pieniężnych premiera W. Pitta*
i cara Aleksandra I, że Napoleon zdradził rewolucję, narzucił des
potyzm Francji, unicestwił jedność Niemiec i usiłuje podporządko
wać sobie narody europejskie. W tym duchu utrzymany był Patriotenspiegel für die Deutschen in Deutschland — pióra arystokraty
śląskiego Gustawa Schlabrendorffa (1750—1824), ogłoszone w 1806 r.
i z miejsca tłumaczone na język angielski. Uczeń Kanta, Johann
Friedrich Reichard (1752—1814) publikuje w 1806 r. pamflet pt.
Napoleon, wie er lebt und das französische Volk unter ihm. Reichardt
wzywał współrodaków do opuszczenia obozu francuskiego, odżegna
nia się od „despoty”, stawiał na zwycięstwo w wojnie z Napoleonem,
Anglii i Rosji. Inny publicysta antynapoleoński Johann Gottfried
Seume głosił, że rewolucja została oszukana przez Napoleona. Fry
deryk Wilhelm III nie tylko tolerował, lecz po cichu zachęcał publi
cystów antyfrancuskich do większej aktywności.
Monarcha pruski wiedział wybornie, że jeżeli Prusom udało się
zrealizować testament polityczny Fryderyka II z 1768 r. i osławiony
projekt hr Lynara, zagarnąć Pomorze Gdańskie z Gdańskiem i To
runiem, połączyć Prusy z Brandenburgią, to tylko dzięki zręcznej
współpracy dyplomatycznej z Petersburgiem i Wiedniem. Polityka
partii francuskiej prowadziła na dalszą metę do odgrzebania kwestii
polskiej. Prusy stanęły na rozdrożu.
To prawda, że pokój był Prusom wygodny, ale polityka napole
ońska systemtycznie podważała prestiż i potęgę Prus. W 1805 r. Pru
sy nie zdążyły, strwożone klęską gen. Macka pod Ulm, włączyć się
do koalicji. Napoleon traktatem w Schoenbrunn z 15. XII. 1805 r.
przyznał Prusom Hanower, sądząc, iż za tę cenę kupi ich neutral
ność. Ale Prusy były zaniepokojone utworzeniem Konfederacji Reń
skiej (Królestwo Bawarii, Wirtembergii, w.ks. Badenii, Bergu oraz
12 innych państewek), której protektorem ogłosił się 16 lipca 1806 r.
Napoleon. Nie ulegało wątpliwości, iż Napoleon popierając .w Konfe
deracji katolików przed protestantami, zmierza, na dłuższą metę do
wyeliminowania Prus z Niemiec. Oczywiście Konfederacja Reńska,
bierny instrument w ręku Bonapartego, była ciosem dla Austrii
i Prus. Cesarz Austrii wyrzekł się tytułu cesarza rzymskiego narodu
niemieckiego. Napoleon zmierzał wyraźnie do utworzenia Niemiec
francuskich. Na domiar niepowodzeń dyplomacja pruska dowiedziała
się, że Napoleon w trakcie krótkotrwałych rozmów pokojowych z lor
dem Yarmouth w czerwcu 1806 r. ofiarowywał Anglikom pruski...
Hanower! Pruska partia wojenna (ks. Brunswick, min. von Schla
den, ks. Ludwik Ferdynad Pruski, baron Hardenberg) której patro
nowała ambitna małżonka monarchy, rozpolitykowana królowa
Luiza, nienawidząca Napoleona, posiadała konkretne dowody poli
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tycznego wiarołomstwa Bonapartego. Posiadanie Hanoweru stało się
dla Prus wyrazem ich prestiżu w Europie. Fryderyk Wilhelm III
starał się przekonać cara Aleksandra I, iż pruski Hanower jest
także niezbędny dla bezpieczeństwaJ sąsiadów i całej Północy, wszy
stkie potęgi, z wyjątkiem Francji, są głęboko zainteresowane, abym
go utrzymał i aby ten kraj nie wpadł w ręce niezdolne do obrony
go przed pierwszą agresją (list do cara Aleksandra I z 1 lipca
1806 r.). Fryderyk Wilhelm III prosił cara Aleksandra I o pośrednic
two, celem złagodzenia konfliktu z Anglią, gdyż kroki nieprzyjaciel
skie między mną i Anglią mogą spowodować tylko uszczerbek w in
teresach naszych narodów i handlu północnego w ogóle. Na pruskie
pytanie czy będzie można liczyć na poparcie Rosji, car replikował:
ścisła współpraca między Prusami a Rosją przedstawia imponującą
siłę i daje gwarancję na pomyślne osiągnięcie celu. Wydaje mi się,
że w tym wypadku wszystko jest przygotowane na osiągnięcie ko
rzyści, gdy odpowiedni moment nadejdzie. Berlin uzyskawszy zatem
poparcie Petersburga przystępuje do działania. Dn. 8 sierpnia 1806 r.
wystosowane zostało do Paryża ultimatum żądające wycofania wszy
stkich wojsk francuskich z terenu całych Niemiec. W następnym
dniu Prusy przeprowadzają pobór do wojska. Nie mam innego wybo
ru niż wojna — zwierzał się w liście swym Fryderyk Wilhelm III.
Pruscy oficerowie demonstracyjnie ostrzą szable przed okna
mi ambasady francuskiej w Berlinie. A jeden z pułków wykrzyki
wał buńczucznie: Wcale nie potrzebujemy szabli na tych psów fran
cuskich, kije wystarczą. Paryż milczał. Napoleon nie chciał konflik
tu zbrojnego, ale musiał utrzymać Konfederację Reńską, podstawę
swej polityki niemieckiej. Wraz z marsz. Berthier obmyślił znako
mity plan przyszłej kampanii Dn. 9 października pruski manifest
wojenny zredagowany w kwaterze głównej przez min. von Schladena obwieścił Europie nową wojnę.
Pruski sztab generalny pewny był sukcesu. Armia pruska, miała '
wielkie tradycje Fryderyka II, lecz moralnie absolutnie nie mogło się
równać z armią francuską. Pruski korpus oficerski był zgrzybiały,
stary, odwykły od działań wojennych, pogrążony w kompletnym za
stoju umysłowym i fizycznym, nie znał taktyki i strategii napoleoń
skiej. Żołnierz wychowany i popędzany kijem, przyuczony był do
starej taktyki frydrycjańskiej, atakowania krokiem defiladowym
linią podwójną, awansowaniem piechoty w trójszeregu batalionami
z ogniem plutonowym.
Tak więc na tle ówczesnej taktyki i strategii francuskiej armia
pruska była jeszcze większym anachronizmem, niż armia austriacka
w 1805 r. Z 200 tys. armii Prusy musiały pozostawić ponad 50 tys.
żołnierzy na ziemiach polskich w obawie przed powstaniem naro
dowym. Armia pruska rozdzielona na siły główne pod ks. Brunswickim, korpus ks. Hohenlohego (linia Jena-Weimar) i korpus gen.
Rüchela (pod Eisenach) działa niezgrabnie, traci łączność, ustawia
się niemal według życzeń Napoleona, który błyskawicznym marszem
przez Las Frankoński zaskoczył korpus ks. Hohenlohego. o świcie
14 października pod Jeną, zaś' pod Auerstaedt marsz. Davout starł
się z główną siłą armii pruskiej. Obie bitwy zakończyły się poraż
ką Prusaków. Żołnierze pruscy uciekają z szaloną szybkością jak na
owe czasy. Armia pruska cofa się z szybkością 90 km w ciągu 32
godzin! Dn. 27.X. Francuzi wkroczyli do Berlina, 7.XI. Blücher ka
pitulował pod Ratkau. Kilkudziesięciu huzarów Lassalle’a zajęło
groźną twierdzę Szczecin, już 4 listopada Francuzi byli w Pozna
niu. Ale na Pomorzu Gdańskim walki były najkrwawsze i najbar
dziej zacięte i trwały, aż do kapitulacji armii gen. Kalkreutha
w Gdańsku w dn. 24 maja 1807 roku.
Dziennikarz Karl Julius Lange, który w Telegraphe pierwszy na
podstawie komunikatu francuskiego obwieścił w Berlinie o upadku
Gdańska stał się obiektem napaści „pruskich patriotów”. Biuro re
dakcji zostało obrzucone błotem, i kamieniami, a sam Lange omal
nie został zlinczowany; skończyło się na powieszeniu jego portretu
na latarni. Odium nienawiści spadło także na gen. Kalkreutha, któ
rego oskarżano o zdradę... Francja uroczyście świętowała zdobycie
Gdańska. Jak informował paryski Publiciste 5 czerwca 1807 roku:
Dziś 4 czerwca przed południem salwy armatnie obwieściły ważną
wiadomość o kapitulacji Gdańska. Oddziały francuskie rankiem 26
maja wkroczyły do miasta. Szczegóły zostaną podane w oficjalnym
Biuletynie Wielkiej Armii. Gen. Rapp został mianowany guberna
torem tej fortecy. Napoleon sam bezpośrednio redaguje biuletyn in
formujący o zdobyciu Gdańska oraz wysyła triumfalne listy do mar
szałków, generałów i swych koronowanych braci z tej okazji. Ze
swej kwatery głównej w Ostródzie pisał do min. wojny gen. Clarke’a w dn. 26 maja 1807 r.: Gdańsk skapitulował. Moje oddziały wkro
czyły do miasta. A więc ta sprawa zakończona. Obwieść tę nor.ńnę
w dziennikach berlińskich. Poleć, aby dano z tej okazji salut ar
matni w Spandau i w innych miejscach, jeżeli sobie życzysz. Mo
żesz też zarządzić, jeżeli uznasz to za stosowne, uroczyste „Te Deurn''. Wreszcie nadaj tej kapitulacji wielki rozgłos. Uroczyste „Te
Deum” rozbrzmiewało z kościołów Paryża, Berlina, Monachium.
Gdańsk uzyskał nie tylko rozgłos europejski z tej okazji, miasto
Gdańsk stało się poważnym problemem politycznym dla uczestni
ków rokowań pokojowych w Tylży.
Trzeba stwierdzić, że Gdańsk nie czekał biernie na rezultaty roz
mów pokojowych w Tylży. Gdańsk rozwinął w lipcu 1807 r. niesłycha
nie aktywną działalność polityczną i dyplomatyczną z lokalnymi
władzami francuskimi w mieście, a za ich pośrednictwem także
z Paryżem, usiłując rozwiązać najkorzystniej swoją sytuację prawno-polityczną w orbicie imperium napoleońskiego. Generalną wy
tyczną dyplomatycznej inicjatywy Gdańska, popieranej lojalnie
przez wszystkie trzy ordynki, było zdecydowane, bezwzględne pra
gnienie oderwania się od nienawistnej Gdańskowi monarchii prus
kiej i powrót za wszelką cenę do ścisłego związ
ku politycznego z Polską.
Nic też dziwnego, że historiografia pruska i niemiecka (E. Keyser,
J. Kaufmann, G. Köhler, W. Koppen, E. Hoelzle) pomijała głębokim
milczeniem mocno jej niewygodny układ francusko-gdański z 13 lip
ca 1807 roku. Zaskakujące jednak, że ten fascynujący dokument
o polskości Gdańska i jego pragnieniu powrotu do Macierzy, został

przeoczony także przez historyków polskich zajmujących się Gdań
skiem napoleońskim (S. Askenazy, R. Lutman, J. Staszewski, K. Piwarski), a przecież dokument ten w zasadniczy sposób zmienia wy
kład o dziejach Gdańska w dobie Bonapartego. Mamy bowiem do
czynienia nie z intuicyjnym wyczuciem, nie z subiektywną zapiską
pamiętnikarską, lecz z dokumentem urzędowym o ogromnym zna
czeniu politycznym. Dokument ten wykazuje całkowitą i pełną ini
cjatywę gdańszczan, którzy nie chcieli być biernym przedmiotem po
litycznym w międzynarodowych rozgrywkach. W omawianym trak
tacie całe 13-lecie rządów pruskich po 1793 r. zostało potępione,
przekreślone i nazwane jako „o k u n a c j a”. Trudno o bardziej po
tępiającą i bardziej miażdżącą ocenę rządów pruskich w Gdańsku.
Wreszcie art. 1 i art. 2 traktatu z 13 lipca restytuował wszy
stkie związki i stosunki jakie
ongiś
istniały
między Gdańskiem a Rzecząpospolitą Polską,
a więc całkowity, bezpośredni związek prawno-polityczny z Polską
jak przed 1793 rokiem. Artykuły wspomniane, stanowiące istotę i oś
traktatu z 13 lipca szły znacznie dalej, niż koncepcje i plany Napo
leona w Tylży. Prawdą jest, że Napoleon w Tylży skłonny był po
czątkowo unicestwić całkowicie i na zawsze Prusy i przegnać dyna
stię Hohenzollernów. Jednak pod zdecydowanym naciskiem Aleksan
dra I, najsprytniejszego z Greków Bonaparte zmuszony był pójść na
kompromis. Francuzi nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo wyni
szczona była armia carska bojami 1806/7 roku, że rezerwy carskich
Kałmuków uzbrojone były w... łuki! Rosja uratowała mocno okro
jone Prusy przed zagładą. Ziemie II i III rozbioru pruskiego weszły
w skład Księstwa Warszawskiego (art. V traktatu francusko-rosyjskiego z 7.VII.1807 r.), Gdańsk został wydzielony wprawdzie z pań
stwa pruskiego, lecz nie przyłączony do Księstwa. Art. VI traktatu
francusko-rosyjskiego powtórzony w art. 19 traktatu francusko-pruskiego z 9 lipca, głosił: Miastu Gdańsk wraz z obszarem o promie
niu 2 mil wokół swego obwodu zostanie przywrócona niepodległość
pod protekcją JKM króla Prus i JKM króla Saksonii i zarządzane
będzie przez prawa, które rządziły aż do epoki, gdy ono same się
rządziło. Życzenia gdańszczan, których niekłamanym i rzeczywi
stym wyrazem był traktat zawarty z gen. Rappem z 13 lipca i któ
re były znane Napoleonowi, zostały przez niego równie lekceważą
co potraktowane, jak intencje i życzenia Polaków, wykraczające da
leko poza Księstwo Warszawskie. Napoleon tworząc wyizolowane,
wolne miasto Gdańsk oczywiście uderzał i to boleśnie w Prusy, lecz
w jego intencjach Gdańsk miał być potężnym bastionem militarnym
i politycznym Francji nad Bałtykiem trzymającym w ryzach Prusy
i groźnym punktem oporu w wypadku konfliktu z Rosją. Z tych
względów rozwiązanie kwestii Gdańska przyjęte w traktacie z 13 lipca
nie mogło być zaaprobowane przez Napoleona. Formalnie Napoleon od
mówił ratyfikacji tego układu z uwagi, że jest on sprzeczny z ukła
dami w Tylży, bowiem nadmiernie powiększał terytorium Gdańska
(szczególnie na teren Mierzei Wiślanej, Żuław Gdańskich) aż do 30
mil, gdy układy w Tylży nadawały miastu obszar 2-milowy. We
dług Napoleona układy w Tylży realizowały główne postulaty mie
szkańców Gdańska, to znaczy nadawały mu niepodległość, zatem
układ z 13 lipca tracił rację bytu. Niewątpliwie Napoleon był pod
silnym naciskiem Aleksandra I i Fryderyka Wilhelma III, którzy
twardo żądali, aby obszar wolnego miasta Gdańska ograniczony zo
stał do 2 mil. Głównym jednak powodem, dla którego Napoleon nie
ratyfikował umowy swego gubernatora z reprezentacją władz i lud
ności miasta było żądanie gdańszczan powrotu do prawno-politycznej łączności z Polską (zwracam uwagę, że gdańszczanie w tym
traktacie redagowanym równolegle do traktatu w Tylży użyli okre
ślenia „Royaume de Pologne” i ,,Republique de Pologne” gdy
w układach tylżyckich użyto wyłącznie terminu „Księstwo Warszaw
skie") w czym zawarte było pośrednio pragnienie przywrócenia Pol
sce jej ziem północnych zagarniętych przez Prusy w pierwszym
rozbiorze. To było znacznie więcej, niż plany Napoleona co do kwe
stii polskiej.
Do traktatu z 13 lipca dołączony był ściśle tajny traktat finan
sowy, w którym miasto Gdańsk zobowiązywało się, niezależnie od
nałożonej kontrybucji, która przecież była jawna, wypłacić Francji
ogromną sumę 10 milionów franków. To była cena jaką gotów był
uiścić Gdańsk za przywrócenie jedności z Polską. Znamienne są to
i wymowne dokumenty świadczące, jak żywa była tęsknota w Gdań
sku za czasami Rzeczypospolitej. Gdy tylko gen. Rapp oraz władze
miejskie dowiedziały się o treści układów w Tylży, wspólnym wy
siłkiem podjęto starania, aby skłonić cesarza do korekty podpisanych
w Tylży układów co do spraw Gdańska. Po 15 lipca wyjechała
z miasta delegacja Senatu (senator Döring, Soermans, Schmidt, ku
piec Laurentin i syndyk George Nicolas Kahlen) do Drezna i Pa
ryża. Wyrazem nastrojów i pragnień gdańszczan był memoriał de
legacji Gdańska z 17 sierpnia 1807 r. przedłożony min. spraw zagr.
Champagnye’mu, w którym uskarżano się na układy zawarte w Tyl
ży i niekorzystne potraktowanie w nich spraw miasta Gdańska.
Szczególnie gorąco skarżono się na ograniczenie terytorium miasta
do 2 mil, odrzucenie roszczeń Gdańska w kierunku Mierzei Wiśla
nej i Żuław Gdańskich. Proszono gorąco, aby minister popierał
przed Napoleonem traktat władz miejskich zawarty z gen. Rappem
w dniu 13 lipca, jako jedyne sprawiedliwe rozwiązanie spraw i przy
szłości miasta. Jednakże wysiłki delegacji senatu w sprawie raty
fikacji układu z 13 lipca zakończyły się niepowodzeniem. Napoleon
nie zgodził się na bezpośrednie włączenie Gdańska w obręb Księstwa
Warszawskiego, mimo, iż domagano się tego i w Gdańsku i w War
szawie. Był wprawdzie z litery prawa Fryderyk August król saski
protektorem Gdańska, ale to była iluzja. Rzeczywistym i wyłącznym
protektorem i panem Gdańska był sam cesarz za pośrednictwem
swego gubernatora gen. Rappa. Delegacji gdańskiej udało się tylko
uzyskać u cesarza najkorzystniejszą interpretację art. 19 traktatu
francusko-pruskiego. Mianowicie Napoleon uznał, że miał na myśli
nie mile francuskie (mila francuska ok. 3,8 km) lecz mile pruskie
(mila pruska ok. 7,5 km). Donosząc o tej decyzji cesarza prezydującemu w Senacie burmistrzowi gen. Rapp pisał w liście z 10 sierp
nia 1807 roku:

Sądzę Panie Prezydencie, że Senat powinien być więcej niż zado
wolony z tej decyzji Cesarza, jest ona oznaką szczególnej życzliwo
ści i protekcji jaką otacza On wolne miasto Gdańsk, mimo, iż trak
tat pokojowy zawarty między ks. de Neuchatel (marsz. Berthier)
a gen. Kalkreuthem wskazywałby pozornie na to, że interesy mieszkańcóio Gdańska zostały zapomniane (ont ete meconnu) na skutek
intryg pruskich. Wyjaśnienie gen. Rappa poszło w tym kierunku
że chociaż traktat z 13 lipca nie został ratyfikowany, to interpretacja
układów w Tylży jest tak dalece korzystna dla Gdańska, iż tajny
układ powinien być dotrzymany przez władze miejskie. Dopiero po
latach, po klęsce 1812 roku, w pędzących saniach przez zaśnieżone
pola Wileńszczyzny wyznał swojemu najbliższemu powiernikowi
gen. Caulaincourt, że jego decyzja co do losów Gdańska i Polski by
ła błędna. Trzeba było — mówił z żalem cesarz — przyłączyć także
inne prowincje i uczynić Polskę państwem wielkim. Potrzebny jest
mu Gdańsk (II lui faut Dantzig) i wybrzeże, przez które kraj ten
mógłby wywozić swe produkty. Lecz wtedy było już za późno.

(Paris, Archives du Ministere
des Affaires Etr anger es, Dan
tzig, No 56, s. 10—11. Oryginał
w jęz. francuskim. Tłumacze
nie polskie Wł. Zalewskiego).

Traktat gen. Rappa
z reprezentacją
miasta Gdańska
z 13 lipca 1807 roku
ATt. 1.
Jego Cesarska Mość Cesarz Fran
cuzów i Król Italii uznaje i po
ręcza miasto Gdańsk miastem
wolnym i niepodległym pod opie
ką tej części dawnego Królestwa
Polskiego, zdobytej przez armie
Jego Cesarskiej Mości i oderwa
nej od Monarchii Pruskiej, nie
zależnie od formy rządu, który
będzie zarządzać tym krajem.
Art. 2.
Miasto Gdańsk wraz ze swoim
terytorium będzie utrzymywać z
nowym państwem wszystkie sto
sunki, które ongiś istniały między
nim a Rzecząpospolitą Polską.
Art. 3.
Miasto Gdańsk przywróci staro
dawną
konstytucję
wraz
ze
wszystkimi przywilejami,
jakie
były w niej zagwarantowane i
w konsekwencji będzie się rządzi
ło tak, jak przed okupacją przez
Prpsy.

w nowym rozgraniczeniu z ziem
zwanych Szkarpawą i Wiśniewką
Gdańską aż do rzeki Szkarpawy.
Niniejszy traktat zostanie prze
dłożony do zatwierdzenia Jego
Cesarskiej Mości i Króla
Sporządzono
i
podpisano
Gdańsku 13 lipca 1807
JEAN RAPP
DANIEL DODENHOFF
DANIEL LIETKE
JOHANN CHRISTOPH SAUER
CARL KLEIN
(Paris. Archives du Ministere
des Affaires Etrangeres, Dan
tzig, No 56, s. 12. Oryginał w
jęz. francuskim. Tłumaczenie
Wł. Zajewskiego).

Tajny układ gen. Rappa
z reprezentacją
miasta Gdańska
z 13 lipca 1807 roku
Tajny układ zawarty w imieniu
Jego Cesarskiej Mości Cesarza
Francuzów i Króla Italii przez
Pana Generała Rappa, adiutanta
JCM, jednego z komandorów Le
gii Honorowej, gubernatora mia
sta Gdańska, odznaczonego Orde
rem Królewskim Bawarii i wielką
wstęgą Orderu Wierności W. Ks.
Badenii, z deputowanymi miasta
1 terytorium Gdańska, panami:
Daniel Dodenhoff, Daniel Lietke,
Johann Christoph Sauer,
Carl
Klein.

Art. 4.
Nie będą mogły być ustanowio
ne przez miasto Gdańsk żadne
opłaty lub myta na Wiśle, która
pozostanie rzeką ściśle wolną aż
do Warszawy.
Art. 5.
Granice miasta oraz terytorium
Gdańska zostaną nakreślone jak
następuje: Port Gdański, który
powróci w obręb posiadłości mia
sta, jak przed 1772 r. i od Portu
Gdańskiego wzdłuż wybrzeża do
Potoku Jelitkowskiego, Przymo
rza, gdzie przechodzi wielki trakt
oliiwski Freudenthal1, Matairnię,
Somonino, Widlino, Malęoin, Łapino, Kolbudy, Prędzieszyn, Straszyn, Cieplewo, Łęgowo gdańskie,
pobiegnie Kłodawą, Bielawą na
K ozimy
gdańskie,
postępując
wzdłuż Wisły do Głowy Gdań
skiej, a od Głowy Gdańskiej
Szkarpawą obejmie Kępy oraz
Poisk na Mierzei Wiślanej, a
stąd brzegiem laisu do Wisłoujścia. Wszystkie przedmieścia,
wioski
i
obszary
imaj dujące
się
w
obrębie
nakreślonych
powyżej granic będą należały do
miasta Gdańska.- Półwysep Helski,
jak ongiś będzie podlegał miastu
Gdańsk, który będzie utrzymywał
na nim swą latarnie. Posiadłości
wiosek oraz obszary Starego i No
wego Warcza, Starego i Nowego
Malecina,
Pruszczej
Karczmy,
Błotni gdańskiej, Rębielcza będą
również
własnością
Gdańska.
Przywrócone zostaną przywileje,
jakie miasto Gdańsk posiadało w
utrzymaniu Szpicy Montawskiej,
oddzielającej Wisłę od Nogatu
oraz jego prawa w Zatoce Puc
kiej.
Art. 6.
Miasto Gdańsk w odszkodowaniu
zrzeka się powiększenia teryto
rium, które mogło ono osiągnąć

w

Art. 1.
Wolne
i
hanzeatyckie
miasto
Gdańsk obiecuje i zobowiązuje
się wypłacić Francji sumę dzie
sięciu milionów franków. Te dzie
sięć milionów franków zostanie
zapłaconych w ważnych wekslach
i ważnych obligacjach. Terminy
płatności weksli i obligacji będą
ustanowione tak, aby pełne i cał
kowite wypłacenie należności zo
stało wykonane w przeciągu 18
miesięcy jednakowoż bez procen
tów.
Art. 2.
Spłacenie tych weksli i obligacji
będzie wykonane jak następuje
w okresach poniżej ustalonych, a
mianowicie:
600
tys.
franków
pierwszego
września;
600
tys.
franków pierwszego października;
600 tys. franków pierwszego listo
pada. Pozostałe osiem milionów
i dwieście tysięcy powinny być
“"Wypłacone w równych częściach
każdego pierwszego z następnych
miesięcy.
Sporządzone i podpisane przez
Panów
deputowanych
wolnego
i hanzeatyckiego miasta Gdańsk.
W Gdańsku 13 lipca 1807
JEAN RAPP
DANIEL DODENHOFF
DANIEL LIETKE
JOHANN CHRISTOPH SAUER
CARL KLEIN
1 Chodzi tutaj o nadleśnictwo
zw. Doliną Radości. Dziękuję w
tym miejscu serdecznie red. T.
Bolduanowi i doc. dr. St. Mielczarskiemu za pomoc w ustaleniu
nazw polskich. Pani mgr Lorkiewicz dziękuję za łaskawe spraw
dzenie tekstu tłumaczenia.
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Igiełka mówi:
„proszę” i za
czyna urzędować. Jak łatwo być
burmistrzem! Po prostu wystarcza
podpisywać przynoszone papiery,
a na każdy trudniejszy problem
pomaga magiczna formuła: „To
poważna sprawa. Muszę się je
szcze zastanowić”. To nic, że ze
skarbca słychać klątwy i dobi
janie się do drzwi. Burmistrz
Igiełka wyjaśnia zdumionym urzędnikom: „To ten biedaczysko
krawiec.
Zwariował i wydaje
się mu, że jest mną”. Któż się
ośmieli wątpić w słowa burmi
strza?
Jednak niełatwo być burmi
strzem. Za oknami Ratusza sły
chać krzyki. Na Długiej i Dłu
gim Targu zebrał się wieloty
sięczny tłum. Wpada dowódca
straży i przynosi złe wieści. Po
dobno z Niemiec nadciąga moro
we powietrze. Ludzie pod Ratu
szem żądają, aby im burmistrz
osobiście ogłosił, jakie przedsię
wzięto środki i co należy robić.
W każdej chwili może wybuch
nąć panika.

Przy wąskiej, jak ucho igiel
ne a krzywej, jak uczniowski
ścieg uliczce Pończoszników na
Głównym Mieście mieszkał sobie
niegdyś skromny krawiec, który
tak dalece niczym się nie od
znaczał, że nawet jego nazwisko
uleciało ludziom z pamięci i po
wszechnie mówiono o nim; maj
ster Igiełka. Fachowcem był nie
złym, bo terminował u najlep
szego krawca w Gdańsku, węddrówkę czeladniczą odbył prze
pisowo, sztuką mistrzowską ko
misję ukontentował, w kości nie
grał, w gospodzie cechowej przy
Świętoduskiej groszy nie trwo
nił, a przecież nie wiodło mu się
w życiu tak, jak o tym marzył.
Klientelę miał niby liczną, ale
niezbyt wytworną. On, który ja
ko czeladnik szył stroje dla rad
nych i ławników, którego sur
duty nosili nawet polscy pano
wie, musiał psuć sobie oczy nad
drelichowymi bluzami robotni
ków portowych i szarawarami
majtków. Wzdychał więc majster
Igiełka i głową kręcił, a w du
chu pastanawiał, że zrobi jakiś
desperacki krok, rzuci się do nóg
królowi albo burmistrzowi i ubłaga, żeby zamówił u niego sza
ty.
Właściwie dlaczego by nie? Co
biedny krawiec ma do stracenia?
Sięga tedy po gęsie pióro, pa
pier i inkaust i taką suplikę układa:
Wielce Szlachetny Panie Bur
mistrzu i Królewski Burgrabio.
Pokornie do nóg Waszej Wielmożności się chylę i prosić się
ośmielam, aby mi było wolno
kunszt swój zaprezentować, a to
przez uszycie z własnego mate
riału odświętnego stroju, praw
dziwie godnego tak zacnej osoby
i stanu. Przeto proszę o podanie
dnia i godziny, kiedy na Ratu
szu mam się stawić dla wzięcia
miary.
Waszej Wielmożności uniżony
sługa.
Majster Igiełka
— krawiec przedni, acz przez
Fortunę do pośledniej roboty
przymuszony.
Snąć w dobrym humorze był
tego dnia pierwszy burmistrz
Królewskiego Miasta Gdańska,
bo suplikę łaskawie przyjął i
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Igiełkę do wzięcia miary zapro-.
sił. I oto krawiec jest na Ratu
szu, strażnikowi się opowiada i
o drogę do najważniejszej w
mieście persony pyta. Wiodą go
tedy po cudnych kręconych scho
dach, przez korytarz i ozdobne
drzwi do pysznej komnaty. To,
Kamlaria czyli Kasa Miejska.
Ściany ma wyłożone bogatą boa
zerią, nad nią obrazy — Wieża
Babel, Potop, Wieloryb — w ką
cie kominek cały we złocie a na
nim rzeźbiona postać pieniądze z
worka wysypuje. Strop nad gło
wą ciężki, kasetonowy ze złoty
mi wisiorkami — oko się gubi w
tych wspaniałościach. Na środku
sali stół — istne dziwo: dębowTe
nogi, wierzch z marmuru sre
brem wykładany, a przy stole
siedzi burmistrz w całym maje
stacie i przegląda jakieś papiery.
Gorąco, więc perukę na stojaku
powiesił, zmarszczony, wzrok zza
okularów w dokumentach utkwiły
ani do niego przystąp.
Czeka
więc Igiełka i przygląda się jak
burmistrz urzęduje.
Wchodzi Inspektor Wałów i
powiada, że trzeba bastiony na
górkach wyremontować. „O — to
poważna sprawa” — mówi bur
mistrz — „muszę się jeszcze za
stanowić”. Wzywa Kamlarza, py
ta, o zasoby w Kasie Miejskiej.
Kamlarz kręci głową, mówi coś
0 Kasie Posiłkowej. „Muszę się
poważnie zastanowić” — powta
rza burmistrz. Tymczasem jeden
urzędnik po drugim przynosi pa
piery do podpisu.
Krawiec stoi i patrzy. Oswoił
się już z otoczeniem i dziwne
myśli chodzą mu po głowie. Dla
czego tak się dzieje, że jeden jest
potężnym burmistrzem, a drugi
tylko krawcem? Gdyby tak Igieł
ka ubrał się w strój burmistrza
1 zasiadł za stołem, czy potrafił
by rządzić miastem? Z jaką łat
wością
wypowiada
burmistrz
swoje: „muszę się jeszcze zasta
nowić”!
No, ale wreszcie burmistrz jest
sam. Można wyciągnąć sznurek
i węzełkami zaznaczyć długość
surduta, obwód burmistrzowego
brzucha i wiele innych ważnych
wymiarów. Ze zdumieniem spo
strzega krawiec, że burmistrz
wcale nie jest taki ogromny i

imponujący, jak mu się zrazu
wydawało. Okazuje się że jest
akurat takiego wzrostu i tuszy,
jak on sam. I znowu szalona wy
obraźnia podsuwa mu obraz
Burmistrza Igiełki siedzącego za
marmurowym stołem.
W skromnej sieni domu przy
ulicy
Pończoszników
krawiec
Igiełka macha nożycami, kroi
jedwabie, aksamity, brokaty i
brukselskie koronki, migoce igła,
fruwają nitki, pobłyskują złote
szamerunki, robota pali się w rę
kach. Drelichy poszły w kąt, kli
enci _ nie protestują, bo rozeszło
się już po mieście, że majster
Igiełka paradny surdut dla bur
mistrza szykuje. A on cały czas
widzi w myślach burmistrza, jak
w nowym stroju siedzi za mar
murowym stołem, albo dumnie
kroczy po ratuszowych posadz
kach. A chwilami tak mu się ja
koś dziwnie w głowie plącze i
nie bardzo wie, czy robi strój
dla burmistrza czy dla siebie?
Wreszcie skończył i próbuje —
najpierw na sobie. Bije mu ser
ce, gdy stoi przed lusterm. Aż
trudno uwierzyć, jak ubiór zmie
nia człowieka. Czy to krawiec
czy burmistrz? Ale prawdziwy
burmistrz czeka, trzeba zdjąć ubranie i zanieść na Ratusz.
Burmistrz był znowu w Kamlarii i łaskawie się zgodził od
razu włożyć nowe szaty. Aby
przystojności nie obrażać, prze
szli do sąsiedniego skarbca. W
trakcie przymiarki okazało się, że
jednak burmistrz jest nieco tęż
szy, niż Igiełka myślał i trzeba
przestawić guziki. Krawiec uparł
się, żeby to poprawić na pocze
kaniu i przeszedł do Kamlarii,
gdzie było jaśniej. Aby mieć
wzór, wziął także stare ubranie
burmistrza. Kamlaria była pusta.
Na marmurowym
stole leżały
okulary, obok wisiała peruka.
Niewiele myśląc krawiec zam
knął drzwi od skarbca, przekrę
cił klucz, ubrał się w paradny
strój, nałożył perukę i okulary
i siadł przy stole. Nadeszła naj
szczęśliwsza chwila w jego ży
ciu! W stroju burmistrza sie
dział przy jego stole.
Ale co to? Ktoś puka do drzwi.
Nie ma już odwrotu. Burmistrz

m

Pod Igiełką uginają się no
gi, ale wie, że nie wolno mu
się załamać. Schodzi do sieni,
mija Małego Krzysztofa i pa
trzy jak ze zgrzytem otwierają
się ciężkie drzwi wyjściowe. Za
nimi ukazuje się przedproże.
Trzeba na nim stanąć i powie
dzieć coś tłumowi.
Krawiec
idzie, jakby miał nogi z waty.
Zatrzymuje się przy balustradzie.
Na jego widok tłum milknie.
Jest parno i dziwnie, przejmują
co cicho. Ludzie czekają. I oto
drżącymi
wargami
burmistrz
Igiełka wypowiada wiekopomne
słowa: „To poważna sprawa.
Muszę się jeszcze zastanowić”.
Ale nie zdążył się zastanowić,
bo ktoś go gwałtownie wciągnął
do Ratusza i rzucił pod stopy
uwolnionego ze skarbca burmi
strza. Był nieubrany, bez okula
rów i peruki i aż kipiał ze złoś
ci, a mimo to nikt nie miał wąt
pliwości, kto tu jest prawdziwym
burmistrzem. Krawiec patrzy w
oczy burmistrzowi i rozumie —
teraz trzeba będzie gardłem za
płacić za zuchwalstwo.
Nawet
nie próbuje błagać o litość. Bur
mistrz szuka w myślach odpo
wiedniej kary . i znajduje —
wtrąci nikczemnika do strasznej
„Trzęsigłowy”: celi na podda
szu, z której wychodzą tylko
trzęsący się starcy. Już otwiera
usta do wydania rozkazu, gdy
wbiega zdyszany dowódca straży
i woła: „Mamy ich, mamy ich!”.
„Kogo?” pyta burmistrz. Oka
zuje się, że schwytano dwóch
podpitych marynarzy, którzy dla
kawału rozpuścili nieprawdziwą
pogłoskę o zarazie.
Ciesz się Igiełko! Nie będzie
ci się trzęsła głowa. Udobrucha
ny burmistrz w dowód szczegól
nej łaski kazał wymierzyć kraw
cowi dziesięć kijów i wyrzucić
go z Ratusza. Niech się tu więcej
nie pokazuje, jeśli mu życie mi
łe. I oto wraca nasz bohater do
domu w swoim paradnym stroju
— obolały ale szczęśliwy, bo
przez godzinę rządził miastem.
Odtąd nie nazywano go inaczej,
jak burmistrzem Igiełką. Kiedy
rankiem sąsiedzi kłaniali mu się
i mówili: „Dzień dobry panie bur
mistrzu”, on oddawał ukłon z
całą powagą. I nawet drelichowe
bluzy i marynarskie szarawary
szył bez narzekania.
A kiedy
czasem się zdarzało, że ktoś za
mawiał strój bogatszy, krawiec
marszczył brwi i mówił: „To
poważna sprawa.
Mus_zę s;ię
jeszcze zastanowić”.
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z karnawałowego karnetu sezonu muzycznego na wybrzeżu
Kazimierz Kmita
Taniec 1.
Zapowiedzi w radio i prasie
wywołały nawet pewne podnie
cenie: co przyniesie otwarcie
testamentu? Wspaniały spadek,
czy stary dziwak zakpi z nas
szkaradnie?
Teatr Muzyczny w Gdyni zmu
sza do zwrócenia na niego uwa
gi — i to nie wyłącznie z okazji
dziesięciolecia. Już od dłuższego
czasu próbuje się tam i szuka
nowych form, środków wypowie
dzi, współczesnego języka. Jeśli
nawet nie wszystko się udaje, na
pochwałę zasługuje żywotność,
odwaga ponoszenia ryzyka eks
perymentów. Tym bardziej chy
ba warto podyskutować o niedo
ciągnięciach?
Marek Dulęba, człowiek o gołąbim sercu, pełen życzliwości
dla świata i ludzi, w swojej re
cenzji z premiery „Testamentu
dziwaka” napisał,
że niektóre
piosenki Jana Tomaszewskiego
były nawet nie gorsze od „Ser
wus, panie chief”... W programie
przedstawienia o autorze muzyki
znalazło się zdanie: „z wykształ
cenia magister inżynier — z wy
boru muzyk... samouk”. Aseku
racja?
W istocie: najsłabszą stroną
tej
komedii
muzycznej,
czy
„dreszczowca” — jak chcą au
torzy i realizatorzy — jest właś
nie muzyka. Dlaczego? Dialektyka, dialektyka... Nie wystarczy
mechaniczny zlepek chwytliwej,
sensacyjnej fabuły oraz wiedzy
o fenomenie aktualnej kariery
współczesnego
piosenkarstwa,
aby automatycznie ilość przeszła
w nową jakość. Pozostał zlepek,
w którym muzyka przeszkadza,
hamuje akcję, irytuje.
Tomaszewski (Jan — nie mylić
z bratem Markiem, z duetu Ma
rek & Wacek) najbardziej chy
ba jest znany z interesujących
nagrań radiowych. Posiada on
dalece u nas nie doceniany ta
lent znakomitego organizatora,
dlatego współpracował zawsze z
dobrymi muzykami, jak np. Sapiejewski, trafnie pozostawiając
im dużą swobodę w nagraniach.
Zwykle sam się ogranicza! do
napisania melodii funkcji, którą
np. pianista wzbogacał aranża
cją oraz improwizacją, następnie
otrzymywał, to dajmy na to, saksofonista, z zadaniem zrobienia
kontrapunktu, itd. W wyniku
powstawała zwykle niezła całość.
Zupełnie inaczej z przedsię
wzięciem typu „Testament dzi
waka”: wszystko trzeba same
mu wymyśleć i napisać, dając
wykonawcom gotową partyturę.
I nie na wiele się zdały sta
rania realizatorów oraz wyko
nawców: reżysera, scenografa,
śpiewaków-aktorów — którzy ze
swoich zadań wywiązali się na
ogół zadowalająco lub dobrze —

skoro nad całością dominował
prymitywizm i schematyzm mu
zyki.
Znajdująca się w programie
naiwna wypowiedź Tomaszew
skiego o zadaniach instrumentacji oraz roli orkiestry wydaje się
tłumaczyć, dlaczego w przedsta
wieniu orkiestra w ogóle nie
brzmiała, orkiestracja była naiw
na, obnażając braki warsztatowe
kompozytora.
Prowadzenie muzyczne spek
taklu także nieudolne, wykazu
jące braki techniki dyrygenckiej:
w połowie sali słychać było wo
łanie: „nie przyspieszać!” Rzeczy
wiście, po co machać rękami,
skoro rzecz można załatwić pers
wazją? — oto wyłania się nowy
kierunek dyrygentury.
Z całego przedstawienia nie
pozostała mi w uchu ani jedna
melodia, którą chciałoby się za
nucić — pytałem innych: to sa
mo. Chyba nie taki był zamiar
autorów?
Taniec 2.
Jak dobrze przekonać się raz
jeszcze, że
istnieje
muzyka
wiecznie żywa, muzyka absolut
na, „pocieszycielka muzyka”, ja
kieś cudowne katharsis. Pisać o
muzyce w „Pasji” Jana Seba
stiana? Byłoby to zuchwałe i
nieprzyzwoite. Wobec najwięk
szych arcydzieł nie ma się ocho
ty mówić. Tylko milczenie mo
że wyrazić wielkość przeżycia.
Jedynie o wykonaniu można coś
powiedzieć.
Chwała realizatorom, ich ini
cjatywie, ambicji, wykonaniu.
Gdańska premiera „Pasji według
św. Mateusza” Bacha stała się
jedynym z najdonioślejszych wy
darzeń w całej powojennej hi
storii życia muzycznego Wybrze
ża — i chyba nie tylko Wybrze
ża.
Z czterech występujących chó
rów szczególnie mi się podobał
chór Akademii Medycznej, który
śpiewał chorały (a cappella i z
małym zespołem instrumental
nym). Niewątpliwie wykazał się
spośród wszystkich chórów naj
wyższymi walorami artystyczny
mi: wszystkie głosy harmonizo
wały barwą brzmienia, dynami
ką, artykulacją, frazowaniem —
stapiając poszczególne elementy
w jednolite .wrażenie ogólnej
harmonii. Jak dźwięki harmonij
ne łączące się w jeden akord.
Świadoma oszczędność środków
dynamicznych w stosunku do
posiadanych możliwości — stoso
wanie dynamiki od średniej aż
do morendo (całkowitego zani
ku dźwięku) — w chórach ra
czej nie spotykane, wszystko to
tworzyło nastrój aż mistycznego
skupienia, powagi, kontemplacji.
Wszelkie imitacje poszczególne
głosy prowadziły wyraziście, uwypukłając je z dużą kulturą i
subtelnością. Ireneusz Łukaszew

ski, nowy kierownik chóru, god
nie kontynuuje dobre tradycje
założyciela chóru. Tylewskiego
oraz swojego poprzednika, chórmistrza Leona Snarskiego.
Oczarowała mnie Zofia Janukowicz bardzo bachowskim, sty
lowym frazowaniem — świad
czącym o dużej wiedzy muzycz
nej — współtworzącym baroko
wy nastrój monumentalnej po
wagi.
Bogdan
Paprocki
podawał
kwestie
narratora
pięknie
brzmiącym głosem o zabarwieniu
fletowym, z nienaganną dykcją
(relacjonując tekst trafnie z po
zycji obserwatora — bez osobiste
go zaangażowania emocjonalne
go).
Przepięknym dźwiękiem, zna
komicie współbudującym nastrój
wieczoru popisali się soliści or
kiestry:
skrzypek
Wojciech
Szmaj i flecista Ryszard Klaman.
Dwie orkiestry
Filharmonii
Bałtyckiej stworzyły stosowną
oprawę kompozycji.
Całość przedsięwzięcia została
przeprowadzona przez dyrektora
Katlewicza znakomicie — impo
nująco i bezwzględnie panował
nad
wykonaniem
ogromnego
dzieła, wykazując się świetną
znajomością partytury, stylu epo
ki oraz treści muzycznych utwo
ru.
Z satysfakcją trzeba stwier
dzić ogromne zainteresowanie
publiczności tą niełatwą prze
cież muzyką. Chyba ze trzysta
osób wpuszczono na stojąco z
braku miejsc. Dedykuję rzecz
pod rozwagę specom od upow
szechniania
kultury:
mimo
wielkich kosztów imprezy, po
dobno wyniki finansowe są za
dowalające. Z uznaniem należy
przyjąć zapowiedź dwukrotnego
powtórzenia „Pasji” w marcu —
ale szkoda, że tylko dwa razy.
Taniec 3.
Mój ulubiony artysta, Franci
szek Warecki, który tak pięknie
w „Otellu” przetłumaczył Szek
spira i Verdiego na język do
stępny
współczesnej,
trudnej
młodzieży, udzielił w swoim
czasie wywiadu „Głosowi Wy
brzeża”.
W wywiadzie tym znalazła się
bardzo interesująca wypowiedź
śpiewaka na temat dotychczaso
wych osiągnięć: „Mam w swoim
dorobku czołowe role w więk
szości oper Moniuszki, Pinckertoma, Gounoda i innych”. Ja oso
biście żałuję, iż w tym skarbczyku nie ma jeszcze partii z mo
ich ulubionych kompozytorów:
Czajkowskiego, Leńskiego, Ros
siniego, Butterfly. Ale niewątpli
wie to jest tylko kwestia cza
su.

Taniec 4.
W interesującym wywiadzie,
jakiego dyrektor Katlewicz udzielił
Janowi
Tetterowi - z
„Dziennika Bałtyckiego” o ubiegłorocznej pracy oraz bieżą
cych planach kierowanej przez
niego placówki — na zakończe
nie powiedział: „Z okazji 150
rocznicy
urodzin
Moniuszki
chciałbym doprowadzić do Fe
stiwalu Operowego w Operze
Leśnej, z udziałem zespołów
operowych z Warszawy, Pozna
nia
i
Wrocławia.
Festiwal
wszedłby jako cykl imprez do
„Sopockiego Lata”...
' Cieszy mnie ogromnie, iż pro
jekt zgłoszony w swoim czasie
przeze mnie na tych łamach, zo
stał podjęty przez tak zdolnego,
rzutkiego organizatora. Dyrekto
rze, trzymam za słowo!
Taniec 5.
Kiedyś, trochę na siłę, miano
wano Halinę Czerny-Stefańską
Wielką Artystką. I teraz się mę
czy z tym ciężarem ponad swo
ją miarę. Dowiódł tego kolejny
jej występ na Wybrzeżu, w dru
giej połowie lutego. Wiecznie
ten sam, ograny do znudzenia,
maleńki repertuar, powtarzane
pozycje, choć pianistka nie ma
w nich nic nowego do powiedze
nia. Nieciekawy dźwięk, we
wszystkim jednakowy. Przy tym
Stefańska grała bardzo nieczy
sto, co szczególnie rażące było
w polonezie cis-moll Chopina.
„Ona nawet fałszować nie po
trafi!” wykrzyknął ktoś z iryta
cją. I rzeczywiście: innym nie
czysta gra też się zdarza, ale np.
u Małcużyńskiego tak to jest
zrobione, iż niemal jeszcze jędrności interpretacji zdaje się
przydawać.
Jeśli dodać jeszcze zamazaną
rytmikę pianistki — to w sumie
otrzymaliśmy wyjątkowo nudny
wieczór. W tej sytuacji na wiel
kie szyderstwo wyglądała owa
cja, jaką na stojąco pianistce urządziła snobistyczna część pu
bliczności. Szyderstwo, na które
artystka mimo wszystko nie za
służyła.
Krańcowo odmienne wrażenia
wyniosłem z wcześniejszego wy
stępu Jerzego
Sulikowskiego,
który grał „Koncert fortepiano
wy F-dur KV.459 W. A. Mozar
ta (pierwsze wykonanie na Wy
brzeżu).
Interpretacja
bardzo
czysta i bardzo stylowa, kul
turalna, dała nam rokokowe
cacuszko. Pianista zdawał się
bawić i cieszyć graniem, mu
zyką, dzięki czemu mieliśmy
wrażenie radosnego, żywiołowe
go muzykowania — mimo utrzy
mania całości w dobrze wyczutej
dyscyplinie klasycznej motoryczności.
Stawiam na Sulikowskiego!
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STOMIL
SIĘ BAWI
Kazimierz Łastawiecki
W „Zabawie” i w „Tangu” Sławomira
Mrożka doszukano się, i nie bez głębszych
racji, pokrewieństwa z „Weselem”. Napi
sano zresztą o tym sporo i równie sporo
powiedziano. Czuję się więc zwolnionym
z obowiązku ponownego relacjonowania
i
udokumentowania tego pokrewień
stwa.
„Poczwórka” niedaleko odbiega treścią
i formą od „Zabawy” i „Tanga”, od
„Indyka” i „Śmierci porucznika”. „Po
czwórka”, to nic innego tylko drugi i też
absolutnie możliwy wariant „Zabawy”
i „Tanga”. Ale jest to wariant mniej
śmieszny, za to bardziej osadzony w na
rodowych imponderabiliach, a więc może
nieco trudniejszy do strawienia.
„Zabawa” dzieje się w środowisku,
zgódźmy się z autorem, prymitywnym
(Parobek B, S, N), w obskurnej, opuszczo
nej i zapuszczonej świetlicy. „Poczwórka”
dzieje się w środowisku mniej prymityw
nym, w środowisku mieszczańsko-młodzieżowym (On, to przecież Stomil, ale w
innych warunkach, w innej sytuacji), w
opuszczonej i zapuszczonej leśniczówce,
nawiedzanej przez Widmo-Wodza, który
wtrąca się nachalnie w sprawy żywych,
który przypomina im dawno przebrzmia
łe i zapomniane ideały.
W „Zabawie” powiada Mrożek w spo
sób śmieszny i zręczny: co jak co, ale
bawić to się moi państwo nie umiecie. Nie
ma dla was zabawy bez wódki, bez mu
zyki, bez bełkotu, bez pokrzykiwań i bez
rozróbki. Zgoda, są u nas takie zabawy.
Przyglądałem im się „własnymi oczami”.
Na pierwszy rzut oka są one nawet śmie
szne. Ale tak naprawdę są to zabawy po
nure i tragiczne. Prawdziwy jest też dru
gi wariant „Zabawy”. Zabawy jak w „Poczwórce”. On — łysiejący amant z brzu
szkiem, z kompleksami i z wyrzutami su
mienia, powodowanymi „dawno minioną
przeszłością”. Ona — młoda, urodziwa
idiotka z wdziękiem, będąca w zmowie
z młodym i bezczelnym huncwotem. Prze
szłość i kompleksy Onego wyobraża na
scenie postać Wodza. On — „bo to chwila
osobliwa” — chce się uwolnić od zmór
przeszłości strupieszałej i zakłamanej, jak
ów Wódz, który ją wyobraża, chce się
uwolnić od kompleksów, które wloką się
za nim „dalekim echem kawaleryjskich
ideałów”. W tej zabawie, nazwanej przez
autora poczwórką, wszyscy chcą się tanio
i, co najważniejsze, cudzym kosztem roz
weselić. Wszyscy chcą wszystkich nabić w
butelkę. Wszyscy grają i zgrywają się,
jak prowincjonalni aktorzy. W sumie jest
to zabawa równie niemądra i ponura, jak
ta pierwsza z parobkami i ta z Edkiem
i Arturem. W finale przeradza się w ma
kabreskę.
W „Zabawie” nie było „Wodziska”,
przypasowującego się do białego konia
i szabelki. Nikt tam nie bełkotał o hono
rze i wierności. Było trzech zdrowych

Fot. Tadeusz Link

byczków, domagających się grania i suto
zastawionego stołu. Owszem, była naro
dowa szopka, byli przebierańcy, był mo
tyw wieszania się z głupoty, lecz odby
wało się to wszystko w takt innej melo
dii, bardziej groteskowej. Parobcy koń
czyli tę swoją, pożal się Boże, zabawę maniakalno-obłędnym okrzykiem: „Ludzie,
gdzie się bawią? Komu grają?”. W „Poczwórce” prócz trójki amatorów ubawu
jest Widmo-Wodza w romantycznej pele
rynie wygłaszające z cyrkową ekspresją
monologi o wierności i posłuszeństwie dla
sprawy, która zniknęła wraz z nim (Wo
dzem), nie „jak sen złoty”, lecz koszmar
ny. Uważam, że te fragmenty „Poczwórki” z Wodzem-Wiidmem uporządkował, z
korzyścią dla widza, teatr. W czytaniu
brzmią one dość zawile. Teatr zrobił
wszystko, by całe to narodowe „he, he,
he” zabrzmiało logicznie i czytelnie.
Teatr dodał Mrożkowi białego konia ä la
Podkowiński i „ostrą szabelkę”. Teatr
osadził sprawę Wodza w realiach „nadto
dobrze znanych”, w realiach, których tra
giczną konsekwencją był wrzesień 39
roku.
Przedstawienie jest znakomite. Zbi
gniew Bogdański wyreżyserował je dow
cipnie, lekko i bardzo pomysłowo. Zwią
zał „Poczwórkę” umiejętnie i całkiem po
trzebnie z „Zabawą” i „Tangiem”. Udo
wodnił, -że zna Mrożka, że umie go odczy
tywać, nie tylko przez wieszczów, lecz tak
że poprzez jego własne, wcześniejsze tek

sty. Czwórka aktorów spisała się wybor
nie. Teresa Kaczyńska jako „erotyczny bo
basek” miała tyle wdzięku i uroku, że mo
żna by nim obdzielić wszystkich trzech
jej partnerów, reżysera, scenografa i je
szcze by dla nas — widzów zostało. Ta
deusz Gwiazdowski był Onym-Stomilem,
lecz ukształtowanym przez inne okolicz
ności, inne sytuacje. Był doskonały za
równo w niemej etiudzie, rozpoczynającej
przedstawienie, w umizgach i zalotach do
Kaczyńskiej, jak i w dialogach z Wodzem Widmem. Ryszard Ronczewski — kapital
ny w sylwetce i w gestach — pompaty
cznie wygłaszał swoje przemówienia, któ
rych nikt, a zwłaszcza jego dawny pod
władny, nie słuchał. Śmieszył i bawił w
momentach, w których przemieniał się w
amanta-piesia. Krzysztof Kalczyński miał
zadanie najskromniejsze, ale wypełnił je
równie dobrze i bezbłędnie, jak Kaczyń
ska, Gwiazdowski i Ronczewski. Z przy
jemnością obserwuję rozwój tego młodego
i utalentowanego aktora.
Owacje należą się Marianowi Kołodzie
jowi, zresztą usłyszał je na premierze w
chwili, gdy pojawił się na scenie. Jego
scenografia do „Poczwórki” jest wyjąt
kowo świetna, poczynając od żartu z lu
strami w hallu a kończąc na światłach
i kostiumach.
„Poczwórka” jest znakomitym przedsta
wieniem. Takie przedstawienia trafiają
się w naszym teatrze, i nie tylko w na
szym, raz na parę lat.

z tej i z tamtej
strony ekranu

Wanda Bacewicz

Zima wiosną
Srebrzyste kwiaty
w jedną noc rozbłysły
na krzakach drzewach
oplotły nawet kamienie

Bogdan Czarnocki

cóż
że na godzin tylko kilka
odrealniły ziemię

Na szczęście nie ma jeszcze podręcznika „Jak
oglądać program telewizyjny”. Dziwię się co
prawda, że żaden spryciarz nie wpadł na po
mysł jego napisania — być może jednak redak
torzy wydawnictw zachowali do dziś zdrowy
rozsądek, co nas skutecznie chroni przed do
brymi radami specjalistów. Bez przesady, co
drugi telewidz jest specjalistą od „robienia pro
gramów telewizyjnych”. Rekomendują go setki
godzin, spędzone przed ekranem, i znajomość
pewnej liczby recenzenckich pouczeń, którymi
szczodrze szafuje prasa codzienna i tygodnio
wa a nawet ambitniejsze miesięczniki. Krytyka
nie oszczędza cięgów redaktorom TV, gromi
uczestników programu, kiedy ich wypowiedzi
przed kamerami i sposób bycia sprawił odbior
com zawód (mam tu na myśli przede wszystkim
programy o charakterze publicystycznym).
Publiczność nie respektuje cudzej tremy, pie
kielnego paraliżu, ogarniającego goszczące w
studio osoby, gdy inspicjentka zażąda ciszy, a
pod obiektywem zapali się małe czerwone świa
tełko. Telewidz płaci — wymaga i sądzi, że nie
potrzebuje uwzględniać kłopotów człowieka,
który np. w ciągu trzech minut wystawia pod
sąd ogółu swą wiedzę, swadę, sposób bycia —
innymi słowy na prośbę TV staje w sytuacji,
gdzie jedynym wyjściem jest możliwie najle
piej dobrnąć do końca programu. Obiektyw re
jestruje i powiela na tysiącach ekranów każde
wahanie, nieopatrzny tik lub pomyłkę w wypo
wiedzi. Delikwent natomiast, mimo odbytych
prób, uświadamia sobie naraz, że oglądają go
przełożeni, podwładni, liczni wrogowie i grono
przyjaciół. Biada mu kiedy zechce „zagrać”
swą kwestię. Udana naturalność wnet się de
maskuje. Sympatyczny na co dzień człowiek
sprawia wówczas wrażenie kabotyna.
Jestem pełen uznania dla wilków morskich.
W swych gawędach podejmują trud najwy
trawniejszych prelegentów telewizyjnych —
Małcużyńskiego, prof. Grzybowskiego, Zina
(chociaż ten znakomicie wspiera się rysunkiem),
okazjonalnie występujących literatów — a więc
ludzi, dla których przemawianie stanowi pro
fesję. Kapitanowie PMH nie zawsze mówią
najciekawiej, zawsze jednak są absolutnie wia
rygodni. Naturalni w pokonywaniu tremy i w
trudzie dobierania najwłaściwszych określeń.
Mówi się często o potrzebie intymności pro
gramów telewizyjnych, gdyż gość kamery jest
naszym gościem, a atmosfra mieszkania jest po
noć intymna. Boże nas chroń przed wszelaką
próbą zgrywania się „na rozmowę w cztery
oczy”. Telewizja z małymi wyjątkami unika
maniery nieznośnej w podrzędnych audycjach
radiowych, kiedy reporter udaje „równego”
i prowadzi rozmowę na tak zwanym uśmiechu.
W tej sztuce celują niestety panie redaktorki.
Ich mizdrzenie się do mikrofonu, tandetny
wdzięk, ma niestety prawo obywatelstwa. W
telewizji — tu jej potęga — wnet rozszyfruje
my nieszczerość. Obłudne zainteresowanie roz
mówcą, uśmiech bez powodu dla samego tylko
„wdzięku”, przekreśla kontakt z odbiorcą. Za
miast rzekomej, postulowanej intymności —
fałsz.
Twórcy programu każdorazowo stają przed
zagadką: jak wypadnie publicznie człowiek, któ
rego zaprosili, biorąc na siebie odpowiedzial
ność za jego słowa i opinię, jaką zaskarbi sobie
udziałem w audycji. Żaden redaktor nie dys
ponuje bezbłędną receptą w tym zakresie. Bę
dzie tak do czasów upowszechnienia magneto
widów. Zostaną w legendzie pionierskich czasów
obecne programy na żywo, przepadnie urok sta
wania się na naszych oczach, akurat w tym
momencie, którego nie można wymazać i po

prawić, by rzecz pokazano doskonalej a myśl
wyrażono płynniej, trafniej.
Sam zżymam się, gdy ktoś duka do mnie
z ekranu, lecz denerwuje mnie także recytowa
nie wyuczonej kwestii, wolę to jednak (bo
wiem, że spowodowane jest między innymi mo
ją obecnością przed telewizorem), niż nonsza
lancję i tupet, z jakim rutyniarze ekranowi po
krywają swą ignorancję. Gładkimi sformułowa
niami przekazują cudze myśli, których sami, ani
dobrze nie rozumieją, ani wobec nich nie ma
ją własnego stanowiska.
Postęp techniczny wdziera się do studiów.
Niegdysiejsi radiowcy i dziennikarze prasowi
wprawnie posługują się filmowymi kamerami
dźwiękowymi. Realizatorzy, parę lat temu de
biutujący za pulpitami, w prymitywnych wa
runkach osiągają rezultaty, zaskakujące zagra
nicznych speców. Bo tamtych już technika zde
moralizowała. Zapomnieli lub zgoła nie znają
sztuki wielkiej improwizacji, kiedy koncept go
ni koncept, a sekundy decydują o powodzeniu.
Za parę lat wszystkie pogramy telewizyjne,
zapakowane do identycznych pudełek, czekać
będą na dzień emisji. Przeminie czas tremy
i niepokojów, by zmieścić się w czasie, by się
nie sypnąć. Czy będzie lepiej w TV? — Skądże
znowu. Będzie po prostu inaczej. Więcej do
świadczenia i więcej sztampy. Grupa wyspecja
lizowanych prezenterów na zawołanie pod okiem
reżysera „odegra” swą publicystykę. Ludzie w
studio będą doskonale swobodni, gdyż specjali
ści „naturalny sposób bycia” wykrzeszą z każ
dego. Profesor Wiktor Zin w ciągu miesiąca
nagra „Piórkiem i węglem” na cały rok, kto
wie, może Łastawiecki będzie dyrygował akto
rami w studio nie opuszczając własnego miesz
kania? Naszą sympatię i uznanie zdobędą nowi
utalentowani redaktorzy i inne, równie ładne
spikerki.
Czy będą odmienne kryteria publiczności?
Właśnie...
Czymże jest popularność gwiazdy telewizyj
nej. Inne przyczyny przyniosły sławę Klossowi,
załodze „Rudego”, inne Edycie Wojtczak, Boże
nie Bukrabie, Irenie Dziedzic i Serafinowiczowi,
a zupełnie dla innych przyczyn tak wielkie
uznanie budzą wystąpienia profesorów Zina,
Grzybowskiego lub Stefana Treugutta. Z roz
mysłem ich wymieniam. Program telewizyjny
celuje w mitycznego „przeciętnego odbiorcę”, w
statystyczną, bliżej nieokreśloną masę. I tak
być musi. Ci trzej, wybrani z wąskiej elity kil
kunastu wybitnych autorów telewizyjnej publi
cystyki, zasługują na szacunek, ponieważ są
idealnymi popularyzatorami swoich dyscyplin
wiedzy. Ale nie tylko to. Oglądając i słuchając
ich wiemy, że przekazują nam swe własne po
glądy. Zaspokajają naszą tęsknotę za oryginal
nością myśli. Czynią tak nie dla fajerwerku
i schlebianiu gustom. Nie muszą też nikogo
udawać lub naśladować. Umieją być sobą. Są
mądrzy i posiedli sztukę prostoty.
Do.takich, jak oni, należy w telewizji przy
szłość, bo wielka to satysfakcja gościć w swym
domu człowieka, który nie uważa myślenia za
czynność wstydliwą — intymną. Oni, myśląc
w naszej obecności, agitują byśmy razem z ni
mi myśleli.
Są w telewizji programy, podczas których, za
sprawą ludzi inteligentnych, zaczynają funkcjo
nować szare komórki w czaszkach rodaków.
Dzieje się tak, chociaż człowiek postawiony
przed kamerą przeżywa trudne do opisania
uczucie niepokoju, a po zakończeniu występu
ma wątpliwości, bez których nigdy nie powstała
prawdziwa sztuka. Staje przed pytaniem: co ro
bić, by następny program wypadł lepiej. By był
bliższy ludziom.

to olśnienie
choć nietrwałe
więcej nieraz znaczy
niż długi sznur
w porze właściwiej
przylatujących ptaków

*
*

*

Stąpam ostrożnie
już nie do mnie należy
moja ścieżka
ślady zatarłam
nie poprowadzą mnie
do źródła
pragnienia już nie mam
udaremnione straty
doświadczenie wysubtelnia
Stąpam ostrożnie
z anonimową ciszą
w oczach
nie wszystkie wapnie
noszą ślarjy
dawnych istnień

Biały erotyk
Burza śnieżna nade mną
pode mną
we mnie
nie podróż w niebo
ale na skos fali
rozpętującej zależność
gładką białą
uśmiechem zimnym
wTzrokiem przezroczystym
jak sopel
niż tkliwe powrósła ramion
mróz taki bardziej pęta
słowo za słowem
spojrzenie za spojrzeniem
a najbardziej milczenie
śnieżynka za śnieżynką
urasta wśród ciepłych tkanek
w potwora lodowego
jakże go podminować?
błagać mroźne niebiosa
by oszroniony mechanizm
tykał ciszej
i ciszej
póki nie sprzęgniemy go
z ironicznym happy endem
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książka
miesiąca

ERYK TABARLY

żeglarz z prawdziwego
Wspaniały wyczyn sportowy
i doskonała książka*... Mam na
myśli — książkę Eryka T ab a r 1 y, który odniósł w 1964 r.
zwycięstwo w atlantyckich rega
tach dla jachtów z jednoosobo
wą załogą. I to jakie zwycię
stwo! Tabarly wyprzedził wów
czas swego najbardziej niebez
piecznego przeciwnika znanego
na całym świecie doświadczone
go żeglarza, Francisa Chicheste
ra. Chichester, zwycięzca po
przednich regat w 1960 r., tym
razem zjawił się na mecie drugi
z kolei, w 67 godzin po Tabarly,
Również i książka Tabarly jest
doskonała! Osnową jej jest do
kładna, dzień po dniu, relacja
oparta przede wszystkim na
dzienniku jachtowym, który Ta
barly, doświadczony marynarz
i żeglarz, prowadził bardzo skru
pulatnie w ciągu swoich 27dniowych zmagań z piętrzącymi
się trudnościami. W tej relacji,
będącej jego pisarskim debiu
tem Tabarly daje się poznać
nie tylko jako doskonały że
glarz, ale też najwyższej próby
sportowiec: cechują go duże za
lety zarówno fizyczne, jak i du
chowe. Przedsiębiorczość,
od
waga, szybki odruch, duża wy
trwałość fizyczna i sprawność
lekkoatlety, łączą się z takimi
zaletami charakteru, jak skrom
ność i szacunek względem swych
przeciwników. Tabarly potrafił
narzucić sobie żelazną dyscypli
nę, dzięki czemu zapewnił sobie
nawet w najtrudniejszym okre
sie wyścigu niezbędne minimum
wypoczynku i snu, a także wy
soce regularny i zdrowy tryb
odżywiania.
W wyniku tego honorowy ko
mitet przyjęcia na amerykań
skim brzegu Atlantyku witał na
pokładzie zwycięskiego jachtu
tryskającego zdrowiem i humo
rem, nadal bardzo sprawnego
atletę, a nie wycieńczonego do
cna. „niedobitka”... Tabarly zre
sztą sprawił Amerykanom, któ
rzy mieli go przywitać na me
cie, jeszcze inną niespodziankę.
Samoloty służby hydrograficznej
wyśledziły Tabarly’ego zawczasu
i podały pozycję „Pen Duicke’a”,
który miał na żaglach ogrom
nych rozmiarów znak „14”. Na
podstawie tych danych specjali
ści obliczyli „dokładnie” czas
spodziewanego przybycia zwy
cięskiego jachtu na metę. Na
tym stosunkowo już niedużym
dystansie Tabarly potrafił zmy
lić amerykańskich gospodarzy' o
całą godzinę!... Na mecie czeka
ła nań jedynie motorówka : z
przedstawicielami prasy, od któ
rych dowiedział się, że przybył
pierwszy, pozostawiając wszyst
kich innych uczestników regat
daleko w tyle. Miał czas prze
trawić swoje wzruszenie i zrobić
porządki na pokładzie w oczeki
waniu na spóźnione przybycie
gospodarzy...
2.

Jednak podczas czterotygod
niowej samotnej żeglugi poprzez
Atlantyk nie zawsze rzeczy ukła
dały się równie pomyślnie, jak
na finiszu... Wystarczy podać ty
tuły poszczególnych rozdziałów
książki: „Nie ma wiatrów za-
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zdarzenia
chodnich
(pierwszy
tydzień)”,
„Krytyczne chwile (drugi ty
dzień)” i „Między prądami (trze
ci tydzień)”. Już w trzecim dniu
regat Tabarly stwierdza poważ'
ny defekt w urządzeniu steru
samoczynnego. „Mimo wszelkich
starań nie widzę żadnych możli
wości naprawy. To katastrofa,
jeżeli
bowiem
automatyczny
ster odmówi posłuszeństwa, co
nieuchronnie nastąpi,
to
będę musiał bez przerwy stero
wać ręcznie i stawać w dryf, aby
się przespać”. Tabarly po męsku
stawiał czoła różnym innym
awariom, jak np. pęknięcie ża
gli lub takie „drobne” uszkodze
nia logu, lub tegoż fatalnego samosteru.
Podróż zaczęła się pod złymi
auspicjami. Potrzebny duży hart
ducha i duża pomysłowość, naj
bardziej zaś — głębokie zaufa
nie, graniczące z oddaniem do
„Pen Duicka”. Zaufania tego nie
traci nawet wtedy, gdy był bli
ski załamania — automatyczny
ster ostatecznie „wysiadł”. Dra
matyczna relacja tego żeglarza
0 tym, jak bardzo był bliski de
cyzji zrezygnowania z wyścigu
1 udania się w charakterze „tu
rysty” do Nowej Funlandii, robi
duże wrażenie. Komandor de
Kervilier, szef służby „Sportu
i Wypoczynku” francuskiej ma
rynarki wojennej, który napisał
przedmowę do francuskiego wy
dania książki, nazywa „Samot
ne
zwycięstwo”
„pasjonującą
książką” i zaleca ją każdemu
„kto choć trochę interesuje się
sprawami morskimi”. Osobiście
nabrałem przekonania, że książ
kę Tabarly można zalecić rów
nież każdemu, kto choć trochę
interesuje się literaturą przygo
dową w dobrym stylu...
3.
W tym określeniu — „pasjonu
jąca książka” jest też głębszy
sens — jest to bowiem opowieść
o pasjonującej przygodzie Tabarly’ego. W innym miejscu***
Tabarly wyznaje, że myśl o bu
dowie „Pen Duicka II” i pra
gnienie wzięcia udziału w atlan
tyckich regatach było prawdziwą
pasją jego życia przez wiele
lat... Pierwowzorem zbudowane
go wreszcie jachtu, który — jak
twierdzą znawcy — był jednym
z dwóch głównych atutów, za
pewniających zwycięstwo w re
gatach, był kuter-staruszek, zbu
dowany w Anglii jeszcze w
1897 r. O tym „starym dżentel
menie” czule wspomina autor
„Samotnego zwycięstwa” na sa
mym początku swojej książki.
Istnieje fotografia Eryka w wie
ku lat trzech, gdy trzymany
przez ojca po raz pierwszy „po
łożył rękę” na sterze zasłużone
go kutra. To na tym kutrze —
pierwszym „Pen Duicku” odby
ła się chłopięca inicjacja żeglar
ska Tabarly’ego.
„Pen Duick” — oznacza po
bretońsku „czarna główka”: jest
to lokalna nazwa sikorki czarnogłowej, ptaszka często spotyka
nego na wybrzeżu Bretanii. Gdy
Tabarly ukończył szkołę po
wszechną i miał się sposobić do
trudnej kariery marynarskiej —

ojciec podarował młodzieńcowi
ten stary grat, który zaczynał
butwieć w zacisznej przystani.
Powiedział wtedy Erykowi: „Za
dbaj o niego... Musisz go urato
wać od zagłady”...
Niełatwe były warunki życia
młodego marynarza, potem lot
nika i wreszcie wojaka. Trudne
były czasy: służba w Maroku,
Wojna w Indochinach i powrót
do domu z drobnymi oszczędno
ściami. Jedyne, co mógł zrobić,
to sporządzić doskonale wymo
delowane pokrycie plastykowe
dla „Pen Duicka I”. Zabytek
muzealny? Nie! Wtedy właśnie
podjął postanowienie zbudowa
nia jachtu wyścigowego, który
by posiadał wszystkie zalety sta
rego „Pen Duicka” i odziedzi
czył po nim jego imię.
Kto wie, może w tych bardzo
trudnych chwilach wewnętrznej
rozterki i stanu bliskiego zała
mania, o którym wspominaliśmy
poprzednio w związku z awarią
steru automatycznego, tuż na
początku regat, „właśnie wspom
nienie niezawodnego przyjaciela
lat dziecinnych, owego „starego
dżentelmena” mogło dodać no
wych bodźców, pobudzić inwen
cję żeglarską a jednocześnie po
głębić zaufanie dc własnego
jachtu. Tabarly raptem trafia na
pomysł namiastki steru samo
czynnego: Łączy szot foka po
przez system bloków z rumplem
i jednocześnie niejako amorty
zuje to połączenie przez jeden
lub dwa sprężyste odciągi po
drugiej stronie. „Pen Duick” —
pisze Tabarly — idzie bez zyg
zakowania, zakreślając krzywe
silnie wydłużone, można więc
uznać, że system działa w spo
sób zadowalający”. W każdym
razie na tyle, że zapewnia Tabarly’emu
wspaniałe
zwycię
stwo...
Gdy Chichester dowiedział się
0 tym wyczynie młodego kolegi
— powiedział: „Tabarly — to
prawdziwy marynarz, jego wy
czyn z zastąpieniem uszkodzone
go samosteru — jest kapitalny!
Uchylam czoła...”
Swoje sprawozdanie z udziału
w regatach atlantyckich Taberly
poprzedza krótkim rozdziałem
wstępnym pt. „Narodziny Pen
Duicka II”. W rozdziale tym
autor krótko i rzeczowo przed
stawia przebieg budowy jachtu
1 swój udział w budowie a prze
de wszystkim w opracowaniu
samych założeń konstrukcyjnych,
a także przedstawia swoją kon
cepcję jachtu, posiadającego re
kordową
szybkość.
Poświęca
przy tym kilka wzruszających
zdań pierwowzorowi tego jach
tu — pierwszemu „Pen Duickowi”.
„Jacht — pisze Tabarly na sa
mym początku książki — żaden
nie jest mi droższy od mego sta
rego „bukszpryciaka” — gaflowego piętnastometrowego ku
tra projektowanego przez Fivela, akurat przed siedemdziesięciu
laty. Nie ma dla mnie piękniej
szego morskiego zdjęcia od tego,
które ukazuje go w pochyleniu
przez wiatr, z nadburciem mus
kającym
powierzchnię
wody
i pod pełnymi żaglami. Za ma
sztem
grot pysznie rozpięty

Józef Borowik

między bomem i gaflem, a na
dziobie niski trójkąt foka. Szcze
gółem ożaglowania, który nada
wał „Pen Duickowi” niezrówna
ny wygląd starego dżentelmena,
był wysoki topsel, wznoszący się
ponad masztem i wieńczący
ogromny trójkąt żagli rozpiętych
pomiędzy fokiem i kliwrami”...
Każdy musi przyznać, że to
jest „kawałek ładnej prozy”.
Czyż nie przebija z tych kilku
wierszy przymierze między czło
wiekiem a starym niezawodnym
żaglowcem, które opiewał inny
marynarz, Anglik z Polski ro
dem? Jeżeli się zatrzymuję na
tych sprawach, które może nie
co wychodzą poza granice moich
kompetencji, to dlatego, żeby
mieć okazję do podkreślenia wa
lorów tłumaczenia książki Ta
barly’ego na język polski. U nas
nie tylko czytelnik, ale jakże
często krytycy literaccy nie za
stanawiają się, kto i jak tłuma
czył książkę
obcego
autora.
Tymczasem tłumacz jest nie
wątpliwym współtwórcą dzieła,
które bez jego udziału byłoby
niedostępne większości polskich
czytelników. Duża pochwała na
leży się Julianowi Czerwińskie
mu, który wspólnie z Tabarly’m
dostarczył nam tak wielu do
znań estetycznych a jednocześnie
tak bardzo poszerzył naszą wie
dzę w dziedzinie spraw mor
skich. Wspomniany już poprzed
nio komandor de Kervilier, prze■ łożony Tabarly’ego i niewątpli
wy autorytet w sprawach żeglu
gi i jachtingu, pisze tak o książ
ce Tabarly’ego „Jest to także
pradziwy podręcznik samotnej
nawigacji oceanicznej, trakto
wany ze sportowego punktu wi
dzenia, który odkrywa wszelkie
aspekty tego zagadnienia — od
wyboru i przygotowania jachtu,
poprzez studium właściwej dro
gi, do wykonania śmiałych ma
newrów, wykorzystania prądów
i meteorologii”. Jakże rozległej
wiedzy wymaga od tłumacza do
konanie przekładu takiego „pod
ręcznika”.
Naturalnie, pochwała należy
się również edytorom, którzy w
potrzebie mogli wspierać tłuma
cza
swoim
doświadczeniem
i wiedzą. Chwalimy też edyto
rów za pietyzm w stosunku do
rzeczy, którymi może słusznie
pochlubić się Wydawnictwo Mor
skie. Książka ma wytworną sza
tę zewnętrzną, posiada sporo ilu
stracji, w tym dwie barwne na
bardzo gustownej obwolucie. W
tekście zaś znalazły się aż 24 ry
sunki kreskowe, przedstawiające
m. in. trasę regat, szlaki poszcze
gólnych jachtów, warunki hydro-meteorologiczne na Atlanty
ku w okresie regat, a także spo
ro interesujących detali dotyczą
cych konstrukcji jachtu i jego
ożaglowania. Słowem — jedna
z najbardziej udanych „pozycji
sezonu” i zapewne też będzie
najbardziej poszukiwana przez
czytelników...
♦Eryk TABARLY: Samotne
zwycięstwo. Wyd. Morskie. Gdynia.
1967.
** Tygodnik „Paris-Match” z dnia
4 lipca 1964 r. Numer specjalny {po
święcony zwycięstwu Tabarly’ego.

Barbara
Pisarze skandynawscy potrafią w
interesujący sposób opowiadać o te
ologii ii kobiecie.
Bez większej przesady można po
wiedzieć, że „Barbara” J. F. Jacobsena jest powieścią o Bogu i o po
żądaniu kobiety, a więc powieścią
o dwóch odwiecznych i niezgłębio
nych, a przeiz to obsesyjnych tajem
nicach. Ale można też powiedzieć,
że „Barbara” jest powieścią o mi
łości, miłości bardzo zmysłowej i
cielesnej, która „jest jak słońce i
jak obłoki pedzooe wiatrem”. Jeszcze
inne spojrzenie na „Barbarę”: .
to powieść (w dużym stopniu auto
biograficzna) zmarłego w 38 roku
życia duńskiego nowelisty i dra
maturga — Jörgena Frantza Jacobsena, urodzonego w 1900 r. na Wy
spach Owczych. Stąd zapewne wzię
ła się w powieści postać studenta
Andreasa piszącego pracę naukową
o Wyspach Owczych. Postać potrak
towana przez autora z dużym sen
tymentem, acz nie bez ironii i hu
moru. Miejscem akcji tej powieści
jest
rodzinne
miasto
Jacobsena
Thorshavn na Wyspach Owczych.
Najlepiej jednak rozpatrywać „Bar
barę” jako powieść obyczajową, po
wieść z życia prowincji, której głów
ną bohaterką, wokół której koncen
truje się cała akcja, jest piękna i
młoda żona (Barbara) trzech kolej
nych pastorów parafii Vaago. Trze
cim jest pan Poul doprowadzony
przez Barbarę do skrajnej rozpaczy.
Jacobsen osadza swoją powieść w
czasie dosyć odległym, bo w XVIII
wieku. Ale cała ta tkanka historycz
na jest tutaj bardzo nikła i nie
wiele znacząca.
Małe, zabiedzone miasteczko Ja
cobsona itętnii życiem, co prawda na
zwolnionych obrotach, ale tętni. Pod
tym względem niewiele różni się od
dzisiejszych miasteczek prowincjo
nalnych. W miasteczku tym wszyscy
0 wszystkich, wszystko wiedzą. Plot
kują na potęgę. Każda, choćby naj
błahsza sprawa, urasta w ich głod
nej wyobraźni do rangi problemu
lub skandalu. Humor przeplata się
tutaj z głupotą i zacofaniem. (Kapi
talne są sceny w sklepiku Gabriela
— kuzyna Barbary). Zdrowa filozo
fia (gubernatora) z mętniactwem teo
logicznym pastora rogacza, Wenzla.
Mój Boże, jakaż śliczna i pełna au
tentycznego humoru jest scena w
kościele, gdy pastor Wenzel grzmi
na ambonie przeciwko tym, którzy
źle czynią, przeciwko niegodziwcom,
a wierne owieczki absolutnie zata
piają się i pogrążają we własnym
światku. Pan przewodniczący pocią
ga z butelki, pan porucznik chrapie,
pana Poula ogarnia żądza posiadania
Barbary. Sam kaznodzieja omal nie
dostaje apopleksji widząc przez okno
kościoła, jak jego żona Anna Sophie
przyprawia mu rogi z intendentem
królewskim. Pełno tutaj typów i tvT
ków. A wszyscy jakby wyolbrzymie
ni, jakbyśmy ich oglądali pod mi
kroskopem. Np. taki kuzyn Gabriel.
Cóż to za kapitalna postać kome
diowa, wzięta jakby żywcem z Gol
doniego i Moliera. Pożąda jak i inni
mężczyźni Barbary, albowiem „od
wieczna tajemnica łączyła Barbar0
,ze wszystkimi mężczyznami”. D,ostaje
mu się jednak w spadku po Francu
zach (z przychówkiem) córka starosty
— Susanna. Jeszcze nie był mężem,
a już był rogaczem. Doprawdy „Bar
bara” Jacobsena jest świetną powie
ścią obyczajową. Mógłbym ją porów
nać tylko z „Panią Bovary” Flau
berta i „Łucją z Pokucia” Marii Dą
browskiej. Jest najlepszą powieścią
erotyczną, jaką udało mi się ostat
nio przeczytać.
Jacobsen pisał swoją „Barbarę” w
łóżku, w którym przeleżał ponad 15
lat, zdjęty ciężką i długą chorobą.
Pisał ją według maksymy nasze? >
Tadeusza Różewicza, który powie
dział, że najlepszym erotykiem jest
opis kobiecego ciała. Na pewno tak,
lecz wymaga to wyjątkowego kun
sztu operowania słowem i wyjątko
wej kultury. Jacobsen posiadł jedno
1 drugie.
ŁAST

J. F. Jacobsen Barbara (Seria
Dzieł Pisarzy Skandynawskich) Wy
dawnictwo Poznańskie 1967. Tłuma
czyła z duńskiego: Maria Kel
le s - K r a u z.
Wiersze tłumaczył:
Eugeniusz Morski.
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mini
tragedie
Wielka scena małych tragedii, mini-tragedii,
chciałoby
się
rzec.
Przyjrzyjmy się tym dość bezbar
wnym epizodom dramatycznym, wy
nikającym z wewnętrznej słabości,
spowodowanych antagonizmami, uprzedzeniami. Oto matka Maliny, dla
której większą wartość, niż rzeczy
wiste uczucia córki (sympatyzującej
z chłopcem z sąsiedztwa) mają re
kwizyty zagranicznego, „jedwabne
go” życia — willa w Hamburgu, po
koje z barem i wentylacją, zdjęcia
na tle Pól Elizejskich itd. Inny obra
zek: młody człowiek, którego poże
ra chęć imponowania, odegrania ja
kiejś pozytywnej roli, dochodzi w
końcu do sceptycznych wniosków.
Nie chce niczego zmieniać, aprobuje
to, co w życiu dorosłych głupie i
banalne: „Będzie spokój. Ułożymy
wszystko ze sobą. Zrozumiemy się
i polubimy bez zastrzeżeń”.
Tego typu opisów znajdziemy w
książce Krzysztofa Nowickiego „Dro
ga do ojca” znacznie więcej. Nie są
dzę, by autor opowiadań zawartych
w tomiku „Droga do ojca” hołdo
wał przekonaniu, że natura ludzka
doskonali się i szlachetnieje tylko
przez wyładowanie zła i namiętno
ści. Ani ojciec, dla którego opor
tunizm jest czymś w rodzaju religii,
ani matka Maliny po kolejnym wy
ładowaniu namiętnością nie są ani
odrobinę lepsi. Jakąż zatem funkcję
pełni w opowiadaniach Nowickiego
demaskatorski
realizm?
Trzeba
wpierw
podkreślić,
że
głównym
przedmiotem
zainteresowania
pi
sarskiego jest rodzina. Wszystko bo
wiem, co rozgrywa się na płaszczy
źnie familijnej, nie wyłączając my
cia nóg, ślubów, pogrzebów, składa
się na trzon tytułowego opowiada
nia.
„Kronika” życia rodzinnego, jako
najlepiej znanego autorowi, jest chy
ba fragmentem czegoś znacznie szer
szego.
Poprzez
dociekliwą,
nieco
autoironiczną historię swoich bli
skich (narrator występuje w pierw
szej osobie) bohater „Drogi” odsłania
rzeczywistość
drobnomieszezańską.
Ckliwy , makatkowy sposób widze
nia świata idzie tam w parze z ek
lektycznym,
zamazanym systemem
norm etycznych. Reguły gry, reguły
prymitywnych tradycji zamiast etyki:
„Mają już w palcu swoje umiejętno
ści, nikt się bez potrzeby nie myli,
nie ulepsza tego, czego nie można ulepszyć...”
Nowicki nie chce kroczyć utarty
mi szlakami, choćby to były szlaki
vielkich realistów, boć łatwo wpaść
w kaznodziejstwo i epigonizm. Wła
sna ścieżka daje przynajmniej cień
szansy, że pokaże się fragment au
tentycznych
procesów.
Toteż
we
wszystkich opowiadaniach autor po
zwala mówić, ściślej — wspominać
oceniać innych — swemu bohatero
wi, którym jest młody, wchodzący
w życie człowiek. Sylwetka opowia
dającego nie jest ostro zarysowana;
fabuła i anegdota zostały prawie
całkowicie
wyeliminowane.
Ważna
jest tylko ta pozornie beznamiętna
relacja — monolog. Odnosi sie wra
żenie, że to wszystko nie dotyczy
młodego człowieka. Ale on w tym
tkwi., pozostaje w granicach wrażli
wości swego najbliższego otoczenia,
posługuje się tym samym wyświech
tanym językiem, który jest w co
dziennym użyciu. W rezultacie znaj
dujemy się w istnvm królestwie ba
nału myślowego, z uczuciem przy
gnębienia przedzieramy się przez
szańce absurdalnych słów, pokry
wających wewnętrzne skazy i kom
pleksy.
Wszech władztwo tego banału trium
fującego
w
dorobkiewiczowskim
świadku jest tak wielkie, że wprost
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uniemożliwia poszczególnym posta
ciom wyrwanie się z płaskiego krę
gu.
Swoista
tragedia
bohaterów
„Drogi” polega na tym, że po.dstawowe
wyznaczniki
postępowania
przyjmują oni z zewnątrz. Prawie
nigdy nie bazują na swoich najle
pszych odruchach. Jest to tragedia
nieautentyczności. Jeśli więc od tej
strony dokonamy analizy opowiadań
to, dostrzeżemy w nich polemikę z
zakłamaną,
mieszczańską
moralno
ścią. Poza tym choć pisarze młod
szego pokolenia, tak jak Nowicki,
nie przeżyli wojny, to potrafią oni
nieraz lepiej usytuować swych bo
haterów wobec histroii, polityki, lo
sów narodu, niż ich starsi koledzy.
Czy autor nie idzie zbyt daleko
w swym krytycyzmie, przedstawia
jąc stabilizujących się mieszczan, ja
ko ludzi, dla których życie jest ra
czej cyklem biologicznym, a nie his
torycznym? Chyba nie! Istotne, że
w narratorze obarczonym również
błędami widzi Nowicki tego, któ
ry ■— być może — wystąpi przeciw
służalczym, snobistycznym konwen
cjom.
Zresztą, nie wszystko we
wspomnianym tomie jest ironią, gro
teską czy karykaturą. Jest tutaj też
wyrozumiałość i współczucie dla lu
dzkich potknięć i niedoskonałości.
Utrwalaniu własnego „ja” pisar
skiego służy autorowi „Drogi do oj
ca” sprawny język, którego ozdobą
jest pełna poetyckiego liryzmu fra
za. Nie może ona być jednak w utworze czymś samoistnym. Przewa
ga żywiołu literackiego nad życiem
grozi manierą. Tego niebezpieczeń
stwa uniknie zapewne w przyszłych
utworach dobrze zapowiadający się
bydgoski pisarz i poeta.
STANISŁAW PESTKA
Krzysztof
Nowicki Droga
do ojca. Wydawnictwo „Iskry” War
szawa 1967 r. Str. 166. Cena 10 zł.

opowieści
z mesy
Nie ma sensu dochodzenie, czy An
drzej Perepeczko, którego nową dru
gą już książkę sprezentowało czytel
nikom
„Wydawnictwo
Morskie”
istotnie w sposób wierny spisał hi
storie zasłyszane podczas dalekomor
skich rejsów. Podkreślam nonsensowność takich dociekań, ponieważ
w środowisku ludzi morza fetysz
autentyzmu („przecież tak było na
prawdę”) ciągle pokutuje, jako na
turalny skutek literatury dowolnie
i prymitywnie zarazem przedstawia
jącej sprawy ludzi, zmuszonych do
wielomiesięcznej statkowej wspólno
ty. Wiele złej krwi i fałszywych mi
tów narobiły książki (nie wymienię
ich z tytułu), inspirowane jedynym
rejsem lądowego szczura. Marynarze
więc piszą ńie tylko z potrzeby serca,
lecz po to również, by prawda o ich
pracy pochodziła od osób wiarygod
nych — od nich samych.
Perepeczko, jak sądzę, z rozmys
łem użył w tytule słowa o p o w i e śc i. Opowieść przecież nie narzuca
dużych rygorów. Spełnia swe zada
nia, jeżeli tylko napisana jest skład
nie, ma w treści elementy konfliktu
i kończy się zgrabną pointą. I jesz
cze jedno, by uzyskać dobre przyję
cie u czytelników, powinna wykła
dać stanowisko autora wobec spraw
i problemów w niej zawartych. Bo
tu bohaterowie przedstawieni są bez
troskii o pełen ich portret, lecz na
tyle tylko, by rysunek psychologicz
ny uwierzytelniał ich postępowanie.
Perepeczko w swych siedemnastu
opowieściach
przedstawia
sprawy,
które zostają w pamięci marynarzy.
Pisze przeto o wydarzeniach żartobli
wych i dramatycznych, kiedy los stat
ku i załogi zależy od sprawności me
chanizmów i wytrzymałości metalu.
Podczas takich trudnych chwil pola
ryzują się postawy. Perepeczko wie
o tym jako pisarz i jako marynarz.Zaletą jest więc, że celnie wybiera
sytuacje, w których bohater musi
się określić. Jest tak np. w „Awarii”,
„Starym”, „Nim zagrały mandoliny”
— właściwie każda opowieść wiernie
demonstruje „owo specyficzne za
chowanie grupy mężczyzn w morzu”.
Autor nie wstydzi się wzruszeń, któ
re ogarniaiją marynarzy. Wręcz prze
ciwnie — na przekór obowiązującej
pozie zawodowej, zatrzymuje się nad
nimi, dba, by ich nie uprościć i nie
popaść w sentymentalizm, niebezpie
czeństwo, czyhające na niego w ca
łym zbiorze, lecz zawsze szczęśliwi^
ominięte.
Opowieści są także pochwałą ludzi
z maszyny. Nieczęsto zdarza się
czytelnikowi poznać realia pracy pod
pokładem. Nasza literatura marynis
tyczna jest kapitańsko-pokładowa, a

Perepeczko wywodzi się ze „smoiuchów”. Ich trud i umiejętności de
monstruje czytelnikowi, zaskoczone
mu bogactwem wydarzeń, które mo
gą się rozegrać wśród skomplikowa
nych mechanizmów i przy łopacie.
Jest wreszcie książka pochwałą pra
cowitej codzienności, kiedy bohater
stwo powszednieje i bywa dostrze
gane tylko przez najbliższych.
Oczywista — zamiast komplemen
tów można wybrać sporo zarzutów,
szczególnie tam, gdzie autor stara się
być nadmiernie literacki. Sądzę je
dnak, że wśród wielu pozycji lite
ratury marynistycznej ta wyróżnia
się rzetelnością i serdecznym sto
sunkiem autora do zawodu, który
świadomie wybrało tylu mężczyzn.
Wolę takie opowieści od rozpow
szechnionej „pasażerszczyzny”, gdyż,
w moim przekonaniu, pisać należy
o tym,, co się zna dobrze.
A swoją drogą — wciąż czekamy
na objawienie nowego „Znaczy ka
pitan”.
KONRAD CZAREK
Andrzej
Perepeczko
—
Opowieści z mesy. Wyd. Morskie,
1967. Str. 229, 14 zł.

lektura
potrzebna
i poucza
jąca
„Teatr czasu wojny 1939—1945” Sta
nisława Marczaka-Oborskiego (PIW
1967) jest książką, której obojętnie
czytać nie można. I nie dlatego, że
jest to pierwsza książka (właściwie
podręcznik historii, bogato ilustro
wany, zaopatrzony w przypisy, anek
sy, kalendarium), rejestr sztuk, in
deks nazwisk, teatralia w prasie kon
spiracyjnej i powstańczej), ujmująca
całościowo i możliwie wyczerpująco
działalność polskiego teatru w la
tach hitlerowskiego barbarzyństwa.
Nie można jej czytać obojętnie, bo
jest to książka, czy autor chce czy
nie, napisana z pasją i dobrą zna
jomością
rzeczy.
Marczak-Oborski
sam
uczestniczył
w
podziemnym
życiu teatralnym okupowanej Polski.
Okazuje się, że mimo terroru, ma
sowych egzekucji na placach i uli
cach miast, mimo łapanek, pieców
krematoryjinych i „wywozów na ro
boty” — teatr istniał i rozwijał się
w kraju, a także tam wszędzie, gdzie
był i walczył polski żołnierz. Istniał
i rozwijał się w oflagach i stalagach,
w więzieniach i obozach koncentra
cyjnych, w getcie i w dniach po
wstania warszawskiego. „Grał ku po
krzepieniu serc, powstał, by wzmóc
ducha walki czy przetrwania, rozpa
lać nadzieję na odzyskanie niepod
ległości, umacniać polskość”. Był
teatrem ubogim, grał w .warunkach
ad hoc zaimprowizowanych (naj
częściej), obywał się bez zawodo
wych, także najczęściej, aktorów.
Ale był teatrem potrzebnym, „gorą
cym” i, co tu ukrywać, politycznym,
jak podczas insurekcji kościuszkow
skiej, następnych powstań narodo
wych czy w okresie Wiosny Ludów.
Teatry żołnierskie, „teatry pod go
łym niebem”, działające na wszys
tkich frontach II wojny „nawiązy
wały do tradycji narodowych, wresz
cie zapewniały widzom moment za
bawy i odprężenia”. Grały nie tylko
dla Polaków, krzepiły nie tylko pol
skie serca. Ileż powstało w nich (dla
ich doraźnych potrzeb) ślicznych i do
dziś „miłych sercu” piosenek. „Oka”
w Sielcach na Oką, „Czerwone maki”
we Włoszech w noc poprzedzającą
zdobycie twierdzy Monte Cassino.
Dodajmy do tego jeszcze „Anię”,
napisaną w oflagu, i wiele innych.
Rodziły się piosenki „dumne i pa
triotyczne”, rzewne i wesołe.
W Warszawie działa w podziemiu
Tajna Rada Teatralna. W obradach
jej uczestniczyli: Stefan Jaracz, Leon
Schiller, Edmund Wierciński, Boh
dan Korzeniewski, Damian Damięcki
i inni wybitni aktorzy i teoretycy
teatru.
Członkowie
TRT
potępili
działające w Warszawie i Krakowie
teatry i teatrzyki jawne. Uznali, że
udział w nich polskich aktorów i
aktorek był „przykładaniem ręki do
politycznych planów niemieckich”,
pomagał Niemcom „w zbieraniu ar
gumentów za niższością kulturalną
naszego narodu”. Był, zdaniem Rady
i większości społeczeństwa polskiego,
„perfidną antypolską robotą”. Te
kartki książki Marczaka-Oborskiego
— omawiające działalność teatrów i
teatrzyków jawnych, działających z
woli i polecenia „nadludzi” w bru
natnych koszulach, a urągające i
ubliżające polskiej tradycji teatral
nej — odczytuję z rumieńcem wsty

du i oburzenia. I podobnie jak człon
kowie Rady nie podzielam głosów
obrończych.
Przeciwnie,
podpisuję
się pod hasłem pisanym nieznaną
ręką na murach warszawskich ka
mienic: „Tylko świnie siedzą w ki
nie, co bogatsze to w teatrze”.
Jest w pracy Marczaka-Oborskiego
mnóstwo faktów, dat, nazwisk, foto
grafii, tytułów granych sztuk i skła
danek. Ale najważniejszy fakt, to
ten, że autor dostrzega początek
odrodzenia teatru właśnie w latach
okupacji. Nowy teatr, teatr JPolski
Ludowej narodził się przy akompa
niamencie armatnich kul i wybuchu
bomb, a więc na froncie wschodnim
i zachodnim, podziemnej Warszawie
i Krakowie, w Łodzi i w Poznaniu.
W oflagach i stalagach, w więzie
niach i obozach koncentracyjnych.
Plany i reformy TRT potrafiła urze
czywistnić dopiero odrodzona Polska.
Na dobrą sprawę nie udało się zrea
lizować tylko jednego zasadniczego
punktu TRT, mianowicie: nie udało
się wyprofilować i zróżnicować obli
cza artystycznego trzech teatrów
państwowych: Teatru Narodowego,
Teatru Polskiego (Warszawa) i Tea
tru im. J. Słowackiego (Kraków).
Trzy te teatry mają tzw. oblicze
artystyczne bardzo do siebie podob
ne. Co nieco wyłamuje się z tej
„urawniłowki” Teatr Narodowy pod
kierownictwem Kazimierza Dejmka
(„Historyja”, „Żywot Józefa”, „Sło
wo o Jakubie Szeli”).
W sumie „Teatr czasu wojny 1939—
1945” polecam jako lekturę potrzeb
ną i pouczającą. Polecam, nie tylko
ludziom teatru lub też pozostającym
w pobliżu teatru: krytykom, recen
zentom, socjologom, polonistom, ale
tjun wszystkim, dla których to, co
działo się i dzieje w polskiej kultu
rze, a więc i w polskim teatrze nie
jest obojętne.
ŁAST
Stanisław Marczak-Obor
ski Teatr czasu wojny 1939—1945,
Warszawa PIW 1967. Cena zł 40 —

zeszyty
geogra
ficzne
„Zeszyty Geograficzne”
Wyższej
Szkoły
Pedagogicznej w Gdańsku
trzeba zaliczyć do najbardziej uda
nych wydawnictw naukowych na
Wybrzeżu. Różnorodność materiałów,
ich wysoki poziom naukowy, przede
wszystkim zaś wkraczanie w dzie
dziny nowe, dotąd nie zbadane —
wszystko to zapewnia pismu odpo
wiednią rangę naukową i w pew
nym stopniu również popularyzator
ską, co stanowi zarazem najlepszą
wizytówkę naszych geografów.
W najnowszym tomie*) obok ściśle
naukowych, hermetycznych rozpraw
znajdujemy kilka artykułów, które
zaciekawią pomorzoznawców nie le
gitymujących się biletem profesjo
nalisty. Myślę tutaj m.in. o dwóch
artykułach
biograficznych,
miano
wicie Jerzego Szukalskieg o o Józefie Staszewskim, wybit
nym geografie, który do 1960 r. pra
cował w Gdańsku i Kazimiery
Augustowskiej o Karolu Wyrwiczu, geografie z czasów Oświe
cenia. Artykuł Szukalskiego jest ne
krologiem i może nie zwracalibyśmy
nań uwagi, gdyby nie uczciwe po
dejście autora do naszkicowania syl
wetki prof. Staszewskiego. Rzecz w
tym, że Szukalski bez idealizowa
nia w takich przypadkach, pokazał
nam prof. Staszewskiego takim, ja
kim był w rzeczywistości: specjali
stę — geografa o niełatwej drodze
życia, w pożyciu nieraz trudnego,
zachwycającego się własną praca.
Nie stworzył on własnej szkoły, ale
żądał od swoich pracowników i na
uczył ich rzetelnej pracy.
Dokładność
szesnastowiecznych
map wybrzeża polskiego analizuje
Jan Szeliga. Autor m. in. przed
stawia wybrzeże polskie na mapach
od końca XV do połowy XVI wieku,
omawia dokładność przedstawienia
ziem polskich na mapach Olauso
Magnusa, Henryka Zella i Kaspra
Hennebergera. Praktyczne znaczenie
ma
artykuł Stanisława Rzy
mowskiego Rolnicze użytkowa
nie ziemi na Pobrzeżu Kaszubskim
—• gromada Sasino. Jest on rezulta
tem
badań rolniczych form
użyt
kowania ziemi prowadzonych na Po
brzeżu Kaszubskim.
Z
innych publikacji warto zasy
gnalizować Jerzego
Gluzińs k i e g o Kierunki rozwoju portów
Newport i Port Talbot (Południown
Walia) oraz Joanny Skup Port
Swansea (Południowa Walia).

W dziale Notatki zwracamy uwa
gę na artykuiy Marii Pelczar
Jezioro Zaspa w świetle dawnych
materiałów kartograficznych i Sta
nisława Musielaka Niektóre
procesy brzegowe w okolicach Rewy.
Recenzje i kronika (15 lat działal
ności Studenckiego Koła Naukowe
go Geografów przy Wydziale Geo
graficznym WSP w Gdańsku pióra
Romana Gołębiowskiego i
Stanisława Musielaka) uzu
pełniają ten bogaty i ciekawy tom
materiałów geograficznych.
Całość
wypełniają liczne mapy, ilustracje
i wykresy. Streszczenia w języku
angielskim.
„Zeszyty Geograficzne” są odbi
ciem osiągnięć naukowych gdańskich
geografów,
ambitnych
osiągnięć
żmudnie wypracowywanych w jakże
indywidualnych warsztatach, w su
mie jeśli nie tworzących jeszcze od
rębnej szkoły, to jednak uwidacz
niających już jej zarys. Każdego z
pewnością uderzy to, że w więk
szości prace są dojrzałe metodycz
nie, a tematycznie konsekwentnie
obejmują problematykę morską
i
pomorską.
T. BOL.
*) Zeszyty Geograficzne. Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w
Gdańsku.
Wydział Biologii i Nauki o Ziemi.
R. IX, 1967, s. 280 + wklejki, cena
20 zł. Przewodniczący Komitetu Re
dakcyjnego:
Kazimierz Ło mn i e w s k i.

rocznik
toruński
Wydawany przez Towarzystwo Mi
łośników Torunia „Rocznik Toruń
ski” pomyślany jest jako kompen
dium. wiedzy o mieście nad Wisłą,
które spełniało w przeszłości i dziś
spełnia doniosłą rolę w życiu kra
ju. Koncepcja
tego
wydawnictwa
zasadza się na tym, że potrzeba
wszechstronnego poznania własnego
miasta’ jest niezmiernie istotna i
mieści się najlepiej w spełnianych
zadaniach ruchu społecznego. Moż
na
oczywiście
dyskutować,
czy
„Rocznik” powinien zawierać nader
bogaty dział publikacji związanych
np. z przeszłością kulturalną, nau
kową i polityczną Torunia, skoro
uniwersytet, a zwłaszcza Towarzy
stwo Naukowe, wydaje rokrocznie
pokaźną ilość publikacji przygotowa
nych przez pracowników naukowych,
także o charakterze popularno-nau
kowym. Wydaje mi się jednak, że
nie można wykluczyć inicjatywy re
dakcji w tym zakresie, gdyż for
ma i dobór tematyczny artykułów
w „Roczniku” wyjątkowo sprzyja
ją dotarciu do czytelnika nie za
wsze sięgającego po książki z mar
ką instytucji naukowej.
W drugim tomie*) postarano się
o to, by z jednej strony przedsta
wić czytelnikowi kartki z przeszłoś
ci miasta, z drugiej
zaś strony
spopularyzować zasłużonych dla Po
morza ludzi oraz instytucje nauko
we i kulturalne. Publikacje tej dru
giej
dziedziny
ukazują
rzeczowo
trud badaczy przeszłości i zapoznają
z ich warsztatem naukowym, dostę
pnym zresztą nie tylko profesjonali
stom, jak np. z Książnicą Miejską.
Wszystkie te zagadnienia ujęto na tle
publikacji ukazujących (lub anali
zujących) współczesny rozwój urba
nistyczny, gospodarczy i kulturalny
miasta.
Potrzeba umiejętnego łączenia pro
blematyki „wczorajszej” z aktualną
jest oczywista, chociaż bardzo tru
dna. w wykonaniu. Trudna,
jeśli
redakcja nie chce poddać się ła
twej koncepcji „magazynu”, uspra
wiedliwiającej wrzucanie wszystkie
go do jednego worka. Myślę, że to
ruńscy redaktorzy w drugim tomie
„Rocznika” uniknęli tego niebezpie
czeństwa, chociaż na pierwszy rzut
oka może się wydawać, iż otrzymahśnw właśnie magazyn. W rzeczy
wistości dano nam kilkanaście war
tościowych publikacji — przemyśla
nych, ciekawych. Tutaj mała dy
gresja: nie należy sądzić, że pro
blemy Torunia sprowadzono w „Ro
czniku” do... Torunia, zwłaszcza w
publikacjach dotyczących przeszłości.
Toruń w tych publikacjach utożsa
miany jest z Pomorzem, a więc i
dla nas, w Gdańskiem, mają te pu
blikacje olbrzymie znaczenie poz
nawcze.
Pierwsze trzy publikacje w „Ro
czniku”
traktują o współczesnych
problemach
Torunia.
Klemens
Gregorkiewicz pisze o urba
nistycznym rozwoju Torunia do 1980
r„ Albert Wojtkowski o Za
kładach Włókien Sztucznych „Ela
na”, a B oh dan Rymaszew

ski o nowej funkcji terenu zam
ku krzyżackiego w Toruniu. Tutaj
warto zauważyć, że toruńscy gospo
darze dali przykład mądrego wyko
rzystania ruin zamku, stanowiących
z jednej strony zabytek historyczny,
z drugiej zas wykorzystanycn dla
celów praktycznych. Zlokalizowano
tam piękną kawiarnię i teatr letni,
plac zaoaw dziecięcych itp.
Na uwagę zasługuje również ar
tykuł Artura Howzana oma
wiający studencki twórczy ruch kul
turalny na UMK. Jest to artykuł
monograficzny przedstawiający twór
cze osiągnięcia studentów od po
czątku istnienia uczelni. Bilans im
ponujący. W dalszym ciągu Sta
nisław Kwaskowski
przed
stawia teatr toruński za dyrekcji
Karola Bendy,
a Bronisław
Nadolski kontynuuje swój in
teresujący esej Kartki z dziejów
Odrodzenia w Toruniu. Tym razem
świetny znawca Odrodzenia, profe
sor UMK, przedstawia
działalność
literacką Ulryka Schobera.
Pragnę szczególnie polecić czytel
nikom dwa eseje biograficzne: J aniny Steinbornowej Działal
ność społeczna Ottona i Heleny
Steinbornów w Toruniu oraz J erzego
Kasprzyka
Zygmunt
Mocarski jako historyk kultury pol
skiej. Ludzie ci wybitnie zasłużyli
się kulturze i nauce polskiej na Po
morzu w latach zaboru pruskiego
i w okresie międzywojennym. Dzieje
toruńskich bibliotek oraz zawartość
zasłużonej Książnicy Miejskiej in
teresująco
przedstawia
Alojzy
Tujakowski w obszernym ar
tykule pt. Wśród rękopisów i sta
rodruków Książnicy Miejskiej. Pro
blematykę okupacyjną reprezentuje
artykuł Kazimierza Przyby
szewskiego Z działalności hitle
rowskiego Sądu Specjalnego (Sondergericht) w Toruniu 1942—1943, na
tomiast Mieczysław Wojcie
chowski przedstawia Toruń
w
latach I wojny światowej 1914—1918,
ze szczególnym uwzględnieniem ży
cia polskiego w tym mieście i po
stawy Polaków wobec pruskich po
czynań.
Całość zamyka Bibliografia prac
magisterskich, doktorskich i habili
tacyjnych Wydziału Humanistyczne
go UMK związanych z tematyką po
morską (1945 — marzec 1967) opraco
wana przez Bożenę Garczyńs k ą oraz Kalendarz imprez kul
turalno-oświatowych
w
Toruniu
1960—1966, który zestawił
Euge
niusz Synak.
„Rocznik Toruński” prezentuje się
nam interesująco, warto więc śledziś jego następne tomy, bezwzglę
dnie przydatne i w naszym gdań
skim środowisku.
T. BOL.
*) Rocznik Toruński, t. 2, 1967, s.
262, ilustr., cena 30 zł. Wyd. Towa
rzystwo Miłośników Torunia z do
tacji Wydziału Kultury Prezydium
MRN w Toruniu. Przewodniczący
Komitetu
Redakcyjnego:
Broni
sław Nadolski.

rybacy
daleko
morscy
Pod koniec ubiegłego roku ukazała
się nakładem Instytutu Zachodniego
w Poznaniu książka*), która zawiera
wyniki badań i studiów, przeprowa
dzonych w latach 1963—1966 nad pier
wszą generacją rybaków dalekomor
skich Pomorza Zachodniego. Jest to
pierwsze polskie studium socjologicz
ne o rybakach. Również w literatu
rze światowej pozycji tego typu jest
niezwykle mało. Badania, które prze
prowadził L. Janiszewski miały dać
odpowiedź na trzy problemy o du
żym znaczeniu zarówno teoretycz
nym jak i praktycznym: jakie po
stawy wobec swojego zawodu zaj
mują rybacy, w jakim stopniu od
powiadają one aktualnym i perspek
tywicznym
zadaniom
rybołówstwa
dalekomorskiego oraz jakie czynni
ki wywierają wpływ na kształtowa
nie się i modyfikację tych postaw.
Przy zbieraniu materiałów autor
posługiwał się różnorodnymi techni
kami badawczymi. Stosował między
innymi metodę tzw. „obserwacji uczestniczącej”. L. Janiszewski brał
udział w rejsie na statku rybackim
w charakterze zwykłego członka za
łogi, jako pomocnik kucharza.
W rozdziale pierwszym przedsta
wia zarys rozwoju zbiorowości ry
baków dalekomorskich w okresie
międzywojennym oraz w Polsce Lu
dowej. Następnie śledzi postawę ry
baków wobec ich pracy, biorąc pod
uwagę różnego rodzaju czynniki ta
kie jak struktura społeczna, warunki
pracy, czy motywy wyboru zawodu.
W rozdziałach następnych przedsta

wia strukturę społeczną rybaków,
następnie zasady i kierunki polityki
kadrowej. W rozdziale piątym uka
zuje statek jako specyficzne środo
wisko życia i pracy, przedstawiając
obiektywne warunki, w jakich ryba
cy wykonują swą pracę na statku.
Podkreśla, że wpływ warunków na
postawę do wykonywanego zawód..,
jest szczególnie silny wśród załóg
statków.
Następnie rozpatruje problem za
spokojenia potrzeb ekonomicznymi
rybaków oraz ich postawę wooe~
specyficznego zróżnicowania wysoko
ści ich zarobków. Ciekawa jest ana
liza procesu identyfikacji z za
wodem
wśród
załóg
rybackich.
Autor stwierdza, że morale załóg ry
backich, mimo wielu wypowiedzi
wskazujących na duże trudności w
dostosowaniu się do życia i pracy
w specyficznych warunkach, nastra-.
ja optymistycznie, a zdecydowana
większość rybaków identyfikuje się
z wykonywanym zawodem i pełnio
nymi aktualnie rolami społecznymi
we flocie. Autor porusza również
takie zagadnienie, jakim jest statek
rybacki jako organizacja społeczna.
Wskazuje również na dużą rolę par
tii i organizacji związkowych w spo
łecznym życiu statku. Autor w ko
lejnym rozdziale porusza problemy
dotyczące stosunków międzyludzkie
w rodzinach rybackich, które stano
wią osobliwy jej typ-rodzinę matrycentryczną.
W pracy autor starał się ukazać
wszechstronnie na tle różnorodnycu
uwarunkowań postawę rybaków wo
bec pracy, zawodu i przedsiębior
stwa,
jednocześnie
przedstawiaiac
proces przeobrażeń w świadomości
załóg, które w istniejących warun
kach stają się w coraz większym
stopniu rzeczywistym współgospod^
rzem^ statku i decydują o realizacji
zadań eksploatacyjno-połowowych.
Praca zmienia wiele fałszywych
opinii i poglądów rozpowszechnio
nych wśród społeczeństwa poprzez
wierne ukazanie autentycznego śro
dowiska rybaków, ich poglądów i
aspiracji na tle aktualnych warun
ków. Praca ta zainteresuje niewątpli
wie _ wszystkich, którzy związani są
w jakikolwiek sposób ze środowi
skiem ludzi morza.
ANDRZEJ BRENCZ
*) Ludwik
Janiszewski:
Rybacy dalekomorscy. Studium so
cjologiczne Poznań, 1967. Instytut Za
chodni — seria: Ziemie Zachodnie
Studia i Materiały nr 10, 447 ss.

poezja
kaszubska
t

Pod względem ilościowym sprawa
przedstawia się imponująco: siedem
nastu autorów reprezentuje współ
czesną poezję kaszubską w wyborze
tej poezji dokonanym przez Leona
R o p p 1 a, a opublikowanym w po
staci dodatku do „Biuletynu Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego” (1967,
nr 5)*). Czy wszyscy oni zasługują
na miano poety? Roppel zaznacza w
słowie wstępnym, że w „Wyborze”
pomieszczono utwory poetów o pozycji
ugruntowanej, a obok nich utwory
piszących rzadko i nawet debiuty.
Zgadzamy się z Ropplem, że ocena
pisarstwa tak różnorodnych twórców
nie jest sprawą łatwą, ale czy to
znaczy, że o taką ocenę nie należy
się pokusić?
Każdy wybór poezji wymaga suro
wej selekcji. Chyba nie zależy nam
na tym, aby dowodzić powszechności
ruchu literackiego na
Kaszubach
ilością piszących, a nie jakością ich
utworów. Tymczasem w „Wyborze”
Roppla oprócz dobrych poezji Nagła,
Trepczyka,
Rompskiego,
Bieszka,
Ceyńowy — spotykamy bardzo sła
biutkie „wypociny”, które nie miesz
czą się w żadnej kategorii twórczoś
ci, nawet tej samorodnej. Mniej lub
więcej
udolnie
rymować
potrafi
każdy, ale — jak się okazuje — nie
każdy posiada niezbędny samokry
tycyzm. Może obszerniejsze słowo
wstępne wyjaśniłoby wiele wątpli
wości?
Pozytywnym zjawiskiem jest sam
fakt wydania współczesnej poezji
kaszubskiej z pominięciem tych au
torów, którzy już mają swoje od
dzielne tomiki
(Sędzicki,
Roppel,
Piepka). Noty biograficzne i podo
bizny autorów pozwalają się zapoz
nać poniekąd z charakterem i oko
licznościami
powstawania
wierszy.
Wiemy kto je napisał (bo nazwiska
są często nowe, nic nie mówiące)
i w jakich warunkach. To dużo
usprawiedliwia.

„Wybór współczesnej poezji kaszub
skiej” skłania znowu do refleksji.
Znowu ciśnie się na usta pytanie:
kogo można i należy uznać za poetę
ludowego? Czy ludzie wykształceni
i wychowani w środowisku miejskim
lub zbliżonym do miejskiego są lu
dowymi twórcami? Czy za parawa
nem kaszubszczyzny nie kryje się
zwykła nieudolność? Nie mam tutaj
na myśli rzeczywiście kaszubskiej
poezji, poniekąd intelektualizującej,
reprezentowanej przez wprawne pió
ra i twórcze umysły; tę poezję zna
my i cenimy. Chodzi o tę ilość, ry
mowaną składankę, od której żołą
dek skurczów dostaje, a której po
pierać nie powinno się w żadnym
przypadku.
Chcielibyśmy
wkrótce
przeczytać jakąś ocenę poetyckiej
twórczości
kaszubskiej,
skreśloną
może przez najbardziej kompetent
nego w tej dziedzinie Leona Roppla.
Potem podyskutować i w ten spo
sób oczyścić przedpole rzeczywiście
wartościowej poezji kaszubskiej.
(T.B.)
*) Leon
Roppel:
Wybór
współczesnej poezji kaszubskiej. Do
datek do Biuletynu Zrzeszenia Ka
szubsko-Pomorskiego. Gdańsk 1967,
nr 5, s. 76, ilustr.

książki
nadesłane
POWIEŚĆ
F. M. Esfandiary: Żebrak (Czy
telnik, s. 132, cena 10).
M i e-c zy sław Jastrun: Piękna
choroba (Czytelnik, s. 314, cena TB.
Wyd. II).
Julian Stryjkowski: Austeria
(Czytelnik, s. 288, cena 18. Wyd. II).
OPOWIADANIA
Artur Sandauer: Śmieć libera
ła (Wyd. Literackie, s. 142, cena 10.
Wyd. IV).
Wojciech Żukrowski: Z kra
ju milczenia (Czytelnik, s. 422. ce
na 2,1. Wyd. V).
HISTORIA
Karolina Beylin: Dni powsze
dnie Warszawy w latach 1880 — 1900
(PIW, s. 506, cena 40. Biblioteka „Sy
renki”).
PAMIĘTNIKI
Maurycy Beniowski: Frag
ment konfederacki (PIW, s. 180, ce
na 20. Oprać. L. Kukulski i St. Ma
kowski).
KOMEDIE
Miguel de Cervantes Saa
vedra: Intermedia (Wyd. Litera
ckie, s. 196, cena 35. Ilustr. Józefa
Wilkonia).
Molier: Mizantrop (Czytelnik, s.
120, cena 25. Przekład Jana Kotta.
Opiraic. graf. St. Zameczmika).
Antoni Cwojdziński: Kome
die naukowe (PIW, s. 654, cena 40).
TEATR
Jerzy Lau: Teatr Artystów Cricot
(Wyd. Literackie, s. 224, cena 28.
Ilustr.).
Zofia i Kaizimierz Brauno
wie: Teofil Trzciński (PIW, s. 180
4- tabl. ilustr., cena 20. Monografie
czołowych artystów sceny polskiej).
POEZJA
Mykoła Bażan: Rozmowa serc
(PIW, s. 48, cena 10).
Adam Puto: Koncert w Nagło
wicach (Wyd. Łódzkie, s. 32, cena 10).
STUDIA LITERACKIE
Jan Józef Lipski: Twórczość
Jana Kasprowicza w latach 1878—1891
(PIW, s. 360,, cena 35. IBL PAN. Hi
storia i teoria literatury, t. 22).
ROŻNE
Afanasjew,
Kononowicz,
Safrin, Słobodnik, Sztau
dynger: Pięć śmiechów głównych
(Wyd. Łódzkie, s. 218, cena 30).
Aleksander Krawczuk: Sie
dmiu przeciw Tebom (PIW, s. 256,
cena 22).
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Ryszard III
Teatr ..Wybrzeże” z opóźnieniem zamknął abo
namentowy rok 1967 pre
mierą „Ryszarda III” Szek
spira — w reżyserii Ta
deusza Minca, z dekoracja'
mi Jadwigi Pożakowskiej
i w kostiumach
Alego
Bunscha.
Spektakl, podobnie
jak
„Wiele hałasu o nic” w ubiegłym sezonie, dość wy
raźnie odciął się od szek
spirowskiej tradycji teatru
gdańskiego. Sprawiał wra
żenie montowanego w po
śpiechu, nie przemyślane
go w szczegółach, a jesz
cze połowę dramatycznej
ekspresji odebrał świetne
mu tekstowi przekładu (J.
S. Sito) Ali Bunsch, które
go kostiumy pasowałyby
może (?) do klasycystycznych przeróbek Szekspira w
stylu Ducisa. W niejednoli
tym
zespole
aktorskim
obserwowaliśmy także wie
le drugorzędnej „efektowności” (Elżbieta, Ratcliffe),
gry jasełkowej (Clarence,
mordercy) i zwykłej bez
radności, która
poraziła
także dobrych
aktorów.
Zresztą — jakże tu grać
Szekspira w szlafrokach,
turbanach...?
Reżyseria Tadeusza Min
ca — mimo braków, jaki
mi go tu po części ob
ciążamy — wniosła jednak
że do „Ryszarda” kilka elementów interesujących i
oryginalnych.
Minc
ujął
swe
przedstawienie
w
bardzo wyraźny
cudzy
słów, plastycznie wyrażo
ny
gestem
„podglądania
historii przez dziurę w pło
cie”: inscenizator pokazał
w ten sposób swój stosu
nek
do
„historiozoficzności” dzieła i do samego
Szekspira, nacechowany ironią i niedowierzaniem.
Byłby
ón
niewątpliwie
bardziej interesujący, gdy
by znalazł rozwinięcie w
pozostałych
sekwencjach
spektaklu.
Niewątpliwie
inspiracji
reżysera zawdzięczamy tak
że oryginalne ujęcie po
staci tytułowej.
Ryszard
III Krzysztofa Wieczorka
świetnie zna siebie i mo
ralną wartość swego po
stępowania, jednakże nie z
pogardy czy
nienawiści
stawia on siebie poza —
czy ponad
—
społeczną
moralnością: żywiołem te
go ironisty i relatywisty
jest gra. Ryszard chce po
znać smak władzy, wie, że
gra z połową szans: jeśli
wygra, jego postępowanie
zyska społeczną aprobatę,
stanie się moralne,
jeśli
przegra natomiast — zgi
nie. Jednakże nawet dla
najbardziej
pasjonującej
gry, Ryszard Wieczorka nie
poświęci siebie — swojej
ironii^ swego lekceważenia
wartości, które uważa za
całkowicie
relatywne...
Krzysztof Wieczorek
za
skakuje dojrzałością war
sztatu, jego
finezja
nie
jest wymuszona. Budzi uznanie także łatwość, z ja
ką aktor pokonał rodzą
cą się od pewnego czasu
nieznośną manierę intona
cyjną.
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Na zdjęciu: Andrzej Sza
lawski
(Buckingham)
i
Krzysztof Wieczorek (Ry
szard). Fot. T. Link.

Zapiski
W ostatnim ubiegłorocz
nym zeszycie „Zapisek Hi
storycznych”, wydawanych
przez Towarzystwo Nauko
we w Toruniu, opubliko
wano notę informującą, że
od l stycznia br. czasopis
mo
to,
poświęcone hi
storii Pomorza i krajów
nadbałtyckich,
ukazywać
się będzie co kwartał w
łącznej objętości 50 arku
szy wydawniczych. Rozsze
rzony zostanie dział tema
tyki nadbałtyckiej, szcze
gólnie zas skandynawskiej.
Komitet redakcyjny apelu
je
do
historyków,
aby
współpracowali z „Zapiska
mi” o rozszerzonym profi
lu wydawniczym.
Z uznaniem witamy ini
cjatywę Komitetu Redak
cyjnego rozszerzenia pro
filu „Zapisek”, zwłaszcza
że problematyka pomorska
nadal
będzie
szeroko
uwzględniana na ich ła
mach.

Quebec
Quebec ciągle
znajduje
sią na czołowych
miej
scach prasy
francuskiej.
,,Les Lettres franęaisses”
publikowały cały cykl ar
tykułów poświęconych ostatniemu
dziesięcioleciu
rozwoju literatury, teatru,
filmu, plastyki i architek
tury. Akcentowano odręb
ne zjawiska kulturowe i
inspiracji tych zjawisk do
szukiwano się w rozbudze
niu odrębnej świadomości
narodowej Kanadyjczyków
pochodzenia
francuskiego,
którzy wyzbywają się pro
wincjonalnych kompleksów
w twórczości.
,, Science et vie” przy
nosi obszerny
wywiad z
socjologiem Edgarem Mo
rin z Centre National des
Recherches
Scientifiąues.
W Ameryce — powiada
Morin — równolegle wy
stępują
dwa fascynujące
zjawiska. W tyglu narodo
wościowym USA powstaje
nowa jakość — jednolity
naród amerykański. Proce
sowi temu poddają się do
browolnie imigranci z ca
łego świata.
W Quebec dokonuje się
proces
odwrotny. W ja
kichkolwiek rozważaniach
o tej prowincji — akcen
tuje Morin — nie należy
zapominać, że mamy tutaj
do czynienia ze zwyciężo
nym w przeszłości ludem.
Spokojna
rewolucja
lat
sześćdziesiątych
doprowa
dziła do nadzwyczaj szyb
kich przemian. Krach w
gospodarce rolnej — pa
radoksalne — spowodował
nadzwyczaj szybkie przemia
ny: urbanizację i auxins
społeczny ludności. Urba
nizacja pociągnęła za sobą

zdmuchnięcie rozciągniętej
przez kler kurtyny ideolo
gicznej, powodującej izo
lację
regionu.
Quebec
gwałtownie otworzył
się
dla
wpływów
zewnętrz
nych.
Czym aktualnie charak
teryzuje się ten ruch? —
zapytuje ,,SeV”:
„ Można powiedzieć krót
ko —• odpowiada E. Morin
— że posiada on dwa ob
licza. Z jednej strony jest
to ruch głęboko ludowy;
z drugiej — jego politycz
nym produktem jest po
wstawanie ,,nowej elity”.
Posłuchajmy dalej:
,,Uniwersytet
francuski
w Quebec wychowuje in
żynierów, techników, ad
wokatów itd. We wszyst
kich dziedzinach technicz
nych lub kulturalnych two
rzy się to co nazywa się
elitą. Lecz ci ,,wybrańcy”
nie mogą ująć w swe ręce
ekonomiki, dotąd, dopóki
wielkie
przedsiębiorstwa
kierowane są przez Anglosasów. Nie będąc użytecz
ną w świecie interesów, no
wa inteligencja
orientuje
się na rewindykacje poHtyczne. Spośród tych, któ
rzy nie przekroczyli jesz
cze czterdziestki
niemal
wszyscy
praktycznie
są
zwolennikami
utworzenia
niepodległego państwa.”

Elbląg
teatralny
Trudno grać „Hamleta”,
niełatwo o oryginalną in
terpretację. Reżyser spek
taklu
elbląskiego
(Teatr
im. Jaracza Olsztyn—Elb
ląg, premiera 3. II. 1968) —
Bohdan Poręba — zdecy
dował się więc inscenizo
wać wielkiego
Szekspira
„bez tezy” — idąc wier
nie za tekstem.
Decyzja
jak decyzja; powstał spek
takl bardzo długi
(tekst
niemal bez skreśleń, ca
łość przeszło 3 godziny),
nużący, z jedną tylko „te
zą” końcową: po ostatniej
scenie otwiera się ponow
nie prosceniowa zapadnia,
wyłaniają się grabarze
i
chciwie wyciągają ręce po
żniwo Szekspira — ciała
Hamleta, Laertesa, Gertru
dy i Klaudiusza...
Młody aktor,
Zygmunt
Nawrocki, mówi swą rolę
prywatnie, często bez tro
ski o dykcję, emisję i ry
sunek postaci, jego Ham
let jest przesadnie szary,
niewyrazisty. Zresztą — ta
kich „prywatnych” postaci
jest więcej w przedstawie
niu, najlepsza Horacjo Wła
dysława Jeżewskiego.
W
teatrze elbląskim zabrakło
królewskiej aktorki do ro
li Gertrudy, młoda Bar
bara Lanton w roli Ofelii
również nie stanęła na
wysokości wymagań. Alek
sander Sewruk stworzył na
tomiast znakomity w wyra
zie epizod Grabarza.
Debiutujący w
teatrze
scenografowie Jerzy Skrze
piński i Jolanta Komorow
ska wznieśli na scenie in
teresującą konstrukcję z
trzech równoległych porno
stów, łączonych schodami,
co przypomniało gallowski ,,i-teatr”. Łącznie ze see
ną i proscenium powstały
w ten sposób wielkie, urozmaicone
przestrzenie
trry, których jednakże re
żyser nie potrafił inaczej
zapełnić, jak operowymi
pochodami, rozbudowanym
ceremoniałem, zbyt szero
kim gestem. W detalu i
kostiumach scenografowie
starali się dopasować do
owej ceremonialności, da
jąc wiele
niepotrzebnych
ozdobników, złoceń itp.
..Hamleta” przyjęła do
brze publiczność elbląska,
prasa
(„Głos Wvbrzeża”)
nazwała go wydarzeniem.
W marcu na scene Te
atru im. Jaracza
weszła
komediofarsa Skowrońskie
go „W czenku urodzona”
— w reżyserii Stefanii Gin
tel-Domańskiei. Natomiast
w żvwvm wciąż elbląsko-olsztyńskim „Marginesie”
— będącym sceną ekspe
rymentu i propozycji —

młoda aktorka Joanna Bie
siada interpretowała mo
nolog Anulinki wg powieś
ci Wiernika „Nietutejszy”.

Dialog
Fleszarowej
Sztukę teley^izyjną Sta
nisławy
Fleszarowej-Muskat „Dialog z minionym
czasem”
(II nagroda w
zamkniętym konkursie dra
matycznym TV) nadało w
programie
ogólnopolskim
studio TV Wrocław — w
reżyserii Andrzeja Witkow
skiego i Kazimierza Ora
cza. Fragment sztuki dru
kowały „Litery” w nr. U
z 1966 r.

Pieśni
Trepczyka
Staraniem
Powiatowego
Domu Kultury i GTPS w
Wejherowie wydano dru
kiem ,,Cztery pieśni ka
szubskie” Jana Trepczyka,
znanego poety i kompozy
tora kaszubskiego. Słowo
wstępne o twórczości Trep
czyka napisał wejherowski
miłośnik pieśni i organiza
tor tamtejszego ruchu mu
zycznego, Mieczysław Ba
ran. Zgodnie z intencją
wydawców,
opublikowane
pieśni mają dotrzeć przede
wszytkim do młodzieży i
wypełnić niedobór pieśni
kaszubskich w programach
szkolnych. Być może, że
ten zeszyt, zresztą estetycz
nie wydany, zapoczątkuje
specjalną bibliotekę pieśni
dla wejherowskich Festi
wali Pieśni Chóralnej o
Morzu.

Kisielewski Tomaszewski
Obaj mają obecnie po 25
lat. Studiując
jeszcze u
prof. Zbigniewa Drzewie
ckiego, który z przymru
żeniem oka zezwalał na
„ekstrawagancje”
swoich
pupilów, Kisielewski i To
maszewski
zdobyli sobie
wielką popularność dzięki
występom w kraju i za
granicą. Dziś są absolwen
tami PWSM (dyplom ukoń
czenia studiów zdobyli w
ub. roku), a ich występy
cieszą się olbrzymim po
wodzeniem.
Warto dodać, że Wacław
Kisielewski ukończył wcze
śniej Liceum Muzyczne w
Krakowie (klasa prof. Ire
ny Rolanowskiej), a Ma
rek Tomaszewski był wy
chowankiem
PŚSM
w
Gdańsku-Wrzeszczu, rozwi
jając swe uzdolnienia nod
kierunkiem znanego piani
sty, pedagoga i kompozy
tora, prof. Stanisława Le
wińskiego.
Kisielewski-Tomaszewski
odbyli z polską ekipą estradową tournee po Ka
nadzie i USA, odnosząc
olbrzymi sukces. Ubiegły

JANOTY*
rok, młodzi, utalentowani
pianiści, stanowiący ideal
nie zgrany duet, zamknęli
wielkimi sukcesami. Wy
stępowali przed kamerami
telewizji w Zagrzebiu, od
byli tournee po Rumunii.
Koncertowali w telewizji
zachodnioniemieckiej w Ba
den-Baden. Wzięli
udział
w
programie
„Tygodnia
Polskiego” (Kolonia), pod
bili publiczność zgromadzo
ną w słynnej
Gürzenich
Hall, ale największym suk
cesem Kisielewskiego i To
maszewskiego było zdoby
cie Grand Prix w postaci
„Złotego gronostaja”
w
Rennes.
Pierwsza nagroda w im
prezie międzynarodowej otworzyła drzwi najwięk
szych estrad europejskich,
a wytwórnia płyt „Bar
clay”
nagrała z duetem
fortepianowym
Kisielew
ski-Tomaszewski
longplay
składający się z 12 szla
gierów świata. Trzeba tu
dodać, że ta słynna fir
ma nagrywa płyty z taki
mi
piosenkarzami,
jak
Aznavour, Brel
czy Mireille Mathieu. Nic więc
dziwnego, że firma ta pod
pisała z Kisielewskim-Tomaszewskim 3-letni kontr
akt.
Ostatnio duet fortepiano
wy Kisielewski-Tomaszew
ski wraz z akompaniującą
mu sekcją rytmiczną, wy
stąpił dwukrotnie w Gdań
sku, odnosząc wielki suk
ces.
Niebawem
Kisielewski-Tomaszewski udają się po
nownie do Baden-Baden
(koncert i nagrania). Na
stępnie odbędą tournee po
Jugosławii i Bułgarii, da
jąc 12 koncertów. Z kolei
koncertować będą przez okres tygodnia w Cannes,
w słynnym klubie Palm-Beach
w
nrogramie
„Gwiazdy wieczoru”.
W przyszłym roku Ki
sielewski
i Tomaszewski
odbędą tournee do Kana
dzie, USA i Meksyku.

Astrono
miczny
rok 1968
Rok
bieżący
uważany
jest przez astronomów za
jeden z ciekawszych i bar
dzo dogodnych dla obser
wacji niektórych zjawisk
zachodzących
w
naszym
układzie planetarnym.
Najciekawsze — powia
dają — będzie zbliżenie do
Ziemi asteroidy Ikar, która
15 czerwca znajdzie się w
odległości 6.810 tys. km od
naszej planety. Ikar jest
jedną
z wielu
asteroid
krążących w naszym ukła
dzie.
Przewiduje się w br. dwa
zaćmienia Słońca i dwa
Księżyca. Częściowe zać-

Na zdjęciu: Od lewej Marek Tomaszewski, Mireille
Mathieu i Wacław Kisielewski.

mienie Słońca (niewidocz
ne w Polsce) mamy już z
głowy — odbyło się ono
28 marca br. Bardziej inte
resujące dla astronomów
będzie jednak to drugie —
z pewnością 22 września
wydadzą sobie oni rendez
vous, aby obserwować cał
kowite zaćmienie Słońca.
Zaćmienia Księżyca mo
żemy obserwować z 12 na
13 kwietnia i 5 na 6 paź
dziernika.
Wreszcie jedno z naj
efektowniejszych zjawisk:
11 sierpnia i 13 grudnia,
jeśli tylko nocą będzie
bezchmurne niebo, można
będzie obserwować wyjąt
kowo obfity „deszcz” spa
dających gwiazd. Obliczo
no, że w ciągu godziny
spadać będzie ok. 50 me
teorytów.

Członek PAN
W dwumiesięczniku Pol
skiej Akademii Nauk ,,Na
uka Polska” opublikowano
sylwetkę prof. dr. Abdona
Stryszaka, członka kores
pondenta
PAN,
doktora
honoris
causa
Akademii
Weterynaryjnej w Hano
werze, profesora SGGW w
Warszawie, członka wielu
instytucji
i
towarzystw
naukowych.
Abdon Stryszak urodził
się w Domatowie w powie
cie puckim.
W
okresie
międzywojennym jak i po
wojennym brał czynny udział w ruchu kaszubskim,
zresztą z rodzinną ziemią
jest nadal silnie związany
emocjonalnie. Przede wszy
stkim jest jednak wybit
nym uczonym i to na ska
lę
europejską.
Zasłynął
przede wszystkim z osiąg
nięć uzyskanych w bada
niach nad patogenezą i
epizootiologią różycy i pasterolozy. Jest autorem po
nad 70 prac naukowych.

Gdański
spektakl
w
„Prawdzie"
Moskiewska „Prawda” z
30.1. br. przyniosła artykuł
Afanasija Sałyńskiego, po
święcony
współczesnemu
teatrowi polskiemu. Autor
obecny był m. in. na ka
towickim Festiwalu Sztuk
Rosyjskich, gdzie oglądał
spektakl Teatru „Wybrze
że”. Oto odpowiedni frag
ment artykułu:
„Temat
rewolucji,
do
głębnego łamania przesta
rzałych form życia, otrzy
mał dostojny kształt arty
styczny w spektaklu „Jegor Bułyczow i inni”. '
Bohaterowie
Gorkiego
rozmawiali z widownią o
troskach
swojego
czasu,
ale teatr znalazł precyzyj
ną intonację współczesną —
sztuka dźwięczała polemi
cznie, świeżo.
Interesujący jest Buły
czow w wykonaniu Stani
sława
Igara.
Ironiczny,
zjadliwy, wydaje się odro
binę „lżejszy” niż ten, któ
rego my przyzwyczailiśmy
się widzieć. Jednak ton
lekkiej ironii jakby przy
bliża go ku nam, stąd niu
anse jego skomplikowanej
natury są bardziej zrozu
miałe. Reżyser Piotr Para
dowski oraz wykonawcy
ujawnili głębie psycholo
giczne wielu scen tej świe
tnej sztuki”.

*NOTY*

Kieszonkowe
organy
Po fortepianach — kolej
na organy. Jedno z bry
tyjskich towarzystw skon
struowało liliputa o wy
miarach: 114X190X38 mm,
zasilanego przez baterie o
mocy 9 volt. Organy na
tranzystorach można spo
kojnie schować do kiesze
ni. Ich klawiatura zawiera
półtorej oktawy a dźwięki
— zdaniem melomanów —
są piękne i czyste.
Kłopot, jak na tym grać?
Znaleziono i na to sposób.
Ścieśnione,
miniaturowe
klawisze naciska się odpo
wiednim
sztylecikiem
i
wszystko w porządku. Naj
ciekawsze, że ów organowy
kieszonkowiec
podłączony
do wzmacniacza z powo
dzeniem ponoć konkuruje
z kościelnymi mamutami.

Jürgens
Wydarzeniem były wy
stępy słynnego austriackie
go piosenkarza Udo Jiirgensa, którego
talent po
raz pierwszy mieliśmy okazję poznać na ubiegło
rocznym VII MFP w So
pocie.
Udo Jürgens zapoczątko
wał tegoroczne tournee po
Polsce w Gdańsku (2 kon
certy), następnie zoy stąpił
w Warszawie, Łodzi i Ka
towicach, dając ogółem 7
koncertów.
Młodzieżowa
publiczność polska przyj
mowała sympatycznego pio
senkarza, laureata I nagro
dy Festiwalu Eurowizji w
Luxemburgu (1966), niezwy
kle serdecznie.
Udo Jürgens przedstawił
interesujący program. Trze
ba dodać, że jest posiada
czem
trzech
,,złotych
płyt”, które
uzyskał po
nagraniu piosenek, przez
siebie
skomponowanych.
Doczekały się one nakładu
3 min egzemplarzy płyt.
Pierwszą
,,złota
płytę”
przyniosła mu głośna pio
senka ,,Merci, cherie”.

Autorka
„Prome
teusza"
Pisarze gdańscy gościli
6 marca głośną pisarkę ra
dziecką Halinę Sierebriakową z Moskwy, autorkę
głośnej powieści biografi
cznej o K. Marksie —
„Prometeusz” (tłumaczonej
na j. polski).
Sierebriakowa,
której
matka
była
Polką,
od
wczesnej młodości związa
na jest z rewolucją socja
listyczną, w 14 roku życia
wstąpiła do partii, uczest
niczyła jako żołnierz w
walkach z interwencją. De
biutowała w 21 roku życia
książką „Kobiety Francus
kiej Rewolucji”, tłumaczo
ną na 8 języków. Inne pra
ce Sierebriakowej również
spotkały się z szerokim od
dźwiękiem — tłumaczono
je łącznie na 20 języków.
W 1936 r. Halina Sierebria
kowa padła ofiarą prześla
dowań,
którym
położył
kres dopiero XX Zjazd
KPZR.
Spotkanie sopockie pisa
rzy gdańskich z gościem
radzieckim upłynęło w nie
zwykle serdecznej atmo
sferze.

Muzeum
papiernictwa
Pierwsze w Polsce, a
siódme w Europie „Mu
zeum Papiernictwa” po
wstaje w zabytkowej pa
pierni z 1605 r. w Duszni
kach Zdroju.
Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach Zdroju specja
lizować się będzie w gro

madzeniu
i
naukowym
opracowywaniu historii pa
piernictwa i pokrewnych
zawodów.
Uruchomiona
więc
będzie
ekspozycja
produkcji papierów ręcz
nie czerpanych metodami
średniowiecznymi na zabyt
kowych urządzeniach. Nie
zależnie od tego będą eks
ponowane maszyny i urzą
dzenia papiernicze w ru
chu.
Kierownictwo
Muzeum
Papiernictwa zainteresowa
ne jest szczególnie wydaw
nictwami z zakresu papier
nictwa, drukarstwa, intro
ligatorstwa, a więc książ
kami, czasopismami, kata
logami, cennikami, wzorni
kami papierów i wyrobów
papierowych
i
to
bez
względu na język i rok
wydania.
Dużą wagę dla nowo po
wstającej placówki muzeal
nej będą również miały
wydawnictwa na papierach
czerpanych, rękopisy, stare
księgi, akta, banknoty, eks
librisy itp.
Ze względu na to, że w
niektórych
domach,
na
strychach, wśród materia
łów przeznaczonych wy
łącznie
na
makulaturę,
mogą się znaleźć te właś
nie stanowiące dużą war
tość dla muzeum wydaw
nictwa, kierownictwo Mu
zeum Papiernictwa zwra
ca się do społeczeństwa,
instytucji i zakładów pracy
z gorącym apelem o zgła
szanie posiadanych mate
riałów.
Pragniemy zaznaczyć, że
ofiarodawca
eksponatów
będzie wpisany do Księgi
Fundatorów Muzeum Pa
piernictwa, a równocześnie
otrzyma dyplom, wykona
ny na papierze czerpanym.
Podajemy adres Muzeum
Papiernictwa:
Duszniki
Zdrój, ul. Kłodzka 42, woj.
wrocławskie.

cki”), sugerującymi, że zja
wił się na podłożu całko
wicie dotąd jałowym. Wy
daje się natomiast, że w
gdańskim studio z natury
rzeczy — przy dobrej re
żyserii i scenografii — za
wsze lepsze szanse mieć
będzie sztuka kameralna,
o mniejszej obsadzie.
„Pannę Julię” reżysero
wali Tadeusz Minc (inter
pretacja) i Mieczysław Ma
łysz (obraz) — tandem,
sprawdzony wieloma praca
mi w TV Łódź. Stworzyli
spektakl interesujący i, co
ważniejsze, otwierający po
le do dyskusji na temat
współczesnej
recepcji
Strindberga. Sukces arty
styczny odnieśli aktorzy:
Jadwiga Polanowska (Pan
na Julia), Halina Słojewska
(Krystyna),
Lech
Grzmociński (Jean), świet
na
scenografia
Mariaiia
Kołodzieja, muzyka Jerzy
Partyka.
Na zdjęciu: scena fina
łowa „Panny Julii” (Fot.
T. Link).

czonego godłem, podanym
również na przesyłce oraz
dołączonej wewnątrz zala
kowanej kopercie z imie
niem, nazwiskiem i adre
sem autora, należy prze
słać pocztą poleconą na
adres Opery Śląskiej: By
tom, ul. Moniuszki 21. Na
grody łącznie 96 tys. zł.
Jury ogłosi wyniki kon
kursu w dniu 30 września
br.

Egipski
fajans
Dopiero w ubiegłym ro
ku udało się badaczom od
tworzyć proces produkcji
fajansu, który egipscy rze
mieślnicy
produkowali
przed 4 tysiącami lat. Jaskraioe,
piękne
kolory
dzbanków, ozdób i rozmai
tych świętych figurynek od
dawna intrygowały specja
listów od starożytności. Po
wielu latach badań ame

Elektrokardiogram
przez
telefon
Amerykańskie
towarzy
stwo 3 M Compagny pro
ponuje ofiarom dolegliwo
ści sercowych usługi przez
telefon. Chorego dla po
stawienia
diagnozy
nie
trzeba przewozić do szpita
la a tylko znajdujący się
w pobliżu lekarz podłącza
do odpowiednio przystoso
wanego telefonu elektrody.
Elektrody uprzednio, po
dobnie
jak w szpitalu,
przykłada do pacjenta. Te
raz pozostaje mu już tylko
wykręcić numer centrali
elektrokardiograficznej.
Prądy indukcyjne emito
wane przez serce rejestru
je odpowiedni aparat. Na
tychmiast
fotografowany
wykres w ciągu 45 sekund
od wybrania numeru cen
trali może znaleźć się w
ręku kardiologa.
Przewiduje się, że uspra
wnienie to zwolni co naj
mniej 90% łóżek na oddzia
łach kardiologicznych oraz
pozwoli
na
gromadzenie
szczegółowej dokumentacji
chorób serca dla celów
badawczych.

Strindberg
w
gdańskiej
TV
Po ,,Śmiertelnym tańcu”
na scenie „Wybrzeża” —
drugi Strindberg: w studio
gdańskiej TV (23. II., pro
gram ogólnopolski). Spek
takl „Panny Julii” wyraź
nie poprawił bilans arty
styczny gdańskiego Teatru
TV, choć nie zgodzimy się
tu z recenzentami prasy
gdańskiej (głównie z M.
Dulębą, „Dziennik Bałty

Konkurs
na libretto
W związku z licznymi
prośbami
zainteresowa
nych konkursem na libret
to
operowe,
ogłoszonym
przez
Państwową
Operę
Śląską w Bytomiu przy
współudziale Wydziału kul
tury Wojewódziekj Rady
Narodowej w Katowicach
i redakcji „Trybuny Ro
botniczej”, w porozumie
niu z Zespołem do Spraw
Muzyki Ministerstwa Kul
tury'i Sztuki i z Oddzia
łem Związku Literatów w
Katowicach, jego organiza
torzy postanowili uwzględ
nić życzenia o przesunięcie
terminu składania prac na
czas późniejszy, który osta
tecznie upływa z dniem
30 czerwca br., a nie 31
marca — jak podano w
pierwszym
komunikacie
konkursowym.
Równocześnie organizato
rzy konkursu przypomina
ją, że konkurs ma charak
ter otwarty; tematycznie
ma być związany ze Śląs
kiem i dotyczyć jego współ
czesności, przeszłości i fol
kloru; ze względu na wa
runki sceny, zachęca się do
poszukiwań nowych form
opery kameralnej.
Prace w formie trzech
egzemplarzy znormalizowa
nego maszynopisu, ozna

rykański uczony Noble od
krył główny składnik tej
ceramiki. Jest nim natron,
rzadki ’ związek chemiczny
występujący na dnie je
zior. Noble, nie tylko do
konał analizy chemicznej,
lecz także odtworzył sam
proces produkcji. Fajans
egipski nie zawiera śladów
glinki, która jest podstatoowym składnikiem analo
gicznych produktów euro
pejskich. Jego błyszcząca
powierzchnia osiągana jest
dzięki mieszance natronu z
kwarcem — mieszance pod
dawanej działaniu wyso
kich temperatur. Natron
służył także do konserwa
cji
mumii.
Odpowiednie
barwy Egipcjanie uzyski
wali poprzez domieszki do
natronu i kwarcu tlenków
metali — miedzi, żelaza i
manganu.

sprostowanie
W styczniowym numerze
„Liter” pod niewłaściwym
tytułem
„Tajemniczy
Schill?” ukazał się artykuł
Władysława
Zajewskiego.
Tytuł ten odnosił się do
listu, który również na
skutek przeoczenia, znalazł
się na początku artykułu.
Właściwy tytuł artykułu
brzmi: „Spór o majątek
Aleksandra
Gibsone
w
Gdańsku
napoleońskim”.
Autora i Czytelników prze
praszamy.
REDAKCJA
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NOWE SPOJRZENIE
NA POMORSKI
RUCH OPORU
Badacze ruchu oporu na Pomorzu w latach okupacji
hitlerowskiej próbowali dotąd ustalać fakty, mniej na
tomiast zajmowali się ich interpretacją, a jeżeli już te
fakty interpretowali, to zazwyczaj stronniczo, na podstawie
pojedyńczych dokumentów lub nie zawsze wiarogodnych
relacji. Próbę ogólnego spojrzenia na pomorski* ruch
oporu podjęli Leszek Sławomirski i Tadeusz Kuta, ale
nic wypadła ona najlepiej, gdyż usiłowali oni przymie
rzyć schemat krajowego ruchu oporu do wycinka po
morskiego, interpretując — zwłaszcza polityczne oblicze
organizacji pomorskich — z p£lftiym zaufaniem do co
najmniej wątpliwych źródeł. Sławomirski i Kuta dali
nam prace publicystyczne, subiektywne, z pokaźną dozą
dowolnych osądów. Stało się tak również i dlatego, że
wyprzedzili oni opracowania naukowe, te zaś nieliczne,
którymi dysponowali, nie potrafili właściwie wykorzy
stać.
Znajomość specyfiki pomorskiej podczas okupacji hi
tlerowskiej wykazał natomiast prof, dr Czesław Mad a j c z y k, który na podstawie dotychczasowych opra
cowań i źródłowych materiałów, również pochodzenia
niemieckiego, dał nam chyba najtrafniejsze oceny, które
mogą stanowić punkt wyjścia do opracowania w przy
szłości syntezy pomorskiego ruchu oporu. Oceny te prof.
Madajczyk zawarł w referacie wygłoszonym na ogólno
polskiej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Histo
rycznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu w 1966 r.,
obecnie zaś, w wersji rozszerzonej, udostępniły nam ten
referat toruńskie ZAPISKI HISTORYCZNE (1967, nr 4).
Pod skromnym tytułem: ,,Z zagadnień ruchu oporu na
Pomorzu Gdańskim w latach 1939—1945” kryje się treść
oryginalna i śmiałe wnioski, sformułowane po części
w rezultacie krytyki publikacji Sławomirskiego i Kuty.
Prof. Madajczyk ograniczył się do omówienia ruchu
oporu na Pomorzu Gdańskim, a więc wyłączył z proble
matyki tereny przyłączone do woj. pomorskiego w 1938 r.
Na omawianym obszarze dolna granica liczebności pod
ziemia pomorskiego wynosiła — zdaniem Profesora —
15 000, górna zaś 40 000—50 000 osób. Organizacje konspira
cyjne dzieli on na typu wojskowego i o wyraźnym cha
rakterze politycznym. Do tych ostatnich zalicza również
TOW ,,Gryf Pomorski”. Przeważały jednak organizacje
typu wojskowego, rozbudowane tutaj bardziej niż w Ge
neralnym Gubernatorstwie czy w Wielkopolsce.
Wydaje mi się, że prof. Madajczyk po raz pierwszy
właściwie ustawił problematykę desantu polskiego i ra
dzieckiego w latach 1943—1944. W dotychczasowych opra
cowaniach lansowano tezę, że celem desantu była akty
wizacja ruchu oporu na Pomorzu, następnie wywiad
i wreszcie przygotowanie gruntu dla władzy ludowej,
„Hierarchia zadań — pisze prof. Madajczyk — była chy
ba inna: wywiad, kontakty z ruchem oporu. Grupy na
stawione na wywiad nie powinny się przecież ujawniać,
angażować w walkę, jeżeli nie jest to nieuniknioną ko
niecznością. Stąd trudno łączyć to zadanie z aktywizacją
ruchu oporu”.
Autor podważył również teorię głoszącą, że na Pomo
rzu nie prowadzono akcji zaczepnych z powodów poli
tycznych. „Na Wybrzeżu stosowano formy działalności
antyokupacyjnej uważane za najefektywniejsze”. Tak np.
gotowość poparcia desantu zachodnich aliantów była
słuszna; Związek Radziecki zabiegał bowiem w tym cza
sie o otwarcie drugiego frontu, więc wszelka pomoc
aliantów była pożądana.
Jeżeli chodzi o ośrodki ruchu oporu, to prof. Madaj
czyk wyróżnia trzy: na Wybrzeżu, w Borach Tuchol
skich i w łonie Wehrmachtu. Ten ostatni ośrodek do
tychczas nie był uwzględniony w literaturze omawiającej
ruch oporu. O znaczeniu ruchu oporu na Pomorzu mo
że świadczyć fakt, że jego zwalczaniem zainteresował
się sam Himmler.

A jak przedstawiała się dynamika rozwoju pomorskie
go ruchu oporu? Autor słusznie zauważa, że Pomorze
Gdańskie „nie posiadało tradycji walki zbrojnej ani
doświadczenia, jakie nabyły inne ziemie polskie w XIX
i XX w. (...), niezbyt silnie zapuściły tutaj korzenie
organizacje lewicy”. Większość potencjalnych przywód
ców walki podziemnej hitlerowcy wymordowali, było też
sporo zdrajców z szeregów polskich' (Świętochowski, Lipkowski, Kaszubowski). Werbowaniu agentów sprzyjało
już przed wojną Wolne Miasto Gdańsk. Spełniali oni
haniebniejszą rolę, niż gdzie indziej.
W pomorskim ruchu oporu zwraca uwagę środowisko
nauczycieli i młodzież. Jak w żadnym regionie, tutaj
angażował się do walki kler katolicki. Uosabiał on spra
wę polską, co z pewnością paraliżowało rozbudzanie się
radykalizmu. Pomorski ruch oporu był bardziej autono
miczny, ale czy cechowała go wybujała dzielnicowość?
To jest wątpliwe, jednak wymaga jeszcze zbadania.
Najpoważniejsze spory toczono w publikacjach nauko
wych i popularnych na temat programu TOW „Gryf
Pomorski”. Z jednym trzeba się zgodzić: program „Gry
fa” nie był niczym nowym, zbliżał się do założeń Stron
nictwa Narodowego, ale zarazem różnił się od nich
w kwestii stosunku do Niemców. A to — jak słusznie
zauważa prof. Madajczyk — było podczas okupacji naj
istotniejsze. „Na pewno w programie „Gryfa” uderza
klerykalizm, znaleźć można ślady dzielnicowości”. Na
stępnie Profesor pyta: „Czy jednak okres okupacji mógł
przynieść na Pomorzu rozbudzenie radykalizmu?” I od
powiada: „Rola, jaką odgrywał tam kler, absolutnie
temu nie sprzyjała. Nie głód ziemi dawał się tam we
znaki, a całkowite wywłaszczenie Polaków. Poza tym,
skąd działacze „Gryfa” mieli ewentualnie recypować
założenia programowe? Gdy w maju 1942 ogłoszono de
klarację „Gryfa”, program Polskich Socjalistów na Po
morze jeszcze chyba nie dotarł. Program PPS-WRN pt.
Polska Ludowa, także mógł być jeszcze nieznany, a Pol
ska Partia Robotnicza była w stadium kształtowania się
i programu swego jeszcze nie ogłosiła”.
Autorzy programu „Gryfa” — rozumuje dalej prof.
Madajczyk — nie dysponowali czasem ani kwalifikacjami,
by stworzyć własną, oryginalną ideologię. Aktywiści
dawnych stronnictw zostali wymordowani, bądź uszli
poza Pomorze, gdzie pozostała tylko kadra średnia. Nie
przykładała ona większej wagi do programów ideolo
gicznych, była bowiem nastawiona na działanie prak
tyczne. Przyjęto więc po prostu chadecką orientację
polityczną, modyfikując tylko niektóre jej postulaty
w duchu bardziej postępowym. Do stanowiska PPR zbli
żenie dokonywało się podczas okupacji dwoma torami:
poprzez radykalizm i kwestię narodową. Pomorze Gdań
skie do stanowiska PPR zbliżało się poprzez kwestię
narodową. To jest bardzo istotne stwierdzenie. Mimo
więc programów o wstecznych tendencjach, konspiracja
pomorska, społeczeństwo tutejsze, reprezentowało kon
cepcję nie dwóch wrogów, lecz jednego wroga — Niem
ców oraz dwóch przyjaciół — Anglików i Rosjan. Trzeba
bowiem pamiętać, że na naszych ziemiach nigdy nie
było silnie rozbudzonych uprzedzeń antyradzieckich. Nie
jest przypadkiem, że już po wyzwoleniu kraju — pisze
prof. Madajczyk —• dawne województwa zachodnie stały
się oparciem dla władzy ludowej.
W konkluzji Profesor stwierdza, że „W złożonych wa
runkach okupacyjnych, tak w ruchu oporu, jak w spo
łeczeństwie pomorskim dokonała się ciekawa ewolucja
świadomości politycznej”.
Warto tutaj zasygnalizować jeszcze jeden istotny szcze
gół podniesiony przez prof. Madajczyka, mianowicie
wpływ „Miecza i Pługa” na „Gryfa Pomorskiego”.
W licznych publikacjach podkreślano fatalne skutki dla
„Gryfa” z racji formalnego połączenia tej organizacji
z „Mieczem i Pługiem”. „Organizacja ta w Generalnym
Gubernatorstwie — pisze prof. Madajczyk — cieszyła się
fatalną reputacją, a przez władze uważana była za orga
nizację będącą na usługach policji. Nie to miało jednak
istotne znaczenie, a oblicze pomorskiej organizacji „Miecz
i Pług”, o którym się prawie nie pisze. Dowódca tej
organizacji Troger, to nie kto inny, a człowiek bardzo
zasłużony w wykryciu nowej broni V w PenemUnde”.
A więc i ta, dotąd wydawałoby się bolesna sprawa,
wymaga powtórnego zbadania i sprawiedliwej oceny.
Być może, artykuł prof. Czesława Madajczyka skieruje
uwagę badaczy ruchu oporu na problemy, które dotąd
mogły się wydawać oczywiste w świetle pojedyńczych
dokumentów, a które przedstawiają się zupełnie inaczej
w toku logicznie przeprowadzonego rozumowania na pod
stawie różnorodnych źródeł, rozumowania wolnego od
sentymentów i uprzedzeń.
(T. BOL.)

Stanisław L. — Sopot
Zbyt to zawiłe problemy, by fi
lozofować w wierszach. „Etymo
logia zdarzeń dościga chęć bycia"
(cytat). Nie pisze się wierszy „pod
wpływem sensacyjnych wydarzeń
w medycynie”. Sensacyjne są do
piero wiersze, które odkrywają
czytelnikowi nowe spojrzenie na
rzeczy zwykłe.
S. Św. — Szczecin
„Niedola młodego pastuszka” jest
rzeczywiście wielka. „Słońce pa
liło i bąki kąsały / wiąc krowy
z pola pouciekały. I Biegnie za
nimi I Szybko oddycha płucami. /
Skrzypiąco gra krtanią, I Serce
wali młotami. / Boli go w bo
ku../’. Życie jest okrutne, a nie
dola czasem ludzi bawi. Prosimy
nie pisać takich wierszy!
„Neptun” — Tczew
Tylko większe osiągnięcia arty
styczne upoważniają do „pisania
na marginesach” twórczości in
nych Autorów i to takich, jak
Mickiewicz i Żeromski. Nie robi
się tego przecież dla dowcipu.
(Choć czasem bywa to niezłą za
bawą szkolną.) Natomiast nad
wierszem pt. „U stóp Roz en b er
gu” warto popracować. Czuje się
w tym utworze osobisty ton, pra
wdę przeżyć, choć przekazano to
czytelnikowi w dość niezgrabnej
formie. Pozdrowienia.
„Szkwał” — Tczew
Czy Autor ukrywający się pod
pseudonimem „Szkwał” nie jest
tym samym, który się ukrywa
pod
pseudonimem
„Neptun”?
Wskazywałaby na to „transkryp
cja poetycka” „Wiernej rzeki”
Żeromskiego. A może lepiej się
nauczyć wierszy Mickiewicza czy
Słowackiego na pamięć? Piękna
recytacja może dać podobną sa
tysfakcję, jak pisanie wierszy.
I potomność czasem lepiej pamię
ta dobrego aktora, niż złego po
etę.
S. F. — Gdańsk-Oliwa
Najlepszy wiersz — „Biała wy
grywa”. Odnoszę wrażenie, że ów
toin ironiczny jest właściwy Pań
skiej osobowości. Może więc w
satyrze poczuje się Pan lepiej,
niż w ubranku „liryki i wrażli
wości serca”?
Z. W. (Prawdzie) — Gdańsk-Oliwa
W liście zbyt wiele spraw, by
można je „odnotować” w „Pooztylionie”. Chciałbym jednak, aby
Pan zrozumiał, że nie namawiam
Pana do żadnej określonej formy
i, że nie chodzi mi wcale o wy
tworny styl. Najważniejsze, to
wyrazić swoje niepokoje, swoją
wrażliwość, siebie, możliwie jak
najszczerzej... Wtedy wybaczą Pa
nu i niedoskonałość formy i nie
poradność stylu. W nadesłanych
wierszach — przesada, patos, na
dęte,
górnolotne
słownictwo...
(„W Modlitwie do Bogini”), Pro
szę więc nie udawać, że to Panu
leży na sercu: ,,Kocham jawnie,
kocham skrycie / Kocham zawsze,
kocham wszędzie / Ginę cały z
każdą chwilą...”. Fałszywy ton.
(abf)
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W pracowniach plastyków

Bogdan Justynowicz

WIESŁAW MARKOWSKI
Markowskiemu brakuje paru lat do trzydziestki. Przed nie
spełna dwoma laty otrzymał on na Ogólnopolskiej Wystawie
Malarstwa i Grafiki w Bielsku Białej — w dziale malarstwa —
srebrny medal. Bielsko-Biała impreza wystawiennicza liczy się
na krajowej giełdzie plastycznej. Wyróżnienie jest więc sukcesem
artystycznym; pokwitowaniem i uznaniem pracy malarza. W. Mar
kowski jest — jeśli traktować rzecz formalnie — artystą na pół
przyuczonym, na pół amatorem: studiował w katedrze Malarstwa
i Grafiki Politechniki Gdańskiej; na podstawie prac przyjęty
został do ZPAP, co (w tym wypadku) jest sprawiedliwym uzna
niem społecznym. Biograficzne momenty nie miałyby tu większego
znaczenia, gdyby nie to, że odciskają się one bezpośrednio, choć
nie dosłownie na jego płótnach. Chodzi o wrażenie pewnego
rodzaju izolacji, wypreparowania życia z pokus typu: rozgłos,
reklama, sukces handlowy, itp. Nie może nas również oczywiście
interesować jakim kosztem został okupiony ten luksus, ale cie
kawi nas jego efekt: artystyczne upodobania, wyeliminowanie
koippromisów, czystość tej sztuki.
Na pewno mamy do czynienia z naturą kontemplacyjną, pełną
rozterek filozoficznych i estetycznych, decyzji nieostatecznych
i natychmiastowych korekt; co rozpoznaje się po przekształce
niach i etapach malarstwa Markowskiego. Trwa tu ciągle za
fascynowanie bardzo szczegółowymi problemami malarskimi, ale
dla odbiorcy -r- a z tego punktu widzenia tylko mamy prawo
występować — obraz jest wyprodukowanym przez malarza go
towym narzędziem, przyrządem, który emituje sygnały-impulsy
spoza świadomości widza, pozwala mu „przekraczać siebie”; jest
to pierwsza litera, inicjał pisanego w dalszym ciągu przez siebie
samego tekstu — iluminatorstwo skomplikowane, wyrafinowane,
fantastyczne, niesamowite, magiczne; nieczytelne sensy i motywy.
Czyli izolacja autorska — okazuje się tu pełnić funkcję spo
łeczną, o tyle o ile jest warunkiem skutecznego działania na
odbiorcę, działania autentycznością, czystością, powagą wyprodu
kowanego dzieła; powagą w znaczeniu tak szerokim, że może się
w nim mieścić i ironia, i fabularne — w tym wypadku — poczu
cie humoru.
Czego docieka, co zgłębia i w jaki sposób — Markowski?
Był już z pewnością malarzem kiedy malował nieprzedstawiająco. Duże płótna — z tego okresu — działają z odległości; dzia
łają nie ze względu na format. Są skomponowane architekto
nicznie, monumentalnie, posiadają — jako że nie jest to abstrak
cja geometryczna — swój trudny do uchwycenia rytm. Siłę nada
jącą wyraz tym płótnom jest ekspresyjny modelunek form,
osiągnięty za pomocą zdecydowanego nawarstwiania farb, kon
trastowe przejścia od tonów stłumionych do mocnych, czystych
kolorów podstawowych. Zaraz potem nadszedł okres cyklów na
„temat”: „magik”, „alchemik”, „wróżbita”. Postacie o skubizowanych torsach i głowach w otoczeniu retort, garnczków, ptaszków,
węży, enigmatycznych znaków graficznych, które układają się
czasem w wyraźny napis na starym zwoju pergaminu: „99 sentencyj mistycznych bardzo tajemniczych”. Czyli klimat z tzw.
niezapomnianych stronic:
„... kiedy słuchało się gospodarza na Buchel, niejaka zła sława
bądź też dwuznaczna fantastyka nie dawały oddzielić się od całego
tego zadziwiającego wycinka życia. Osobliwa jakaś ambiwalencja
poglądów przejawiała isię zawsze w bardzo różnorodnym użytku,
, jaki z tych pysznych tworów czyniono. W średniowieczu należały

one do stałego inwentarza kuchni czarownic i sklepionych piwnic
alchemików oraz uznawane były za najodpowiedniejsze naczynia
do przechowywania trucizn i napojów miłosnych. Skądinąd jed
nak i jednocześnie służyły podczas nabożeństw do przechowywa
nia hostii i relikwii, a nawet jako kielichy mszalne. Ileż spraw
tu się styka — trucizna i piękno, trucizna i czary, ale także
czary i liturgia...” (Gospodarzem na Buchel był oczywiście Jona
than Laverkühn, ojciec Adriana).
Podobnie, łudząco podobnie u Markowskiego. Absolutna skłon
ność do ekspresjonizmu, w wersji — jeśli tak można powie
dzieć — średniowiecznej, wyrażającej się w związkach typu
Boecklina w fuzji z Grunewaldem: madonny, rany Chrystusa
(w dalszym ciągu mocne faktury, pleśnie, skrzepy, strupy), brutalizmy i liryzm, wdzięk i brzydota, bujna egzystencja biologiczna
i rozkład. A jednocześnie uparte dążenie do zerwania z wyraża
niem się poprzez emocję; przy wrodzonej skłonności do ekspre
sjonizmu — wyrozumowana niechęć do tej maniery. Sprzeczność
ta doprowadza w najnowszych płótnach Markowskiego do pewne
go estetyzmu, wnosi znamiona ładu, logiki klasycznej kompozycji,
stonowanej g:my kolorystycznej. Komponentom tym podporząd
kowana jest teraz bogata barokowa rekwizytornia wprowadzo
nych na płótno przedmiotów, modeli, treści. Czysty rysunek —
jak powiedzieliśmy, nieco uproszczony, skubizowany, formy ma
lowane laserunkowo, często w jednolitej selenowej tonacji —
jako, że rzeczy dziejące się na literackiej „powierzchni” płótna —
nie zniosłyby światła dziennego. Właśnie: światło. Działa w tych
obrazach przewrotnie nieoczekiwanie, pada na owe studia przed
miotów z rekwizytorni Markowskiego, zatapia je niekiedy w agre
sywnym kolorycie Tintoretta czy El Greca. Formaty nadal monu
mentalne, te zaś w których odnajdujemy architektoniczne rytmy
przypominają freskowe panneaux. Światło pobudza do nieocze
kiwanej gry realia, wprowadza dran^tyczny sensualizm.
Studia Markowskiego są bardzo określone. Dotyczą przedmio
tu, postaci, koloru, światła, powierzchni — faktury, gry jaka
zachodzi w atmosferze niecodziennych rzeczy zestawionych ze
sobą, ich ruchu, ciężaru. Ta określoność studiów — mogłaby
nieść ze sobą niebezpieczeństwo zamknięcia się malarza w swego
rodzaju hermetycznej witrynie — scenie z której nie schodzi ten
sam, coraz bardziej ograny spektakl. Markowskiego ratuje przed
tym właśnie owa tłumiona emocja, ekspresyjność: malarstwo to
nie będzie nigdy nudnym. Emocja — poza tym — wiąże się w tym
malarstwie tak nierozerwalnie z rzeczą i formą, która mu służy —
że jest to sztuka tyleż nie przedstawiająca co i przedstawiająca,
tyleż „pejzaż wewnętrzny” co i odpowiednik świata zewnętrz
nego.
Najautentyczniejszym rysem tego malarstwa, w jego warstwie
ikonograficznej jest jego dramatyzm, jego wyraz psychologiczny.
On dominuje w strukturach ogólnych produkcji Wiesława Mar
kowskiego; można go uznać za własną kategorię estetyczną ma
larza. Czuje się tu wpływ tajemniczości, czy tajemnicy, obecność
bardzo odrealnionej rzeczywistości zewnętrznej, której elementy
są równocześnie konstrukcjami wewnętrznymi artysty.
Widzimy jego malarstwo jako system sprzeczności, jako układ
spójny utrzymujący się dzięki walce tych antynomii. To, że nie
można mówić o jednolitym kształcie tego malarstwa — nie jest
pejoratywem. Jest ono — z pewnością pęknięte. Ale styliści
czyści zawsze są mniej ciekawi. I mniej współcześni.

