mlwici*

977150664860706

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o

/ www.gpws.pl
www.giwk.pl

WODNO-ŚCIEKOWY

, -4—'woda dla pokoleń

BUDOWA I ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W OBSZARACH OBECNIE NIESKANALIZOWANYCH
Barniewice, Jasień-Wieś, Kiełpino Górne, Klukowo, Lipce, Łostowice,
Olszynka, Orunia, Osowa, Św. Wojciech, Wyspa Sobieszewska, Zabornia
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Święto wolności i solidarności__ 6
„Noblowski jubileusz” Lecha
Wałęsy stał się wielkom świę
tem wolności i solidarności
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Jestem tylko cztowiekiem,
choć jestem Watęsa___ 10
Z Lechem Wałęsą rozmawia
Piotr Adamowicz

Gdzie szukać
gdańskiej tożsamości ... 18

Biskup włocławski Gerward
i książę mazowiecki Wacław
zeznawali o „wielkiej rzezi”
rycerzy i ludu chrześcijańskiego
w Gdańsku, a rycerz kujawski
Nasięgniew zeznawał o wymor
dowaniu wszystkich mieszczan.
Prawdopodobne wydaje się,
że śmierć poniosło około sześć
dziesięciu rycerzy (zeznania
księcia kujawskiego Leszka),
świadkowie nie wymieniają
jednak liczby zamordowanych
mieszczan, a ich było zapewne
najwięcej. Ostatnio przyjmuje
się, że w mieście zginęło około
tysiąca osób, a na pewno
więcej niż pięćset.
Tadeusz T. Głuszko

Ankieta redakcyjna, którą
skierowaliśmy do kilkunastu
historyków, pisarzy i dziennikarzy,
pytając, jakie książki budują lub
kształtują gdańską tożsamość.
Swoje wypowiedzi nadesłali:
Mieczyfaw Abramowicz,
Wojciech Duda, Tadeusz
T Głuszko, Paweł Huelle,
Andrzej Januszajtis, Basil Kerski,
Sławomir Kościelak, Artur
Nowaczewski, Maria Pelczar.

Muzealny Gdańsk...........28

Jestem tylko
człowiekiem
Jest ważniejsze, że nie ja, a pre
zydent Sarkozy mówi o tym, żeśmy
doprowadzili do upadku żelaznej
kurtyny, która byta wielkim wsty
dem. Tą prawdę trzeba nieustan
nie przypominać, bo wielu nie pa
mięta lub nie chce pamiętać o roli
Polaków pod koniec XX wieku.
Lech Watęsa w rozmowie
z Piotrem Adamowiczem
E) 30dni

Jeśli plany, o których piszemy,
uda się zrealizować, w najbliż
szych kilku latach - powiedzmy
do roku 2014, 2015 - w Gdańsku
powstaną cztery stosunkowo
duże budynki muzealne.

„30 Dni”
Spis treści rocznika 2008 ... I-VIII
Kilka zdjęć Gdańska,
który byt sobie................. 47
Wiemy, że wśród naszych
Czytelników jest wiele osób, które
z uwagą pochylają się nad każdą
nowo odkrytą fotografią dawnego
Gdańska. Dlatego publikujemy
kilka takich zdjęć.

Znak firmowy
„Blaszany bębenek” ___ 60
Fragment wspomnień
Volkera Schlöndorffa

Jak przedstawić nasze dziedzictwo,
czyli muzeum historii miasta __ 29
Pawet Adamowicz

Jak w jednym miejscu pokazać
różne europejskie pamięci, czyli
Muzeum II Wojny Światowej.........32
Pawet Machcewicz,
Piotr M. Majewski

Jak w nowoczesny sposób
pokazywać kolekcje sztuki,
czyli Muzeum Narodowe............... 36
Wojciech Bonistawski

Jak chronić i prezentować
morskie dziedzictwo, czyli
Ośrodek Kultury Morskiej............. 38
Marta Nicgorska

Ten tytuł przylgnie do mnie na
resztę życia, jak znak firmowy.
Początkowo trudno było
przewidzieć sukces, ale także
porażka mogłaby być
interesująca, powiedział Günter
Grass i zobowiązał mnie do
prowadzenia dziennika. Mam
po prostu zapisywać wszystko,
co się wydarzyło, zwyczajny
dzień powstawania filmu.
Tłumaczenie Stefania Sychta

OD REDAKCJ

Czarne Morze u podnóża
Biskupiej Górki ............... 68

Dziesięć lat
zas biegnie, goni, ucieka. Minęło właśnie dziesięć lat wydawania „30 Dni”. Pierwszy

C

numer trafił do Waszych, Drodzy Państwo, rąk w listopadzie 1998 roku.

Pierwszy redaktor, Lech Parełl, pisał w pierwszym numerze: „Gdy spaceruję po

Gdańsku, odwiedzam Gdynię lub jeżdżę po Pomorzu, łapię się na poszukiwaniu
powodów do dumy. Cieszę się zasiedziałą kaszubszczyzną i najnowszymi
osiągnięciami w każdej dziedzinie. Buntuję się na widok brzydoty czy małości. Idea
wydawania „30 Dni” wypływa z takich właśnie trudnych do nazwania pobudek. Koniec
końców: jesteśmy przekonani, że żyjemy wr niezwykłym miejscu. I chcemy poszukiwać
Ostatni ślad tego traktu - stano
wiącego niegdyś fragment większej
całości, drogi na Biskupią Górkę zniszczono zaledwie kilkadziesiąt
lat temu, rozrywając buldożerami
jej „kociołbią” jezdnię pod nasyp
nowej arterii. Aleją Armii Krajowej
suną obecnie setki samochodów,
mkną tędy na Chełm czerwonobiałe „bombardiery”.
Czy ktoś z tysięcy ludzi, którzy
codziennie przemierzają tę trasę,
pamięta jeszcze o tym miejscu
i tej ulicy? Sławomir Kościelak

Dolina
zwana Królewską............. 76

na to dowodów. Wiemy też, że żyjemy w specjalnych czasach, kiedy wreszcie coś od
nas zależy”.
Nasze pismo wrastało też w7 znacznej mierze z doświadczeń, które towarzyszyły
powstawaniu albumów7 „Był sobie Gdańsk”. To wtedy uświadomiliśmy sobie, jak pisał
Donald Tusk, że jako zbiorowość „jesteśmy gotowi do konfrontacji z historią miejsca,
które przeznaczenie uczyniło naszą małą ojczyzną” i „że współczesny gdański
patriotyzm cechuje się odwagą i otwartością, której pozazdrościć może cała Europa”.
Kiedy zaczęliśmy zaglądać za kurtynę historii, „rozpoczął się proces prawdziwego
zakorzenienia, którego świadectwem stała się pasja wędrowania po Gdańsku w czasie
i przestrzeni”.
Przez dziesięć lat i osiemdziesiąt numerów „30 Dni” staraliśmy się towarzyszyć
temu procesowi zakorzenienia, który nie rozwijał się przecież na naturalnej,
sięgającej wT głąb pokoleniami, więzi z miejscem i przeszłością. Mamy nadzieję, że
dzięki temu Gdańsk stawał się coraz bardziej „nasz”, a zakorzenienie prowadziło do
dojrzałego namysłu, który rodzi powściągliwość w wypowiadaniu sądów i opinii, ale
nie wygasza prawdziwie głębokich uczuć.
Cieszymy się, że mieliśmy swój udział w „uspołecznieniu” (jeśli tak można
powiedzieć) niektórych gdańskich debat i dyskusji, że mogliśmy skupiać wielu
mieszkańców7 naszego miasta wokół „dobrych emocji”, jak choćby przy okazji „Ro
dzinnego zdjęcia gdańszczan”.
A dziś wypada dziękować:

To miejsce to dolina Potoku
Królewskiego, który pojawia
się w okolicach dworu Trzy Lipy
przy ulicy Piecewskiej, a kończy
w Dolnym Wrzeszczu, u skrzy
żowania ulic Kubacza i Mie
rosławskiego, gdzie wpada
do Strzyży. Główną arterią
komunikacyjną doliny jest ulica
Sobieskiego. W obu wypadkach
nazwa nawiązuje do postaci
polskiego króla - Jana III, postaci
mocno związanej z Gdańskiem
w ogóle, a w pewnym stopniu
również z Królewską Doliną.
Aleksander Masłowski

Rozmaitości....................... 84
Nowa galeria
dawnego złotnictwa.................... 84
Jacek Kriegseisen

Aleja Jagiellończyka...................86

Galeria ............................. 86
Sopocka ulica Bohaterów Monte Cassino
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SwietO wolności
Kulminacyjnym punktem wielkiego święta Lecha Wałęsy była międzynarodowa konferencja w sali
koncertowej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance (6 grudnia 2008 roku). „Noblowski jubileusz”
- jak powszechnie mówiono o tej uroczystości, stał się też wielkim świętem wolności i solidarności.

6 30dni

onferencja na Ołowiance kończyła obchody dwudziestopięciolecia przyznania Lechowi Wałęsie
pokojowej nagrody Nobla. Zgromadziła tak liczną
plejadę osobistości, jakiej dawno nie gościliśmy w Gdańsku.
Nad Motławę zjechali laureaci pokojowej nagrody Nobla
(Dalajlama XIV, Frederick Willem de Klerk z Afryki
Południowej, irańska prawniczka Shirin Ebadi, Argen
tyńczyk Adolfo Perez Esquivel) i wielu polityków euro
pejskich (między innymi prezydent Francji Nicolas
Sarkozy, francuski minister spraw zagranicznych Bernard
Kouchner i przewodniczący Komisji Europejskiej Jose
Manuel Barroso).
Bardzo długa jest lista polskich polityków, którzy zna
leźli się wśród tysięcznej rzeszy uczestników tego zgroma
dzenia. Byl premier Donald Tusk i czterech byłych premie
rów: Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Wal
demar Pawlak i Jerzy Buzek. Nie brakowało parlamenta
rzystów, ministrów, działaczy opozycji. Wśród gości wi
działo się arcybiskupów: Tadeusza Gocłowskiego, Sławoja
Leszka Głódzia, nuncjusza Józefa Kowalczyka i Henryka
Muszyńskiego z Gniezna.
Sesja otwierająca konferencję stała się serdecznym hoł
dem złożonym Lechowi Wałęsie. To wtedy premier Tusk
wygłosił osobiste, wzruszające przemówienie, w którym mó
wił: „Jesteśmy tu także po to, by Lech Wałęsa nigdy nie był
sam. Naród, który zapomina o swoich bohaterach i o swoich
mitach, traci tożsamość. Drogi Lechu, byłeś i pozostaniesz
bohaterem naszej narodowej legendy. Koniec. Kropka!”.
Chwilę później Jose Manuel Barroso przypominał, że
Polacy wzięli niegdyś na siebie rolę obrońców europej
skiego dziedzictwa. Pokój, sprawiedliwość, wolność i oczy
wiście solidarność to cztery filary Europy. „Dzisiejszy świat
potrzebuje większej solidarności. Możemy albo wspólnie
płynąć, albo wspólnie tonąć”.
Gościem specjalnym konferencji był prezydent Francji
(do Gdańska przyjechał też, by spotkać się z Dalajlamą
i rozmawiać z premierami dziewięciu krajów w sprawie
pakietu energetyczno-klimatycznego). Z pasją mówił
o Gdańsku jako „jednym z najważniejszych miast Europy”.
„Nazwa Waszego miasta przemawia do wszystkich
Europejczyków. Gdańsk był wielokrotnie zdobywany i od
bijany przez kolejne imperia. Gdańsk był pierwszą ofiarą
nazistowskiego barbarzyństwa. Tutaj, bardziej niż gdzie
kolwiek indziej, w tym mieście tak często niszczonym i pod
bijanym, historia była tragiczna. Lecz Gdańsk był również
samym sercem i wspaniałym symbolem walki o wolność
i przeciwko zniewoleniu”.
Mocno zabrzmiały też słowa, że „bez determinacji
Lecha Wałęsy nie pojawiłaby się - tutaj, w Gdańsku - ta
nieodparta siła wolności, która pokazała to, co wydawało
się niewyobrażalne: że dominacja sowiecka nie jest nie
zwyciężona. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bez poczu
cia odpowiedzialności Lecha Wałęsy i jego towarzyszy
przemoc byłaby górą, a represje odniosłyby zwycięstwo
zarówno w 1981, jak i w 1989 roku”.
Zwracając się bezpośrednio do Lecha Wałęsy, Sarkozy
przypomniał: „Nigdy nie opuścił Pan rąk, nawet wtedy, gdy
wprowadzono stan wojenny. Pański upór wniósł nowy po
wiew na całym kontynencie; wraz z Janem Pawłem II do
prowadził Pan do obalenia żelaznej kurtyny, która była
kurtyną hańby, podobnie jak hańbą był podział Europy,
w której po jednej stronie znaleźli się ci Europejczycy, któ
rzy mieli prawo do wolności, a po drugiej ci, którzy mieli je
dynie prawo do więzienia. To była hańba”.

K
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LECH WAŁĘSA
Konferencja odbywała się pod
hasłem „Solidarność dla przyszło
ści” i podzielona była na trzy sesje
tematyczne. Uczestnikami pierw
szej byli nobliści, a także profesor
Ole D. Mjos, przewodniczący Nor
weskiego Komitetu Noblowskiego.
Główny temat sprowadzał się do
pytania, czy globalny pokój jest
możliwy. To podczas tej sesji Da
lajlama podkreślał, że pokój jest
możliwy, ale tylko przez „we
wnętrzne rozbrojenie każdego czło
wieka”, czyli zaniechanie nienawi
ści. Ebadi drogę do pokoju widziała
w sprawiedliwości społecznej i wy
zbyciu się militaryzmu. De Klerk
zauważał, że żyjemy w jednej z naj
bardziej pokojowych epok, a kon
flikty mają charakter lokalny.
Kluczem do pokoju jest położenie
kresu wrogości między wspólno
tami. W nagranej na wideo wypo
wiedzi Michaił Gorbaczow odwoły
wał się do własnych doświadczeń
i twierdził, że droga życiowa Wałęsy
byłaby inna, gdyby nie pierestrojka.
„Rozpoczęliśmy pierestrojkę z zało
żeniem, że Polska będzie poligonem
doświadczalnym”.
Podczas drugiej sesji pytano
o Europę, czy jest ona źródłem sta
bilności, czy zagrożeń dla pokoju,
a także o rozwój świata w XXI wie
ku. Przemawiał między innymi (ko

rzystając z łączy wideo) prezydent
Aleksander Kwaśniewski, który
apelował, by w obliczu kryzysu Eu
ropa nie była pięknym muzeum, ale
źródłem nowych idei i pomysłów.
Owacje na stojąco dostał lider biało
ruskiej opozycji Aleksandr Milinkiewicz („przybywam z kraju, który
nazywany jest ostatnią dyktaturą
Europy”), kiedy prosił, by Unia
Europejska mówiła o Białorusi jed
nym głosem, czyli solidarnie.

Trzecia sesja („Kierunki rozwoju
- jak możemy stawić czoła kryzy
sowi”) odnosiła się do problemów,
które dzisiaj dotyczą prawie wszyst
kich. Jednym z mówców7 był Leszek
Balcerowicz. W swoim wystąpieniu
podkreślał, że obecny kryzys świa
towy nie jest krachem kapitalizmu.
„To socjalizm przegrał wszędzie,
gdzie wrystępowrai”. Balcerowicz
przyznał, że obecny kryzys jest naj
poważniejszy od czasówr II wojny*

światowej, ale nie można go porów
nywać z wielką depresją lat trzy
dziestych.
„Jeżdżę po kontynentach, uczes
tniczę w konferencjach, ale takiego
klimatu jak dzisiaj w Gdańsku jesz
cze nie spotkałem. I nie mówię tego
dlatego, że to spotkanie na moją
cześć. Było niesamowicie! Zapra
szam wszystkich na pięćdziesiątą
rocznicę” - mówił Lech Wałęsa na
zakończenie konferencji.
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Jestem tylko człowiekiem,

choć jestem Wałęsa
Z Lechem Wałęso rozmawia Piotr Adamowicz

- Jakie Pan się czuje po uroczysto
ściach noblowskich?
- Jestem bardzo zmęczony.
- Tylko tyle?!
- Proszę mnie zrozumieć. Przed rocznicą
dziesiątki wywiadów. Potem cała seria spo
tkań z gośćmi, przemowy oficjalne i nieofi
cjalne. Wszystko pod ostrzałem kamer i mi
krofonów. Setki autografów... Oczywiście uro
czystości w Gdańsku były wielkim sukcesem.
Przypomniały Polsce, Europie i światu, że tu
w tym mieście coś ważnego kiedyś się zda
rzyło, że to my obaliliśmy komunę w Europie
i pomogliśmy ją zjednoczyć. Bo jest ważniej
sze, że nie ja, a prezydent Sarkozy mówi
o tym, żeśmy doprowadzili do upadku żela

znej kurtyny, która była wielkim wstydem.
Tą prawdę trzeba nieustannie przypominać,
bo wielu nie pamięta lub nie chce pamiętać
o roli Polaków pod koniec XX wieku.
- Czyje przemówienie wywarło na
Panu największe wrażenie?
- Chyba jednak Tuska. Dlatego, że wcze
śniej wielu powiedziało wiele, zabraliśmy
Tuskowi wszystkie wątki, a on jednak umiał
się odnaleźć. Nie powtarzał się. No i bardzo
podobał mi się Sikorski.
- Ale jego wypowiedź, żeby Pan się nie
przejmował „karłami moralnymi”, spo
tkała się z krytyką.
- No nie, czasem trzeba wyłożyć kawę na
ławę. Zresztą skończmy na razie z tą poli

tyką! Na dziś jestem nią zmęczony. Rozma
wiajmy o wszystkim, byle nie o polityce.
- To może o Gdańsku. Z czym po raz
pierwszy skojarzył się panu Gdańsk?
- To zabawne, ale z zapachem ryb. Oj,
śmierdziało tymi rybami.
- Śmierdziało rybami?!
- Już wyjaśniam! Gdy byłem małym
chłopcem Gdańsk kojarzył mi się z dużym
miastem, w którym jest port i są stocznie.
Wiedziałem, że w tym miejscu rozpoczęła
się II wojna światowa. Słyszałem też, że
w Gdańsku jest wiele zabytków. Tyle, i aż
tyle, wiedziałem wtedy.
Po raz pierwszy przyjechałem do Gdań
ska. gdy miałem chyba ze czternaście lat,

LECH WAŁĘSA
Ślubne zdjęcie Danuty i Lecha Wałęsów,
listopad 1969

byt to jakiś 1957 rok. Pod koniec roku szkol
nego dzieci ze wsi jeździły na wycieczki do
miasta, tak na kilka dni. Spaliśmy w jakimś
schronisku czy w bursie. Do Gdańska jecha
liśmy pociągiem. Gdzieś od Tczewa, jak za
częło śmierdzieć tymi rybami..., jakimiś dor
szami czy śledziami... Dziś wiem, że to było
morskie, rześkie powietrze, zupełnie inne
niż u mnie na wsi. Ale mnie, dziecku, wyda
wało się wtedy, że śmierdzi rybami. Mówi
łem sobie wówczas, że nigdy więcej tu nie
przyjadę.
- Ale Pan przyjechał.
- Późną wiosną 1967 roku wsiadłem w po
ciąg i ruszyłem nad morze. Chciało mi się pić,
zobaczyłem napis Gdańsk Główny i wysia
dłem na tej stacji kolejowej. Chwilę później
spotkałem kolegę z rodzinnych stron, który
namówił mnie do pracy w stoczni. Wtedy
Gdańsk poznałem lepiej i Gdańsk mi się
spodobał. Zakochałem się w Gdańsku, a póź
niej mojej Danuśce, tu narodziły się nasze
dzieci. I tak, z gdańszczanina z przypadku
stałem się gdańszczaninem z wyboru.
Dziś, po wielu latach, gdy poznałem wiele
miast w Europie i na świecie, mogę powie
dzieć, że nie zamieniłbym Gdańska na żaden

Nowy Jork, Paryż, Brukselę, Tokio czy
Moskwę... Pod koniec XX wieku Polska dała
Europie i światu papieża Jana Pawła II. Zaś
Gdańsk dał swojemu krajowi, a także
Europie i światu Solidarność. Nic większego
nam współczesnym i potomnym nie mogło

się zdarzyć. Czy trzeba czegoś więcej, aby
kochać Gdańsk?
- Dziś stocznia jest zupełnie inna niż
wtedy w 1967 roku, kiedy zaczynał Pan
w niej pracę. Inna niż w pamiętnym Sier
pniu ’80. Znacznie mniejsza, nie pracuje tu
kilkanaście tysięcy stoczniowców, a jedy
nie niespełna trzy tysiące i coraz mniej jest
słynnych wózków akumulatorowych. Na
rozległych terenach postoczniowych po
wstaje Młode Miasto.
- Robiłem i robię wiele, żeby tę stocznię
ratować. Bo jest to nasza matka, symbol
walki o wolność, pierwszy pomnik zjednocze
nia Europy i globalizacji.
Kiedyś, paradoksalnie, było łatwiej.
Prawie sto procent produkcji brali od nas
Sowieci. Mało kto liczył się z kosztami. Dziś
jest wolny rynek, który wywalczyliśmy,
między innymi dzięki stoczni. Dlatego dziś
stocznia musi szukać też innej, dodatkowej,
okołookrętowej produkcji. Tak jest na świe
cie. Ale przede wszystkim musi być spra
wna ekonomicznie, bo przecież np. nauczy
ciele nie mogą utrzymywać stoczni. Można
i trzeba mieć do niej sentyment, ale senty
ment nie może być za drogi.
Dziś nie ma takiej potrzeby, żeby stocznia
była tak wielka i zajmowała tyle hektarów co
dawniej. Podobnie dzieje się gdzie indziej,
takie są naturalne procesy w XXI wieku. ►

Lech Wałęsa w mieszkaniu na Pilotów - pierwszy dzień po przybyciu z internowania, 1983
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LECH WAŁĘSA
Lech Wałęsa kąpie się w basenie w Świd
niku. 1981

Danuta Wałęsowa w oknie mieszkania na
Zaspie przy ulicy Pilotów
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- Oczywiście, że ludzie mnie rozpoznają.
Robimy sobie masę zdjęć, szczególnie la
tem, gdy jest wielu turystów.
Rower to wspaniała rzecz na te nasze
czasy, gdy tak mało chodzimy, jeździmy
samochodami i siedzimy przed telewizo
rami. Trzeba jeździć na rowerze dla zdrowia
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Im szybciej na terenach postoczniowych za
kwitnie nowe życie, tym lepiej dla miasta.
A sama stocznia - wierzę, że pozostanie. Ta
sama, ale nie taka sama, jak kiedyś.
- Za co jeszcze prócz dokonań w histo
rii najnowszej można kochać Gdańsk?
- Gdańsk wytrwale się zmienia. Mówią
o tym ludzie, którzy mnie odwiedzają po la
tach. Oni z perspektywy kilkuletniej nie
obecności najlepiej dostrzegają pozytyw
ne zmiany. Ja osobiście najbardziej chwalę
Gdańsk za ścieżki rowerowe.
- Niemożliwe, za ścieżki rowerowe?!
- O kurcze! Ile miasto ich zrobiło! Tyle
kilometrów! A przy okazji uporządkowano
otoczenie, wyczyszczono stawy, zrobiono
trawniki i klomby. Jak fajnie i przyjemnie
się jeździ w parku, wśród lasów, nad mo
rzem. Coś niesamowitego! To jest wielki
sukces Gdańska. Gdyby w dziedzinie ekologiczno-rekreacyjnej przyznawano Nobla, to
ja stawiałbym na Gdańsk. Inne miasta po
winny brać przykład. Koniecznie!
- Często Pan jeździ na rowerze?
- Jeżdżę tak często, jak się tylko da.
Podjeżdżamy samochodem do pewnego
sanatorium nad morzem. Tam w garażu
mamy rowery, wsiadamy i jedziemy. Przede
mną jeden ochroniarz, z tylu drugi, ja je
stem w środeczku. Jedziemy sobie pod
Sopot, bo do Gdyni się nie da dojechać, po
tem wracamy i jedziemy do Brzeźna. Albo
odwrotnie.
Najwięcej w jeden dzień przejechałem
z pięćdziesiąt kilometrów. To było rok, czy
dwa lata temu. Ciężko było, ale wytrzyma
łem. W tym roku był taki dzień, kiedy prze
jechałem trzydzieści siedem kilometrów.
- Wałęsa na rowerze z ochroną musi
budzić małą sensację.

i żeby schudnąć. Ja w ten sposób zrzuciłem
kilka kilogramów. Polecam każdemu.
- Które z miejsc w Gdańsku, gdzie Pan
mieszkał, wspomina Pan najlepiej, do
którego chciałby Pan wrócić?
- To nie tak. Każde było inne. Każde to
inny etap życia. Najpierw mieszkałem na
stancji we Wrzeszczu. Już nie pamiętam
ulicy. Zapamiętałem to mieszkanie, bo było
pierwsze, w jakim zatrzymałem się w Gdań
sku. Później były inne stancje. Były hotele
robotnicze, takie kołchozy w których miesz
kali ludzie z niemal całej Polski.
W1972 roku zamieszkaliśmy na Stogach.
Wtedy powiększała się nasza rodzina. Na
Stogach było pięknie. Często chodziliśmy
na spacery do lasu, na plażę. W tamtych la
tach często pływałem w morzu. Po strajku
w 1980 roku, po przeprowadzce na Zaspę
już nie było takiej możliwości. Wówczas
z „Solidarnością” nadeszła wielka polityka
i na pływanie po prostu nie było czasu.
- To kiedy ostatni raz Pan pływał
w Bałtyku?

LECH WAŁĘSA

- O bardzo dawno, z kilkanaście lat
temu, chyba za prezydentury. A pływa mi
się coraz ciężej, bo trzeba przyznać, że śro
dek ciężkości mi się przesunął i coraz trud
niej mi złapać stateczność.
- Na ryby też jeździ Pan coraz rzadziej.
A przecież wędkowanie nierozerwalnie,
jak wąsy, kojarzyło się z Wałęsą.
- Tak, w tym roku w ogóle nie byłem na
rybach, ale z pewnością jeszcze kiedyś po
jadę. Podtrzymuję moją koncepcję, mó
wiącą: „gdyby w wodzie były ryby, to węd
karstwo straciłoby smak”. Bo ja na rybach
właściwie wypoczywam. Zarzucam haczyk
i czekam, zadając sobie pytanie, kiedy ona
podpłynie. A jak już podpłynie, to czekam
na następną. To wciąga i pozwala odpocząć.
Muszę przyznać, że do ryb mam wyjąt
kowy stosunek. Dlatego, że ryby pozwoliły
nam przetrwać biedę wojenną i powojenną.
A na wsi, gdzie mieszkałem, wtedy bieda
była straszna, więc właściwie przetrwaliśmy
dzięki rybom.
- Jaką największą rybę Pan złowił?
- Chyba w Otwocku w 1982 roku, gdzie
mnie trzymano w czasie internowania. Gdy
pracownicy po pracy opuszczali ośrodek,
to ochrona czasem pozwalała połowić. Tak
z godzinkę. Trafił się szczupak, tak z dziesięć
kilogramów. Złowiłem też większe, ale w oce
anie, daleko od Polski, a to się nie liczy.
- Wypuszcza Pan ryby czyje spożywa?
- Łowię dla siebie. Sam łowię, sam skro
bię, sam patroszę i sam zjadam.

- A która ryba jest najsmaczniejsza.
- Najbardziej lubię okonki, a po nich
szczupaczki. Takie do pół kilograma. Te
ryby jadałem będąc dzieckiem i prawdopo
dobnie dlatego najbardziej mi one smakują.
Z tym, że nie lubię ryb w galarecie, podob
nie jak i innych potraw w galarecie.
- Wielu ceni węgorza czy łososia?
- Węgorz jest zbyt tłusty. A te łososie, są
jakby plastikowe, sztuczne. Przecież hodu
jąc te łososie, żeby szybko rosły i przybie
rały na wadze, sypią im karmę. A co jest
w tej karmie, to sam Pan Bóg nie wie.
- A jakie potrawy Pan lubi?
- Wszystkie, które przygotuje żona. Ina
czej jest na bankietach i oficjalnych przyję
ciach. Biorę się za jedzenie i nie zastana
wiam się co jem. Wtedy wiele się rozmawia
i po prostu nie ma czasu na delektowanie się
potrawami. Trzeba rozmawiać z ludźmi, bo
jak się nie rozmawia, pomyślą, że jestem ja
kiś nadęty.
Chyba od 1980 roku w piątki jem tylko po
trawy postne. Poszczę, bo tak nakazuje nam
nasza wiara i Kościół. A poza tym raz
w tygodniu organizm musi odpocząć od tłusz
czów. W piątki jadam śledzie w śmietance
i ziemniaczki, albo ryby smażone, grzyby
przygotowane jak schabowe, różne pierożki.
O, zapomniałem lubię paprykę i wszyst
kie ostre rzeczy. To efekt zniszczenia kub
ków smakowych przez papierosy. Paliłem
wiele lat, dlatego nierzadko nie czuję sma
ku potraw.

Lech Wałęsa dba o kondycję jeżdżąc na ro
werze, Gdańsk, 18 sierpnia 1998

- Ja długo Pan palił?
- Spróbowałem, gdy miałem czternaście
czy piętnaście lat. Do dziś pamiętam skręty,
które robiliśmy z kolegami z suszonych liści
jeżyn. Palenie rzuciłem w drugiej połowie
kadencji prezydenckiej. Skończyłem pięć
dziesiąt lat. Pojawiły się problemy zdro
wotne. Nie było wiadomo skąd. Zdarzało
się, że nagle traciłem przytomność. Lekarze
oczywiście czuwali. Sprawdzali wszystko: ci
śnienie, krew i mocz, poziom cukru i inne
rzeczy. Wszystkie wyniki były albo dobre,
albo w normie. Ale organizm był zmęczony,
wypalony. Tak dalece zmęczony, że dopiero
silne uderzenie adrenaliny powodowało, że
budziłem się i stawałem na nogi.
Mój lekarz, doktor Gil, po kolei zaczął
likwidować różne rzeczy: basen, rower, grę
w ping ponga, itd. Szukaliśmy przyczyny
zmęczenia. I ciągle nic. Ba, nawet hydroma
saże zlikwidowaliśmy. Na koniec zostały
tylko papierosy. Powiedziałem sobie „no
trudno” i rzuciłem i to. Było lepiej. Dziś po
latach muszę przyznać, że między innymi
moje problemy zdrowotne wynikające z pa
lenia spowodowały, że tak późno zacząłem
się przygotowywać do kampanii wyborczej
w 1995 roku.
- Odeszliśmy jednak od Pańskich
miejsc zamieszkania. Jak się mieszka
przy ulicy Polanki 54?
►
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Dom Lecha Wałęsy przy ulicy Polanki w Gdań
sku, 1997

- O tak, Polanki najbardziej mi się podo
bają. Mamy duży ogród, w którym można
pospacerować i w którym ciągle coś jest do
roboty. Kiedyś po odwilży tak zamarzł, że
nawet na łyżwach tu jeździłem. Tu jestem
odgrodzony od świata i mogę sobie odpocząć
od wszystkiego.
- Słyszę nutę kokieterii, gdy mówi to
Lech Wałęsa, który nie może żyć bez poli
tyki i publicznej działalności.
- Żadna kokieteria! Ja też mam prawo
być zmęczony i mieć prawo odpocząć. Te
nieustanne spotkania, rozmowy, konferen
cje, wywiady czy wyjazdy. Moja prywatność
jest ograniczona, nawet w kościele nie ma
spokoju, potrafią pół mszy robić zdjęcia.
Przecież moje życie wygląda tak od 1980
roku. A poza tym ja już skończyłem sześć
dziesiąt pięć lat.
Każdy człowiek, wśród nich Wałęsa, też
potrzebuje rozebrać się z garnituru, ubrać
zwykłe gacie i laczki oraz połazić sobie
w spokoju, żeby go nikt nie filmował. Gdy je
stem psychicznie zmęczony, wtedy na Polan
kach łapię za siekierę i rąbię drewno, biorę
szpadel i kopię ziemię, albo koszę trawę.
W ten sposób, kryjąc się na moich Polan
kach, odpoczywam.
- A jak wygląda Pański dzień?
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- Wstaję przed szóstą rano. Mam to we
krwi, bo od lat sześćdziesiątych rankiem
wstawałem do pracy. Kiedyś dawno temu
w radiu była gimnastyka. Pamiętam do dziś:
„Otwórz okno! Zrób przysiad, rozłóż ra
miona i wykonaj skłon”. I ja przy radiu się
gimnastykowałem. Chodzę spać wcześnie,

przed dwudziestą pierwszą. Też z przy
zwyczajenia, bo skoro świt trzeba było iść
na pierwszą zmianę.
Tuż po dziewiątej rano jestem w biurze
i pracuję. Po trzynastej wracam do domu.
Obiad. Jakieś prace domowe. Na uchu mam
taką malutką słuchaweczkę, dzięki której cały
czas jestem podłączony do radia. Pierwszy
program, Tok FM, Radio Maryja. Przełączam
te stacje i wiem, co się dzieje.
Kiedyś w domu więcej korzystałem
z Internetu. Teraz mniej siedzę przed kom
puterem, bo żona mnie goni.
- Czym dla Pana jest Internet?
- Internet jest dla mnie narzędziem
pracy. Odbieram informacje, wysyłam infor
macje, dyskutuję z ludźmi, patrzę jakie są
tendencje, gdzie są luki, co trzeba poprawić,
gdzie się włączyć i co podpowiedzieć. Przed
laty kontaktowałem się z ludźmi na wiecach,
dziś przez Internet. Można powiedzieć, że
wraz z postępem technologicznym zamieni
łem wiece na Internet. Internet jest cieka
wym i ważnym wynalazkiem. Ja dziś nie wy
obrażam sobie życia bez niego. To jest
wielka szkoła w globalnej wiosce.
Czasem tak zastanawiam się, gdzie są
granice owego rozwoju technologicznego.
Lech Wałęsa sadzi drzewko w ogrodzie swo
jego nowego domu w Gdańsku, drzewko to
podarunek od Teresy i Jana Zarębskich, 1997

LECH WAŁĘSA
Biuro Lecha Wałęsy, spotkanie z dziennika
rzami po wydaniu książki „Droga do prawdy,
Autobiografia”, 2008

Czy przypadkiem to, co czasem widzimy
w filmach, nie stanie się rzeczywistością.
Czy za jakiś czas, jeśli ktoś będzie chciał, to
wszczepią mu taką malutką blaszkę, taki
czip i dzięki niemu będzie mógł się porozu
miewać z innymi. Zwariowane? Być może
tak, ale czy sto lat temu ktoś mógł przewi
dzieć, że będzie coś takiego jak Internet.
Postęp w technologiach mamy niesamo
wity. To tylko kwestia wynalazku i pienię
dzy na ten wynalazek.
- Z wieloma ludźmi porozumiewa się
Pan przez Internet.
- Muszę sprawdzić... (Lech Wałęsa
sprawdza dane w komputerze - wyjaśnienie
od autora). Uuuu... Kontaktowałem się pra
wie dwa miliony razy. To znaczy, ja coś wy
słałem i ktoś coś mi wysłał. Choć oczywiście
czasem ta sama osoba dostaje to samo dwa
lub trzy razy... No nie! Więcej! Przecież ja
kiś milion zdjąłem z pamięci komputera
i zarchiwizowałem na dyskietkach! Czyli
więcej, jakieś prawie trzy miliony! Jezus,
Maria! Nie myślałem, że aż tyle.
- Lech Wałęsa dużo podróżuje. Obli
czył Pan, jaki dystans przeleciał Pan sa
molotami?

- Ktoś obliczył, że w sumie okrążyłem
nasz glob z dziesięć razy. Najdłuższy wy
jazd był kilka lat temu. Przez dwa mie
siące wynajętym samolotem przeleciałem
USA wzdłuż i wszerz. To chyba wtedy w
czasie burzy piorun uderzył w samolot,
wpadł do środka i przeleciał przez pokład.
Na chwilę pogasły wszystkie światła.

Coraz częściej przychodzi mi lecieć na po
żegnanie znajomych. Trzy lata temu żeg
nałem Ronalda Reagana. Później Borysa
Jelcyna, a ostatnio kardynała Jean Marie
Lustigera. Czasem zastanawiam się, a kto
będzie mnie żegnał.
- Co Pan pomyślał, gdy ten piorun tra
fił w samolot?
►
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- Boże, wszystko w twoich rękach. Ja za
wsze modlę się przed startem i po wylądowa
niu. Jestem człowiekiem zawierzenia, więc
się nie boję.
- Czym jest dla Pana wiara?
- Jestem człowiekiem zawierzenia, ale też
człowiekiem grzesznym i ułomnym. Zazwy
czaj codziennie odmawiam modlitwę rano
i wieczorem. Jeśli nie, to łączę się myślą ze
Stwórcą. Tak zostałem wychowany i ja wie
rzę, że Bóg jest nad nami, czuwa, a jak po
trzeba to nas wspomaga.
- W czasie pierwszej „Solidarności”
czy podczas prezydentury codziennie był
Pan w kościele.

- Tak, codziennie przed pracą modliłem
się w kościele lub w kaplicy. W tamtych
ważnych i trudnych czasach potrzebowałem
pomocy, szczególnej opieki, czegoś w ro
dzaju higieny wewnętrznej, aby się nie za
pędzić w tym zaangażowaniu. Patrzyłem
jak piosenkarze, jacyś artyści lub politycy
tak są pochłonięci, że nie wytrzymują tego
zaabsorbowania. Piją czy biorą narkotyki,
bo tak są nieprzytomni od tego zaangażo
wania. Dlatego, żeby nie wpaść w taki swo
isty tunel, ratowałem się codziennym cho
dzeniem do kościoła. Odłączałem się od
otaczającego świata. Pół godziny wycisze
nia, oderwania się i refleksji. Modliłem się

Lech Wałęsa z córkami. Od lewej: Marysia,
Magda, Lech, Ania, Brygida, październik
1996

o opiekę, a modląc się, zastanawiałem się,
jak należy postąpić.
- W młodości też byl Pan tak wierzący,
religijny?
- O nie. Po przyjeździe do Gdańska przez
pierwszy rok rzeczywiście tak trochę balangowałem. Właśnie wtedy Opatrzność mi po
mogła. Kiedyś zmęczony, gdy już nie mia
łem gdzie iść, wstąpiłem do kościoła. Tego
koło dworca kolejowego i dawnego komitetu
partii. Uklęknąłem. W środku chyba nikogo
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nie było, panowała cisza, przed Naj
świętszym Sakramentem paliła się czer
wona lampka. I właśnie tak zacząłem się za
stanawiać: „Człowieku! Co ty robisz?! Tak
nie można !”. Od tego momentu ustatkowa
łem się. Koniec zabawy.
- Co to znaczy balangowałem?
- Duże miasto. Po pracy w stoczni był
czas wolny, na kwaterę nie chciało się wra
cać, był więc czas na piwko. Łaziliśmy na
piwko „Pod kasztany”. Inny bar był nieopo
dal stoczni. Nie pamiętam nazwy, schodziło
się w dół po schodach. Za pierwszym razem
stawiał każdy. Następnie była składka.
A później już nie było wiadomo kto stawiał,
ale piwko było. Ja wysiadałem drugi, albo
trzeci. Więcej nie mogłem. Wychodziłem,
bo miałem dość. A oni dalej. I tak po pierw
szej zmianie było niemal codziennie. Cza
sem chodziło się na dancingi. Dziś nie ma
już „Kameralnej” na Długiej czy „Cyga
nerii” w Brzeźnie.
- Brakuje Panu tych miejsc?
- Nie. Choć oczywiście są jakimś tam
fragmentem życia.
- Skoro nie ma już papieża Jana Pawła
II, to kto jest dla Pana największym auto
rytetem?
- Po Papieżu nie ma.
- Pan często używa pierwszej osoby
liczby pojedynczej. To Ja” wielu razi,
wielu uznaje za brak skromności.
- Wiem o tym, ale nie zawsze udaje się
opanować. Ale z drugiej strony to ja jestem
atakowany, to ja jestem wywoływany do ta
blicy czy krytykowany. Nie pan Kowalski,
czy pani Ziółkowska. Więc odpowiadając,
mówię Ja”. Proszę mnie zrozumieć, że ja je
stem tylko człowiekiem, choć nazywam się
i jestem Wałęsa.
- A wracając do Nobla. Może warto raz
do roku organizować w Gdańsku podobne
spotkania-debaty. Podobne odbywają się
w innych miastach Europy i świata.
- Owszem warto. Musi się tym ktoś za
jąć i znaleźć pieniądze, bo ja na organizowa
nie wszystkiego jestem za stary. Tak, tak
musiałby tym się ktoś zająć, bo „na Wałęsę”, jak pokazała rocznica Nobla, jeszcze
będą przychodzić i przyjeżdżać. Pewnie, że
mniej trzeba będzie mówić o historii,
a bardziej o przyszłości.
- Czyli Wałęsa coś ciągle znaczy...
- Tak. Znaczy i będzie znaczył. A jak
jeszcze strzeli w kalendarz. To dopiero wte
dy będzie znaczył!
- Dlaczego?
- Dlatego, że już nikomu na odcisk nie
będzie nadeptywał. A poza tym, Polska to
taki kraj, w którym wielu ludzi, którzy cze
goś dokonali, ceni się dopiero po ich
śmierci. Nasza historia jest taka, że wygod
niej jest być „byłym”, bo wtedy jest się
mniej groźnym. ■

Donald Tusk i Lech Wałęsa podczas międzynarodowej konferencji z okazji 25.
rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie pokojowej nagrody Nobla, 6 grudnia 2008

Warszawa, 29 września 2008 r.
Szanowny Panie Prezydencie,
Drogi Jubilacie,
O niewielu można poioiedzieć, że uczynili tak wiele, by Polska była dziś
wolna i demokratyczna. Na naszych oczach - ale też z udziałem milionów
naszych Rodaków - stałeś się symbolem narodoivej i europejskiej historii.
Z wdzięcznością chcemy Ci podziękować:
za heroiczną i konsekwentną walkę z dyktaturą komunistyczną,
znaczoną represjami i więzieniem,
za lata poświęcone „Solidarności”,
za wierność idei luolności Polski i wolności człowieka w Polsce.
Jesteśmy Ci winni wdzięczność i szacunek:
za Sierpień 80 - wtedy wziąłeś na siebie odpowiedzialność za działania
z pozom skazane na niepowodzenie, a przez to wymagające niezwykłej
wiary i uporu,
za chwile wielkiego wzruszenia i poicszechnej radości w 1983 roku,
kiedy przyjmowałeś Pokojową Nagrodę Nobla, nie tyle w poczuciu
osobistego wyróżnienia, ile międzynarodowego „uznania dla ludzi i
spraw Solidarności”,
za przekazane wówczas światu przesianie braterstwa i nadziei,
za głośne mówienie (językiem doświadczeń naszej Ojczyzny) o godności
człowieka, godności ludzkiej pracy i prawie narodów do wolności,
za wzięcie odpowiedzialności za „trudny kompromis” „Okrągłego
Stołu” w 1989 roku, dziś krytykowany, chociaż otworzył bramy do
bezkrwawego zwycięstwa nad komunizmem.
Zawsze mówisz to, co myślisz. Za to też Ci dziękujemy.
Drogi Jubilacie,
Z tych i wielu innych powodów nie mogę dziś uciec od wielkich słów.
Naród, który nie potrafi chronić własnych mitów traci tożsamość.
Najbardziej czytelnymi znakami narodowej pamięci są jej bohaterowie.
A Pan jest bohaterem naszej narodowej wyobraźni i historii. Jesteśmy
z Pana dumni. I za tę dumę, która jest moim - jako Polaka - udziałem,
dziś przede ivszystkim, dziękuję.
Donald Tusk

List premiera Donalda Tuska odczytany podczas uroczystości
noblowskich w Teatrze Wielkim w Warszawie, 29 września 2008 roku
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Gdzie szukać
gdańskiej tożsamości
Jakie książki budują lub kształtują gdańską tożsamość? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do kilkunastu
historyków, pisarzy, dziennikarzy, ludzi kultury. Proponowaliśmy, by odnieść to pytanie do książek
z różnych dziedzin twórczości: literatury, historiografii, historii sztuki czy architektury. Wskazywaliśmy,
że intencja pytania zmierza do tego, by zarysować wstępną listę tytułów, które są najważniejsze dla
gdańskiej historii i kultury.
Otrzymaliśmy wypowiedzi, które publikujemy poniżej. Mają one postać ciekawych, często osobistych
refleksji, które pozwalają podjąć próbę namysłu nad „gdańską biblioteką”.

Maja górna półka
MIECZYSŁAW ABRAMOWICZ - pisarz, historyk
moim „rankingu” gdańskich egoistycznie i przywołam tytuły, które w mo
książek Czytelnicy „30 Dni” nie jej pracy są bardzo ważnymi narzędziami,
znajdą dziel, „które wstrząsnęły i które stale mam w zasięgu wzroku i ręki.
światem”, przynajmniej naszym, gdańskim
„Historia Gdańska”, pod redakcją
światem (no, może z wyjątkiem jednej).
A dzieła takie bez wątpienia są. Na ich długiej Edmunda Cieślaka
To pięciotomowe dzieło gdańskich głów
liście znajdą się zapewne niektóre książki
Güntera Grassa (z trylogią gdańską na cze nie historyków, wydawane od 1978 do 1997
le: nieśmiertelny „Blaszany bębenek”, „Kot roku, jest bez wątpienia podstawowym na
i mysz”, „Psie lata”, choć pewnie nie tylko), rzędziem pracy każdego historyka i miło
może „Weiser Dawidek” Pawła Huelle, śnika historii. Mimo bardzo licznego grona
może nawet „Panienka z okienka” Deoty autorów i współpracowników dzieło to nie
my. To z jednej, beletrystycznej, strony. sprawia nieznośnego wrażenia przypadko
Z drugiej, naukowej czy publicystycznej, na wej pracy zbiorowej. To zapewne zasługa
takiej liście mogłyby się znaleźć dzieła takie, profesora Edmunda Cieślaka. Pierwsze
jak Szymona Askenazego „Gdańsk a Pol w języku polskim tak kompetentne i wszech
ska” (ale wydanie z 1919 roku) czy Ericha stronne opracowanie historii Gdańska. Całej
Keysera „Danzigs Geschichte” (praca dość historii Gdańska! Wielość informacji, trafne
popularna, ale - śmiem twierdzić - kompe oceny zdarzeń, liczne odniesienia do sytuacji
tentna i swego czasu ważna), może Fran politycznej, gospodarczej, społecznej innych
ciszka Mamuszki i Jerzego Stankiewicza regionów Polski i Europy, a więc usytuowa
„Oliwa. Dzieje i zabytki” z 1959 roku (nie nie Gdańska w szerszym kontekście (choć
mylić z Mamuszki „Oliwą. Okruchy z dziejów, nie ukrywam, że czasami nazbyt pobieżnie)
zabytki” z 1985!), może pamiętniki Joanny historycznym i geopolitycznym sprawia, że
Schopenhauer („Gdańskie wspomnienia egzemplarze na mojej półce są nie tylko
młodości”), może dziennik podróży pełne zakładek i podkreśleń, ale przede
Daniela Chodowieckiego. Zapewne ważne wszystkim mocno już nadwerężone. Jednak
to dzieła w naszej, gdańskiej bibliotece. Ja to tom ostatni jest najczęściej przez mnie
jednak nie wymienię tych - żeby zacytować używany. Tom V „Historii Gdańska”, to „klasyka” współczesnej nowomowy - „oczy opracowana przez Jana Kucharskiego
wistych oczywistości’*. Zachowam się dość i Przemysława Szafrana, „Bibliografia
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Gdańska”. Zawiera ona ponad 17 tysięcy po
zycji dotyczących szeroko rozumianych dzie
jów Gdańska. Przejrzysty układ tego tomu
pozwala badaczowi bardzo szybko odnaleźć
książki, a nawet pojedyncze artykuły, które
gdzieś, kiedyś pojawiły się i tyczą interesu
jącego nas tematu. Z przedmowy autorów:
„»Bibliografia Gdańska« ma charakter
ogólny i przedmiotowy, obejmuje więc całość
publikacji - od druków najdawniejszych po
rok 1985 włącznie - które dotyczą Zatoki
Gdańskiej i Gdańska z jego terytorium hi
storycznym. Jej adresatem jest zatem sze
roki krąg użytkowników o różnorodnych za
interesowaniach”. Nic dodać, nic ująć.
Do tej kategorii książek podręczno-niezbędnych dodam jeszcze:
„Gdańsk w literaturze. Bibliografia od
roku 997 do dzisiaj”, tom V: 1945-1979,
pod redakcją Leszka Rybickiego, w opraco
waniu zespołu: Andrzej Fac, Leszek Ry
bicki, Małgorzata Smyl.
Książka wydana w ramach „Biblioteki
Gdańskiej” przez wydawnictwo słowo/obraz
terytoria w roku 2007. Nie dość, że rzeczy
wiście niezbędna w każdej gdańskiej biblio
tece, to jeszcze - jak zwykle u tego wydawcy
- przepięknie wydana...
oraz:
„Archiwum Państwowe. Przewodnik
po zasobie do 1945 roku”, w opracowaniu
Czesława Biernata, wydawnictwo APG
z 1992 roku. Wydawać by się mogło, że jest
to wyłącznie bardzo specjalistyczny zbiór
informacji o zasobach gdańskiego archi-
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wum. Rzeczywiście to jest główne zadanie
tej książki: dostarczyć korzystającym ze
zbiorów APG przejrzystego przewodnika.
I taka jest ogromna rola tej książki. Ale
dzieło to - proszę mi wierzyć - można rów
nież czytać, jak pasjonującą „powieść”
0 dziejach Gdańska i Pomorza Gdańskiego.
Wystarczy tylko wczytać się w krótkie
opisy poszczególnych zbiorów akt, w ich
krótkie historie, by wyczytać nawet z nich
przebogatą Historię Gdańska, pełną zakrę
tów i niespodziewanych zwrotów, pełną zda
rzeń „zwykłych” i „nadzwyczajnych”, histo
rii drobnych i wiekopomnych wydarzeń.
Doprawdy fascynująca lektura!
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Gdańsk w literaturze

Irena Fabiani-Madeyska, „Odwiedziny
Gdańska w XIX wieku”
Książka wydana w roku 1957 przez
Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Zawiera
fragmenty XIX-wiecznych relacji podróż
ników, którzy odwiedzili Gdańsk. Książka
powszechnie znana i często przywoływana.
Zawiera relacje i wspomnienia polskich
żołnierzy internowanych w twierdzy Wisłoujście, naukowców, handlowców, arty
stów, którzy przekazują swoim czytelni
kom obraz Gdańska najciekawszy, bowiem
miasta widzianego z nieco pobocznej per
spektywy, jego codziennego życia, cieka
wostek i zadziwień. Często znajdujemy tu
opisy i obrazy, których trudno by szukać
w uczonych księgach akademików.
Książka wydana pól wieku temu i od pół
wieku domagająca się mocno uzupełnionego
1 rozszerzonego „wznowienia”. Brak nam
dobrze opracowanych relacji naocznych
świadków, dzienników podróży, listów roz
proszonych po licznych pismach literackich
Europy. Tych relacji jest, jak wiemy, bar
dzo dużo. O Gdańsku w XVIII, XIX i XX
wieku pisali odwiedzający Gdańsk wę
drowcy z całej Europy i zza Atlantyku.
Znakomita część tych relacji była publiko
wana. Marzy mi się dzień, w którym ukaże
się gruby tom (a zapewne nawet kilka) rela
cji z gdańskich peregrynacji. Jestem pe
wien, że będzie to wielki hit książkowy!

Bibliografia od roku 997 do dzisiaj
pjty 1945-'979
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Donald Tusk, Wojciech Duda, Grzegorz
Fortuna, Konrad Nawrocki, „Był sobie
Gdańsk”
Nie, to nie po to, by podlizać się Redak
torowi „30 Dni” wymieniam tę książkę.
Pierwszy album z serii „Był sobie Gdańsk”
jest bowiem dla mnie czymś, co można by na
zwać kamieniem milowym na naszej wspól
nej drodze do Gdańska/Danzig/Dantzig. Na
drodze do odkrywania i przyswajania wielo
kulturowej historii naszego miasta. Po uka
zaniu się pierwszego tomu serii nic już nie
było takie samo. Pamiętam niepokój autorów
o to, czy uda się sprzedać cały nakład, nieta
niej w końcu księgi. I moją satysfakcję, gdy ►
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często niektórzy z moich przyjaciół czytelni
ków w przyjazny sposób mi wytykają: „Czy
ty, Abramowicz, zawsze musisz pisać ile
wtedy kosztowało jajko, albo jaka była wtedy
pogoda?”. To wszystko rzeczywiście znala
złem w albumie Tuska & Co.: i pogodę, i to,
jak ludzie się ubierali, uliczny ruch, pryzmy
śniegu, kwiaty na balkonach, zakochanych
w parku, kawiarniane towarzystwo... Zwykły
świat, który minął, ale jakoś przecież trwa.
Dla mnie było to w podwójny sposób ważne.
Po pierwsze dlatego, że dzięki takiemu wnik
nięciu w historię sam lepiej zacząłem ją rozu
mieć i chyba lepiej ją opowiadać. Z drugiej
strony zdjęcia z dawnego Gdańska wypeł
niły pustkę w moim rodzinnym archiwum.
W moim domu nie ma albumów ze zdjęciami
dziadków, wujów, ciotek, nie ma fotografii
pradziadka na wywczasach, czy prababci na
spacerze w parku. Nasze zdjęcia spłonęły
w Powstaniu Warszawskim, w pożarze
Chełma Lubelskiego podczas Rzezi Wo
łyńskiej, w zbombardowanym Lublinie.

Lukę po moim własnym dziadku z carskiej
armii zaczął wypełniać portret czyjegoś, tu
tejszego dziadka, choćby i z Wehrmachtu...
W tym moim wrastaniu w Gdańsk bardzo po
mógł, bo utwierdził we wcześniejszym posta
nowieniu bycia stąd, album Tuska. A później,
to już było z górki: kwartalnik „Był sobie
Gdańsk”, „30 Dni”, dziesiątki artykułów,
książka, jedna, druga...
Nie przesadzam, gdy mówię, że wagi albu
mu „Był sobie Gdańsk” nie da się przecenić.
Bo, niezależnie od takich emocjonalnych
wrażeń, jak moje, książka ta jest realnym
mostem, który pozwala nam przejść nad
przepaścią między Danzig a Gdańskiem.
Dzięki takim książkom, jak „Był sobie
Gdańsk” historia naszego miasta znów może
być postrzegana jako nierozłączna ciągłość,
a my sami (ja w każdym razie na pewno!) mo
żemy poczuć się na równi obywatelami tam
tego Danzig, jak i tego Gdańska. Ich bin ein
Danziger - czy to się komu podoba, czy nie. ■

Prywatna „Biblioteka Gdańska"

jakiegoś potwora, do którego otwartej pasz
czy koniecznie trzeba wsunąć trochę drżącą
ze strachu rękę. W złoceniu patrycjuszowskich kamienic i krętych, ciemnych zaułkach.
W nazwach ulic przywołujących przeszłość
cechową i dumę: Ław Chlebowych, Konwi
Mlecznych, ale też Powroźników, Kowaczy,
Kotwic i Ducha Świętego”. Na krótko przed
śmiercią pytana, dlaczego nie ma zamiaru
przyjechać do Gdańska, autorka odpowie
działa Leszkowi Szarudze, swemu synowi,
„Bo tego miasta już nie ma”.

mogłem powiedzieć: „A nie mówiłem?”, gdy
cały nakład rozszedł się błyskawicznie
i trzeba było robić dodruk. Był to dowód na
to, że my, gdańszczanie potrzebowaliśmy
tych obrazów, tych zdjęć i zawartych w nich
opowieści. Dzięki tej książce mogliśmy ina
czej spojrzeć na historię naszego miejsca na
globusie. Już nawet nie o to szło, że mieliśmy
namacalne dowody wielobarwności (choć na
czarno-białych fotografiach) życia w Gdań
sku przed II wojną, przed I wojną i wcze
śniej. Wartość tego albumu polegała przede
wszystkim na tym, iż po raz pierwszy ujrzeli
śmy taką wielość obrazów z przeszłości
Gdańska, ale tej historii „zwykłej”, miasta
widzianego z perspektywy przechodnia, a nie
poprzez „mędrca szkiełko i oko”. Dla mnie to
było wielkie odkrycie, choć przecież już
wcześniej dobrych parę lat „grzebałem się”
w gdańskich dziejach. Zobaczyłem zwykłych
ludzi na zwykłych ulicach w zwykłych sytu
acjach. Zobaczyłem! Zobaczyłem to, co za
wsze mnie fascynowało: potoczność. To, co

WOJCIECH DUDA - redaktor naczelny „Przeglądu Politycznego”,
współautor albumów „Był sobie Gdańsk”
oja „Biblioteka Gdańska” ma kilka tość. Skandalem trzeba więc nazwać nie
kręgów i wielu bohaterów. Książki, obecność tych wspomnień na półkach na
które składają się na ten gdański szych księgarń (jedyne polskie wydanie tłu
„Wspomnień...”, autorstwa ks.
kanon często idą parami, lecz - jak to maczenia
bywa
w życiu - podlegają też weryfikacji, a nawet Tadeusza Kruszyńskiego, ukazało się pięć
rewolucyjnym przewartościowaniom. Tu dziesiąt lat temu!).
wymienię kilka punktów stałych.
Drugą relację spisała Maria Kurecka
Zacznijmy od książek, które czerpią peł (1920-1989), tłumaczka Manna i Hessego
nymi garściami z samej materii pamięci. To (przełożyła między innymi „Doktora Faurelacje dwóch kobiet. Pierwszą spisała stusa” i „Grę szklanych paciorków”, wraz
Joanna Schopenhauer („Gdańskie wspo z mężem Witoldem Wirpszą). Podobnie jak
mnienia młodości”), matka Artura, którą Joanna Schopenhauer także Kurecka skre
uznalibyśmy za lewicującą intelektualistkę śliła swoje wspomnienia pod koniec życia, da
z zamożnej rodziny, gdyby dzisiaj żyła w jed leko od miasta swojej młodości, bo na emigra
nym z krajów Unii Europejskiej. Pod koniec cji w Berlinie Zachodnim. Jej „Niedokoń
XVIII wieku należała do grona tych, którzy czona gawęda” opowiada o Wolnym Mieście
sadzili symboliczne drzewka wolności w nie Gdańsku z lat 1921-1939. Ten portret miasta
mieckich miasteczkach na wieść o rewolucji składa się z dziesiątków obrazów, które pa
w Paryżu. W swym pamiętniku opisuje dzie mięć przechowała przez lata.
Pisze: „Wstaje miasto. Wolne miasto.
cinne i młodzieńcze lata w Gdańsku. Gdańsk
był wtedy częścią Zachodu, powiązaną W dostojności swojej gotyckiej i renesanz Rzeczpospolitą Obojga Narodów wieloma sowo-barokowym przepychu. W dźwięku
związkami, a jednocześnie oknem Korony dzwonów niezliczonych swoich kościołów
Polskiej, patrzącej na ten Zachód od kilku i niepowtarzalnych zapachach słonej wody,
set lat. W rozpadającej się Rzeczpospolitej smołowanych, słońcem nagrzanych desek,
musiało coś fascynować gdańskich kupców. świeżo parzonej kawy i kwaśno dymiących
Po zatargach i buntach w przeszłości jakby cygar. W różnorodności kamiennych przedpojęli, że wraz z upadkiem tego dziwnego proży - sławetnych »Beischlagów«, na które
kraju (starożytna demokracja z obieralnym wspiąć się można po paru schodkach, zawsze
królem) ginie w Europie niedoceniana war zakończonych potężnymi kulami albo łbem

M

RTt] 30dni

Mieczysław Abramowicz

Dalej trzeba wyróżnić koniecznie „Pol
ski Gdańsk” Mariana Pelczara. Napisany
w pośpiechu, o czym wspomina sam autor,
krótko po wojnie i wydany w 1947 roku
przewyższa wszystko, co napisano później
0 naszym mieście w kręgu historyków.
Mistrzowski esej. Pisany bez nienawiści,
choć na zamówienie. Mówi o Gdańsku, o pol
skim Gdańsku, „bo Gdańsk nigdy nie prze
stał być polski, choć były okresy, kiedy wy
łącznie niemal język niemiecki rozbrzmie
wał na jego ulicach”. Zaś w innym miejscu
autor dodaje: „Dzieje Gdańska obejmują ja
sne i ciemne okresy. Nauka dąży do pozna
nia prawdy. I można i należy podkreślić
fakt, że tej prawdy i jej poznania Polacy nie
lękają się i lękać się nie mają powodu. My
nie potrzebujemy niczego, co z przeszłością
tych ziem jest związane ani ukrywać, ani
przemilczać”.
Jak Dublin ma Joyce’a, Triest - Svevo
1 Magrisa, Wiedeń - Rotha i Doederera, tak
Gdańsk ma Grassa. Pisząc „Blaszany bębe
nek”, autor widział Gdańsk tak duży i tak
mały, że wszystko, co na tym świecie się wy-
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darza lub mogłoby się wydarzyć, wydarzyło
się lub mogło się wydarzyć w Gdańsku.
Grass uczynił z gdańskiego kosmosu model
i porządek świata. I nadał mu nieśmiertel
ność. Pamiętam do dzisiaj wrażenie pierw
szej lektury: uczucie zaczarowania, fizyczną
wręcz obecność ludzi i przedmiotów, spraw,
którymi żyją. Potęga pisarskiej wyobraźni
wskrzesiła z popiołów prawdziwe miasto.
Po latach odnalazłem wszystkie te wrażenia
i tropy w Grassowskiej autobiografii „Przy
obieraniu cebuli”, która pozostaje tyleż
rozrachunkiem, ileż hołdem złożonym mia
stu nad Motławą.

Tej prozie sekundują dokonania współcze
snych pisarzy, takich jak Paweł Huelle
i Stefan Chwin. Pierwszemu jestem dozgon
nie wdzięczny za niekończącą się rozmowę
o Gdańsku, którą rozpoczął przed blisko trzy
dziestu laty, pisząc „Weisera Dawidka”,
a potem wspaniałe „Opowiadania na czas
przeprowadzki”, czy ostatnie „Opowieści
chłodnego morza”. Drugiemu winien jestem
słowa uznania za „Krótką historię pewnego
żartu” i niektóre partie „Hanemanna”,
w których odnalazłem wszystko, co składa się
na wielką literaturę. ■
Wojciech Duda

Nh|e najmocniejsze typy
TADEUSZ T. GŁUSZKO - publicysta historyczny, malarz
siążki, które najmocniej rozbudziły stronami rodziców i dziadków, które nam
moje zainteresowanie Gdańskiem wyrwało bezbożne imperium rosyjskie.
i tym samym wpłynęły na pełniejsze Tamtej idyllicznej krainy nie znałem, nato
miast własne podwórko z bardzo szeroką
utożsamianie się z tym miastem, to między
innymi „Wspomnienia gdańskiego bówki” okolicą miałem na co dzień za oknem.
Brunona Zwarry, „Historia Gdańska” pod
Zwarra chyba pierwszy pokazał mi
redakcją Edmunda Cieślaka, „Odwiedziny
Gdańska w XIX wieku” Ireny Fabiani- Gdańsk jako miejsce zamieszkiwane przez
Madeyskiej, albumy „Był sobie Gdańsk” zwyczajnych Polaków i Niemców w czasach
wiadomo kogo i Błażeja Śliwińskiego bardzo niezwykłych. Są trochę dobrzy i tro
„Pomorze Wschodnie w okresie rządów chę źli po obydwu stronach: chwilami jedni
księcia polskiego Władysława Łokietka trochę bardziej, inni mniej. Chociaż tę opo
wieść spisał w Polsce Ludowej, nie zatrąbił
w latach 1306-1309”.
w tutkę peerelowskiej antyniemieckiej pro
W latach mojego dzieciństwa i wczesnej pagandy i to zadecydowało, że do dzisiaj
młodości Gdańsk sprzed 1945 roku traktowało traktuję ją jako kopalnię wiedzy o między
się jako przeflancowane na słowiański brzeg wojennym i wojennym Gdańsku, z której
Bałtyku siedlisko niemczyzny - było ono nie można czerpać garściami wątki do rozwija
tylko obce kulturowo, ale jeszcze budziło uza nia nowych opowieści (a i powieści literac
sadnioną odrazę. Taką postawę ukształtowały kich pewnie również). Szkoda, że Zwarra
makabryczne doświadczenia ostatniej wojny jest bodaj jedynym gdańszczaninem przed
oraz antyniemiecka publicystyka przełomu wojennej daty, który spisał tak obszerne
XIX i XX wieku (zresztą odwieczny wróg nie i bogate w fakty wspomnienia.
był nam dłużny). Zaraz po wojnie słowo
„Historia Gdańska” pod redakcją Ed
Niemiec pisało się małą literą, czemu nawet
munda Cieślaka nie tylko przybliża mi tysiąc
trudno się dziwić.
Wzniesiony na miejscu spalonego w 1945 letnie dzieje miasta i dużej części Pomorza, ale
roku Danziga polski Gdańsk stał się w pew również odsyła do wielu źródeł i opracowań.
nym sensie oderwaną od lokalnej tradycji Poza bodaj jednym autorem, który nie skrywa
dzielnicą mieszkaniową, do której zakwate niechęci do odwiecznego wroga zza węgła
rowano ludność z całej Polski. W nowej rze (ostatecznie spisywano „Historię” - jak i dzie
czywistości nasi rodzice i dziadkowie żyli ło Zwarry - w niełatwych latach „minionych”),
tradycją wyniesioną z rodzinnych stron. inni budzą moje zaufanie. Uważam jednak, że
My, urodzeni już tutaj, nie bardzo umieliśmy pewne artykuły warto napisać jeszcze raz, bo
ją od nich przejąć, bo tutaj spotkało się wiele nauka dostarcza nowych odkryć i wiele faktów
tradycji na raz i podświadomie wszystkie widzimy szerzej, bądź zupełnie inaczej niż
jakoś fascynowały. Nasi rodzice mogli pozo przed trzydziestu-dwudziestu laty. Korzys
stać do śmierci kresowiakami, warszawia tam często z tej pracy.
kami i kim jeszcze, ale my - nie. Podświa
„Odwiedziny Gdańska w XIX wieku”
domie szukałem w tym mieście kei, na którą
mógłbym zarzucić cumę i poczuć się wresz Ireny Fabiani-Madeyskiej ukazują mi miasto
cie u siebie, zamiast tęsknić za baśniowymi i jego szeroką okolicę oczami polskich podróż- ►
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ników, ziemian, kuracjuszy, niespokojnych
duchów, oficerów powstania listopadowego in
ternowanych w twierdzy Wisłoujście, publicy
stów związanych z warszawskimi periodykami
i innych - różne typy autorów i różne spojrze
nia. XIX wiek to czas narodzin nieodłącznie
związanego z Gdańskiem nadbałtyckiego ku
rortu Ostsee-Bad-Zoppot, któremu FabianiMadeyska poświęca niemało miejsca - wystę
puje pod nazwami: Soboty, Copoty, Sopot.
Prowadzeni jesteśmy także na Żuławy, gdzie
skreślono piękne obserwacje o kondycji tam
tejszych rolników, którym niejeden polski
szlachcic nie dorastał do pasa majątkiem
i obyciem. I tutaj są odsyłacze do źródeł
i opracowań, sięgając po nie możemy zapusz
czać się na bardzo ciekawe wycieczki.
Albumy „Był sobie Gdańsk” (zwłaszcza
tom pierwszy z roku 1996) dały to, na co od lat
czekała rzesza powojennych gdańszczan.
Autorzy i wydawcy pozwolili nam zobaczyć
miasto, jakie było kiedyś, a przed którego ob
razem długo nas chroniła cenzura PRL (do
piero w 1987 roku Biblioteka Gdańska PAN
mogła wydać bardzo dobrze przyjęty nieduży
album „Fotografie dawnego Gdańska”).
Najciekawsze w albumach „Był sobie...” są
zdjęcia pokazujące życie codzienne gdańskiej
ulicy. Dawni fotografowie zatrzymali w pa
mięci kliszy wizerunki gdańszczan żyjących
tutaj z dziada pradziada, którzy zapewne nie
byli w stanie pomyśleć, że ciągłość pokole
niowa zostanie w tym miejscu przerwana.

Nie mogę się nadziwić, że w marcu 1945 roku
coś tutaj urwało się na zawsze. Ale nie
wszystko odeszło w niebyt! Miasto spłonęło,
nastąpiła wymiana ludności, to fakt, ale prze
trwał republikański duch tego miejsca! Dużą
wartością albumów są dobrze przygotowane
podpisy pod zdjęciami, które nierzadko mają
charakter miniopowieści. Mam dużo szacunku
dla autorów, że potrafili zachować dystans
mędrców wobec podziałów podsycanych tutaj
do roku 1939 przez Berlin i Warszawę i iskrzą
cych gdzieniegdzie do dzisiaj.
Do rzędu książek ważnych dla budowania
mojej tożsamości gdańskiej dołączam wy
daną w 2003 roku pracę profesora Błażeja
Śliwińskiego „Pomorze Wschodnie w okre
sie rządów księcia polskiego Władysława
Łokietka w latach 1306-1309”. Autor lansu
je nowe spojrzenie na zagadnienie zajęcia
Gdańska i Pomorza przez Krzyżaków.
Zdejmuje Polaków i Zakon z zajmowanych
dotąd skrajnych biegunów bieli i czerni
i sprowadza do wspólnej naszemu gatunkowi
strefy szarości, w której ostateczne fakty pozo
stają niezmienione, ale szlachetność i podłość
przestają przysługiwać z definicji tylko jednej
stronie. Ta praca pomaga mi stawać w pokorze
wobec wydarzeń historii; zachęca do silniej
szego zaangażowania w poszukiwanie ich
przyczyn zamiast lekko o nich wyrokować,
z założeniem, że sprawiedliwymi, szlachetnymi
i oszukiwanymi jesteśmy wyłącznie my. ■

Stefan Chwin
HANEMANN
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Tadeusz T. Gluszko

Na pierwszym miejscu Grass
PAWEŁ HUELLE - pisarz, eseista, dramaturg
a pierwszym miejscu wymieniłbym Nie było to łatwe, bo ciążyła nad tym
krótką powieść Grassa - „Kot i mysz” wszystkim niemiecka zbrodnia, ich wina,
wydaną po polsku dość wcześnie, nasz lęk. Ale bohater „Kota i myszy”,
Joachim Mahlke, też robi rzeczy dziwne:
w latach sześćdziesiątych, w pięknym tłuma
z zatopionego polskiego minowca wydo
czeniu Państwa Naganowskich.
Istotą tej powieści jest próba uchwyce bywa polskie odznaczenie wojskowe i za
nia najgłębszego punktu tożsamości kłada je sobie, idąc do szkoły w... 1940 roku.
utraconego miasta, Gdańska „w którym
Na drugim miejscu wymieniam cały cykl
wszystko się zaczęło” dla Grassa. Okazuje
się, że tym ukrytym, najistotniejszym ele albumów - „Był sobie Gdańsk”. Jego nie
mentem jest... polskość. Polskość zato przemijająca wartość polega na pionierskim
piona (przez historię, nazizm, wojnę, ger - wówczas - przywróceniu wizualnej pa
manizację), ale - dla Grassa - stanowiąca mięci dawnego Gdańska. Tego sprzed bru
niezbywalny element jego Gdańska. natnej, wojennej i powojennej (komuni
Polskość, która stanowiła też część historii stycznej) opresji.
rodzinnej pisarza - jak wiemy. To trochę
Jak wyglądała główna pierzeja Wrzesz
tak, jakby w Rzymie republikańskim zna cza (dziś Grunwaldzka), jak wyglądał zakład
leźć grobowce Etrusków. Moje pokolenie kąpielowy w Brzeźnie, jak wyglądała żywa poznało ten stan fascynacji „zatopionymi morsko i handlowo - Motława? Te i tysiące
śladami” niejako w drugą stronę - odczy innych, podobnych pytań znalazło odpo
tywaliśmy ślady niemieckie Gdańska wiedź w cyklu wspomnianych albumów.
wbrew szkole i oficjalnej propagandzie. Przekonywującą, działającą na zmysły i wy-
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obraźnię, ucinającą bzdury opowiadanie
przez niektórych polskich powojennych ar
chitektów Gdańska. Można zaryzykować
tezę, że ów cykl albumów stał się dla wielu
rodzin współczesnych gdańszczan swoistą
Księgą ich miasta, opowieścią o Ziemi, do
której przybywali po 1945 roku, o jej nie
znanym obliczu.

Nie sposób zapomnieć o „Hanemannie”
Stefana Chwina. Jest w tej powieści kilka
pięknych scen, pośród nich spis opuszczo
nych przez dawnych, niemieckich właścicieli
przedmiotów, które czekają na nowych, pol
skich właścicieli. To najlepszy bodaj w pol
skiej literaturze skrót tamtej, historycznoegzystencjalnej sytuacji. Polacy, którym za

brano wszystko, nigdy nie powinni odczu
wać dyskomfortu z powodu przejęcia nie
mieckich mieszkań, czy właśnie - rzeczy w Gdańsku. Ale towarzysząca temu dwu
znaczność i cała siatka skomplikowanych
uczuć jest ważnym, trwałym osiągnięciem
„Hanemanna” - Chwina. ■
Paweł Huelle

Książki, które kształtowały tożsamość
ANDRZEJ JANUSZAJTIS - profesor, znawca dziejów Gdańska, Honorowy Obywatel Miasta
ieszkańcy przedrozbiorowego Gdań
ska byli w większości protestantami.
Religia odgrywała w ich życiu ważną
rolę, ważniejszą niż dziś. Tożsamość
szczan kształtowała się w kościele i w szkole.
Podstawą nauki, prowadzonej z reguły w ję
zyku łacińskim było Pismo Święte, którego
treść przerabiano bardzo dokładnie. Drugim
elementem były teksty rzymskich klasyków:
Listy Cycerona, poezje Wergilego i Owi
diusza, sztuki Terencjusza itp. Nie na darmo
mógł Charles Ogier, przebywający w Gdań
sku w latach 1635/1636 zapisać, że czuł się jak
w starożytnym Lacjum. Dla każdego wy
kształconego mieszkańca Gdańska sentencje
łacińskie na kościelnych ołtarzach, epitafiach
i na monumentalnych budynkach były zro
zumiałe i bliskie. Trzecim źródłem, dos
tępnym raczej dla dorosłych, była polityka ustrój miasta i aktualne wydarzenia w Rzecz
pospolitej i w świecie. Znakomitą ilustracją
ówczesnej świadomości gdańszczan jest
fasada Złotej Kamieniczki (dziś na skutek
błędu konserwatorskiego oślepiająco białej).
Ideowa treść jej wystroju, łącząca w sobie
elementy religii i historii: antycznej i no
wożytnej, dla nas wymagająca wielu wy
jaśnień, dla dawnych gdańszczan była cał
kowicie zrozumiała - czytali w niej jak
w otwartej księdze.

M

Ważną kategorię stanowiły książki doty
czące Gdańska. Tutaj na pierwszy plan wy
bija się monografia „Historyczne opisanie
miasta Gdańska” („Der Stadt Danzig
Historische Beschreibung”) Rajnolda Curickego, wydana w 1687 roku w Gdańsku
i Amsterdamie. Gdańszczanie, których było
stać na zakup drogiej księgi, czerpali z niej hi
storyczne i bieżące wiadomości o mieście,
jego historii i najważniejszych budowlach.
Historii Polski mogli się uczyć się z dzieła
Pastoriusza z 1641 roku „Florus polonius”.
W księgarniach i na stoiskach w Dworze
Artusa stały do dyspozycji także książki za
graniczne. Zasoby książek pomnażano zaku
pami na aukcjach. Obok słynnej, założonej
w 1596 roku Biblioteki Rady - dzisiejszej

Biblioteki Gdańskiej PAN, były w mieście
księgozbiory prywatne, nieraz bardzo bogate.
Biblioteka Rosenberga liczyła 22,5 tysiąca to
mów,
gdań Uphagena - 23 tysiące. Ówczesny
Gdańsk był największym w Polsce ośrodkiem
wydawniczym. Drukowane tutaj książki
w większości trafiały do tutejszych odbior
ców. Do tego od 1619 roku dochodziły gazety:
gdańska „Wöchentliche Zeitung” była szóstą
regularną gazetą w Europie! W XVIII wieku
zaczęły przenikać z Zachodu idee Oświecenia,
pod koniec wieku - wielkiej rewolucji francu
skiej i tzw. okresu burzy i naporu (Sturmund Drang). Rozczytywano się w Wolterze
i Diderocie, popularnością cieszyły się dzieła
Klopstocka, Goethego i Schillera.
XIX wiek przyniósł wielkie zmiany.
Upadek Polski, wojny napoleońskie, nowy
porządek w Europie, a obok tego wielka re
wolucja przemysłowa zmusiły do reformy
szkolnictwa. Zaczęło się odchodzenie od kul
tury klasycznej, łacinę wyparły języki naro
dowe, rozwarstwiło się społeczeństwo, zróżni
cowały lektury. Inne książki kształtowały toż
samość niemieckich gdańszczan, inne pol
skich. Typowo gdańskie były takie dzieła jak
„Gdańskie wspomnienia młodości” (w ory
ginale: „Jugend- und Wanderbilder”) Joanny
Schopenhauerowej, opowiadania E. T. A. Hofmanna, dramaty historyczne Z. Wernera,
A. Blecha i wiele innych. Romantyczny zwrot
do przeszłości i ludowej baśni zaowocował
zbiorami legend W. J. Tettaua i A. H. Temmego, E. L. Garbego, później także F. A.
Brandstättera i P. Behrenda. Wzruszały
gdańszczan poezje romantyków, takich jak
np. Joseph Eichendorff i jego napisana
w Gdańsku powieść „Z życia nicponia”
(,,Aus dem Leben eines Taugenichts”).
Na przełomie wieków XIX i XX popular
ność zdobyły gdańskie opowieści Walthera
Domanskv’ego, wspomnienia takich gdańsz
czan jak J. Trojan, M. Kiesewetter i nasycone
lokalną emocjonalnością dramaty M. Halbego. W okresie międzywojennym doszły do tego
pisane w dialekcie (tzw. piacie) felietony Fritza Jaenickego, którego można nazwać gdań

skim Wiechem. Polakom bliższe były „Flis”
Klonowica, „Pan Tadeusz” Mickiewicza, „Pa
nienka z okienka” Deotymy, „Krzyżacy”
Sienkiewicza (pierwsze wydanie ukazało się
w Gdańsku!), niesłusznie dziś zapomniany po
emat Wiktora Gomulickiego „Pieśń o Gdań
sku” i również poświęcony naszemu miastu
wiersz Or-Ota „Przypomnij Gdańsku”.
Nie czas ani miejsce, by pisać tu - nawet
skrótowo - historię gdańskiej literatury, więc
przejdę do tego, co łatwiejsze: wyliczę książki,
które wpłynęły na moją tożsamość „gdańsz
czanina z wyboru”. Na pierwszym miejscu
muszę postawić poznane w wojennym i powo
jennym Lublinie wspaniałe dzieło Jana
Kilarskiego „Gdańsk”, wydane około roku
1937 w cyku „Cuda Polski”. Mimo że dziś
wiem więcej i zauważam niektóre słabości,
uważam je za wręcz wzorowe, jeśli chodzi
o przedwojenny Gdańsk, oglądany oczami
Polaka, opisany bogatym językiem i zilustro
wany mistrzowskimi zdjęciami Jana Bułhaka.
Drugą pozycją, z której się uczyłem, był
przewodnik „Gdańsk, miasto nasze” z 1947
roku, również Kilarskiego. Do moich mi
strzów zaliczam też autorów monografii
„Gdańsk” z roku 1959 - Jerzego Stankie
wicza i Bohdana Szermera i prof. Marię
Bogucką, której pracę „Gdańsk jako ośro
dek produkcyjny w XIV-XVII w.”, wydaną
w 1962 roku uważam za jedno z najważniej
szych źródeł do dziejów gdańskiego rzemio
sła. Z dalszych pozycji tego typu nie sposób
pominąć monografii z 1970 roku „Gdańsk,
jego dzieje i kultura”, której redaktorem
był niezapomniany Franciszek Mamuszka, ze
świetnym rozdziałem Mariana Pelczara o kul
turze dawnego Gdańska - chyba najlepszą
syntezą, jaka dotąd na ten temat powstała.
W wykazie książek, które kształtowały
moją gdańską tożsamość pominąłem og
romną literaturę niemiecką, z której cały
czas korzystam, zachowując jednak kryty
cyzm i sprawdzając w dokumentach wszys
tko, co budzi wątpliwości. Im więcej wiem, ►
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tym łatwiej mi przychodzi oddzielenie przy
słowiowej plewy od ziarna. Prace niemiec
kich autorów, nawet wybitnych, dość często
grzeszą nacjonalizmem i bezkrytycznym
podejściem do błędnych stwierdzeń daw
nych historyków. Z reguły pomija się
w nich powojenne osiągnięcia polskich ba
daczy, albo zalicza wysuwane z nich wnioski
do mitów, co z kolei chętnie powtarzają nie
którzy nasi autorzy, zwłaszcza młodsi. Jak
wiadomo najłatwiej uzyskać rozgłos (ale nie
uznanie!), negując osiągnięcia poprzedni
ków i nie dając nic w zamian. „Zwykły to los
nowych prawd: rodzić się jako herezje, gi

nąć jako przesądy”. Nauka musi iść na
przód, ale prawdziwy rozwój polega na syn
tezie dokonań.
Na koniec parę słów o współczesności.
Ostatnio obserwujemy znaczny wzrost zain
teresowania dawnym Gdańskiem. Duża w
tym zasługa takich autorów jak Stefan
Chwin, Paweł Huelle i Jerzy Samp. Wśród
dzisiejszych gdańszczan, zwłaszcza młodych,
znaczną popularnością cieszą się książki
Giintera Grassa. Ważną funkcję popularyza
cyjną i opiniotwórczą pełni czasopismo „30
Dni”. Może warto pomyśleć o zwiększeniu

Czytajmy niemieckich autorów
BASIL KERSKI - redaktor naczelny Magazynu
Polsko-Niemieckiego „Dialog”, Berlin-Gdańsk
olska opinia publiczna intensywnie Zernack żywi wiele sympatii. Niestety,
śledzi prace obcojęzycznych nau książka ta - której znaczenie porównałbym
kowców na temat polskiej historii. z „Bożym igrzyskiem” Daviesa, nie spotkała
się w Polsce z szerszym zainteresowaniem.
Pochlebiają nam szczególnie osiągnięcia
Klaus Zernack to nie tylko znaczący inte
anglojęzycznych i francuskich historyków.
lektualista,
ale także pedagog, promotor prac
Norman Davies, Daniel Beauvois czy Timothy
tak
wybitnych
niemieckich historyków młod
Snyder docierają swoimi książkami do sze
szej
generacji
zajmujących
się losami Polski,
rokiego kręgu czytelników w Polsce. Niestety,
znających
znakomicie
język
i kulturę polską,
nadal ignorujemy rewolucyjne wręcz prze
jak
Michael
G.
Müller,
Andreas
Lawaty,
sunięcia, jakie nastąpiły w ostatnich latach
Hans-Jürgen
Bömmelburg,
Peter
Oliver
w niemieckiej historiografii zajmującej się
Loew czy Markus Krzoska.
Polską i Europą Środkową.
Pod opieką profesora Zernacka powstała
Na szczególną uwagę Polaków zasługuje
kilka
lat temu obszerna monografia Petera
działalność profesora Klausa Zernacka oraz
Olivera
Loewa o kulturze pamięci w Gdań
jego uczniów. Klaus Zernack wyprowadzi!
sku
od
czasów
aneksji miasta przez Prusy
niemiecką historiografię z kulturowego auty
do
dzisiejszej
III
Rzeczpospolitej. Ta, opu
zmu, zaczął w latach pięćdziesiątych badać
blikowana
w
2003
roku
w języku niemieckim
losy Brandenburgii, Prus i Niemiec w kontek
analiza
dyskursów
tożsamościowych
miasta,
ście relacji polsko-niemieckich, uwzględniając
jest
jedną
z
najważniejszych
książek
histo
czynnik polski. Jego opublikowana w 2000
rycznych
o
Gdańsku,
które
ukazały
się
w os
roku w języku polskim monografia „Polska
i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy” to tatnich latach. Nosi tytuł „Danzig und se
jedna z najważniejszych książek powstałych ine Vergangenheit. Die Geschichtskultur
poza Polską o historii naszego narodu, o jego einer Stadt zwischen Deutschland und
specyficznej kulturze politycznej, dla której Polen” (Fibre Verlag, Osnabrück 2003).
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częstotliwości jego ukazywania się? Mam
nieśmiałą nadzieję, że jakąś rolę odgrywają
także moje książki - przede wszystkim
„Z uśmiechem przez Gdańsk” z arcydowcipnymi rysunkami Zbyszka Jujki, zbiory fe
lietonów z „Gazety Wyborczej” czy „Legen
dy dawnego Gdańska”, które starałem się
przekazać Czytelnikom w kształcie możliwie
wiernym, bliskim autentycznym przekazom.
Jeżeli jest prawdą, że w drugiej połowie ży
cia człowiek oddaje to, co wchłonął w pierw
szej połowie, to moja twórczość jest przykła
dem działania w tym kierunku. ■
Andrzej Januszajtis

Szkoda tylko, że do dnia dzisiejszego nie
została przełożona na język polski.
Loew jest nie tylko rzetelnym historykiem
i kulturoznawcą, lecz także wybitnym eseistą.
Świadczy o tym jego tom esejów „Gdańsk.
Między mitami” (Borussia, Olsztyn 2006),
w którym dokonuje dekonstrukcji niemiec
kich i polskich interpretacji historii miasta.
Dekonstrukcję tę Loew realizuje z bolesną
konsekwencją, pozbawiając współczesnych
gdańszczan wielu atrakcyjnych wybrażeń
o wielokulturowości miasta, o jego tradycyj
nym przywiązaniu do Polski czy wzorowej od
budowie starówki. Narracja Loewa jest po
zbawiona apodyktyczności, jest pełna subtel
nego (wręcz brytyjskiego) poczucia humoru.
Głos autora jest zdecydowany, ale skromny.
Kompetencja Loewa i jego miłość do Gdańska
budzi u czytelnika respekt, ułatwia mu przyję
cie niewygodnych historycznych interpretacji.
Ten wytrawny eseista zdaje sobie sprawę
z tego, jaki zadaje czytelnikowi ból swoją dekonstrukcją. Nie widzi jednak alternatywy
dla swojego zabiegu, ponieważ chce uchronić
gdańszczan przed fałszywą nostalgią, przed
wygodnym zagospodarowaniem się w mieście
„martwych rzeczy, martwych dusz”. Peter
Oliver Loew chce odgruzować gdańskie pole
wyobrażeń historycznych, aby na oczyszczo
nej od fałszywych mitów przestrzeni mogła
powstać nowa, mniej „narkotyczna” zbiorowa
tożsamość nowoczesnego miasta. ■

Po Jednej z trzech' '.

ośród książek kształtujących gdańską
62
tożsamość, które warto, a wręcz - na
leżałoby - przeczytać wyróżniłbym
trzy kategorie - powieść, pamiętnik i książkę
SŁAWOMIR KOŚCIELAK - doktor, adiunkt w Zakładzie Historii Nowoży
historyczną. To trudny wybór, które - z miesz
tnej UG, kierownik studiów podyplomowych gedanistyki na tej uczelni
czących się w poszczególnych konwencjach
dzieł - umieścić na pierwszym miejscu.
Po głębokim namyśle zdecydowałem się czuje i co kto myśli o jej autorze. Nie ma bar prędzej tę powieść ustawić na swojej półce,
jednak na następujących zwycięzców w wy dziej gdańskiego utworu, który tchnąłby miło a przynajmniej raz w życiu ją przeczytać.
ścią do tego miejsca, uczył gdańskiego kodu
typowanych przeze mnie kategoriach:
Przewodnikiem po mieście nad Motławą,
kulturowego, intrygował tajemniczymi wąt
naszym
polskim pomostem pomiędzy
Najlepszą gdańską powieścią pozostanie kami, kreował magiczną przestrzeń tego miej
Gdańskiem
dawnym a tym odbudowanym
z pewnością, póki co, „Blaszany bębenek” sca i równocześnie dawał się czytać jednym
po
wojnie
z
ruin, pozostanie dla mnie paGüntera Grassa, niezależnie od tego, co kto tchem. Każdy gdańszczanin powinien czem

P

33 30dni

NASZE KSIĄŻKI

Gunter
Grass
Kot i mysz

miętnik drugiego mojego idola „gdańskości” jako takiej, Brunona Zwarry, „Wspo
mnienia gdańskiego bówki”. Jest ten pa
miętnik prawdziwą kopalnią wiedzy o Gdań
sku, historią zwykłego życia rzuconego
w niezwykłe okoliczności miejsca i czasu.
Żywy i barwny język pozwala z łatwością
przebrnąć przez wszystkie jego pięć tomów,
a lektura tej opowieści powinna wyleczyć
nas z jakichkolwiek kompleksów odnośnie
kulturowej ciągłości i więzi między prze
szłymi a obecnymi mieszkańcami Gdańska.
A kto by miał jeszcze jakieś w tym wzglę
dzie wątpliwości, niech zajrzy do prac Marii
Boguckiej jednej z ważniejszych, żyjących

jeszcze znawczyń (i znawców) historii
Gdańska epoki nowożytnej, a z jej obszer
nego dorobku wybierze łatwą w czytaniu,
lecz jakże ważką książkę „Żyć w dawnym
Gdańsku”. Książka ta przedstawia życie co
dzienne miasta potężnego, największego
w Rzeczpospolitej i największego w tej czę
ści Europy. Miasta, które było ośrodkiem
hanzeatyckim, ale zwało się także miastem
królewskim - należącym i zależącym tylko
od królów Najjaśniejszej Korony Polskiej.
Fascynacjami trzeba zarażać. To są ko
rzenie i moce przewodnie mojej fascynacji
Gdańskiem. ■
Sławomir Kościelak

Usta faktów, źyczei i załatali
ARTUR NOWACZEWSKI - poeta, krytyk literacki,
Maria Bogucka

doktor nauk humanistycznych
eotyma, „Panienka z okienka”.
Kiczowate powieścidło, które nadal
wygrywa w czytelniczych plebiscy
tach z Grassem i resztą gdańskich pisarzy.
Romansik w zasadzie ratuje jeden genialny
pomysł wykorzystujący fabularnie okienko
gdańskiej kamieniczki. Deotyma jest patron
ką wszystkich, którzy zachwycają się turys
tyczną fasadową starówką.
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_________
Die Geschichtskultur einer Stadt
zwischen Deutschland und Polen

Stefan Żeromski, „Wiatr od morza”.
Umiejętne wprzęgnięcie lokalnego folkloru
w ogólnonarodowe dzieje. Bez „Wiatru od
morza” nie byłoby kaszubskiego eposu
„Dziwne przygody Remusa” Aleksandra
Majkowskiego ani powieści historycznych
Lecha Bądkowskiego o księciu Świętopełku.
To Żeromski jest twórcą nacjonalistycznej
(ale nacjonalistycznej w sposób lokalny, nie
państwowy) opowieści o wiecznie polskim
(lub jak kto woli kaszubskim) Gdańsku za
grożonym przez wrogi niemiecki żywioł. To
narracja objawiająca się w chwilach zagroże
nia i konfrontacji; ważna dla pokolenia, które
cierpiało pod niemiecką okupacją.
Karol Olgierd Borchardt, „Znaczy kapi
tan”. Bez pamięci o II Rzeczpospolitej i o
Gdyni nie może być mowy o polskiej narracji
nad morzem. Wspaniała męska opowieść
o nauczycielu i mistrzu. Marynistyczne arcy
dzieło.
Günter Grass, gdańska trylogia („Bla
szany bębenek”, „Kot i mysz”, „Psie
lata”) . Data przetłumaczenia „Blaszanego
bębenka” na polski to punkt zwrotny w miej
scowej literaturze. Grass stał się patronem
gdańskich elit, zwłaszcza średniego pokole

nia, które urodziło się tu po wojnie. Bez
Grassa nie byłoby „Weisera Dawida” Pawła
Huellego ani „Krótkiej historii pewnego
żartu” Stefana Chwina.
Paweł Huelle, „Weiser Dawidek”.
Kreacyjna moc literatury nie polega na kata
logowaniu rzeczywistości, ale na jej twórczym
zmienianiu. Kiedy Paweł Huelle pisał
„Weisera...” ta moc była z nim. Weiser wyłaź!
Stefan Chwin, „Krótka historia pew
nego żartu”. Właśnie „Krótka historia...”
nie „Hanneman”! W zasadzie nie powieść,
ale beletryzowany esej o odkrywaniu naj
bliższej przestrzeni. Mapa wrażliwości
Chwina-pisarza i rekonstrukcja dojrzewa
nia do Gdańska. I tak naprawdę - opowieść
o niemożności przełamania poczucia obcości
w poniemieckim mieście.
Brunon Zwarra, „Wspomnienia gdań
skiego bówki”. Przedwojenna gdańska po
lonia została zdziesiątkowana podczas oku
pacji. Na szczęście ma swojego świadka.
Wojciech Duda, Grzegorz Fortuna,
Donald Tusk, seria albumów „Był sobie
Gdańsk”. Pokazały wyidealizowane miasto-całość sprzed wojennej apokalipsy.
Jego wizja jest tak urzekająca, że wielu
współczesnych gdańszczan mieszka w tym
mieście sepiowych marzeń.
Peter Olivier Loew, „Gdańsk. Między
mitami”. Szczupły tom esejów będący in
strukcją dekonstrukcji Gdańska. Loew jest
czytany, ale nie przyjmowany do wiadomo-
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Janusz Christa, „paski”. Komiksy
Christy w formie charakterystycznych „pa
sków” przez kilka dekad bawiły w popołudniówce „Wieczór Wybrzeża” kolejne poko
lenia czytelników.
Tymon Tymański i Kuiy. Są dla Trój
miasta tym, czym był kiedyś Grzesiuk dla War
szawy. Trójmiasto to yass. Także przez osa
dzone w lokalnym kolorycie teksty Tymona.
Czesław Straszewicz, „Turyści z bocia
nich gniazd”. Książka wydana przez Je

rzego Giedroycia w mrocznym roku 1953.
Z opowieści marynarzy pozostający na emi
gracji pisarz stworzył groteskową wizję stalinowsko-ubeckiej rzeczywistości. Humor
Straszewicza chwalił w dzienniku Witold
Gombrowicz (panowie dzielili kajutę na
„Chrobrym”). Druga część dylogii Stra
szewicza - „Kociołek na Ziemowita” roz
grywa się w Gdańsku.

„cmentarne krematorium i zakład śmieciarski
dzielą ze sobą przestrzeń niczym magazyny
zbudowane dla jakiejś niewidzialnej armii
Achtung! słońce już wstało do czarnej roboty”

„Janek Wiśniewski padł...”. Nie ma
wciąż udanej powieści o Grudniu ani o Sier
pniu. Pozostała piosenka...
[...]

Wojciech Wencel, „Imago mundi”.
Depresyjny poemat w dwunastu pieśniach.
Srebrzysko, Rammstein, melancholia...

Nienapisana powieść o wileńsko-pomorskiej
partyzantce „Łupaszki”. ■
Artur Nowaczewski

Sprawiły, że itożsamiem sie i Miastem
MARIA PELCZAR - doktor, dyrektor Biblioteki Gdańskiej PAN
yło i jest ich wiele, ale zatrzymam brzmiewał na jego ulicach, choć były okresy
się przy kilku tytułach, które na kiedy nie polska władza sprawowała w nim
przestrzeni mojego życia sprawiły, rządy”. Autor prowadzi czytelnika po daw
nym, historycznym Gdańsku, zatrzymuje
że zaczęłam bardziej utożsamiać się z Gdań
skiem niż z rodzinnym Krakowem, i że się przy jego zabytkach, ważnych posta
z Gdańskiem związałam całe swoje dorosłe ciach i wydarzeniach z życia Miasta, wresz
cie zatrzymuje się na gdańskiej ulicy.
życie.
Książka była dla mnie rodzajem przewod
Gdańskim „elementarzem” była dla mnie nika, skutecznie zachęcającego do poznania
bardzo ważna w naszej domowej bibliotece bogatej tradycji i przeszłości Gdańska oraz
książka Szymona Askenazego nosząca zna dowodzącego, że pierwiastek polskości był
mienny tytuł „Gdańsk a Polska”. Te utrzy w nim zawsze obecny i przetrwał mimo
mane w duchu poszanowania tradycji pol zmiennych kolei losu.
skich, ale i gdańskich, piękne szkice histoPiękno historycznego Gdańska poznawa
ryczno-polityczne, obejmujące dziesięć wie
ków zmiennych losów Gdańska, uczyły miło łam jako młoda osoba na przepięknych ryci
ści do tego wyjątkowego Miasta, a zarazem nach pochodzących z XVII-wiecznego hi
poszanowania dla jego różnorodnej, wielo storycznego opisu miasta autorstwa Rainolda Curickego, które pokazywał mój
kulturowej historii.
Ojciec dzieciom na co dzień oglądającym
Drugą książką kształtującą moje poczu Gdańsk zamieniony w morze gruzów.
cie przynależności do Gdańska była praca
Jeszcze jedna pozycja, którą wymieniam
mojego Ojca, Mariana Pelczara „Polski
Gdańsk” z 1947 roku. Pierwsze jej słowa jako ważną dla poczucia gdańskiej tożsa
brzmiały: „Ta książka mówi o Gdańsku. mości to „Gdańsk wczesnodziejowy” Sta
O polskim Gdańsku. Bo Gdańsk nigdy nie nisława Bobińskiego. Ona również towa
przestał być polski, choć były okresy, kiedy rzyszyła mi w pierwszych powojennych la
wyłącznie niemal język niemiecki roz tach wrastania w gdańską rzeczywistość.
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Książką, którą uważam za kolejną ważną
dla tożsamości gdańskiej jest niewątpliwie
pierwsza część trylogii gdańskiej Giintera
Grassa „Blaszany bębenek”. Gdańsk
przedwojenny, Gdańsk z czasów Wolnego
Miasta, Gdańsk - mała ojczyzna Grassa.
W przypadku tej książki można mówić
0 Gdańsku jako głównym bohaterze powie
ści, o Mieście, którego historia, którego ko
rzenie sięgają do kultur i obyczajowości pol
skiej, niemieckiej, kaszubskiej. Egzystują
one obok siebie, ścierają się ze sobą i nie
ustannie dowodzą, iż Gdańsk trzeba postrze
gać jako miasto wielokulturowe, zakorze
nione w historii zarówno polskiej jak i nie
mieckiej, co jednak nie powinno stanowić
źródła antagonizmów (choć stanowiło), ale
raczej winno kształtować właśnie pojęcie
tożsamości gdańskiej.
W zbliżonym duchu wskazywania różnych,
złożonych źródeł gdańskiej tożsamości utrzy
mane są książki Pawła Huelle i Stefana
Chwina. Traktuję je jako podobnie ważne
1 podobnie pomagające zrozumieć skompli
kowaną, ale jakże ciekawą i bogatą historię
Gdańska. ■
Maria Pelczar

Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska w zbiorach Bibfioteki Gdańskiej PAN
Premierowe nagranie kantat wykonywanych w kościołach dawnego Gdańska

Kantaty adwentowe zapoczątkowują cyk(f którego zafożeniem
jestprzy wróceniepamięci repertuaru niegdyś funkcjonującego
w życiu muzycznym Gdańska, a przechowywanego obecnie
w zbiorach Bibfioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.
Pfyta zawiera utwory działających na przebrnie XVII i XVIII
wieku: Johanna BaCthasara Christiana Freisficha, Johanna
Theodora Roemhifdta i Johanna Jeremiasa du Gmina, w interpretacji muzyków związanych z nurtem muzyki dawnej, absofwentów
renomowanych uczefni (nu in. Hochschufe für Afte Musik Schofa Cantorum Basifiensis), koncertujących w Pofsce i za granicą.
Nagranie zostafo zrealizowane w kościefe 00. Franciszkanów p, w. Św. Trójcy w Gdańsku, podczas Festiwalu im. Johanna Gottfieba
Gofdberga, niezwykle interesującego wydarzenia muzycznego, zainicjowanego iprowadzonego przez Afinę Rutkowską i Andrzeja Szadejko.
Płyta w cenie 25 złotych
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do nabycia w Fundacji Biblioteki Gdańskiej przy ulicy Wałowej 15
(historyczny gmach Biblioteki Gdańskiej PAN).

Kontakt: a.kubiak@wenus.bgpan.gda.pl

Jeśli plany, o których piszemy, uda się zrealizować, w najbliższych kilku latach powiedzmy do roku 2014, 2015 - w Gdańsku powstaną nie tylko nowe drogi, sta
dion i hotele, ale też cztery stosunkowo duże budynki muzealne.
Prezydent Pawet Adamowicz przedstawia swój pomyst na nową ekspozycję mu
zealną, poświęconą gdańskiemu dziedzictwu. Chciałby, by w ten sposób powstała
opowieść o historii Gdańska, skoncentrowana na fenomenie samorządności, swo
body gospodarczej i wolności, które nazywa republikańskimi cnotami obywatel
skimi dawnych gdańszczan. Koncepcja tego muzeum jest już przygotowywana,
a na jego potrzeby miałby być wzniesiony nowy gmach, którego lokalizacja me jest
jeszcze przesądzona. Jest prawdopodobne, że stanąłby na Wyspie Spichrzów nie
opodal Podwala Przedmiejskiego, jednej z głównych gdańskich arterii
O idei stworzenia Muzeum II Wojny Światowe] mówił po raz pierwszy premier
Donald Tusk w grudniu 2007 roku. Jego pełnomocnikiem w sprawie utworzenia
tego muzeum, a następnie dyrektorem nowo powołanej instytucji kultury został
profesor Paweł Machcewicz. Według wstępnych założeń muzeum ma mieć cha
rakter europejski, ma ukazywać, jak złożona jest pamięć o wojnie, która przyniosła
tak odmienne doświadczenia różnym krajom i narodom. Główne osie narracji kon
centrować się będą na „ludzkim" i społecznym wymiarze II wojny światowej Wątki
dyplomatyczne czy militarne służyć będą przede wszystkim do zarysowania tła dla
dramatycznych losów ludzi i narodów. Ekspozycja tego muzeum znajdzie się w no
wym gmachu, który stanie między kanałem Raduni i ulicą Wałową.
Nowy budynek muzealny ma również w swoich planach Muzeum Narodowe,
które na ten cel pozyskało już działkę. Znajduje się ona w kwartale ulic Rzeźnicka,
Kocurki, Żabi Kruk, Toruńska, w bezpośredniej bliskości głównego gmachu
Muzeum Narodowego, jakim jest klasztor pofranciszkański. Dzięki takiemu położe
niu możliwe będzie funkcjonalne połączenie obu obiektów (starego i nowego),
a powierzchnia muzealnych pomieszczeń ulegnie co najmniej podwojeniu.
Muzeum zachowa swój charakter muzeum sztuki, ale uzyska warunki do jej ekspo
nowania w sposób nowoczesny, przyjazny dla zwiedzających.
Od strony inwestycyjnej najbardziej zaawansowana jest budowa nowego gma
chu dla potrzeb Ośrodka Kultury Morskiej, który będzie oddziałem Centralnego
Muzeum Morskiego. Nowy obiekt stanie w miejscu budynku zwanego Składem
Kolonialnym (znajduje się przy Żurawiu, a jego rozbiórka właśnie się rozpoczyna).
Ośrodek, który zostanie zorganizowany w nowym gmachu, będzie służył celom
edukacyjnym i ochronie morskiego dziedzictwa kulturowego.
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Jak przedstawić nasze dziedzictwo, czyli
Tekst: Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

MUZEUM
HISTORII MIASTA

Do niedawna historia Gdańska służyła głównie celom propagandowym. Była czymś w rodzaju żetonu w wielkiej grze
politycznej. Snuliśmy swoją opowieść o mieście albo po to, by udowodnić, że Gdańsk był zawsze polski („Byliśmy, jesteśmy,
będziemy!”), albo wręcz przeciwnie - by udowodnić, że Gdańsk był zawsze niemiecki („Danzig bleibt deutch”).
Najwyższy czas, by zaniechać tej bezsensownej wojny propagandowej. Najwyższy czas, by uświadomić sobie, że wielokulturowość i wielonarodowość historycznego Gdańska jest jego wielką siłą. I spróbować opowiedzieć Gdańsk w ten właśnie
sposób. Dlaczego ta opowieść jest nam potrzebna? Chociażby dlatego, że bez pamięci nie ma poczucia tożsamości.

le jak miałaby być skonstruowana zbędnym warunkiem powadzenia gospodar
opowieść o Gdańsku? Nasza opowieść? czego i umożliwiały pośredniczenie wT wy
Gdańsk ma jedną z najbogatszych, ale mianie kulturowej i ekonomicznej między
i najbardziej tragicznych historii wśród miast
Polską a Europą Zachodnią w czasach nowo
obszaru nadbałtyckiego. To tu wybuchła żytnych (XVI - XVIII wiek).
II wrojna światowa, która spowodowała
Opracowania koncepcji muzeum na moją
jałtański podział Europy i tu powrstał wielki prośbę podjął się historyk, kierownik od
ruch Solidarności, który położył kres temu działu gdańskiego Instytutu Historii Polskiej
podziałowi. To tu przeładowano najwięcej Akademii Nauk, profesor Edmund Kizik.
zboża w handlu między Europą Środkowrą I profesor Kizik ostro wrziął się do roboty.
i Zachodnią, to tu działały i działają naj Przede wszystkim powołał zespół, wt skąd
większe centra obróbki bursztynu, i tu rozpo którego wreszli przedstawiciele Instytutu
częła się też misja św. Wojciecha.
Historii PAN, miejscowego środowiska mu
To wszystko jest wielkim kapitałem kultu zealniczego i akademickiego. W zespole zna
rowym, który należy wykorzystać do promo leźli się: doktor Zofia Maciakowska (historyk
cji zarówno miasta, jak i regionu.
architektury, pracownik oddziału gdańskiego
IH PAN), doktor Ewa Szymańska (historyk
Jak opowiedzieć historię miasta?
kultury materialnej i sztuki, pracowmik od
Przede wszystkim nie powinna to być hi działu gdańskiego IH PAN i Muzeum
storia Gdańska opowiedziana z perspektywy Historycznego Miasta Gdańska), magister
dziejów władz państwowych. To powinna być Wojciech Szymański (historyk sztuki i archi
historia oddolna, przedstawiona i opowie tektury, pracownik MHMG). Współpracę
dziana przez samych gdańszczan. Ukazująca zadeklarował też niemiecki uczony Peter
naszą, gdańską wizję dziejów. Musimy nadto Olivier Loew (Deutsches Polen-Institut
wt tej opowieści zapomnieć o nienawiści, za
Darmstadt). Zespół ten będzie tworzył kon
pomnieć o wrogości. Musimy zwrócić uwagę cepcję muzeum w ścisłej współpracy z zespo
przede wszystkim na pozytywne wartości łem pracowników Muzeum Historycznego
niesione przez nasze dziedzictwo.
Miasta Gdańska, którym kieruje dyrektor
Gdańsk, zgodnie zresztą ze stanem fak Adam Koperkiewicz.
tycznym, zostanie w tej narracji przedsta
Jednym z najpoważniejszych problemów,
wiony jako miasto otwarte na inne kultury, przed którym stanęli autorzy koncepcji,
tolerancyjne wyznaniowo i etnicznie. To bo było przyjęte odpowiedniej cezury czaso
wiem te właśnie cechy gdańszczan były nie wej. Od czego zacząć opowieść o mieście i na
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czym ją zakończyć. Jako że wszystko po
winno mieć swój początek i koniec. Z po
czątkiem, jak się wydaje, nie ma problemu,
propozycja profesora Kizika jest prosta zacznijmy od chrystianizacji, czyli od misji
śwr. Wojciecha. Gorzej z zakończeniem.
II wrojna światowa? Ale co wtedy zrobić
z fenomenem odbudowy, PKL, wreszcie
wolnej Polski, po wyborach samorządo
wych... Może więc jednak zakończyć na
współczesności? W tak zakreślonych grani
cach znajdzie się miejsce na okres książęcy,
pomorski, krzyżacki - Hanzy, okres staro
polski, pruski, Wolnego Miasta, II wojny
światowej, nieomal całkowite zniszczenie
miasta, wegnanie starych jego mieszkańców
oraz przybycie nowych, fenomen tworzenia
się nowej społeczności i odbudowa Gdańska.
W naszym projekcie chcemy przeprowa
dzić oś narracyjną od czasów hanzeatyckich
aż do czasów najnowszych. W tak opraco
wanym zamyśle ma to być muzeum samo
rządności, solidarności i walności ekono
micznej. Muzeum walnych obywateli. Od
strony koncepcyjnej chodzi o to, by stwo
rzyć narrację na miarę wielkiej historii mia
sta, od strony organizacyjnej w pewien spo
sób będzie się wpisywać w struktury na
szego Muzeum Historycznego. Gmach dla
tej nowTej, interesująco przygotowanej
ekspozycji, będziemy się starali wznieść na
Wyspie Spichrzów, po północnej stronie
Podwala Przedmiejskiego.
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Muzeum a gospodarka
To muzeum musi stać się miejscem, które pozwoli
zrozumieć mentalność dawnych i współczesnych obywa
teli Gdańska. Tych, dla których podstawowymi ideami
były samorządność, swoboda gospodarcza i wolność.
Przecież te republikańskie cnoty obywatelskie dawnych
gdańszczan, znajdujące swoje odzwierciedlenie w licz
nych inskrypcjach zdobiących miejskie budowle, zacho
wały aktualność i mogą nam współczesnym służyć za
wskazówkę jak należy budować powodzenie lokalnej oj
czyzny.
Przywołajmy choćby napis z Bramy Wyżynnej „Dobra najbardziej pożądane przez państwo to pokój,
wolność, zgoda”. Trzeba się także odwołać do zasad
przyjmowania prawa miejskiego (dotyczyło około 20
procent mieszkańców, mężczyzn dawnego miasta). Nie
zapominając przy tym o roli Trzeciego Ordynku, czy
pospólstwa.
Muzeum powinno wprowadzić zwiedzających nie
tylko w mentalny świat dawnych i współczesnych
gdańszczan, ale także do ich warsztatu rzemieślni
czego, kantoru kupieckiego, do stoczni i spichrzów, pre
zentując krąg przedmiotów, które wytwarzali, którymi
handlowali i którymi się otaczali. Chcemy pokazać rów
nież fenomen tworzenia podstaw ekonomicznego bo
gactwa miasta.
Muzeum w naszej koncepcji powinno spełniać rolę
miejskiego centrum edukacyjnego w zakresie kultury,
historii miasta i regionu - przede wszystkim Żuław
Gdańskich. Powinno kreować inicjatywy w zakresie
pedagogiki muzealnej adresowane do odbiorców z róż
nych grup wiekowych i o różnym stopniu przygotowania
do uczestnictwa w ofercie kulturalnej.

Muzeum odwoływać się będzie do innych ekspozycji
we wnętrzach historycznych, na przykład w Ratuszu,
Dworze Artusa i Domu Uphagena. Ekspozycja powinna
stać się także punktem wyjścia do zwiedzania zabytków
położonych poza historycznym centrum, na przykład
w Oliwie, Wrzeszczu, na Oruni.
Nowe muzeum stanowić będzie uzupełnienie dla
miejscowej oferty muzealnej, ale i konkurencję dla
innych tego typu placówek w Gdańsku, co może pobu
dzić działania innych grup inicjatywnych. Ważnym jego
celem ma być uatrakcyjnienie oferty kulturalno-turystycznej Gdańska, a w rezultacie przyciągnięcie turystów
o różnorodnych zainteresowaniach.
Takich muzeów - mieszczących się w specjalnie do
tego celu zaprojektowanych i wybudowanych obiek
tach - prawie nie ma. Szczególnie w naszym regionie.
Nawet takie miasta jak Kopenhaga, Sztokholm, St.
Petersburg, Kaliningrad, Tallin, czy Ryga nie mają no
wych gmachów muzeów historycznych. Wyjątek sta
nowi Gdynia. Gdańsk ma olbrzymi potencjał do wykre
owania najważniejszego miejskiego muzeum w regio
nie Morza Bałtyckiego. Jest to możliwe zarówno ze
względu na rangę miasta, jak i na jego historię.
W tym potencjale kulturowym drzemią duże możliwo
ści ekonomiczne. Na całym świecie muzea to ważny in
strument komunikacji społecznej. Wiele z nich uznawa
nych jest za symbole kulturalnego i intelektualnego po
ziomu rozwoju społeczeństwa. Dziś nie liczą się miasta,
które posiadają ograniczoną ofertę muzealną, bowiem
działalność muzealnicza uznawana jest za istotną gałąź
polityki gospodarczej miasta. ■
Prawdopodobnie w tej okolicy na Wyspie Spichrzów sta
nie budynek, w którym opowiadana będzie historia miasta

Jak to z muzeami bywało
istoria polskiego muzealnictwa nie jest zbyt dtuga i nie ma
w niej prawie wcale budynków które stawiano specjalnie
dla celów wystawienniczych
W dawnych czasach przedmioty luksusowe, drogocenne przechowywano w skarbcach władców, możnowładców oraz skarbeach kościelnych. W Polsce najbardziej znane to skarbiec wawelski i jasnogórski. Od XVI wieku pojawiły się dokładniejsze dane
o zbiorach, zwłaszcza królewskich. Stosunkowo dużo wiemy o kolekcji arrasów i klejnotów Zygmunta Augusta - zbiory tkanin obejmowały 350 obiektów. Zbiór ten, po śmierci króla i jego sióstr
otrzymał charakter publiczny - „ku pospolitej potrzebie".
W dobie oświecenia rozwijano kolekcje dzieł sztuki i gabinety
osobliwości. Zasłynęły zwłaszcza gromadzone w Zamku Królewskim
i Łazienkach, ostatniego króla polskiego - Stanisława Augusta

ks. Radziwiłłowa zbierająca w pałacu w Nieborowie i pobliskim
parku Arkadii przedmioty artystyczne i pamiątki historyczne
zwłaszcza związane z powstaniem listopadowym.
Podobne narodowe kolekcje tworzyli hrabiowie Krasińscy w pałacu w Opinogórze i Edward hrabia Raczyński, między innymi
w pałacu w Rogalinie i na wyspie jeziora Zaniemyśl na którym
urządzał z wielkim rozmachem bitwy morskie dla zaproszonych
gości. Powstające na zachodzie Europy w XIX wieku zbiory prywatne. galerie i muzea były inspiracją dla wielu Polaków, którzy
w warunkach zaborów pragnęli zachować jak najwięcej z dorobku
polskiej kultury oraz promować osiągnięcia polskich twórców.
W drugiej połowie XIX wieku wielu przedstawicieli polskiej
inteligencji angażowało się w tworzenie placówek muzealnych,
Powstawały one w ramach stowarzyszeń, wyższych uczelni,

Poniatowskiego Wówczas to zaczęły się tez pojawiać zbiory specjalistyczne: sztuki starożytnej, przyrodnicze Ale za prekursorkę ratującą
narodowe pamiątki uchodzi Izabela ks. Czartoryska, która - we
wzniesionej w jej posiadłościach w Puławach świątyni Sybil!! z 1801
roku i Domu Gotyckim z 1809 roku - gromadziła dzieła sztuki i nie zawsze autentyczne sentymentalne pamiątki. W jej ślady poszła Helena

czy też w wyniku inicjatywy prywatnej
W 1860 roku środowiska popierające rozwój polskiej sztuki założyły w Warszawie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, z zadaniem
wspierania polskich artystów, organizowania im wystaw, gromadzenia zbiorów. W 1862 toku, również w Warszawie, powstało Muzeum
Sztuk Pięknych przemianowane w 1916 roku na Muzeum Narodowe.

H
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W Krakowie gromadzeniem zbiorów zajęła się Polska
Akademia Umiejętności, tworząc w 1866 roku gabinet archeologiczny, gabinet historii sztuki i inne. Niezwykle ważnym wydarzęniem w tej dziedzinie było utworzenie Muzeum Narodowego
w Krakowie w 1879 roku. Instytucje te działały w bardziej liberalnych warunkach, niż w innych zaborach, gromadząc polskie pamiątki przeszłości. Również w Krakowie w 1899 roku powstało
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
W Poznaniu w wyniku aktywnej działalności Towarzystwa
Przyjaciół Nauk (rok 1857) utworzono Muzeum Starożytności
Krajowych, którego zbiory zaprezentowano w 1875 roku we własnym budynku, a w 1908 roku w zbudowanej na ten cel siedzibie
- obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu.
W 1874 roku we Lwowie zainaugurowało działalność Miejskie
Muzeum Artystyczno-Przemysłowe ze zbiorami tkactwa, ceramiki, szkła, mebli. W 1912 roku powstało w tym mieście Muzeum
Żydowskie. W ślad za tymi placówkami powstawały instytucje

Po I wojnie światowej, już w Polsce niepodległej rozpoczął się
rozwój polskiego muzealnictwa. Ale większość placówek muzealnych funkcjonowała w swych dotychczasowych siedzibach lub
budynkach zaadaptowanych do nowych funkcji. W dwudziestoleciu międzywojennym powstały jedynie dwa nowoczesne muzea
w specjalnie do tego celu wzniesionych budynkach - Muzeum
Narodowe w Warszawie i Muzeum Śląskie w Katowicach.
Wspaniała, nowoczesna siedziba ukończona krótko przed wybuchem wojny, została wkrótce rozebrana przez okupanta.
Po 1945 roku ponownie polskie władze przystąpiły do odbudowy i rozwoju muzealnictwa w naszym kraju, Ale ze względów
głównie oszczędnościowych nowo utworzone muzea lokowano
przeważnie w istniejących, bądź odbudowanych gmachach.
W rezultacie do 2008 roku powstało w Polsce ponad 700 muzeów.
Są wśród nich również takie, które wcześniejszą tradycją sięgają
XIX wieku. Dotyczy to np. gdańskiego Muzeum Narodowego,
w którym część zbiorów pochodzi z dawnego Muzeum Miejskiego,

o różnym profilu i przedmiocie zainteresowania, głównie w znaczniejszych miastach.
Poza granicami kraju w 1838 roku powstały zbiory muzealne przy
Bibliotece Polskiej w Paryżu przeniesione w 1854 roku do własnej
siedziby przy Qwai dOrleans na llle-St-Louis. W 1870 roku powstało
Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu pod Zurychem. W 1879
roku w Rzymie utworzono Muzeum Kopernika, nieco później
Muzeum Związku Narodowego Polskiego w Chicago.

założonego przez Rudolfa Freitaga w połowie XIX wieku,
Siedzibę specjalnie zaprojektowaną do celów muzealnych,
spełniającą najnowocześniejsze standardy, wzniesiono jedynie
w Gdyni - jest to Muzeum Miasta Gdyni. Bo już Muzeum
Powstania Warszawskiego powstało w przebudowanej i zaadaptowanej dawnej gazowni Podobnie Centralne Muzeum Morskie
prezentuje swoje zbiory w trzech spichlerzach odbudowanych
na Ołowiance
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Idea stworzenia Muzeum II Wojny
Światowej, którego dotąd w Europie nie
mieliśmy, wypowiedziana po raz pierw
szy w grudniu 2007 roku przez premiera
Donalda Tuska, jest próbą pokazania ca
łej złożoności pamięci tego najważniej
szego i najtragiczniejszego doświadcze
nia Europejczyków w XX wieku. Próbą
ukazania pełnego obrazu wojny, bez
zamazywania odmienności w doświad
czeniach poszczególnych narodów.

o Vichy i swoich wyborach z czasów II
wojny światowej zainicjowali dopiero
kilkadziesiąt łat po jej zakończeniu.
Drugi rodzaj sporów spowodowany jest
odmiennością pamięci historycznej róż
nych narodów. Przykładem mogą być kon
trowersje polsko-niemieckie czy polskorosyjskie w ostatnich latach, które dotyczą
różnych drażliwych spraw związanych
z historią II wojny światowej bądź jej kon
sekwencjami. Jeszcze inna fundamentalna
różnica w obrębie pamięci historycznej
w krajach Unii Europejskiej wynika z od
miennego doświadczenia jej „starszych”
członków, narodów Europy Zachodniej,
dla których rok 1945 był jednoznacznym
momentem wyzwolenia i początkiem drogi
do współpracy europejskiej, oraz „młod
szymi” członkami Unii, którzy dołączyli do

Założenia naszej koncepcji
Opracowaną przez nas koncepcję Mu
zeum II Wojny Światowej, które ma po
wstać w Gdańsku, oparliśmy na kilku założe
niach. Po pierwsze, wyszliśmy z przekona
nia, że placówka taka będzie wpisywała się
w pejzaż muzealno-historyczny Gdańska.
Obok Westerplatte, miejsca, gdzie zaczęła
się II wojna światowa, gmachu Poczty
Polskiej - symbolu polskiego oporu w pierw
szym dniu wojny oraz pobliskiego Muzeum
Stutthof (dawnego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego) tworzyć go będzie wów
czas Europejskie Centrum Solidarności,
ukazujące nie tylko historię tego ruchu,
ale także innych sił opozycyjnych w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej, a do
pewnego stopnia - i historię komunizmu.

Jak w jednym miejscu pokazać
różne europejskie pamięci, czyli

MUZEUM II WOJNY
ŚWIATOWEJ
Tekst*

rzeszłość, zwłaszcza ta niedawna,
XX-wieczna, nie jest zamkniętą
kartą, lecz wciąż stanowi dla Euro
pejczyków przedmiot wielu ważnych
rów, które angażują nie tylko historyków,
ale i szeroką opinię publiczną. Widać to z jednej strony - w burzliwych dyskusjach
dotyczących narodowej historii, prowa
dzonych w różnych krajach europejskich.
Dotyczy to zarówno tych krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, które w 1989 roku
odrzuciły komunistyczne dyktatury i do
piero wtedy mogły rozpocząć nieskrę
powaną dyskusję o swojej historii, jak i
tych narodów europejskich, które mogły
korzystać z wolności politycznej znacznie
wcześniej, ale w wielu przypadkach kon
frontację ze swoimi „szkieletami w szafie”
rozpoczęły z dużym opóźnieniem. Jak
Francuzi, którzy wielką narodową debatę
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niej dopiero wT ostatnich latach. Dla
Polaków, Czechów, Litwinów i innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej
rok 1945 był z jednej strony końcem wo
spo
jennego koszmaru i okupacji, ale z drugiej
strony początkiem nowego, komunistycz
nego zniewolenia, które trwało kilkadzie
siąt lat.
W naszym muzeum chcemy ukazać, jak
złożona jest pamięć o wojnie i jak od
mienne były doświadczenia różnych kra
jów i narodów. Tylko w ten sposób mo
żemy posuwać się naprzód w kierunku
wzajemnego rozumienia się, co nigdy nie
będzie oznaczało pełnej unifikacji pa
mięci. Lepiej jednak różnić się, wiedząc
więcej o swoich, często bardzo odmien
nych doświadczeniach historycznych, niż
pozostawać na gruncie stereotypów i ig
norancji.

Paweł Machcewicz,
Piotr M. Majewski*

Sądzimy, że kontekst ów nada ekspozycji
czytelny wymiar symboliczny, akcentując
ciągłość doświadczeń historycznych tej
części kontynentu europejskiego.
Jednym z naszych założeń jest nadanie
muzeum charakteru europejskiego. Ze
względu na jego lokalizację i polską inicja
tywę jego powołania wojenne losy Polski
i Polaków zostaną w nim, co zrozumiałe,
wyeksponowane, ale nie może to nastąpić
kosztem umniejszania doświadczeń innych
narodów - w tym także Niemców i Rosjan.
Zamierzamy stworzyć placówkę o przekazie
uniwersalnym, w której wydarzenia rozgry
wające się w Polsce stanowiłyby część szer
szego obrazu.
Zdajemy sobie sprawę, jak trudnym i de
likatnym zadaniem będzie wyważenie pro
porcji między sprawami polskimi i „obcymi”,
aby nie powstało wrażenie, że uniwersalizu-
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jąe swój przekazu, muzeum relatywizuje
kwestię odpowiedzialności za wojnę lub po
mniejsza cierpienia i dokonania Polaków.
Są one w naszym kraju wciąż bardzo żywymi
sprawcami. Sądzimy jednak, że zastosowanie
w narracji perspektywy porównawczej jest
w pełni uzasadnione. Tylko przez ukazanie
podobieństw i różnic między charakterem
wojny i okupacji w Europie Zachodniej
i Środkowo-Wschodniej - jak uczynił to
Tomasz Szarota w książce „Życie codzienne
w stolicach okupowanej Europy” (Warszawa
1995) - można bowiem rzetelnie przedstawić
i wytłumaczyć zjawiska występujące w skali
całego kontynentu, choć wr poszczególnych
krajach przyjmujące odmienny kształt czy
natężenie.
Główne wątki narracji
Przewidujemy, że narracja muzeum skła
dać się będzie z czterech bloków. Pierwszy
z nich poświęcony będzie szeroko pojmowa
nej genezie II wojny światowej. Główny na
cisk będzie położony na ukazanie sił dążą
cych do obalenia ładu wersalskiego - nazi
zmu, faszyzmu wiosłdego, komunizmu i im
perializmu japońskiego - jako czynników7,
które brutalizowały europejską politykę
i świadomość, torowały w ten sposób drogę
do II wojny światowej, a następnie prowa
dziły ją świadomie w sposób zbrodniczy,
z pogwałceniem prawa międzynarodowego
i całkowitą pogardą dla człowieka (w tym
rówmież dla wiasnych obywateli). Obok in
formacji o ekspansji reżimów totalitarnych,
a zwłaszcza o kolejnych tryumfach Hitlera
osiągniętych dzięki bierności demokracji
zachodnich, już w tym miejscu należy wyraź
nie zasygnalizować „eliminacyjny” charak
ter nazizmu i komunizmu, ich skłonność do
odrzucenia wszelkich ograniczeń w stosunku
do grup uznawanych za wrogie czy niepożą
dane, dążenie do eliminacji rzeczywistych
i wyimaginowanych wrogów-.
Należy także ukazać, że w swym dążeniu
do destrukcji ładu wersalskiego reżimy tota
litarne współpracowały ze sobą i to nie tylko
wtedy, gdy były sobie ideowo bliskie, jak fa
szyzm i nazizm, ale również wtedy, gdy de
klarowały wzajemną wrogość. Obok wiado
mości o interwencji włosko-niemieckiej pod
czas wojny domowej w Hiszpanii, nie może
zatem zabraknąć np. informacji o układzie
Ribbentrop-Mołotow i jego następstwach.
W tym kontekście muzeum winno wyraźnie
dokumentować paralelność niemieckich
i radzieckich represji wobec Polaków w7 la
tach 1939-1941.
Pojawienie się w tej części ekspozycji wia
domości o współdziałaniu nazizmu i komuni
zmu nie oznacza, że będzie ona stawiać znak
równości między tymi reżimami. Tym bar

dziej unikać chcemy wchodzenia w spór,
który z systemów" był bardziej zbrodniczy
i dlaczego. Zamierzamy też zadbać, aby nie
uchronne moralne potępienie zbrodni komu
nizmu - tak jak i rzecz jasna nazizmu - nie
było jednoznaczne z antyrosyjskością czy
antyniemieckośeią ekspozycji. Muzeum
musi pokazywać decydujący wkład Związku
Radzieckiego wr pokonanie III Rzeszy i przy
wracać pamięć o w-ojennych cierpieniach
obywateli ZSRR. Mimo to nie wykluczamy,
że dla części opinii publicznej w Rosji i na
Zachodzie będzie to najbardziej kontrower
syjny element ekspozycji. Z polskiego
punktu widzenia stanowi on jednak niezby
walną część ideowego przesłania Muzeum II
Wojny Światowej.
Zakładamy, że najważniejsza część nar
racji poświęcona zostanie losom ludzi.
Ukazanie wojny przez pryzmat losów7 żołnie
rzy, jeńców7, więźniów7 obozów", robotników
przymusowych a także kobiet, dzieci i mężczyzn-cywilów" stanowić będzie, jak sądzimy,
najbardziej uniwersalny i zrozumiały dla
wszystkich przekaz - niezależnie od narodo
wości zwiedzającego. Taka perspektywa nie
sie też w sobie głęboko pacyfistyczne prze
słanie, zgodne z ideą muzeum. Ze względu
na złożoność i obszerność tej problematyki
konieczne będzie niewątpliwie wyróżnienie
wr jej ramach kilku wątków szczegółowych.
Naszym zdaniem, najważniejszy z nich
powinien być poświęcony zbrodniczemu
charakterowi wojny, przez co rozumiemy
świadome dążenie państw- totalitarnych do
unicestwienia całych państw7 i podbitych na
rodów7. W ekspozycji należy udokumento
wać, że od samego wybuchu wojny armia
niemiecka z założenia prowadziła działania
wymierzone w ludność cywilną, ostrzeliwując na drogach kolumny uciekinierów7, doko
nując terrorystycznych nalotów- (między in
nymi na Wieluń i Warszawę, a następnie
Rotterdam, Coventry i Belgrad), a także
mordując Żydów7, przypadkowych cywilów
i jeńców7 wrojennych (w tym zwłaszcza, choć
oczywiście nie tylko, radzieckich, których
około 3 milionów7 z premedytacją zagło
dzono, o czym pisze między innymi Cathe
rine Merridale w głośnej książce „Iwans
Krieg: die Rote Armee 1939 bis 1945”,
Frankfurt am Main 2006). W tej części wy
stawy nie może również zabraknąć informa
cji o zbrodniach radzieckich (między innymi
o zamordowaniu polskich oficerów i polic
jantów7 w Katyniu, Charkowie i Miednoje).
Dopiero w kontekście zbrodniczych sposo
bów prowadzenia wojny przez III Rzeszę
właściwego sensu i proporcji nabiorą alianc
kie naloty strefowe na Niemcy oraz Japo
nię, które także powinny zostać uwzględ
nione w ekspozycji.

Ważną częścią narracji o zbrodniczym
charakterze wojny będzie oczywiście Holo
kaust. Ze względu na istniejące już placów-ki
muzealne upamiętniające Zagładę (między
innymi Muzeum Holokaustu w Waszyng
tonie, Yad Vashem, Miejsce Pamięci i Mu
zeum Auschwitz-Birkenau, a w przyszłości
również Muzeum Historii Żydów Polskich)
nie ma potrzeby, abyśmy stawiali sobie za
cel jej kompleksowe udokumentow-anie.
Z drugiej strony zwiedzający nie mogą odno
sić wrażenia, że temat ten został w muzeum
zmarginalizow-any. Zakładamy więc, że dzię
ki now-oczesnym środkom przekazu możliwe
będzie znalezienie takiej formuły ekspozycji,
która pozw-oliłaby przedstawić ogrom ludo
bójstwa dokonanego na Żydach, bez ze
pchnięcia w cień innych wątków7 ekspozycji,
a zwłaszcza cierpień innych grup ludności.
Narracja o zbrodniczym charakterze
wojny winna uwzględniać także inne przy
padki ludobójstwa i mordów popełnianych
na ludności cywilnej, w tym między innymi
japońską masakrę Nankinu w 1937 roku,
masowe egzekucje Polaków- na ziemiach
wcielonych do Rzeszy i w Generalnym Gu
bernatorstwie, Trzeba tu przypomnieć
o wymordowaniu przez niemieckie oddziały
(5-7 sierpnia 1944 roku) kilkudziesięciu ty
sięcy cywilnych mieszkańców7 Warszawy,
a także pacyfikacje pomniejszych miejsco
wości, których Niemcy dokonywali w całej
niemal Europie (między innymi polski
Michniów, czeskie Lidice i Leżaky, francu
skie Oradour sur Glane). Będzie to ujęcie na
wiązujące między innymi do pracy Gerda R.
Ueberschära „Orte des Grauens: Verbre
chen im Zweiten Wetlkrieg” (Darmstadt
2003). Jako element zbrodniczej polityki re
żimów- totalitarnych powinna też być przed
stawiona praca niewolnicza, do jakiej pod
bite narody zmuszały zarówno Niemcy, jak
również ZSRR i Japonia.
Wątek poświęcony ludobójstwu musi
uw-zględniać także krwawe konflikty etni
czne, których sprawcami nie byli Niemcy,
np. eksterminację przez Ukraińców około
100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej, a także czystki etniczne na
Bałkanach. Wydarzenia te byłyby pokazane
jako wynik obserwowanego w-cześniejszej
ludobójstwa (eksterminację Polaków po
przedziła na Wołyniu Zagłada Żydów) i za
chwiania norm społecznych.
Sądzimy, że drugi wątek narracji o losach
łudzi podczas II wojny światowej powinien
ukazywać ówczesne życie codzienne - za
równo żołnierzy jak i cywilów. Pozwoli to
zwiedzającym zapoznać się z odmiennością
sytuacji na różnych frontach oraz w różnych
częściach okupowanej i walczącej Europy,
ale także uświadomi podobieństwa ludzkich
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przeżyć. Uzasadnione wydaje się zatem np.
zderzenie tragedii oblężonego Leningradu
z łagodnym zajęciem Paryża przez Niem
ców, choć jednocześnie warto ukazać, że
również w Europie Zachodniej cywile ginęli
w efekcie bombardowań i innych działań wo
jennych, cierpieli głód lub niedożywienie,
ubożeli itp. W tej części powinny zostać tak
że uwzględnione tragiczne doświadczenia
Niemców i Japończyków', związane z nalo
tami strefowymi, jak również - wT przypadku
pierwszych - z traumą, jaką wywołało wkro
czenie Armii Czerwonej.
W części poświęconej wojennym losom
ludzi chcielibyśmy uwzględnić również
przymusowe migracje ludności, interpretu
jąc je jako jeden z elementów7 inżynierii
społecznej, prowadzonej przez reżimy tota
litarne. Uważamy, że przemieszczenia lud
ności należy pokazać w całej ich skali i zło
żoności, nie pomijając zapominanych często
w tym kontekście ruchów7 wielkich mas lud
ności, jakimi były np. wypędzanie ludności
żydowskiej do gett czy wywózki na roboty.
Wystawa powinna uświadamiać zwiedzają
cym, że III Rzesza i ZSRR wysiedlały ludzi
od samego początku wojny i przez cały
okres jej trwania, czego przykładem były
marsze śmierci więźniów7 obozów7 koncen
tracyjnych, organizowane przez Niemców
nawret w momencie najtragiczniejszych
ucieczek ich wdasnej ludności cywilnej
przed Armią Czerwoną (np. 31 stycznia
1945 roku w Palmnikaeh koło Pilawy, dzień
po zatopieniu „Wilhelma Gustloffa”, wy
mordowano 3 tysiące więźniów przepędzo
nych tam ze wschodniopruskich filii obozu
koncentracyjnego w Stutthofie - zob. Martin
Bergau, “Todesmarsch zur Bernsteinküste;
das Massaker an Juden im Ostpreussischen Palmnicken im Januar 1945”,
Heidelberg 2006). Dopiero na tym tle na
leży pokazać ucieczki niemieckiej ludności
cywilnej przed nadciągającą Armią Czer
woną oraz wysiedlenia Niemców z państw7
Europy Środkow7ej. Ekspozycja powinna
wyjaśniać, że miały one miejsce nie tylko
w wyniku dążeń do stworzenia państw jed
nolitych narodowo, ale przede wszystkim
były kontynuacją przymusowych migracji,
które na niespotykaną wcześniej skalę roz
poczęły III Rzesza i ZSRR.
W naszym zamyśle druga oś narracji
o wojnie powinna zostać poświęcona ruchowi
oporu, ukazanemu na tle wielorakich wybo
rów, dokonywanych przez społeczności i jed
nostki (od poparcia dla zbrodniczych reżi
mów7 i ich polityki, poprzez różne formy kola
boracji, obojętność aż po bierny i czynny
opór). W tej części przedstawione zostaną
wybrane akcje sabotażowe i dywersyjne,
działania partyzanckie w Jugosławii i ZSRR,

antyniemieekie powitania (getto warszaw
skie, powstania w Warszawie, Paryżu i na
Słowacji w 1944 roku, Praga w maju 1945
roku), ale też np. bojkot kin w Warszawie,
tramwajów w Pradze, czy „cywilny” opór
Norwegów7 i Duńczyków7. Szerokie uwzględ
nienie niezbrojnych form oporu spełnia po
stulat formułowany przez współczesną hi
storiografię europejską - między innymi
przez Jacquesa Semelin w książce „Ohne
Waffen gegen Hitler: eine Studie zum
Zivilen Widerstand In Europa” (Frankfurt

am Main 1995) i wydaje się nam niezbędnym
warunkiem uczciwego porównania sytuacji
różnych państw7 pod okupacją niemiecką.
Tego rodzaju perspektywa pozwoli również
uchwycić fenomen Polskiego Państwa Pod
ziemnego (nie tylko w7 jego wymiarze woj
skowym, ale także cywilnym) oraz ukazać
konspirację i partyzantkę w7 innych krajach.
W tej części ekspozycji - z zachow7aniem od
powiednich proporcji - musi też zostać
uwzględniony niemiecki ruch oporu.
Trzeci blok tematyczny dotyczyć będzie
dyplomatycznych aspektów II w7ojny świato-

w7ej. W stosunku do pozostałych wątków7 bę
dzie pełnił jedynie rolę uzupełniającą, zapew
niając im niezbędne tło faktograficzne.
Główny wątek stanowić będzie tu rozgrywka
dyplomatyczna prowadzona między pań
stwami zachodnimi i reżimami totalitarnymi,
opowiedziana przez pryzmat ich konsekwen
cji dla Polski i innych państw7 Europy Środ
kowej i Wschodniej. Powinna ona ukazywać,
że ustępstwra dokonywane przez przywódców
zachodnich - najpierw na rzecz Hitlera, a po
tem Stalina, w7 imię zachowania pokoju, bądź

dla określonych korzyści strategicznych miały swą bardzo wymierną cenę, którą
ponosiły narody Europy Środkowo-Wschod
niej. Również w tej części wystawy7 powinny
zostać przedstawione różne postawy7, jakie
poszczególne państwa zajmowały wobec na
paści lub zagrożenia ze strony Niemiec
(walka, kapitulacja, kolaboracja, współ
praca) oraz fenomen europejskich rządów na
uchodźstwie.
Respektując zasadniczą cezurę 1945 roku,
muzeum powinno, w7edług nas, ukazywać
w skondensowanej formie także najistotniej-

sze skutki wojny: diametralne zmiany granic
w Europie Środkowej i Wschodniej, podział
kontynentu i sowietyzaeję obszarów na
wschód od Łaby (wystawa powinna uzmysła
wiać zwiedzającym, że dla Europy Środko
wej i Wschodniej rok 1945 był początkiem
nowego zniewolenia), a także powojenne
przemieszczenia ludności (wysiedlenia Niem
ców, powroty różnych kategorii displaced
persons, „repatriację” Polaków z Kresów,
powstanie diaspory polskiej na Zachodzie,
wyjazdy osób pochodzenia żydowskiego do

Palestyny). W tej części powinny zostać
uwzględnione rozliczenia z wojenną prze
szłością, poczynając od procesów niemiec
kich i japońskich zbrodniarzy wojennych,
a skończywszy na różnych formach rozli
czeń, jakie stosowano w Europie po zakoń
czeniu okupacji wobec kolaborantów i osób
podejrzewanych o sprzyjanie wrogowi, któ
rych przegląd zawiera np. praca „Transnationaie Vergangenheitspolitik. Der Um
gang mit deutschen Kriegsverbrechern in
Europa nach dem Zweiten Weltkrieg” pod
red. Norberta Freia (Göttingen 2006).

Kilka uwag ogólnych
Sądzimy, że ekspozycja powinna przyjąć
układ chronologiczno-problemowy: tam,
gdzie to wskazane, ukazywTać sekwencję
i współzależność wydarzeń, zarazem jednak
porządkować je wr ramach wymienionych
blokówr tematycznych. Ujęcie takie byłoby
zbieżne z wizją II wojny światowej jako
„europejskiej (a nawet światowej) tragedii”,
spowodowanej przez zbrodnicze totalitaryzmy, którą przedstawia Jerzy Holzer

w książce „Europejska tragedia XX wieku.
II wojna światowa” (Warszawa 2005).
Ze względu na znaczenie, jakie w muzeum
mieć będzie narracja o „ludzkim” i społecz
nym wymiarze II wojny światowej, wydaje się
absolutnie niezbędne, aby prowadzić ją w taki
sposób, który umożliwi obfite wykorzystanie
autentycznych relacji uczestników tamtych
wydarzeń. Pod względem metodologicznym
będzie to stanowiło odpowiedź na istniejący
we współczesnej historiografii postulat szer
szego uwzględnienia źródeł tzw. oral history,
a w wymiarze funkcjonalnym przyniesie zwią

zanie narracji z konkretnymi osobami. Na
zwiedzających większe wTażenie wywiera za
zwyczaj ukazanie wydarzeń historycznych
przez pryzmat losów konkretnych ludzi niż za
pomocą suchych faktów i statystyk. Można so
bie wyobrazić, że wśród elementów7 ekspozycji
dotyczących „wielkich” problemów historycz
nych będzie się znajdowało kilkadziesiąt histo
rii indywidualnych ludzi (z różnych krajów),
których losy będą ilustrowały to, co nąjistotniejsze z punktu widzenia przesłania muzeum.
Roboczo można założyć, że stała powierzch
nia wystawiennicza Muzeum II Wojny Świato
wej wynosić będzie około 4 tysięcy metrów
kwadratowych, a powierzchnia przeznaczona
na wystawy czasowe około tysiąca metrów.
Ekspozycja powinna mieć charakter możliwie
nowoczesny, tzn. multimedialny i interak
tywny. Stąd też narracja prowedzona będzie
nie tylko pry7 użyciu tradycyjnych ekspozycji,
ale również za pomocą różnego rodzaju tech
nik audiowizualnych. Wydaje się niezwykle
istotne, aby zwiedzający mógł dotykać przy
najmniej niektórych eksponatów (nie muszą to
być autentyczne zabytki, lecz ich repliki).
Można sobie również wyobrazić, że możliwe
będzie uruchomienie niektórych instalacji (np.
wydrukowanie ulotki na konspiracyjnej prasie
drukarskiej). Warto też sięgnąć po kompute
rowe symulacje oraz pokusić się o rekonstruk
cje wybranych miejsc, np. obozowego baraku,
wnętrza schronu przeciwlotniczego urządzo
nego na stacji londyńskiego metra czy konspi
racyjnego lokalu Armii Krajowej. Znajdujemy
się w o tyle korzystnej sytuacji, że wznoszony
od podstaw budynek muzeum będzie mógł
zostać dostosowany do potrzeb przygotowy
wanej ekspozycji.
Zakładamy, że koncepcję programową
muzeum będzie współtworzyło międzynaro
dowa kolegium, złożone z wybitnych history
ków II wojny światowej. Otwarcie Muzeum
II Wojny Światowej planujemy na 2014 rok.
Jego gmach stanie wr Gdańsku - między ka
nałem Raduni i ulicą Wałową, w sąsiedztwie
historycznego budynku Poczty Polskiej, a*
* Paweł Machcewicz - historyk, profesor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ostatnio ukazało się pod jego redakcją wy
dawnictwo „Bydgoszcz 3-4 września 1939.
Studia i dokumenty” (Warszawa 2008),
od 1 września br. doradca premiera Donalda
Tuska i jego pełnomocnik do spraw Muzeum
II Wojny Światowej
Piotr M Majewski - historyk, adiunkt na
Uniwersytecie Warszawskim, ostatnio opu
blikował „Niemcy sudeccy 1848-1948 histo
ria pewnego nacjonalizmu” (Warszawa
2007), od 1 września br doradca premiera
Donałda Tuska i członek zespołu pełnomoc
nika do spraw Muzeum II Wojny Światowej.
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Jak w nowoczesny sposób
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Tekst Wojciech Bonisławski*
Historyczne uwarunkowania, ranga po
siadanych zbiorów, ambicje środowiska
artystycznego Gdańska, który ubiega się
o tytuł Stolicy Kultury Europejskiej - to
argumenty, które przemawiają za tym,
że konieczna jest budowy nowego gma
chu Muzeum Narodowego, który przede
wszystkim dedykowany będzie sztuce
współczesnej.

uzeum Narodowe w Gdańsku jest
instytucją narodową, o poważnym
dorobku naukowym i wystawien
niczym. Posiada około pięćdziesięciu
eksponatów, które uczestniczą w wielu wy
stawach w kraju i na świecie. Samo muzeum
realizuje również znaczące projekty wy
stawiennicze, współpracując z instytucjami
muzealnymi w USA, Niemczech, Austrii,
Francji i największymi muzeami w Polsce.
Przykładem tej współpracy były wystawy
w Oddziale Sztuki Dawnej - wystawa prac
impresjonistów i postimpresjonistów z Mil-
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wakee, „Transalpinum” i malarstwa flaman
dzkiego (te ostatnie we współpracy z Kunsthistorishes Museum w Wiedniu), wystawa
prezentująca współczesną sztukę amery
kańską w Pałacu Opatów, czy też wystawa
poświęcona sztuce zdobniczej Prus Królew
skich w Zielonej Bramie. Każda wymagała
specjalnych zabiegów aranżacyjnych, niemal
że przebudowywania wnętrz, przenoszenia
obiektów z wystaw stałych do magazynów. Te
zabiegi szkodzą dziełom sztuki i podnoszą
koszty realizacji. Ale nawet tak dostosowane
- do wymogów nowoczesnego wystawien
nictwa - pomieszczenia nie spełniają obowią
zujących standardów (windy, klimatyzacja,
systemy bezpieczeństwa).
Już w XIX wieku władze miejskie rozu
miały potrzebę rozwoju muzealnictwa
w Gdańsku, dlatego w odnowionym klaszto
rze franciszkańskim rozpoczęło działalność
tysięcy
Muzeum Miejskie, które kilka lat później
zostało połączone z Muzeum Rzemiosł
Artystycznych. Obie instytucje zgromadziły
znaczące zbiory sztuki i rzemiosła arty
stycznego, wzbogacone jeszcze kolekcją Jacoba Kabruna (kilka tysięcy znakomitych
dzieł artystów europejskich). W wyniku
działań wojennych zbiory w znacznym stop
niu uległy rozproszeniu i zagrabieniu. Tylko

częściowo zostały odzyskane w efekcie po
wojennych rewindykacji, ale do dziś proces
ten nie został zakończony.
Po wojnie zbiory uzupełniane były zaku
pami, jednocześnie tworzono nowe działy
i oddziały - etnografii, sztuki współczesnej,
teatru, fotografii. Na ten cel pozyskiwano
nowe budynki: Pałac Opatów i Spichlerz
Opacki w Oliwie, dworek Wybickich z prze
znaczeniem na Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie. W ostatnim czasie muzeum po
większyło się o Zieloną Bramę i pałac
Sierakowskich w Waplewie Wielkim, gdzie
tworzony jest oddział Muzeum Tradycji
Szlacheckiej.
Wszystkie budynki, w których mieści się
Muzeum Narodowe są zabytkowe. Dlatego
ich adaptacja, prowadząca do uzyskania roz
wiązań, które są stosowane we współczesnym
muzealnictwie, napotyka na rygory konser
watorskie. Dotyczy to np. wprowadzania
technik multimedialnych czy nowoczesnych
rozwiązań służących wychowaniu przez
sztukę. Najbardziej dramatyczna sytuacja
dotyka przestrzeni szczególnie ważnych
w muzeach - magazynów. Ich obecny stan
techniczny oraz kubatura praktycznie unie
możliwiają powiększanie zbiorów i ich odpo
wiednie zabezpieczenie. Dzisiejsze rozwiąza
nia techniczne, które stosuje się przy tworze
niu przestrzeni magazynowych, zmierzają do
tego, by zbiory były dostępne zarówno dla ba
daczy odbywających kwerendy, jak i dla
zwiedzających. Interaktywne magazyny sta
nowią często dużą atrakcję dla odwiedzają
cych muzea.
Gdańsk i województwo pomorskie nie po
siadają (poza nielicznymi wyjątkami) odpo
wiedniej infrastruktury muzealnej. Dotyczy
to zwłaszcza zbiorów sztuki nowoczesnej.
Przy tym stanie i wyposażeniu budynków
muzealnych, jakie mamy w tej chwili, nie
jest możliwe prowadzenie świadomej poli
tyki zakupów dzieł sztuki, ani zapraszanie
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z ważnymi prezentacjami partnerów pol
skich i zagranicznych.
Mówiąc o sytuacji w Gdańsku, musimy
mieć też na uwadze tę ważną okoliczność, że
nasze miasto podjęło starania, by uzyskać w roku 2016 - tytuł Stolicy Kultury Euro
pejskiej. Jakie kulturalne profity czekają na
miasto, które otrzyma ten tytuł, widać dobit
nie na przykładzie Wilna, które będzie reali
zowało budowę nowoczesnego muzeum sztu
ki, zapraszając do współpracy najznamienit
sze muzea na świecie.
Rozbudowa Muzeum Narodowego jest
więc istotnym przedsięwzięciem. Powinna za
pewnić rozwój instytucji, stworzyć warunki
do realizacji ważnych i ciekawych wystaw,
a także atrakcyjnych form edukacji arty
stycznej. Aby zbudować nowy gmach, mu
zeum pozyskało już odpowiedni teren. Stało
się to dzięki przychylności marszałka Jana
Kozłowskiego i prezydenta Pawła Adamo
wicza. Tym miejscem jest kwartał przy ulicy
Rzeźnickiej na Starym Przedmieściu, między
kościołem św. Piotra i Pawła i kościołem
Św. Trójcy.
Nowy gmach stanie w bezpośrednim są
siedztwie istniejącego gmachu głównego.
Zanim przystąpimy do budowy, trzeba so
bie uświadomić, jakie uwarunkowania histo
ryczne wpływały na dotychczasowy sposób
funkcjonowania muzeum. Wiąże się on z da
wną doktryną konserwatorską, która zakła
dała, że w historycznych wnętrzach organi
zuje się niemal wyłącznie wystawy, a jedyną
wartością „dodaną” jest to, że miejscem
ekspozycji jest architektura całego zespołu
franciszkańskiego, z czynnym kościołem
Św. Trójcy i kaplicą św. Anny oraz klaszto
rem. Ale w budynku nie ma infrastruktury,
która zapewniałaby zwiedzającym zaspoko
jenie innych potrzeb. Nie ma sklepu muze
alnego, kawiarni, miejsc do odpoczynku,
miejsca na zajęcia edukacyjne, sali konfe
rencyjnej i filmowej.
Praktycznie nie ma ich również w naszych
pozostałych obiektach muzealnych. Szczegól
nie boleśnie dotyka to Pałacu Opatów, który
realizuje program sztuki współczesnej, a musi
ograniczać swoją działalność do tradycyjnych
form prezentacji. Dotyczy to również Spich
lerza Opackiego, gdzie mieści się Oddział
Etnografii. Posiada on duże zbiory, które nie
mieszczą się w magazynach i nie są ekspono
wane w takim zakresie, na jaki zasługują.
Rozbudowa muzeum może się też dobrze
wpisać w miejskie plany rewitalizacji
Starego Przedmieścia. Duża arteria komuni
kacyjna przed kilkudziesięciu laty „odcięła”
muzeum od głównego nurtu ruchu tury

stycznego na Głównym Mieście i spowodo
wała też pewną degradację Przedmieścia. A
ma ono bogate tradycje kulturalne, żeby
wspomnieć działające tu od połowy XVII
wieku Gimnazjum Akademickie, a obecnie
Akademię Sztuk Pięknych w Małej Zbro
jowni. Są też prywatne szkoły wyższe i cen
tra administracji rządowej i samorządowej.
Wszystko to stanowi istotny kontekst, który
trzeba uwzględnić przy planowaniu nowego
budynku. Może też stanowić czynnik roz
woju dla tej dzielnicy.
Projektowanie nowego budynku będzie
bez wątpienia trudnym wyzwaniem dla archi
tektów. Historyczny gmach trzeba będzie
w pewien sposób „połączyć” z nowoczesną ar
chitekturą, do tego w otoczeniu niezbyt spój
nym urbanistycznie (dokoła stoją liczne
„bloki” z lat PRL). W nowym budynku muszą
być uwzględnione najnowocześniejsze roz
wiązania, stosowane w obiektach muzealnych
na świecie. Dla autorów, którzy przystąpią do
konkursu, podstawowe znaczenie ma też
miejscowy plan zagospodarowania prze
strzennego. Muzeum ma już pierwsze do
świadczenia w tym zakresie. Wiążą się one
z projektem przygotowanym przez Piotra
Steckiewicza z Wydziału Architektury Poli
techniki Gdańskiej (pod kierunkiem doktora
Aleksandra Piwka). Praca magisterska
Piotra Steckiewicza zarysowuje obraz wszys
tkich uwarunkowań wynikających z planu za
gospodarowania, pokazuje ograniczenia i pola
dyskusyjne, które mogą niekorzystnie wpły
nąć na przyszłe projekty.
Nowy budynek przeznaczony będzie
przede wszystkim na prezentację sztuki
współczesnej. Swoje miejsce mają tam zna
leźć magazyny studialne, nowoczesna pra
cownia konserwatorska oraz pomieszczenia
na cele edukacyjne. Nie może zabraknąć peł
nej infrastruktury, służącej obsłudze zwie

dzających (jak kawiarnie, księgarnie, infor
macja turystyczna).
Architektura nowego budynku musi do
brze „korespondować” z architekturą gma
chu głównego i zespołu franciszkańskiego.
Nowy gmach musi być czytelnym znakiem
w przestrzeni, który jak magnes przyciąga
turystów i mieszkańców Gdańska.
Przygotowując założenia przyszłego kon
kursu trzeba pamiętać o tym, jak dynamicz
nie rozwija się architektura muzealna na
świecie. I w tej sprawie chcemy skorzystać
z doświadczeń innych inwestorów. Dlatego
czynimy zabiegi, by pokazać w Gdańsku
wielką wystawę prezentującą największe
i najciekawsze projekty i realizacje muzealne
w USA, Japonii i Europie. Wystawa pochodzi
z Centrum Sztuki w Bazylei i była ekspono
wana w wielu krajach, obecnie można ją oglą
dać w Muzeum Narodowym Sztuki, Archi
tektury i Wzornictwa w Oslo. Wystawa ta
uzmysławia, jaką wagę przywiązuje się do
działalności muzealnej w krajach rozwinię
tych i pokazuje, że kreacje architektoniczne
same w sobie mogą być dziełami sztuki.
Zanim widz doświadczy kontaktu z kolekcją
sztuki, wcześniej obcuje z dziełem sztuki
w przestrzeni miasta. Sama architektura
staje się magnesem przyciągającym publicz
ność. I rośnie grupa ludzi, którzy specjalnie
jeżdżą po świecie, by podziwiać dzieła wybit
nych architektów- projektujących muzea.
Muzeum Narodowe w Gdańsku ma świa
domość, że dochodzenie do powstania pro
jektu i jego realizacja wymaga czasu i współ
pracy wielu środowisk - muzealnych, arty
stycznych, naukowych i samorządowych.
Musi też wypływać z ogólnego przekonania
o potrzebie budowy nowego gmachu. ■
* Autor jest dyrektorem Muzeum Narodo
wego w Gdańsku

Na tej działce stanie nowy gmach Muzeum
Narodowego
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jakość do edukacji morskiej oraz ochrony
zabytków związanych z gospodarką morską.
W ośrodku będzie prezentowana interak
tywna wystawa stała „Ludzie - statki porty”, stała ekspozycja „Łodzie ludów
świata” oraz wystawy czasowre. Odbywać się
będą warsztaty edukacyjne i lekcje muze
alne, a także - co jest absolutnym novum warsztaty konserwatorskie i warsztaty ar
cheologii podwodnej. Przewidziano dodat
kowa atrakcje dla zwiedzających - możli
wość uczestniczenia w pracach konserwator
skich obiektów archeologicznych, w tym ele
mentów7 wraków, pochodzących z Morza
Bałtyckiego.
Przyglądaniu się pracy archeologów i mu
zealników7 mają sprzyjać częściowro prze
szklone ściany i stropy we wnętrzu nowego
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Widok na Ośrodek Kultury Morskiej od strony ul. Szerokiej (wizualizacja komputerowa)

Dynamiczne zmiany i inwestycje Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
zauważyli z pewnością już nie tylko mieszkańcy województwa pomorskiego.
Odrestaurowany Żuraw, jeden z najlepiej rozpoznawalnych zabytków gdańskiej
starówki, znów odwiedzają liczni mieszkańcy Trójmiasta oraz turyści z Polski i za
granicy. Po rewitalizacji najstarszego oddziału Centralnego Muzeum Morskiego
przyszedł czas na kolejne projekty. Niebawem rusza budowa Ośrodka Kultury
Morskiej - nowoczesnej placówki muzealnej.
entralne Muzeum Morskie dyspo nym oddziałem CMM, ma być ochrona
nuje olbrzymim potencjałem mu i upowszechnianie wiedzy o morskim dzie
zealnym, badawczym i organiza dzictwie kulturowym. Przygotowano wiele
projektów programowych,
cyjnym, by stworzyć muzeum na miarę atrakcyjnych
XXI
wieku. Misją ośrodka, który będzie kolej których realizacja pozwoli wnieść nową
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budynku. Pomyślano także o wykorzystywa
niu na co dzień technologii multimedialnych,
interaktywnych technik przekazu, oryginal
nych prezentacji audiowizualnych czy kom
puterowych wizualizacji. Wszystko to spra
wi, że Ośrodek Kultury Morskiej dorówna
światowym standardom w zakresie prezen
tacji morskiego dziedzictwa, spełni oczeki
wania coraz bardziej wymagających tury
stów oraz zrealizuje szeroko rozumiane cele
edukacyjne, ekspozycyjne i usługowe.
Z obiektów, które wchodzą w skład
Centralnego Muzeum Morskiego, najbar
dziej właściwym miejscem do realizacji kon
cepcji takiego ośrodka jest Skład Kolo
nialny, Ze względu na sąsiedztwo Żurawia,
przy samym nabrzeżu Motławy, w tętniącej
życiem części miasta, w której przez cały

rok spacerują mieszkańcy Gdańska i turyści
- obiekt i jego usytuowanie wydają się ide
alne. Problem w tym, że zaadaptowanego do
celów muzealnych w latach siedemdziesią
tych XX wieku budynku byłej kotłowni,
który był udostępniony dla zwiedzających,
nie warto przebudowywać ze względu na
wielkie nakłady finansowa, jakie pochłonę
łaby modernizacja i rozbudowa. Ponadto ani
jego powierzchnia, ani infrastruktura, wresz
cie jego wygląd nie odpowiadają potrzebom
nowoczesnej instytucji kultury. Decyzja
o wyburzeniu Składu Kolonialnego była więc
nieunikniona. Dlatego wkrótce przejdzie on
do historii. Przestanie istnieć zarówno sam
budynek, jak i nazwra. W jego miejsce po
wstanie nowa marka i nowra jakość.
Projekt nowoczesnego budynku Ośrodka
Kultury Morskiej nawiązuje do historycznej
zabudowy miasta. Już
październiku 2004
roku Centralne Muzeum Morskie otrzymało
dotację celową z ministerstwa kultury na
przeprowadzenie konkursu architektonicz
nego oi*az na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Konkurs wygrała Ar
chitektoniczna Pracownia Autorska Miro
sławca Frąszczaka z Gdyni. Zwycięzcą pro
jektu aranżacji wystaw i wnętrz została pra
cownia Huberta Smużyńsłdego z Sopotu.
Muzeum ma już pozwolenie na budowę. Prace
związane z rozbiórką Składu Kolonialnego
właśnie się zaczynają. Jednak ze względu na
sąsiedztwo Żurawia roboty muszą być tak
wykonywrane, by wyburzanie starej kotłowni
nie zagrażało cennemu zabytkowi.
Skład Kolonialny został zamknięty dla
zwiedzających. Eksponowaną wr nim kolek
cję łodzi z wielu krajowe świata przeniesiono
do magazynów' Centralnego Muzeum Mor
skiego. Na czas realizacji projektu siedzibę
opuścili również pracownicy oddziału.
Wkrótce zostanie wyłoniony kierowmik biura
projektu, który będzie zarządzał kolejnymi
etapami budowy. Rozstrzygnięto już przetarg
na rozebranie budynku. Wykonawcą, który
będzie realizował prace jest spółka Poleko
z Gdańska. W miejscu, gdzie stał Skład
Kolonialny, zostaną przeprowadzone badania
archeologiczne. Liczymy, że nie wpłynie to
na tempo prac, gdyż czas nagli - do wiosny
2011 roku inwestycja powinna być zakoń
czona.
Stworzenie tego niezwykłego muzeum wy
maga ogromnych nakładów finansowych.
Projekt oszacowano na blisko 50 milionów zło
tych, a taka kwrota dalece wykracza poza moż
liwości finansowe Centralnego Muzeum
Morskiego. Aby pozyskać środki na realizację
projektu, ponad rok temu dyrekcja muzeum
wt

Wizualizacja komputerowa sal wystawo
wych. wystawa „Łodzie ludów świata” (powy
żej) i wystawa interaktywna (obok)

wystąpiła z wnioskiem do Programu Opera
cyjnego „Promesa Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego”. Złożyła też aplikację
o dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo
darczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego,
Koncepcja powstania ośrodka zyskała
przychylność specjalistów^ w Polsce i w Biurze
Mechanizmów Finansowych wr Brukseli. Zat
wierdzono dotację na projekt pod nazwą
„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kul
turalnej Centralnego Muzeum Morskiego na
potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej”. Do
tacja przyznana została z Mechanizmu Finan
sowego Europejskiego Obszaru Gospodar
czego (MF EOG), który jest instrumentem
finansowym, na mocy którego Islandia,
Lichtenstein i Norwegia wspierają realizację
projektów7 w7 Polsce. I ta dotacja jest główrnym źródłem finansowania budowy. Pozostałe
fundusze pochodzą ze środkówr Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
z budżetu muzeum. Pomysł budowy ośrodka
zyskał aprobatę prezydenta Adamowicza.
Z końcem kwietnia 2011 roku upływa
termin wykorzystania pieniędzy uzyskanych

z europejskiej dotacji. Dlatego Centralne
Muzeum Morskie prowTadzi bardzo inten
sywnie prace wrokół realizacji tego projektu.
Część działań wystawienniczych będzie
wspólnym przedsięwzięciem z muzeum ze
Stavanger z Norwregii. Efektem wieńczącym
współpracę z norweskim partnerem ma być
inauguracyjna wystawa czasowa zatytuło
wana „Specyfika polskich i norweskich
archeologicznych badań podwodnych. Cen
tralne Muzeum Morskie wr Gdańsku Stavanger Sj ofartsmuseum”.
Mamy nadzieję, że placówka spodoba się
mieszkańcom Trójmiasta i regionu pomor
skiego. Pięciokondygnacyjny budynek o po
wierzchni blisko 6 tysięcy metrów kwadrato
wych pomieści przeszło trzydzieści pomiesz
czeń przeznaczonych na muzealne ekspozy
cje, Zaplanowano wr nim także salę konferen
cyjną, sklep muzealny, restaurację, windy
i toalety z udogodnieniami dla osób niepeł
nosprawnych. Wiosną 2011 roku gmach
Ośrodka Kultury Morskiej powinien być
gotowy na przyjęcie pierwszych gości, j
* Autorka jest pracownikiem Działu
Marketingu Centralnego Muzeum Morskiego

ROK 1308
Nie wiemy, jaka byta gdańska jesień
roku 1308. Może złota i pogodna albo
dżdżysta, ponura i zimna? Jedno jest
pewne. Dla polskiej załogi, która pod
wodzą sędziego pomorskiego Boguszy (tokietkowego namiestnika na
ziemię gdańską) stacjonowała w tutej
szym grodzie, dla słowiańskich podgrodzian oraz kolonistów niemieckich,
którzy zamieszkiwali założone blisko
grodu miasto na prawie lubeckim, była
burzliwa i gorąca na przemian. Czas
od przełomu sierpnia i września po po
ranek 13 listopada stanowił ciąg bar
dzo

dramatycznych

doświadczeń,

które zabrzmiały finałowym akordem
na przełomie grudnia 1308 i stycznia
1309 roku, kiedy ostatni gdańszczanin
opuścił miasto, a ocalałe od pożarów
i bitewnych zniszczeń zabudowania
zostały z polecenia nowych panów tej
ziemi - Krzyżaków, zrównane z ziemią.
Najbardziej poruszający wyobraźnię
i przerażający akt tych wydarzeń, zapi
sany w pamięci potomnych jako „rzeź
gdańska", rozegrał się nocą z 12 na 13
listopada. W nadbałtyckich miastach
krążyły opowieści o rzeszy gdańsz
czan wymordowanych tej nocy przez
krzyżackich siepaczy. Te makabryczne
sceny rozegrały się równe siedemset
lat temu. Sporo zagadek w tej sprawie
odsłaniają zeznania bezpośrednich
i pośrednich świadków tych wydarzeń,
złożone w trzech procesach sądowych
- w procesie
w

dwóch

ryskim

procesach

(1312)

oraz

polsko-krzy-

żackich: inowrocławskim (1320-1321)
i warszawskim (1339).
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ujawsko-sandomierski książę Wła
dysław zwiany Łokietkiem, którego
ambicją było złączenie rozbitych
dzielnic piastowskich w silne państwo,
nie zdołał sobie zaskarbić przychylności
gdańszczan podczas pierwszej fazy rządów
na Pomorzu, a także po powrocie do
wielkiej polityki, z której na kilka lat
odsunął go Wacław II, król Czech i Polski.
Już wr latach 1298-1299 książę stracił tu
popularność, kiedy wyszły na jaw jego
zamiary przyznania Lubece szerokich
uprawnień handlowych, włącznie ze zgodą
na założenie w Gdańsku kantoru o cha
rakterze strefy wTolnocłowTej. Taka pla
cówka osłabiłaby uprzywilejowaną pozycję
miejscowych kupców7. Tracił też zwolen
ników' w' mniejszych ośrodkach miejskich
Pomorza: wt Tczewie, Swieciu i Nowem,
gdzie niezadowolenie wzbudzała jego
polityka wewnętrzna, którą opierał na
rycerstwie, bagatelizując rolę mieszczan.
Niedoceniani i wręcz marginalizowani
przez księcia czuli się możnowiadcy po
morscy ze Swięeami na czele, którzy - jak
zapisał w',,Kronice oliwTskiej”, zredagowa
nej po 1350 roku, opat olrwskich cyster
sów, Stanisław^ - „upomnieli się u niego
[u Łokietka] o pewną sumę pieniędzy,
które wydali w czasie, kiedy Pomorze nie
miało księcia i gdy oni zarządzali całą kra
iną - a poniewoż książę Władysław wypła
cenia tej sumy odmówił - wraz z innymi
wiełoma rycerzami wezwoli pana Wal
demara, margrabiego brandenburskiego,
aby objął księstwo pomorskie”. Nieza
dowolenie elity pomorskiej wzbudzało też
obsadzanie eksponowanych stanowisk
ziomkami księcia - Kujawianinem był
między innymi sędzia Bogusza oraz
Czesław, kapelan gdańskiego kościoła
pod wezwaniem św. Katarzyny.
W roku 1308 Krzyżaków7 postrzegano
jako przyjaciół Łokietka. Kiedy ten wT 1306
roku przejął po raz drugi zwierzchnictwo
nad Pomorzem Gdańskim, zaraz ich o tym
powiadomił, oni zaś przyjęli ten fakt z ra
dością. Nowy pan dawał im nadzieję po
koju, jakiego jeszcze niedawno nie uda
wało się utrzymać na dłużej z księciem po
morskim Świętopełkiem, który najeżdżał
ziemie podległe Zakonowi. Ów książę tak
dał się rycerzom zakonnym we znaki, że
w' traktacie pokojowym z roku 1253 doko
nali zapisu, który zobowiązywał go do rezygnacji z Gdańska, jeśli by jeszcze raz
dopuści się jakiejś napaści.
W miarę słabnącej na Pomorzu popular
ności Łokietka rosły sympatie do margra
biów7 brandenburskich, których zwierzch
ność rozciągała się od dawna na pomorskie ►
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Rzeź gdańska na obrazie Piotra Budziszowskiego z 1988 roku
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ROK 1 308
Rycerz zakonu krzyżackiego, dawna rycina

terytoria na podstawie hołdów lennych składanych przez tutejszych panów. U gdańszczan tę sympatię potęgowały opowieści
o roztaczanej przez margrabiów opiece nad
miastami oraz ich wrogości do Lubeki,
a także wspomnienie lat 1270/1271, kiedy
otworzyli swoje bramy wojsku margrabiego
Konrada, którego wkrótce wyparł z miasta
Mściwój II, a ich obłożył dotkliwymi karami.
Gdyby ich miasto dostało się pod panowanie
brandenburskie, mogłoby zyskać dobre
prawa a kupcy byliby spokojni, że nie wyrośnię konkurencyjny kantor. Inicjatywy
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wezwania margrabiego Waldemara na Po
morze gdańscy mieszczanie przyjmowali
zapewne z aprobatą,
podjęta latem 1308 roku przez BranI denburgię zbrojna wyprawa na Pomorze Wschodnie już na przełomie sierpnia
i września dotarła bez większego trudu pod
Gdańsk. Brandenburczykow wspomagały
oddziały biskupa kamieńskiego i biskupa
lubuskiego oraz rycerstwo ziemi sławieńskiej i słupskiej. Ocenia się, że w7 wy
prawie uczestniczyło około trzystu rycerzy

i co najmniej drugie tyle wojów z warstw
niższych. Wydaje się, że margrabia Wal
demar nie uczestniczył w7 tym najbardziej
na wschód wysuniętym etapie wyprawy,
bowiem odwołały go inne równie ważne
sprawy państwowa.
Nie ma dzisiaj pewności, jakie tereny
zajmowało gdańskie miasto na prawie lubeckim. Najbardziej prawdopodobne wy
dają się okolice kościoła św. Katarzyny,
który był świątynią parafialną niemieckich
gdańszczan. Brandenburczycy wzeszli tam
jak oczekiwani goście. Koloniści niemieccy
otwrarli przed nimi bramy. Domyślać się
możemy, że w mieście zapanowała duża
radość. Czy wesołe rozmowy, śmiechy,
a może i śpiew dawały się słyszeć wr książę
cym grodzie?
Gród zajmownł sztuczną wyspę przy
dzisiejszym ujściu Raduni do Motławy.
Od wschodu jego naturalną fosą była
Motława. Podgrodzie obejmowało dzisiejszy
Osiek. To tu wierna Łokietkowi załoga,
złożona z około sześćdziesięciu rycerzy pod
wodzą sędziego Boguszy, zmuszona była
odpierać brandenburskie ataki.
Po miesiącu oblężenia i beznadziejnej
obrony załoga utraciła wiarę w zwycięstwo
bez wsparcia z zewnątrz. Tymczasem
Łokietek nie mógł zapewnić pomocy,
bo bardziej zajmowały go niespokojne gra
nice na południu i wschodzie. W tej sytuacji
zaproszony do grodu przeor dominikanów
przy kościele św7. Mikołaja o imieniu Wil
helm zasugerował pomoc Krzyżaków, którzy
już raz, w71301 roku, na prośbę króla Czech
i Polski Wadawra II przybyli wybronić mia
sto przed najeźdźcami z Rugii. Zakonni ob
sadzili na rok gród i wypadami wypierali
wnjska rugijskie z Pomorza. Zadanie wyko
nali. Pobrali umówione honorarium (pięć
w7si) i wycofali się do warowni za Wisłą.
Wybór wydawał się słuszny. Wilhelm,
pownłany później do złożenia zeznań przed
warszawskim sądem rozpatrującym sprawę
krzyżackich zbrodni, wyznał na usprawie
dliwienie swojej rady, że bracia krzyżaccy
„tego czasu byli przyjaciółmi króla
Władysława” (proces odbywał się już po
koronacji Łokietka).
Radę Wilhelma przyjęto. Bogusza z ryce
rzem Niemierzą z Dziewierzewn wykradli
się z grodu w tajemnicy przed Brandenburczykami i pokonawszy Motławę i Wisłę
dotarli szczęśliwie do Elbląga, gdzie spo
tkali się z komturem krajowym Heinrichem
von Płotzke, z którym sędzia zawarł kon
trakt o odsieczy.
W ocenie Krzyżaków7 ich misja mogła
potiwać przynajmniej rok, dlatego umówili
się z Boguszą, że na taki okres zajmą gdań-
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opowiadając o konflikcie Boguszy z Krzy
żakami, śmierci polskich rycerzy i opuszcze
niu grodu, nie wspominają o przejściu
polskiej załogi do miasta. W sympatyzują
cym z Brandenburgią mieście drużyna
Łokietka nie czułaby się bezpiecznie. Mogła
odejść do obsadzonego polską załogą
Tczewa.
zęść świadków niemal w bezpośredni
sposób łączy następujący po sobie ciąg
zdarzeń, jakim było wyprowadzenie z grodu
polskiej drużyny oraz rzeź na mieszczanach
i wspierających ich pomorskich rycerzach:
„Ci [Krzyżacy] jednakże potem [po usu
nięciu z miasta Brandenburczyków] gor
liwie z całego grodu wyrzucili miejscowych
[polską załogę] i siłą wdarli się nocą do
miasta, i zabili rycerzy z żonami i dziećmi”
(kustosz sandomierski, CzesławJ; „wyrzucili
ludzi królewskich z wielkiego grodu, a nas
tępnie nocną porą wTdaiii się podstępnie
i potężnie do miasta Gdańska i nieludzką
rzeź uczynili i zabili szlachetnych rycerzy
[tej] ziemi, ich żony i dzieci, i tak zajęli
miasto” (sędzia poznański Piotr Drogo
sławie z Bytynia). Czy rzeczywiście tak
było? Zeznania potwierdzają tylko ko
lejność zdarzeń. Nie można wykluczyć, że
polska załoga została usunięta z grodu około
połowy listopada, może naw et 12 listopada.
Niestety, nie zachował się wspomniany
przez Przezdrzew7a dokument wręczony
Boguszy, na którym mogła być data dzienna ►

C

Nieustępliwy Bogusza został przez
Krzyżaków pojmany i uwięziony w ich czę
ści grodu, gdzie - jak dowiadujemy się
z zeznań jego syna, PrzezdrzewTa - był „na
różne sposoby naciskany i źle traktowany”,
podobno grożono mu śmiercią. W końcu
zgodził się odejść z Gdańska. Przekazał
gród Krzyżakom i opuścił go zaopatrzony
w’ dokument z pieczęcią komtura, który
potwierdzał, że „gród trzymają i bronią
wt imieniu pana Władysława (...), a wydadzą
go bez żadnych warunków, kiedy im się
zwróci nakłady wynikłe z obrony” (zeznania
Przezdrzewa).
Wydaje się zatem, że pomysł zajęcia
Gdańska narodził się najwcześniej po wyda
niu Boguszy wspomnianego wyżej doku
mentu, a nie - jak to przedstawia duża część
autorów"-już przed wymarszem z odsieczą.
Warto też zwrócić uwagę, że świadkowie,
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ski gród do wyłącznej dyspozycji. Zakon
podjął się finansować wszystkie wydatki
przez ten rok z własnej szkatuły. Wilhelm
zapewne dobrze znał warunki kontraktu.
W wystąpieniu procesowym zeznał, że
„gdyby król Władysław chciał mieć [z po
wrotem] gród, miał koszty te im [Krzyża
kom] zapłacić”.
Z Elbląga Bogusza udał się do San
domierza, gdzie o wszystkim powiadomił
Łokietka. Książę wyraził zgodę na krzy
żacką pomoc, jednak jego doradcy podsu
nęli mu istotną korektę do elbląskiej
umowy: Krzyżacy nie dostaną całego grodu,
ale mniej niż połowę. Bogusza nie ujawnił
Krzyżakom tej zmiany kontraktu, kiedy
przejeżdżał w drodze powrotnej przez
Chełmno, gdzie znajdowała się ich komturia
krajowa. Przedstawił ją w Gdańsku Gun
terowi von Schwarzburgowi, komturowi
krajowemu ziemi chełmińskiej, kiedy ten
na przełomie września i października dopro
wadził pierwszy oddział rycerzy zakonnych
i Prusów w służbie krzyżackiej.
Jakie wrażenie wywarła ta jednostronna
zmiana kontraktu? Czy wywiązała się jakaś
kłótnia, może bójka? - nie wiemy. Schwarz
burg natychmiast przejął dowodzenie gro
dem, w którym wydzielił osobno ufortyfiko
waną część zakonną i bez zwłoki podjął
swoją misję. Systematycznie wypierał woj
ska margrabiów i ich zwolenników najpieiw
z miasta, a potem na coraz dalsze przedpola.
Z zeznań procesowych nie wynika, żeby
Schwarzburg wspierał się w tych akcjach
polską załogą.
Kilka tygodni po Schwarzburgu nadcią
gnął von Plotzke z nowymi zbrojnymi. Siły
krzyżackiej odsieczy liczyły teraz około
dwustu rycerzy zakonnych i tyle samo
Prusów. Przypuszcza się, że jednostronnie
zmieniona przez księcia umowa poruszyła
komtura i zburzyła wiarę, że otrzyma
„refundację” wydatków.
Kiedy z Gdańska i najbliższej okolicy
zostały wyparte wojska brandenburskie,
Krzyżacy postanowili usunąć z grodu polską
załogę. Bogusza się temu stanowczo opierał.
Między Polakami i rycerzami Zakonu
wywiązała się kłótnia, która przerodziła się
w bójkę. W ruch poszły miecze. Po obu stro
nach padli zabici.
Ile było dokładnie ofiar? Nie wiemy.
Chwał z Żychlina z rodu Doliwów7 zeznał,
że jego liczni krewni zostali przez Krzy
żaków7 ścięci podczas tego tumultu. Co naj
mniej trzech krewnych Pawia Ogona z Lu
bina osobiście zabił komtur. Rycerz Żyra
z Krupoeina mówił o wymordowaniu „szes
nastu rycerzy znakomicie znanych”.
Wyobrażenia rycerzy krzyżackich na pieczęci
komtura tucholskiego (powyżej) i pieczęci
miasta Chełmna (obok)
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Dokument Władysława Łokietka, w którym
potwierdza w Gdańsku w 1298 roku zwol
nienie od opłat celnych i brzegowych dla
mieszczan elbląskich

dysław7a księcia Krakowa i Sandomierza,
wT mieście Gdańsku ponad dziesięć tysięcy
ludzi zgładzili mieczem, przynosząc śmierć
płaczącym w kołyskach niemowlętom,
których by nawet nieprzyjaciel wiary
oszczędził”.
W tym samym 1310 roku prokurator krzy
żacki przesłał papieżowi opis „zakonnej”
wrersji wydarzeń: bracia prosili gdańszczan
0 wydalenie wszystkich skrywających się
u nich rabusiów, piratów7 i złodziei, którzy za
bijali spokojnych Krzyżaków i ich poddanych
oraz łupili i niszczyli wsie, ale ci ich nie usłu
chali. Dopiero kiedy nie mogąc dłużej tolero
wać tej niegodziwrości stanęli zbrojnie pod
murami miasta, przestraszeni mieszczanie
wydali szesnastu rabusiów. Prokurator prze
milcza, czy wykonano jakiś wyrok. Nie wspo
mina o rzezi dokonanej na mieszczanach.
Zakon wzięli też w obronę pruscy biskupi
Herman i Eberhardt, którzy w7 specjalnie
wystawionym dokumencie oświadczyli, że
śmierć poniosło tylko „piętnastu zdrajców
1 wrogów7”, poddanych krzyżackich.

Gdańsk wielu ludzi zabili, tak, że psy ludzką
krew lizały. Jednego rycerza z dzwonnicy
kościelnej wyciągnęli i zabili, i drugiego,
który chciał się wyspowiadać od spowied
nika oderwali i nie pozwoliwszy się wyspo
wiadać zabili. A wiem to, bo byłem w tej
ziemi tam”. Podobne sceny notuje „Kronika
olrwska”: „A pan Rudiger, opat oliwski, po
rzez długie lata żyliśmy przekonani, że
wodowany pobożnością, wystawił się na nie
Krzyżacy mordowali w Gdańsku pod
bezpieczeństwa i pośród pocisków7 i mieczy,
danych polskiego księcia. Czy to prawda?
dopóki mu pozwolono, przyjmował spowiedź
od skazanych, a zabitych kazał przewieźć do Tak to przedstawił żyjący w XV wieku
Oliwy i pogrzebać na przyklasztornym kronikarz Jan Długosz. Opis rzezi umieścił
wT rozdziale „Mistrz pruski zająw7szy zamek
cmentarzu św. Jakuba”.
Przypuszcza się, że zajmowanie miasta gdański zmusza miasto do poddania się
miało dwie fazy. PierwTsza to bezpardonowa i morduje wszystkich Polaków, nie oszczę
walka z mieszkańcami, podczas której nikogo dzając żadnego wieku ani płci”: „Wrogowie
nie uszczędzano. Druga zaś, to krwawa roz wpuszczeni przez jedną z bram zajmują
prawa z wyłapywanymi rycerzami pomor miasto, a wszystkich rycerzy, panów
skimi. To przypuszczalnie na ten drugi etap i szlachtę pomorską - i co okrutniejsze rzezi zdążył dotrzeć opat Rudiger z odle wszystek lud mordują i różnymi sposobami
głego o dwanaście kilometrów klasztoru cy pozbawiają życia. Nie przepuszczają nikomu
stersów. Czy musiało być tak okrutnie? z Polaków7, nie oszczędzają żadnego stanu,
Zeznający przed sądem warszawskim w 1339 żadnej płci, ani wieku. Zarówno dorosłych,
roku dwaj świadkowie, którzy walczyli po jak młodzież, dzieci i niemowlęta przy piersi
stronie krzyżackiej, a później przeszli na bez miłosierdzia mordują tak, że po rozejściu
edno jest pewne. W nocy z 12 na 13 listo stronę polską, wyznali, że „zdobywanie miast się wieści o tak strasznym okrucieństwie
pada 1308 roku w Gdańsku dokonanu nie może się obyć bez zabicia mnóstwa ludzi”. ci, co pozostali wT innych miastach i waro
wniach, przerażeni nie mieli odwagi stawiać
rzezi. Mówią o niej świadkowie. Podczas pro
oporu”. (...) I dalej „Rzadko dawniej wylano
spółcześni
dowiadywali
się
o
gdań
cesów7, mimo upływu lat, pozostają pod wra
więcej
polskiej krwi przy zdobywaniu jakiejś
skiej
rzezi
przede
wszystkim
z
prze
żeniem ogromu i okrucieństwa tej zbrodni.
miejscowości,
rzadko rzeź była bardziej
kazów
rozpowszechnianych
przez
kupców
Noc rozświetliły ognie pożarów7, które podpa
nieludzka”.
i
klasztory.
Makabryczna
wieść
wywoływała
laczom pozwalały lepiej widzieć pole walki,
Z kronik Długosza czerpał wiedzę histo
a ofiary wpędzały w panikę i udaremniały przerażenie i gniew. Dotarła wt końcu i do
ryczną
Henryk Sienkiewicz i wielu innych
papieża
Klemensa
V,
który
nakazał
pilne
jej
zorganizowaną obronę. Przypuszczalnie tej
pisarzy,
naukowców, publicystów, działaczy
nocy spłonął gdański ratusz a z nim całe wyjaśnienie. W bulli wystawionej w Awinarodowych.
Do tematu rzezi gdańskiej się
archiwum, co może tłumaczyło brak doku nionie 19 czerwca 1310 roku tak wyrażał
gano
jak
do
koronnego argumentu dema
swTój ból: „ostatnio doszło do naszych uszu,
mentów miejskich sprzed roku 1308.
skującego
krzyżackie
i niemieckie metody
Pleban z Miłobądza Henryk zeznawał że wspomniani mistrzowie i bracia nie
zdobywania
Pomorza
i traktowania rodzi
przed sądem w Inowrocławiu, że „był w tejże spodziewanie wszedłszy do ziemi naszego
mej
ludności.
Jeszcze
na
przełomie lat pięć
ziemi, kiedy Krzyżacy zdobywszy tenże gród ukochanego syna, szlachetnego męża Wła

Stosunki Krzyżaków z mieszczanami ukła
dały się źle. Ci ostatni czuli się poddanymi
margrabiów, którym przed kilku tygodniami
złożyli hołd i od których spodziewali się dużo
dobrego, zaś w rycerzach Zakonu widzieli
zbrojne ramię księcia Łokietka. Otwarcie de
monstrowali swoją niechęć do Zakonu.
Jednoznacznie przedstawia to „Kronika oliwska”: „Niektórzy zaś z mieszczan... panów
ziemi pruskiej fczyli - Krzyżaków] szyder
stwami i nieobyczajnymi drwinami prowoko
wali tak bardzo, że panowie rozgniewawszy
się z silnym wojskiem obiegli miasto i atako
wali je z wielką zaciekłością. Widząc to
mieszczanie, ponieważ nie byli zdolni długo
przeciwstawiać się potędze panów i nie mogli
mieć znikąd żadnej pomocy, poddali miasto,
do którego panowie wchodząc ze swoim woj
skiem wszystkich rycerzy pomorskich, któ
rych wr nim zastali, rozkazali zabić”. Wśród
przebywających w7 mieście rycerzy pomor
skich bodaj wszyscy to stronnicy Swięców.
Krzyżacy zarzucali im, że grasują w okoli
cach Gdańska napadając na ludzi Zakonu
i rabując jego dobytek.

P

J

W

44 30dni

ROK 1308
Kazimierz Jasiński w pierwszym tomie
„Historii Gdańska” z roku 1987 przyznaje,
że „ustalenie dokładnej liczby ofiar nie jest
obecnie możliwe. Najprawdopodobniej zgi
nęło nie mniej niż sześćdziesiąt, a nie więcej
niż kilkaset osób, co jest liczbą wysoką, je
żeli uwzględni się, że ówczesny Gdańsk miał
ymienioną przez papieża sumę „ponad zaledwie kilka tysięcy mieszkańców”.
dziesięć tysięcy” wiele osób i śro Powtarzane zatem w różnych miejscach
informacje o dziesięciu tysiącach ofiar nie
dowisk przyjmowało jako faktyczną liczbę
ofiar. Czy jest to jednak liczba prawdziwa, mogą być prawdziwie.
Czy jednak mówiono by o wielkiej rzezi
czy raczej papież posłużył się nią stawiając
pytanie o rzeczywistą liczbę ofiar? Jest to gdańszczan, gdyby śmierć poniosło kilka
wielkość, która dla słabo wykształconych set osób? Znane są mordy dokonywane w
ludzi średniowiecza sięgała progu zrozu tamtej epoce na setkach i tysiącach ludzi,
mienia. „Ponad dziesięć tysięcy” było czymś których nie nazywano rzeziami. Jednak bi
skup włocławski Gerward i książę mazo
niemożliwym do wyobrażenia.
Ale niemożliwe też było wymordowanie wiecki Wacław zeznawali o „wielkiej rzezi”
w 1308 roku ponad dziesięciu tysięcy (strągę magna, strągę maxima, abhominagdańszczan. Bardzo rozbieżne szacunki mó bile strągę) rycerzy i ludu chrześcijań
wią, że gdańska aglomeracja mogła liczyć skiego w Gdańsku, a rycerz kujawski
od około dwTóch-trzech do siedmiu i pół ty Nasięgniew zeznawał o wymordowaniu
siąca mieszkańców, w tym (wredług niższego wszystkich mieszczan. Prawdopodobne
szacunku) około trzystu wT grodzie książę wydaje się, że śmierć poniosło około sześć
cym, a tysiąc wr najbliższej okolicy miasta dziesięciu rycerzy (zeznania księcia kujaw
na prawie lubeckim. Jak podpowiada część skiego Leszka), świadkowie nie wymie
badaczy, takie liczby bezpieczniej jest niają jednak liczby zamordowanych miesz
czan, a ich było zapewne najwięcej.
zaniżać niż zawyżać.

dziesiątych i sześćdziesiątych minionego
wieku niżej podpisany słyszał z ust gdań
skich przewodników o polskich kobietach
i dzieciach zrzucanych przez rycerzy zakon
nych z wieży Kościoła Mariackiego (w 1308
roku jeszcze go nie było).

W

Ostatnio przyjmuje się, że w mieście zgi
nęło około tysiąca osób, a na pewno więcej
niż pięćset.
rzedstawione w zeznaniach fakty i inne
dokumenty wskazują, że rozprawa
z rycerstwem pomorskim i gdańszczanami
stanowiła krwawe preludium jawnego
podboju ziemi gdańskiej, rozpoczętego
przez Zakon 13 listopada zajęciem Gdańska
i (przypuszczalnie tego samego dnia)
Tczewa. Pośrednio poświadcza o tym
wspomniany już tutaj rycerz kujawski
Antoni, który rankiem 13 listopada z księ
ciem Kazimierzem, pośpiesznie ruszyli
do Gdańska jakoś wcześniej powiadomieni
o nocnej masakrze ludności i lycerstwa.
Książę usłyszał od Heinricha von Plotzke,
że Zakon „jest godniejszy, aby trzymać
i posiadać ziemię pomorską (...) nadto
lepiej będzie, kiedy to on będzie ją trzymał,
niż by mieli ją posiadać wymienieni
książęta [słowiańscy], (...) a po posiłku,
powróciwszy do ł-zeczonego grodu Tczew, ►

P

„Rewers” pomnika „Tym, co za polskość
Gdańska”, stojącego przy Podwalu Staro
miejskim, upamiętnia ofiary rzezi gdańskiej
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ROK 1308
„rzezią gdańską” związany jest w najnowszej

Z

historiografii polskiej również pewien mit,
wynikły ze współczesnych potrzeb natury

czysto politycznej. Mniej więcej od początków XX
wieku polscy badacze, z przyczyn jak najbardziej
patriotycznych, włączyli bowiem do dziejów miasta
zupełnie nieznany źródłom epizod podporządkowania
go władzy księcia polskiego tuż przed zaatakowaniem
go przez Krzyżaków. Miało to wyglądać w ten sposób,
że nawieść o przybyciu do grodu posiłków krzyżackich
mieszczanie gdańscy usunęli wszystkich tych, którzy
optowali za dalszym staniem przy margrabiach
brandenburskich, i poddali się polskiej załodze
grodowej. Kiedy zaś Krzyżacy ową załogę usunęli
z grodu, znalazła ona schronienie właśnie w mieście,
ponownie uznającym władzę księcia polskiego.
W konsekwencji, atak krzyżacki na miasto 12/13
listopada 1308 roku i dokonana tu rzeź obrońców oraz
mieszczan dotknęła tych, którzy optowali za Polską.
To właśnie było przyczyną wymyślenia tej pseudo
naukowej koncepcji, żywej do dziś w powszechnym
obrazie gdańskiej przeszłości. Po prostu chodziło
o to, by tak okrutne potraktowanie gdańszczan zwią
zać za wszelką cenę z polskością, tym bardziej uka
zując niegodziwości krzyżackie, w XX wieku utożsa
miane z niegodziwościami niemieckimi. Dało tu znać
o sobie również tak często powtarzane hasło
„Gdańsk zawsze polski”, skoro więc zajmowali go
Krzyżacy, to „musieli” to uczynić właśnie kosztem tej
polskości. Podkreślanie, że wojska krzyżackie zdo
były i wymordowały zastępy w większości niemiec
kich mieszczan gdańskich, uznających władzę nie
mieckich margrabiów brandenburskich, nie leżało
oczywiście w interesie polskiej propagandy.
Dziś ten rzekomy epizod z odzyskiwaniem władzy
nad miastem przez państwo polskie tuż przed jego
zdobyciem przez Krzyżaków można już potraktować
tak, jak na to zasługuje, czyli po prostu odrzucić
i skreślić z kart historii miasta. Co więcej, gdyby nie
zatarg do jakiego doszło między polską załogą grodu
gdańskiego a posiłkowymi wojskami krzyżackimi,
to kto wie, czy i wojska polskie nie brałyby do spółki
z Krzyżakami udziału w ostatecznym szturmie miasta
i w krwawej rozprawie z jego mieszkańcami.
Btażej Śliwiński
„Rzeź i zniszczenie Gdańska przez Krzyżaków w 1308 roku"
(Wydawnictwo „Marpress", Gdańsk 2006)
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zastał chorągwie rzeczonych Krzy
żaków w mieście, a ich wojsko było
przed grodem. (...) Wtedy też opuścili
rzeczony gród, którego nie mogli bronić
i przybyli do grodu Ś wiecie, a wspo
mniany gród Tczew rzeczeni Krzyżacy
niepohamowani podpalili i spalili, a tak
że wszystkie wsie i miejsca w okolicy”.
Wspominany już prokurator krzy
żacki w piśmie, skierowanym do Kle
mensa V, w którym wyjaśnia przyczyny
i przebieg wypadków w Gdańsku i na
Pomorzu, wzmiankuje na samym
końcu, że po przejęciu od gdańszczan
szesnastu rabusiów Krzyżacy wrócili na
swToje ziemie, a mieszczanie z własnej
woli zburzyli swroje zabudowania i ode
szli z tej okolicy.
Zakon nakazał pozostałym przy ży
ciu mieszczanom rozbiórkę domów7
i odejście znad Motławy, co tylko uwol
niło krzyżackie miasta od konkurencyj
nego ośrodka handlowego i portowego.
Nie nastąpiło to natychmiast po krwa
wej rzezi, o czym pośrednio daje świa
dectwo składający zeznania w Rydze
cysters Jakub z Westfalii, który czter
naście dni po kiwawrej nocy zatrzymał
się przejazdem w Gdańsku u „gospo
dyni, która go gościła”. Cysters nie
wspomina o prowadzonych w mieście
pracach rozbiórkowych. Gdzieś noco
wał. Dokoła musiały stać jakieś domy.
Gdyby dokoła zionęło pustką, pewnie
by o tym powiedział. Milczy na ten te
mat „Kronika oliwTska”, z której dowia
dujemy się tylko tyle, że „panowie
Krzyżacy, chcąc poniżyć pychę miesz
czan, całkowicie zniszczyli umocnienia
miasta”. O rozbiórce domów mieszkal
nych i wygnaniu nie ma mowy.
Biskup włocławski Gerward, który
zeznawral przed sądem w Inowrocławiu,
poświadczał zniszczenie miasta. Uczynił
to bardzo zdawkowo, jednym zaledwie
słowem bez żadnego komentarza, jakby
rzecz była powszechnie znana.
Można podejrzewać, że informacja
prokuratora krzyżackiego o dobrowol
nym odejściu gdańszczan ma związek
z inicjatywą tczewian, którą przedsta
wili w piśmie datowanym na dzień (i lu
tego 1301) roku. Tczewianie zawiada
miali Zakon, że po wielu nieprawośeiach
i stratach, jakie mu uczynili, a na któ
rych spłacenie nigdy nie będą mogli so
bie pozwolić, nawet gdyby sprzedali
cale swoje mienie, postanawiają nie
zwłocznie po Zielonych Świątkach (wy
padało
maja) miasto opuścić i udać
się poza Pomorze i nigdy na nie nie wra
cać bez specjalnej zgody Zakonu.
Krzyżacy wyrazili na to przyzwolenie.
Dokument opieczętowali świadkowie:

opaci z Oliwy i Pelplina. W końcu Zakon
wykazał wielkoduszność i pozwolił tczewianom pozostać.
Przypuszcza się, że list tczewian zo
stał napisany pod dyktando Zakonu,
by po fakcie zniknięcia gdańskiego
miasta na prawie lubeckim dać zainte
resowanym stronom argument, że do
browolne opuszczenie miasta przez
zadłużoną ludność nie jest niczym nie
zwykłym. Brak podobnego pisma wy
stawionego przez gdańszczan może
wskazywać, że 6 lutego 1309 roku przy
ujściu Motławy do Wisły nie było już
ani miasta, ani mieszczan. Brak gdań
skich dokumentów miejskich sprzed
roku 1308 pośrednio potwierdza tę li
kwidację, ale jednocześnie udaremnia
porównanie spisu rodzin, które zamie
szkiwały tutaj przed rzezią i po zajęciu
Pomorza przez Zakon. Wydaje się,
że w 1308 roku w7 Gdańsku została
przerwana ciągłość osadnicza.
zeznań procesowych dowiadujemy
się, że wobec niewypłacalności Ło
kietka Zakon chciał przejąć Pomorze
z Gdańskiem na drodze wykupu. Książę
jednak nie godził się i skarżył nie
dawnych przyjaciół o poniesioną z ich
winy stratę, która w jego wyliczeniach
przekraczała czterdzieści pięć tysięcy
grzywien. Ci jednak postanowili legalnie
przejąć zdobyte terytoria i zwrócili się do
margrabiego brandenburskiego Walde
mara, który - posiadając tytuły prawne
do Pomorza - odsprzedał im sporne
ziemie za osiem tysięcy grzywien.

Z

Korzystałem z materiałów zawartych
w referatach wygłoszonych podczas sesji
„Rzeź gdańska z 1308 roku w świetle naj
nowszych badań” zorganizowanej 12 i 13
listopada 2008 roku w Dworze Artusa
w Gdańsku przez Muzeum Historyczne
Miasta Gdańska i Instytut Historii Uni
wersytetu Gdańskiego, a przede wszyst
kim z wystąpień profesorów: Błażeja Śli
wińskiego, Edmunda Kizika i Edwarda
Rymara oraz doktorów: Aleksandry Pudło
i Petera Oiivera Loewa. Ponadto wspiera
łem się książką Błażeja Śliwińskiego
„Pomorze Wschodnie w okresie rządów
księcia polskiego Władysława Łokietka
w latach 1306-1309", Gdańsk 2003.
Cytowane zeznanie świadków przetłu
maczył z łaciny Sobiesław Szybkowski,
pochodzą one z „Utes ac res gestae in
ter Polonos Ordinemque Cruciferorum”,
t.1, wyd. H. Chłopocka, Wrocław 1970
oraz „Utes ac res gestae inter Polonos
Ordinemque Cruciferorum”, U, wyd. I.
Zakrzewski, Poznań 1890
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Czy „dwie wieże”
staną się symbolem
zmierzchu rybackich
tradycji Gdyni? ................24
Czy nowy sposób zagospoda
rowania obszaru dawnego portu
rybackiego rzeczywiście leży
w interesie Gdyni - miasta i portu?
Odpowiedź na to pytanie nie jest
łatwa i jednoznaczna.

nad sensem których nie ma co
się zastanawiać. To oczywiście
boleśnie rani poczucie dumy
„narodowej" prawdziwego gdań
szczanina, ale cóż... Trzeba się
z tym pogodzić, że nie wszyscy
uważają Gdańsk za najważ
niejsze miejsce na globusie.
Mieczysław Abramowicz

Dżennet znaczy raj .........46

Michał Graban

Czy samochody zbliżą
miasto do wody?............. 26
List Piotra Kuropatwińskiego
skłania do dyskusji nad pytaniem,
czy z miejsc nadwodnych
trzeba i warto eliminować
ruch samochodowy.
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Grzegorz Fortuna

Śladami dawnych wodociągów,
czyli skąd gdańszczanie
czerpali wodę................... 28

Flamandowie w Narodowym......... 6
Akt erekcyjny wmurowany .......... 8

W Muzeum Historycznym Miasta
Gdańska powstała wstępna
koncepcja ekspozycji, ukazującej
gdańskie wodociągi sprzed
wieków, a więc z XVI i XVII stulecia.

Strażnik narodowej dumy.. 10

Katarzyna Darecka
Maria Bigoś-Bojarska

Wczoraj i przedwczoraj ... 6

Marcowy protest
w Trójmieście................. 32

„Solidarność” zapoczątkowała
proces historyczny, który dopro
wadził do upadku komunizmu
i umożliwił jednoczenie Europy.
Dlatego w Gdańsku muszą
powstawać symbole i instytucje,
które przechowają i ożywią
pamięć o tym niezwykłym polskim
doświadczeniu. Jedną z nich
powinno się stać Europejskie
Centrum Solidarności.

Szacuje się, że w zajściach
wzięło udział około 20 tysięcy
osób, a do ich tłumienia skie
rowano 4 tysiące milicjantów,
ormowców i ubranych po cywil
nemu zawodowych wojskowych.
Po warszawskich były to
największe w Polsce zajścia
w marcu 1968 roku.
Marek Andrzejewski

Kronika Gdańska
Styczeń-czerwiec 2007 .. I-XII
Jerzy Kukliński

Gdańsk w Paryżu ...............38

Hellingrath
portrecista Gdańska___ 16

Wioleta Pieńkowska-Kmiecik
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Krzysztof Figel

Dwór przy Jaśkowej
Dolinie.............................. 52
Wśród zabytkowej zabudowy
Jaśkowej Doliny, znajdujemy
dwór pod numerem 17, jeden
z bardziej reprezentacyjnych przy
tym trakcie. Jego klasycystyczna
bryła odpowiada swoistemu
klimatowi tej ulicy.
Dorota Trela-Godzwon

Królewska i cesarska ... 56
Początkowo królewska, stała się
stocznią cesarską, aby pod
koniec swojego istnienia nosić
imię wodza rewolucji październi
kowej. Lata jej chwały związane
były z okresem, gdy w Gdańsku
powstawały ogromne okręty
wojenne, pancerniki i krążowniki.
Natanie! i Waldemar Borzestowscy

Galeria ............................. 64
Rybackie Pobrzeże zimą,
pastel Bertholda Hellingratha

Tadeusz T. Gtuszko

Berthold Hellingrath był gdań
szczaninem, który urodził się
w Elblągu, a po 1925 roku osiadł
w Hanowerze. W jego twórczości
dominują weduty, czyli widoki
miasta, z wyobrażeniem Gdańska.
To one przyniosły mu sławę
i uznanie w latach dwudziestych
XX wieku. Był znany, może nawet
uznany, a jednak o nim samym
wiemy niewiele.

Dżennet Dżabagi-Skibniewska
była działaczką społeczną,
którą zapamiętano zwłaszcza
w Wejherowie - jej biogram
można znaleźć w „Bedekerze
wejherowskim”. Ale jej związki
z Wybrzeżem, mimo oriental
nego pochodzenia, były długie
i bardziej rozległe.

Inwestycje w Bibliotece
Gdańskiej PAN .................66
Listy ..................................69
Na ślady Gdańska natykaliśmy
się w Paryżu kilka razy, więc
Gdańsk jest obecny i wido-czny
nad Sekwaną, choć nie wszyscy
paryżanie prawidłowo kojarzą te
ślady z naszym miastem. Więcej:
niektórym z mieszkańców Paryża
„Dantzig” i „Gdansk” nie kojarzą
się z niczym, są tylko słowami,

Wydawnictwa ...................69

Na okładce:
Ulica Karmelicka, akwaforta
B. Hellingratha, przed 1925
Foto: Zbiory Muzeum im. ks.
W. Lęgi w Grudziądzu

został w angielskim tygodniku
ilustrowanym „Picture Post”,
datowanym na 24 czerwca 1939
roku. Redakcja nie podała, kogo
wysłała nad Motławę, by opisał
jeden słoneczny dzień.
Przekład Katarzyna Wolicka

moc sięgania do archetypów,
owych zbiorowych wyobrażeń
naszej podświadomości, które
na co dzień uśpione, właśnie
za sprawą sztuki pojawiają się
w naszym myśleniu, przeżywaniu,
czuciu, rozumieniu świata.
Paweł Huelle

Letnie salony Sopotu___ 30
Wspomnienia ................. 52

MARZEC / KWIECEri 2008
NP 2(70)

Werandy są charakterystycznym
elementem letniskowej architek
tury Sopotu. Prawie z każdego
miejsca widać ich co najmniej
kilka. W ostatnich latach miasto
podejmuje działania, by ratować
werandy w wielu domach
i kamienicach.
Tadeusz T Gfuszko

Wczoraj i przedwczoraj ... 6
„Neptun” kończy granie ............... 6
3 Maja uroczysty i radosny............ 8

„Był sobie Gdańsk”
w Białym Domu............... 10

Dla czytelników i wydawców
albumu „Był sobie Gdańsk”
jeden moment spotkania
premiera Tuska z prezydentem
Bushem okazał się całkiem
niezwykły: nasz album
znalazł się w Białym Domu,
w Gabinecie Owalnym.

Kronika Gdańska
Lipiec-grudzień 2007 ... I-XII
Jerzy Kukliński

Powracający kurort.............38
Wśród mieszkańców Brzeźna
wyłoniła się grupa ludzi, którzy
powołali i zarejestrowali w tym
roku Towarzystwo Przyjaciół
Brzeźna, które chce przywrócić
swojej dzielnicy charakter uzdro
wiska. Wydaje się, że powstaje
jedna z szans, by podjąć próbę
stworzenia nowych miejsc pracy,
aktywizować środowisko i odejść
od pełnionej przez powojenne
lata nieatrakcyjnej roli gdańskiej
sypialni o dosyć niskim
standardzie.
Tadeusz T Gtuszko

Poemat
gdańskich bram............... 46

Tak było............................14
Fotografie Janusza Uklejewskiego
wyzwalają wyobraźnię. Oglądamy
na nich Gdańsk monumentalny
nie przez wielkość jego budowli
i urbanistyki, ale przez ogrom
jego unicestwienia. Ale ten mo
ment historyczny opowiadany
jest jakby bez patosu, bez
uderzania w najwyższe rejestry
naszych emocji.

Słoneczny dzień
w Gdańsku........................24
Krótki reportaż z Gdańska
(ale opatrzony wieloma
zdjęciami) opublikowany

Berthold Hellingrath spisywał

swoje wspomnienia pod koniec
życia (zmarł w 1954 roku), pod
czas dłuższej choroby. Były
przeznaczone dla ograniczonego
kręgu najbliższych przyjaciół.
Opublikowane zostały dopiero
w 1978 roku na łamach czaso
pisma „Unser Danzig”, wyda
wanego przez gdańszczan,
którzy w 1945 roku opuścili
Gdańsk. Przekład Jacek Kuchta

Schopenhauer................. 60

Niewiele brakowało, by Artur
Schopenhauer urodził się w Anglii.
Tak chciał ojciec, a matka podda
ła się jego woli. Rodzice udali się
do Anglii. Narodzin dziecka mieli
oczekiwać w Londynie. Ojciec,
pełen podziwu dla angielskiego
sposobu życia, pragnął, by w ten
sposób przyszły syn skorzystał
z dobrodziejstw angielskiego
obywatelstwa. Rüdiger Safranski
Przekład Mateusz Falkowski

Rozmaitości....................... 66
Ceramika ocalona i zaginiona
Krystyna Paluch-Staszkiel

Listy ..................................68
Zapytać można dlaczego bramy
miałyby być opisane właśnie
w formie poematu? Słowem czy poetycka wizja mogłaby
wnieść do naszej wiedzy coś,
czego wcześniej nie wiedzieliśmy
lub z czego nie zdawaliśmy sobie
sprawy? Tego właśnie oczekiwał
bym od nienapisanego poematu.
Poezja posiada bowiem niezwykłą

Wydawnictwa ...................69

Na okładce:
Spotkanie premiera Donalda Tuska
i prezydenta George’a Busha
w Białym Domu, 10 marca 2008 roku.
Foto: Grzegorz Rogiński / KPRM
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Nowy smak miasta.........28
Dzieciom „Ciuciu” bardzo się
podoba. Mogą zobaczyć, jak
urealnia się bajka: z dziwnych
płynów, galaret i posklejanych
mas powstaje nagle coś,
co dobrze znają. Serwowane
z tacek próbki można kosztować.
Mają w sobie ciepło blatu
produkcyjnego. Smak takiego
karmelka jest intensywny.
Tymoteusz Jankowski

Z Zalewu na Bałtyk.........34
Przejście łączące Zalew Wiślany
z Bałtykiem podlegało w dziejach
wielu zmianom hydrologicznym.
A kiedy stało się istotnym
czynnikiem w handlu i żegludze
bałtyckiej było również przedmio
tem gry politycznej i gospodar
czych nacisków. Tadeusz Górski

MAJ / CZERWIEC 2008
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Pułk zwany
„kaszubską gwardią”......... 38

Wczoraj i przedwczoraj ... 6
Remont mariackiej wieży ............ 6
Tunel pod Monte Cassino............ 8

go napisy. Na królewskim trakcie
ustawiono także całkiem nowe,
wspaniałe dekoracje. W kamieni
cach przy Długim Targu 1-3
urządzono rezydencję dla
monarchy. Waldemar Borzestowski

Średniowiecze ożyło
na Chmielnej................... 53
Spacerując uliczką Hanzeatycką
mijamy warsztaty praczki, kraw
cowej, bednarza, płatnerza,
cyrulika, bursztynnika, spotkamy
świniopaskę, kobietę żebrzącą
pod kościołem, pielgrzyma,
ulicznego złodzieja, podejrzymy
też scenę w łaźni oraz zaglą
dniemy do oberży. Wnętrza
powstały na podstawie śred
niowiecznej ikonografii z pół
nocnej Europy. Wypełniono
je autentycznymi rekwizytami
i współczesnymi rekonstrukcjami.
Tymoteusz Jankowski

Obrotnice
z Wyspy Spichrzów.........58

p-

Kula w górę, kula w dół.. 10
Przed kilku laty Stefan Jacek
Michalak dźwignął z zapusz
czenia starą latarnię morską na
Wzgórzu Pilotów, opodal nabrze
ża Ziółkowskiego w Nowym
Porcie. W tym roku, w maju,
na jej kopułę wróciła tak zwana
kula czasu, zniszczona w 1929
roku przez sztorm i później
nieodtworzona, bo uznano
ją za przeżytek techniki.
Tadeusz T. Gtuszko

Twierdza w portowym
krajobrazie ...............

18

Dzieje jednostek dawnego,
pruskiego garnizonu Gdańska są
praktycznie nieznane. Pewien
wyjątek stanowią tu dwa pułki
przyboczne słynnych huzarów,
którzy stacjonowali we Wrzesz
czu. W ich cieniu pozostają
pozostałe oddziały, którym
wypadło stacjonować w Gdańsku
przed 1920 rokiem. Dotyczy to
między innymi 5 pułku grenadie
rów króla Fryderyka I (4 wschodniopruskiego), elitarnej gdań
skiej jednostki o długich trady
cjach, której losy przez długi
czas związane były z miastem.
Jan Daniluk

Powitanie Augusta
zwanego Mocnym...........46

Dla Twierdzy Wisłoujście byłoby
oczywiście lepiej, gdyby jej
przedpole uwolniono od inwes
tycji portowo-przemysłowych.
Ale nie łudźmy się. Przez kilkaset
lat jej sytuacja uległa zasad
niczym zmianom - była położona
na podmiejskich pustkowiach,
a znalazła się w środku wielkiego
organizmu portowego. I tego
zmienić się nie da!
Bohdan Szermer

m
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Gdańskowi zależało ogromnie,
aby podkreślić swoje przywią
zanie do nowego władcy, i fakt,
że od początku stał po jego
stronie. Z przepastnych wnętrz
Zbrojowni wyciągnięto wspaniałe
powitalne bramy, które niemal pół
wieku wcześniej wystawiono na
cześć przybywającej do miasta
z Francji Ludwiki Marii Gonzagi,
małżonki Władysława IV.
Poddano je starannej renowacji,
wymalowano świeże insygnia,
umieszczono portrety nowego
władcy i przygotowano sławiące

Podczas prac archeologicznych
przy ulicy Chmielnej, w południo
wej części Wyspy Spichrzów,
odsłonięte zostały dość tajemni
czo wyglądające kręgi. Okazało
się, że są to pozostałości daw
nych obrotnic kolejowych.
Tadeusz T. Gtuszko

Galeria ............................. 62
Wejście do gdańskiego portu,
litografia C. A. Manna

Rozmaitości....................... 64
Rzeźby z piasku na plaży............. 64
Gdyńscy „Architekci”
projektowali dla Warszawy.......... 66
Na Gdańskim o Gdańsku............. 66
Nasi autorzy wyróżnieni ............. 67
Wydawnictwa ...................69

Na okładce:
Na plażach polskiego wybrzeża poja
wiły się kule do chodzenia po wodzie
(tzw. water ball). Tę z okładki fotorepor
ter zobaczył na plaży w Świnoujściu.
Foto: Artur Kubasik / KFP.PL

Wrzesień 1939 sowiecka
i niemiecka flota przeciwko
polskim okrętom podwodnym ... 37

Maiecln I dwtłdn ftjis
praciwto iłlikira okretsm poiMnys

Sopocki
święty Florian ..................20

LIPKO - PAŹDZERMK 2008
NP 4/5 (78/79)
Wczoraj i przedwczoraj ... 6

Powojenna sopocka straż
pożarna dotąd nie doczekała
się monografii. Ludzie, którzy
mogliby coś opowiedzieć
0 jej początkach, często
nie żyją, zaś dokumenty
1 zdjęcia gdzieś poprzepadały.
Na szczęście, w tej instytucji
pozostała jednak „Kronika”.
Spisana późno, bo dopiero
około 1987 roku. Składają
się na nią dwa wspomnienia
starych pracowników i kilka
notek prasowych, a otwiera
ją rys historyczny o najdaw
niejszych początkach tej straży,
złożony z informacji uzyskanych
od Franciszka Mamuszki.
No i są fotografie.
Tadeusz T. Gtuszko

* i.*.

Niemal od początku niemieckiej
agresji flota sowiecka udzieliła
wsparcia Kriegsmarine przeciwko
flocie polskiej i jej ewentualnym
sojusznikom (często zresztą
wymyślonym przez Moskwę)
w swojej strefie operacyjnej,
a od 17 września na dalszych
wodach bałtyckich podjęła
poszukiwania naszych okrętów
podwodnych. W sowieckiej
flocie, podobnie jak w niemieckiej,
wyolbrzymiano zagrożenie,
jakie mogło nadejść z ich strony.
Tadeusz Górski

„Jeruzalem”
i szubienica..................... 42

Rozmaitości..................... 28

Wieże w rusztowaniach................. 6
„Żółty wiadukt” będzie rozebrany .. 8
Będzie kurs do Berlina? ............. 10

Droga do Młynisk............ 12

Chodzić po wodzie.................... 28
Tymoteusz Jankowski

Mój Gdańsk..................... 30

Przyjrzyjmy się temu, co zostato
ze starej drogi z Wrzeszcza
do Młynisk. Niegdyś jej prosty,
drzewami wysadzany szlak
stanowił osnowę podmiejskich
osad. Gdyby ziścił się pewien
fantastyczny projekt z końca
XVIII wieku, dziś uchodziłaby
za kluczową arterię miasta.
Przypadł jej jednak w udziale
los anachronicznej bariery,
tamy na drodze ku morskim
wyzwaniom Gdańska. I obręcz
eksplodowała, rozdarła się
na kilka niepowiązanych
ze sobą zaułków.
Sławomir Kościelak

Rosły mury odbudowywanego
miasta i piętrzyły się stosy
książek i albumów w mojej
bibliotece. Im więcej widziałem,
tym więcej chciałem wiedzieć.
Uczyłem się Gdańska,
chłonąłem wiedzę o jego
zabytkach i nazwach ulic,
poznawałem niezwykłą
historię Wenecji Północy.
Andrzej Januszajtis
w rozmowie z Barbarą Kanold

Kronika Gdańska
Styczeń-czerwiec 2008 ........ I-XVI

Za czasów największej świetnoś
ci Gdańska droga skazanego
na szubienicę zaczynała się,
gdy wyprowadzano go z siedziby
sądu karnego - Lawy - to jest
z Dworu Artusa, bądź - później
- z sąsiadującego z nim Domu
Lawy. Wychodził w towarzystwie
sądowych pachołków i woźnego,
który ogłaszał wyrok i łamał białą
laskę, na znak definitywnego
zakończenia sprawy. Finał miał
miejsce na Górze Szubienicznej
we Wrzeszczu, która górowała
nad Wielką Aleją. Tu przez
niemal trzy stulecia stała
gdańska szubienica.
Aleksander Masłowski

Z perspektywy przedmieścia
Gdańsko-wrzeszczańska
topografia Pawła Hellego......... 48
„Weiser Dawidek”, opiewając
dawne dzieje znajomych mi
ulic i pagórków, nabierze
wymiaru mitycznego, a dojmu
jąco sensualny świat powieści
będzie miał posmak swojskiego
egzotyzmu. Swojskiego, bo to,
co swojskie, poprzez kreację

SPIS TREŚCI 30dni Q

Gdzie szukać
gdańskiej tożsamości ... 18

literacką staję się egzotyczne
i atrakcyjne. Zasadę tę odkrył
na swój użytek przed laty Paweł
Huelle i stosuje ją z powodzeniem
w swojej twórczości. Obrazy
i sceny, niekoniecznie realne,
wiążą się z pewnymi miejscami
przez całe życie - takie są
mechanizmy pamięci.
Najbliższe otoczenie rzutuje
na ogląd całego świata.

Ankieta redakcyjna, którą
skierowaliśmy do kilkunastu
historyków, pisarzy i dziennikarzy,
pytając, jakie książki budują
lub kształtują gdańską
tożsamość. Swoje wypo
wiedzi nadesłali:

Artur Nowaczewski

Rollenhagen
i jego dysertacja............. 56

LISTOPAD / GRUDZIEŃ
2008
Np 6(80)

Mieczytaw Abramowicz,
Wojciech Duda,
Tadeusz T Gtuszko,
Paweł Huelle,
Andrzej Januszajtis,
Basil Kerski,
Sławomir Kościelak,
Artur Nowaczewski,
Maria Pelczar.

Muzealny Gdańsk ...........28
Wczoraj i przedwczoraj ... 6

Instytut im. Herdera w Marburgu
i Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska wspólnie wydały
dysertację bydgoszczanina
Otto Rollenhagena, absolwenta
Wyższej Szkoły Technicznej
w Gdańsku, poświęconą
gdańskim kamienicom miesz
czańskim. Rollenhagen nigdy
jej nie obronił, ani nie ogłosił
drukiem. Wydawać by się
mogło, że wiele sił sprzysięgło
się, żeby ta rozprawa doktorska
na zawsze pozostała nieznana.
Tadeusz T. Gtuszko

Święto wolności i solidarności — 6
„Noblowski jubileusz” Lecha
Wałęsy stał się wielkom świę
tem wolności i solidarności

Jestem tylko
człowiekiem,
choć jestem Wałęsa___ 10

Jeśli plany, o których piszemy,
uda się zrealizować, w najbliż
szych kilku latach - powiedzmy
do roku 2014, 2015 - w Gdańsku
powstaną cztery stosunkowo
duże budynki muzealne.

Jak przedstawić nasze
dziedzictwo, czyli
muzeum historii miasta............... 29
Pawet Adamowicz

Jak w jednym miejscu
pokazać różne europejskie
pamięci, czyli Muzeum
II Wojny Światowej...................... 32

Galeria ............................64
Na Cmentarzu Katolickim w Sopocie
Listy ................................ 66

Pawet Machcewicz,
Piotr M. Majewski

Na okładce:
Wieża kościoła św. Katarzyny
obudowana została rusztowaniami,
październik 2008.
Foto: Grzegorz Fortuna
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Jest ważniejsze, że nie ja,
a prezydent Sarkozy mówi
o tym, żeśmy doprowadzili
do upadku żelaznej kurtyny,
która była wielkim wstydem.
Tą prawdę trzeba nieustannie
przypominać, bo wielu
nie pamięta lub nie chce
pamiętać o roli Polaków
pod koniec XX wieku.
Lech Wałęsa w rozmowie
z Piotrem Adamowiczem

Jak w nowoczesny sposób
pokazywać kolekcje sztuki,
czyli Muzeum Narodowe............... 36
Wojciech Bonistawski

Wiemy, że wśród naszych
Czytelników jest wiele osób,
które z uwagą pochylają się
nad każdą nowo odkrytą
fotografią dawnego Gdańska.
Dlatego publikujemy kilka
takich zdjęć.

Jak chronić i prezentować
morskie dziedzictwo, czyli
Ośrodek Kultury Morskiej........... 38
Marta Nicgorska

Znak firmowy
„Blaszany bębenek”___ 60
Fragment wspomnień
Volkera Schlöndorffa

1308 Siedemset lat
rzezi gdańskiej ............... 40

przy ulicy Piecewskiej,
a kończy w Dolnym Wrzeszczu,
u skrzyżowania ulic Kubacza
i Mierosławskiego, gdzie wpada
do Strzyży. Główną arterią
komunikacyjną doliny jest ulica
Sobieskiego. W obu wypadkach
nazwa nawiązuje do postaci
polskiego króla-Jana III, postaci
mocno związanej z Gdańskiem
w ogóle, a w pewnym stopniu
również z Królewską Doliną.
Aleksander Masłowski

Biskup włocławski Gerward
i książę mazowiecki Wacław
zeznawali o „wielkiej rzezi”
rycerzy i ludu chrześcijańskiego
w Gdańsku, a rycerz kujawski
Nasięgniew zeznawał o wymor
dowaniu wszystkich mieszczan.
Prawdopodobne wydaje się,
że śmierć poniosło około sześć
dziesięciu rycerzy (zeznania
księcia kujawskiego Leszka),
świadkowie nie wymieniają
jednak liczby zamordowanych
mieszczan, a ich było zapewne
najwięcej. Ostatnio przyjmuje
się, że w mieście zginęło około
tysiąca osób, a na pewno
więcej niż pięćset.

Ten tytuł przylgnie do mnie
na resztę życia, jak znak
firmowy. Początkowo trudno
było przewidzieć sukces,
ale także porażka mogłaby
być interesująca, powiedział
Günter Grass i zobowiązał
mnie do prowadzenia
dziennika. Mam po prostu
zapisywać wszystko, co się
wydarzyło, zwyczajny dzień
powstawania filmu.
Tłumaczenie Stefania Sychta

Czarne Monę u podnóża
Biskupiej Górki ............... 68

Tadeusz T. Głuszko

„30 Dni”
Spis treści rocznika 2008 ... I-VIII

Kilka zdjęć Gdańska,
który był sobie................. 47

Ostatni ślad tego traktu - stano
wiącego niegdyś fragment więk
szej całości, drogi na Biskupią
Górkę - zniszczono zaledwie
kilkadziesiąt lat temu, rozrywając
buldożerami jej „kociołbią” jezdnię
pod nasyp nowej arterii. Aleją Armii
Krajowej suną obecnie setki samo
chodów, mkną tędy na Chełm
czerwono-białe „bombardiery”.
Czy ktoś z tysięcy ludzi, którzy
codziennie przemierzają tę trasę,
pamięta jeszcze o tym miejscu
i tej ulicy? Stawomir Kościelak

Rozmaitości......................84
Nowa galeria
dawnego złotnictwa.................. 84

Wbrew powszechnemu
mniemaniu, to nie tak głośno
dzisiaj reklamowane gdańskie
bursztynnictwo, ale właśnie
złotnictwo było podstawą sławy
Gdańska jako ośrodka rzemio
sła artystycznego w dawnych
wiekach. Złotnictwo w dawnym
Gdańsku należało bowiem
zawsze do silnych i najlepiej
rozwijających się rzemiosł.
Po wielomiesięcznej przerwie
Muzeum Narodowe zapre
zentowało w nowej aranżacji
zbiory dawnego złotnictwa,
należące do najlepszych
w Polsce i w Europie.
Jacek Kriegseisen

Aleja Jagiellończyka...................86

Galeria ............................. 86
Sopocka ulica Bohaterów Monte Cassino
Wydawnictwa ...................88
Listy ..................................90

Dolina
zwana Królewską............. 76
To miejsce to dolina Potoku
Królewskiego, który pojawia
się w okolicach dworu Trzy Lipy
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dwumiesięcznik, pomagający lepiej poznać i bardziej pokochać
Gdańsk, Sopot, Gdynię i Pomorze Gdańskie
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BYŁ SOBIE GDANSK
Choć już przecież od kilkunastu lat interesujemy się fotografiami
dawnego Gdańska, choć przejrzeliśmy ich zapewne kilka tysięcy,
wciąż zdarza się, że bywamy zaskakiwani. Bo nadal u kolekcjone
rów i na aukcjach pojawiają się zdjęcia do tej pory nieoglądane,
przybliżające miejsca i sytuacje, o których wprawdzie się wie
działo, jednak nie widziało się ich w takich ujęciach.
Wiemy, że wśród naszych Czytelników jest wiele osób, które
z podobną do nas uwagą pochylają się nad każdą nowo odkrytą
fotografią dawnego Gdańska. Dlatego kilka takich zdjęć publiku
jemy na kolejnych stronach. Z powodzeniem mogłyby wzbogacić
każdy z albumów „Był sobie Gdańsk”. Dzisiaj uświadamiają nam,
że zasoby gdańskich zdjęć być może jeszcze się nie wyczerpały,
że być może zdarzą nam się jeszcze jakieś kolejne niespodzianki.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Krzysztofa Gryndera

2jJ 30dni

BYŁ SOBIE GDAŃSK

W latach poprzedzających I wojnę światową najbardziej popularną osobą publiczną w Gdańsku byt następca tronu Wilhelm Mieszkał we
Wrzeszczu, dowodził regimentem „huzarów śmierci”, udzielał się na uroczystościach oficjalnych i towarzyskich Powyższe zdjęcia wykonane zostały
we Wrzeszczu
Na jednym widzimy spotkanie Kronprinza z uczniami jednej z berlińskich szkół, którzy podczas ferii przyjechali do Gdańska. Na drugim Wilhelm (drugi
od prawej) przygotowuje się do jazdy na sankach Tor saneczkowy był na jednym z wrzeszczańskich wzgórz, być może w okolicy Doliny Królewskiej

30dm EE

BYŁ SOBIE GDAŃSK

368673

Wrzeszcz, budynek na rogu ulicy Partyzantów i Jesionowej, w którym
na parterze mieściła się restauracja i delikatesy Bruno Donnerstaga, 1910-1915
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BYL SOBIE GDANSK

Na mocy traktatu wersalskiego Gdańsk opuściły wszystkie stacjonujące tu wojska niemieckie. Część wychodzących jednostek
żegnała się uroczyście z miastem na Targu Siennym pod pomnikiem cesarza Wilhelma I, styczeń lub początek lutego 1920

@0 30dni

BYŁ SOBIE GDAŃSK

30dni S3

BYŁ SOBIE GDAŃSK

Przy torach kolejowych pod wiaduktem we Wrzeszczu (wiadukt w ciągu ulicy Kościuszki) zgromadzili się Polacy mieszkający w Wolnym Mieście
W wagonie, który stoi na bocznym torze, przywieziona została część wyposażenia do kościoła św Stanisława Biskupa, przed 1934

23 30dni

BYŁ SOBIE GDAŃSK

30dni H)

BYŁ SOBIE GDAŃSK

Plac przed koszarami w Nowym Porcie (koszary w głębi) Na bliższym planie
widoczny tzw. balon zaporowy, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej

30dni

BYŁ SOBIE GDAŃSK

30dm 03

BYŁ SOBIE GDAŃSK

Zimowy dzień na ulicy Karpiej nad kanałem Radum, lata dwudzieste XX w.

22 30dni

BYŁ SOBIE GDAŃSK
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VOLKER SCHLÖNDORFF

Znak firmowy
„Blaszany bębenek"
Stefania Sychta

Fragment wspomnień Mera SdiMorffa

VOLKER SCHLÖNDORFF

Ten tytuł przylgnie do mnie na resztę życia, jak znak firmowy. Początkowo trudno było przewidzieć suk
ces, ale także porażka mogłaby być interesująca, powiedział Günter Grass i zobowiązał mnie do prowa
dzenia dziennika. Mam po prostu zapisywać wszystko, co się wydarzyło, zwyczajny dzień powstawania
filmu. Nic nadzwyczajnego, tylko to, co przeżywaliśmy, bez udawania, o ile nie jest to nieprzyzwoite. (...)

23 kwietnia 1977

Dzisiaj po raz pierwszy czytałem
„Blaszany bębenek”, nie jeden dzień oczywi
ście. Wtedy, gdy się książka ukazała w roku
1959, interesowała mnie tylko Francja,
chciałem się tam urządzić. Próbuję sobie wy
obrazić film „Blaszany bębenek”, mógłby to
być szczególny fresk. Historia świata wi
dziana od dołu: wielkie, spektakularne ob
razy, połączone postacią małego Oskara.
Nazywano go wytworem XX wieku. Dla mnie
ma on dwie typowe dla dzisiejszych czasów
cechy: odmowa i protest. Przeciwstawił się
światu tak bardzo, że nie rośnie. Zero wzro
stu. Protestuje tak głośno, że jego głos roz
bija szkło. (...)

wieści, a ja czuję, jak ten projekt go porywa.
Będzie więc współproducentem. Z drugiej
strony, ubolewa, że znowu będę robił nie
miecki film, zamiast współpracować z mię
dzynarodowymi gwiazdami. Nazywa to arty
stycznym masochizmem.
30 sierpnia

Jean-Claude Carriere będzie od paździer
nika pisać ze mną scenariusz, gdy tylko skoń
czy współpracę z Bunüelem - po ukończeniu
pracy nad „L’obscure objet du desir”
(„Mroczny przedmiot pożądania”, przyp.
tłum.) rozpoczęli nowy film. Od wyjazdu
z Paryża obejrzałem wiele filmów. Nic, co by
łoby w jakikolwiek sposób porównywalne
z „Blaszanym bębenkiem”. (...)

30 czerwca

Pierwsza wizyta na Niedstraße w Schönebergu u Güntera Grassa, z Frantzem Seitzem.
Ugotował nam gar soczewicy na boczku.
Natychmiast przechodzi do tematu: „Bla
szany bębenek” jest przeciwieństwem powie
ści rozwojowej, wszyscy i wszystko wokół
Oskara rozwija się - tylko nie on. Oskar ucie
leśnia drobnomieszczańską chęć zemsty i ma
nię wielkości.
Grass mówi o znaczeniu przedmiotów,
które często tworzą akcję, jak w „nouveau ro
man”: bębenek, stojący zegar, żyrandol,
karty do skata, łeb konia, węgorze, czerwona
apaszka, odznaka partyjna.
Mimo żywej rozmowy pozostajemy sobie
obcy. Odczuwam lęk przed tym przedsięwzię
ciem i przed autorem. Wszystko, co wydaje
się fabułą, on przeżył naprawdę. (...)
4 lipca

Od czasu wizyty u Grassa odczuwam nie
pokój. Z jednej strony chciałbym, aby film
mu się podobał, z drugiej strony nie mogę
go przedstawić jego oczami i z jego świado
mością. Decyzja co do „Blaszanego bę
benka” jest samodzielna: podejmuję się tej
pracy. (...)
28 sierpnia

Następnie odwiedzam mojego starego
przyjaciela Anatole’a Daumana, który spę
dza wakacje w Normandii. Przez dwa popo
łudnia opowiadam mu na kolanach powieść,
tę historię, lepiej powiedziawszy film, tak jak
go sobie wyobrażam, posługując się tłuma
czem symultanicznym. Dauman nie zna po

7 stycznia 1978

Angela Winkler grała Antygonę, jest
w zaawansowanej ciąży: swoje drugie
dziecko urodzi w lutym. Wygląda jak młoda
Magnani, będzie świetna w roli matki
Oskara. Jego domniemani ojcowie: Mario
Adorf i najchętniej Daniel Olbrychski. (...)

25 września

Z Davidem Bennentem na Oktoberfest.
Wcześniej rozmawiałem telefonicznie z jego
ojcem. Mam odebrać Dawida, będzie czekał
na mnie na dole, przed drzwiami, ze względu
na linię tramwajową nie wolno się zatrzymy
wać na Oettingenstraße. Zobaczywszy go
na skraju ulicy widzę z daleka, że to Oskar
Matzerath. (...)
13 listopada

Paryż. Londyn. Problemy z produkcją.
Przerywamy pracę. Minimalny koszt
filmu, w zaplanowanej przez nas formie, to
6 do 7 milionów marek. Niemiecki film
tego rzędu wydaje się niemożliwy zarówno
do sfinansowania, jak też do amortyzacji.
Na rynku amerykańskim zainteresowanie
wykazuje United Artists. Dyskusje w Pa
ryżu i Londynie. Czy „Blaszany bębenek”
można nakręcić w wersji angielskiej, z od
powiednią obsadą zrobić z niego film mię
dzynarodowy? Może Roman Polański lub
Dustin Hoffman jako Oskar, Isabelle
Adjani i Keith Carradine jako jego ro
dzice? Wszyscy jesteśmy wyjątkowo
zgodni, także Norbert Auerbach z United
Artists i Anatole Dauman, Seitz, JeanClaude i ja: gwiazdą w tym filmie jest ma
teriał. Im autentyczniej go przedstawimy,
tym bardziej będzie zajmujący. A więc
żadnych gwiazd, żadnej wersji angielskoamerykańskiej. Niemieccy i polscy akto
rzy oraz dwunastoletni chłopiec w roli
głównej - tylko tak można zrobić „Blasza
ny bębenek”. (...)

14 lutego

Dwukrotna podróż do Gdańska przenosi
mnie od literatury do rzeczywistości.
Odwiedzam miejsca akcji z powieści, pra
wie wszystkie się zachowały. Jakież to
wszystko jest małe i ciasne, jakże łatwo
jest ogarnąć tę część miasta pomiędzy na
sypem kolejowym i linią tramwajową: ko
ściół, szkoła, browar, kilka sklepów. Ten
mikrokosmos jest dla Oskara całym świa
tem. Aby przełożyć to na obrazy nie wy
starczy sfilmować tę dzielnicę taką, jaka
była (lub jaka jeszcze jest) w rzeczywisto
ści, należy stworzyć takie obrazy, jakie wy
obrażamy sobie czytając książkę. W wy
obraźni Oskara domy są ogromne, ulice bez
końca, każde lato gorące, wszystkie po
dwórka pełne przygód. Samo miasto ze
szczytami jego domów i kościelnymi wie
żami jest jak pudło z klockami dla olbrzy
mów. Chodzi o Gdańsk zapamiętany, wy
wołany z pamięci przez symbole. Jest mało
prawdopodobne, że będziemy mogli kręcić
w Polsce, ponieważ książka jest tam, jak
i w całym bloku sowieckim, na indeksie:
gwałt na wdowie Greff dotyka tabu. Z po
wodu tej jednej sceny nie wolno czytać
całej książki (...)
26 lutego

Podróże do Lubeki i Kopenhagi jako
ewentualnych miejsc kręcenia scen z Gdań
ska, nawet do Jugosławii; w Zagrzebiu stoi
budowla z czerwonej cegły, dokładnie taka
jak Poczta Polska w Gdańsku, są też tani
statyści do scen zbiorowych. (...)
25 kwietnia

Dzisiaj niespodziewany telefon z War
szawy: możemy kręcić w Gdańsku ujęcia ple
nerowe dotyczące Gdańska! Ktoś wzniósł się
ponad siebie, a raczej ponad sowietów.
Zagrać może także Daniel Olbrychski, po
dobnie Wojtek Pszoniak, który ma wcielić się
w postać Fajngolda, byłego więźnia
Treblinki. (...)

30dni
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6 maja

Warszawa. Omawiamy z Filmem Polskim
wszystkie sekwencje przewidziane w Gdań
sku; z planowanego pierwotnie jednego tygo
dnia robią się trzy, dzisiaj nawet sześć, czyli
prawie połowa filmu. Nagle wszystko wydaje
się możliwe.
Wieczorem spotykam w teatrze Andrzeja
Wajdę, z którym rozmawiam krótko w an
trakcie, naturalnie o „Blaszanym bębenku”.
Uważa, że to dobrze, aby to Niemiec filmo
wał tę tak niemiecką książkę, choć sam kie
dyś zamierzał robić ten film. (...)

Wyjechali po nas Branko Lustig i Ula
Orczykowska i referują. Wszystko w po
rządku, trudności tylko z zakwaterowaniem
i wyżywieniem. Większość zespołu nocuje
w domu studenckim, inni rozproszeni są
w kilku hotelach.
28 sierpnia

Kolacja z Kathie Thalbach. Pierwszy raz
była w Ameryce, opowiada. Pozdrowienia od
Marthy Feuchtwanger, „Sukces” ciągle jesz
cze niesfilmowany, jest bardziej aktualny.
29 sierpnia

27 sierpnia

Plaża w Brzeźnie. Maria wystraszyła
Oskara swoim czarnym trójkątem. Jest to
jedna z niewielu scen, do której naszkicowa
łem każde ujęcie, bo Kathie nie chciała po
kazać się nago. To ograniczenie okazało się
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Lot z Paryża do Warszawy. Co było nie tak
w Normandii? W Polsce nie powtarzać tych
samych błędów. Z rana spotkanie i dyskusja
z wszystkimi, dla polskich współpracowników

wyrażają przerażenie i fascynację, że nie
może być mowy o żadnym zawstydzeniu.
Na każdym kroku napięcia ze stroną pol
ską, napięcia także u nas. Moje wczorajsze
długie wystąpienie przyjęto bez reakcji, zero
uśmiechu, zero chrząknięcia. Taki sposób,
z zasady w nic się nie angażować. Igor [Igor
Luther, autor zdjęć] natychmiast przypo
mniał sobie ten stosunek do życia panujący
w bloku wschodnim.
Daremnie czekamy na węgorze, aby móc
spreparować koński łeb. Jutro powinni do
starczyć dziesięć kilogramów albo więcej,
nikt jednak w to tak naprawdę nie wierzy.
Deszczowa pogoda zmusza nas do kręce
nia scen zastępczych, to zawsze wszystkich
wybija z rytmu.
Właśnie przyjechał Mario Adorf. Jego
próba kostiumowa - żart. Jest tylko jeden

wprowadzenie do filmu, wprowadzenie w nie
miecko-polską historię i wprowadzenie w re
alia kraju gospodarzy dla Niemców. Hasła:
Nie jest oczywiste, że możemy tu kręcić. To
jest przywilej. To co dla nas jest przeszłością,
tu jest wciąż teraźniejszością. Każdy Polak cią
gle jeszcze odczuwa skutki II wojny światowej.
Spróbować włączyć Polaków do współ
pracy, nie uważać ich, tak jak to miało miej
sce w Zagrzebiu, tylko za pomocników, oma
wiać z nimi wszystkie sceny, poświęcić na to
spokojnie pół dnia, a nawet cały dzień.

03 30dni

atutem, ponieważ w spojrzeniu Oskara jest
więcej napięcia i erotyki, niż gdyby zobaczył
genitalia. Widzowi wystarczy wrażenie, że
obydwoje są nadzy.
Na dodatek cały dzień szalała burza
i padał deszcz. Przy pomocy piecyka próbo
waliśmy ogrzać kabinę kąpielową, tymcza
sem David i Kathie owinięci wełnianym ko
cem oswajali się ze sobą. Nie ma letniego
upału, ale między tym dwojgiem iskrzy.
Wytrzeszczone oczy Davida, gdy Kathie na
gle staje przed nim naga, tak groteskowo

garnitur, który ma nosić od 1922 do 1945
roku. Jak możemy go w nim postarzeć lub
odmłodzić? Znosi to godnie. Poszukamy
w zasobach. Moja przyjaźń z aktorami jest
tak silna, że reszta jest mi często obojętna.
Szczególnie David stale zdumiewa. Gdzie
tylko pojawi się ze swoim bębenkiem, świeci
słońce; jakby towarzyszył mu reflektor.
Wpół do dwunastej w nocy. Podobno nie
można zdobyć węgorzy, strona polska utrzy
muje, że to nie sezon na węgorze. Franzl
Bauer dostał 100 marek i proszę go, aby
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wcześnie rano udał się do portu. Faktycznie
przynosi wiadro bardzo żywych węgorzy.
Właśnie chcieliśmy kręcić, a tu przychodzi
człowiek odpowiedzialny ze strony polskiej,
czerwony ze złości, zatrzymuje produkcję
z powodu korumpowania socjalistycznej go
spodarki. Długie targi. Zapewne kupiliśmy
te węgorze na czarnym rynku, a przecież są
przeznaczone na eksport. Argumentuję, że
w pewnym sensie są towarem eksportowym,
gdyż zapłaciliśmy za nie zachodnią walutą.
Moja ironia tylko pogorszyła sprawę.
5 września

Cmentarz: pogrzeb jego [Oskara] »bied
nej mamy«. Sprzedawca zabawek Markus
został wypędzony.
Trudności, z których sobie do końca nie
zdaję sprawy: strona polska nie tylko nie mo
gła załatwić węgorzy, dzisiaj zabrakło nawet
trumny, także furmanki i gorącej herbaty na
planie. W strumieniach deszczu czekamy
dwie godziny na furmankę. Ciężarówka zbłą
dziła. (...) Daniel [Olbrychski] ubolewa, jak
wówczas w Zagrzebiu, że za mało z nim roz
mawiam, za mało próbuję, że jest zostawiony
sam sobie. Zachowuje się jak gwiazda...
Sam czuję się często jak fotograf fotosów
filmowych, tzn. robię więcej zdjęć niż insce
nizuję. Długie przygotowania i duże na
kłady, aby sfilmować dziesięciosekundowy
obraz, np. dzisiaj na stypie. Na tym po
dwórku w błocie wyglądaliśmy jak armia
okupacyjna, można zrozumieć czym jest dla
polskich współpracowników trauma 1939
roku: my z naszą technologią, najnowocze
śniejszym sprzętem naprzeciw polskich
wspaniałych tancerzy w przemoczonych
trampkach, bez sprzętu.
7 września

Sklep z zabawkami. Sigismund Markus
sprowadza nowy bębenek. Sklep z zabaw
kami jest zielono-błękitnym pudłem, mi
strzowski wystrój. Obrazki z książek dziecię
cych powiększone do upiornych rozmiarów
poprzedzają inne upiory. W witrynach prze
piękne, stare zabawki ze zbioru Ivana
Steigera. Zapomnijmy o dziennym świetle.
Oświetlmy każdą scenę, każde ujęcie oddziel
nie, zapomnijmy o pudle i przygotujmy to,
co wstawiamy do wnętrza: ludzi i zabawki.
8 września

Sklep z zabawkami, »Noc Kryształowa«.
8 listopada 1938. Zburzenie sklepu, Markus
popełnia samobójstwo.
Jestem zmęczony, zmęczony, zmęczony.
Tak właściwie nie dochodzę do siebie przez
cały dzień. Często musimy zresztą czekać na
dekoracje albo na światło, na pracę z aktorami
pozostaje mało czasu. Nawet Aznavour się
niecierpliwi. Jego śmierć będzie jedną z naj
bardziej dotychczas przygnębiających scen.

Rezygnujemy z zaplanowanego i już
przygotowanego niszczenia witryn i zaba
wek, pokazujemy tylko martwego handla
rza zabawek wśród ułożonych przez Bernda
Lepela główek lalek i fragmentów zabawek.
9 września

Gdańsk. W porcie. Babka od lat siedzi
w swoich czterech spódnicach i sprzedaje to,
co przywiozła na targ z Bysewa.
Kontury miasta wyłaniają się z mgły jak
sen. Anna i Agnieszka siedzą przed gęśmi,
grzybami i kartoflami, obok łubianych, sta
rych Kaszubek. Młoda Agnieszka mówi, tak
jak Angela tylko najlepiej potrafi, gwarą
z Prus Wschodnich.
33. dzień zdjęciowy. Dwunaste urodziny
Davida, także urodziny Mario - święto. Boję
się czasu, który jeszcze przed nami - jeszcze
raz tyle co dotychczas plus dwadzieścia dni!
11 września

Po dwóch dniach bez zdjęć nachodzą
mnie różne myśli.
Czy Aznavour jest dostatecznie meszuge
czy za normalny? Use Page, Andrea Fereol
i wielu innych przyjeżdżają na krótko, kręcą
kilka dni, muszą znowu pracować gdzie
indziej. Zazdroszczę ludziom teatru ich
regularnej pracy, w wyniku której powstaje
stopniowo jednorodna całość.
14 września

Pensjonat „Flora”, Wieża Więzienna, uli
ca Stolarska. Oskar widzi swoją matkę zni
kającą w podejrzanym pensjonacie. W po
koju na górze czeka na nią Broński. Długi
przejazd kamery na dźwigu w górę fasady
miał stworzyć wrażenie łączności. Ze
względu na brak sprzętu, Oskar musi tego
dokonać spojrzeniem. Wyobraża sobie, jak
jego mama kocha Jana Brońskiego.
Dzisiaj po raz pierwszy od trzech tygodni
materiał wyjściowy. Dobry materiał.
Dworzec: krótkie pożegnanie bez patosu,
lepsze niż można się było spodziewać. Na
końcu bardzo ładna twarz Berty Drews.
Zagrać jeszcze pokorę - nie tragikę sytuacji.
Cmentarz: Mario jest wściekły, ponieważ
prawie go nie widać na pogrzebie Agnie
szki. Proszę go o cierpliwość. Będzie miał
jeszcze swoje sceny w atelier, w sklepie i w
mieszkaniu.
Stypa nawiązuje rzeczywiście do Dowżenki
(Ołeksandr Dowżenko, reżyser ukraiński
[1894-1956], przyp. tłum.), wzorowaliśmy się
na nim już w „Łasce śmierci”. Wreszcie mate
riał przechodzi nasze oczekiwania.
Oskarowi nie dawać zbyt dużo swobody.
Jest on co prawda główną postacią, narrato
rem, dla swoich rodziców i innych jest on
jednak tylko smarkaczem i kaleką, który
plącze się dookoła, i którym nikt nie za
prząta sobie głowy.

15,16 września

Kaszuby. Kartoflisko. Podpalacz znaj
duje schronienie pod spódnicami babki.
Żandarmi daremnie szukają Koljaczka pło
dzącego właśnie Agnieszkę. Sądzę, że taki
początek będzie piękny. Tina Engel zachwy
ciła wszystkich, mnie także ujęła. Ciężkie
chmury, ciemne niebo, deszcz i błoto, aura
nam sprzyja.
Wczoraj wieczorem przyjechał Grass.
Wszyscy aktorzy znaleźli się »przypad
kowo« w hotelowej restauracji. Przez cały
wieczór rozmawiał ze wszystkimi. Na pla
nie, dokąd przywieziono go bezpośrednio
z lotniska, mordowaliśmy się, aby ścigający
[Koljaczka] żandarmi »przeskoczyli« przez
obniżony dzięki perspektywie komin na ho
ryzoncie. Ładny obraz literacki, przed ka
merą niestety groteskowy.
Ku zdziwieniu Grassa kręciliśmy kaszub
skie kartoflisko na Żuławach - płaskim te
renie u ujścia Wisły, pozyskanym z namułu
przez sypanie grobli. Na opisanym przez
niego kaszubskim kartoflisku znajduje się
dzisiaj lotnisko dla Gdańska. Kaszuby są pa
górkowate, z licznymi lasami i jeziorami,
a ja podczas lektury książki wciąż widziałem
rozległą równinę.
Na dzisiejsze przedpołudnie zaplanowano
prezentację materiału wyjściowego. Czułem
się przy tym nieszczególnie. Co ma począć
reżyser z nieprzyciętym materiałem, ciągły
mi powtórkami poszczególnych ustawień?
Nagle dziś wieczorem, zaledwie wróciwszy
z planu, mówi mi David, że pokaz chyba nie
podobał się Günterowi Grassowi. Miał mu
tylko powiedzieć, że on grał dobrze. David
jest w obecności swojego »stwórcy« tak samo
niespokojny jak ja. W każdym razie muszę
powiedzieć Günterowi Grassowi, że powinien
mocno chwalić Davida. Potrzebuje on akcep
tacji osób trzecich. Dzięki swoim rodzicom
czuje zapewne, że autor jest najwyższą
instancją. Jego ocena jest ważniejsza niż
moje codzienne dobre słowo.
Najpierw się wyśpię. Aż tak mi się nie
spieszy, żeby rozmawiać z autorem. Wma
wiam sobie, że nie filmuję jego powieści, aby
zrobić mu - Günterowi Grassowi - przyjem
ność. Dla mnie ważne jest to, że robię dobry
film, nie to, czy podoba się autorowi.
20 września

O 8.30 telefonuje Gabriele Seitz, Günter
Grass chce ze mną rozmawiać. Mówię do
brze, o 10., żebym miał czas się dobudzić.
W końcu już o 9.30 jestem w jadalni. Grass
zaciąga mnie w kąt. Wczoraj wieczorem
przez godzinę oglądał materiał zdjęciowy.
Jest bardzo powściągliwy w ocenach, nie
chce ingerować. David w roli Oskara podoba
mu się bardzo. Także Angela. Broński mniej,
zbyt powierzchowny. Broński ze swoim stra
chem jest jedynym normalnym wśród tych ►

30dni

VOLKER SCHLÖNDORFF
wszystkich drobnomieszczan, których ogar
nęła mania bohaterstwa. Matzerath zdobywa
Francję, wdziera się w głąb Rosji, tylko Jan
Broński zostaje na miejscu i się boi.
Grassowi podoba się, jak mąż fotografuje
swoją żonę i kochanka na plaży. Jak
Matzerath spogląda jeszcze raz unosząc
przy tym brwi. Podoba mu się też uśmiech
Angeli, który zaraz przechodzi w wyraz tę
pego instynktu.
W scenie z węgorzami brakuje zbliżenia
wymiotującej Angeli - »ciągnącego się ślu
zu«, zdrowej reakcji organizmu, wykręca
nego konwulsjami. Zapowiedź nadchodzącej
śmierci.
U Kathie razi go skrępowanie w kabinie
kąpielowej, przez to scena pozbawiona jest
niewinności. Nie przypuszczam, że po mon
tażu Kathie będzie robiła wrażenie skrępo
wanej. Udało jej się wytworzyć z Davidem
zmysłowe napięcie, bardziej podniecające
niż nagość.
Grass widać patrzył bardzo dokładnie.
Zarówno przy pisaniu, jak też przy ocenie
obrazów wychodzi od detali i zmierza do ca
łości. Ma słuszność, krytykując grę Jana
Brońskiego. Tu w Polsce w pełni zrozumia
łem problem Daniela przy odtwarzaniu roli,
według tego scenariusza. To Polak, dumny,
w pewnym sensie aktor narodowy, gra za
wsze aktywne, pozytywne role. Teraz ma
grać wiecznie biernego, często płaczliwego,
w czasie wojny tchórzliwego, w życiu prze
ciętnego, polskiego urzędnika pocztowego i to w niemieckim, w zachodnioniemieckim
filmie! Oczywiście wcześniej o tym rozma
wialiśmy. Rozumiał, że ta obsada jest celo
wym zaprzeczeniem jego wizerunku, aby
nie był śmieszny. On jest bierny i tchórzliwy, gdyż nie chce uczestniczyć w tej manii
wielkości, i to nie dlatego, żeby tego nie po
trafił. Tylko jego tchórzostwo jest rozsądne.
Po skończeniu zdjęć Angela, Mario,
David, Fritz Haki i Heinz Bennent spoty
kają się z Günterem Grassem. Chce z nimi
porozmawiać o rolach.
- Zacznę David, od ciebie i od pana, Bebra,
ponieważ jest pan jedyną osobą, którą David
aprobuje. David, z Bebrą rozmawiasz jak do
rosły. Podobnie z Schugger-Leo. Obaj nie
należą do normalnego świata, dlatego nie
musisz przed nimi udawać trzylatka.
Poznajesz Bebrę w cyrku, pomiędzy dwoma
przedstawieniami, w czasie, gdy dużo dzieje
się w polityce: naziści doszli do władzy. On
ostrzega cię przed nimi. On namawia cię do
wstąpienia do cyrku, abyś nigdy nie musiał
maszerować przed trybunami. Przypominasz
sobie o tym, kiedy Matzerath idzie na mani
festację. Wchodzisz pod trybunę, jak radził ci
Bebra, i wysadzasz tę całą defiladę za po
mocą swojego bębenka. Później spotykasz
Bebrę ponownie, zdradził swoje własne ide
ały. Opowiedział się wraz z trupą swoich lili
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putów po stronie władzy. Schlebia mu możli
wość wystąpienia przed gremium najwyż
szych przywódców. Władza uwodzi artystów.
Gdy rodzice widzą cię w cyrku z liliputami są
przerażeni. »0, Boże!« woła twoja matka
i czyni znak krzyża. Fatalistyczno-katolickie
nastawienie nie pozwala jej na głębszą re
fleksję. Natomiast Matzerath ze swoim prag
matyzmem i drobnomieszczaństwem prze
rywa po prostu wizytę w cyrku. »To nie jest
towarzystwo dla naszego Oskarka, chociaż
jest tak mały i taki sam jak oni tu!«. Ale
Oskar zrozumiał, on będzie artystą.
Przy naszym stole siedzi Marie-Luise
Scherer ze „Spiegla”. Zapisuje sobie, że ro
bię notatki. »Pewnie do książki«, napisze
później w swoim komentarzu. Jest już
21.30, Oskar musi się położyć. Jutro rano
0 7. ruszamy do dawnej siedziby krzyżackiej
w Malborku, gdzie będziemy kręcili cyrk.
W Zagrzebiu nie zmieściliśmy się w czasie.
David żegna się ceremonialnie.
Fritz Haki też jest zmęczony. - Objaśnie
nia i tak nic mi nie dają. Gram po prostu to,
co jest w scenariuszu, mówi wiedeńskim
dialektem.
Fritz Haki urodził się, jak większość lili
putów, w normalnej rodzinie, na wsi w Karyntii. Jego brat, jak mówi, był także
»mały«. Nie nadawali się do pracy w polu,
zareagowali na ogłoszenie i udali się na
Prater. Fritz Haki jest artystą od ponad
dwudziestu lat. Jeździ na monocyklu, żon
gluje, wróży, gra na tuzinie instrumentów
1 jest tak niewiarygodnie kochany i rozma
rzony, jakby był z bajki. David szczerze go
kocha, bawi się z nim i bije, jak z dziesięcio
latkiem i słucha wszystkiego, co ten opo
wiada o cyrku.
Następnie Grass rozmawia z Angelą i Ma
rio, nie ma niestety Daniela Olbrychskiego.
Ma przedstawienie w Warszawie. Grassowi
szczególnie zależy na tej trójce: Agnieszka,
Jan i Matzerath. Stosunek Agnieszki do
Jana ma podłoże erotyczne, ale jest też bratersko-siostrzany. Agnieszka czasem go lek
ceważy, ponieważ Jan nie zawłaszcza jej ca
łej tylko dla siebie. Swoje wyrzuty sumienia
wobec Matzeratha także wyraża lekceważe
niem, ponieważ toleruje on jej romans
z Brońskim; nie z powodu obojętności, ale
dlatego, że nie jest w stanie zdobyć się na
tak romantyczne uczucie, jak Jan. Matze
rath wie, że Agnieszka takiego właśnie
uczucia potrzebuje. Jest mu lżej ze świado
mością, że ktoś robi to za niego. Wie także,
że ci dwoje go potrzebują - jako ojca, no
i jako trzeciego do skata. Drobnomieszczańskie Jules-i-Jim-trio. [„Jules i Jim”, reż.
Francois Truffaut, przyp. tłum.]
Poza okazjonalnymi wyrzutami, które
czyni Agnieszka Matzerathowi z powodu
upadku Oskara ze schodów, nie dochodzi
między nimi do sprzeczek. Podczas tych wy

rzutów Matzerath czasem płacze, ponieważ
ma miękkie serce. Matzerath i Broński
przyjaźnią się także po śmierci Agnieszki.
Dzieli ich dopiero wojna: nie można zadawać
się z Polakiem. Sam Broński akceptuje tę
postawę. W odwrotnej sytuacji historycznej
on zachowałby się tak samo. (W to nie wie
rzę: drobnomieszczaństwo jest co prawda
internacjonalne, jednak Polak zachowuje
się inaczej niż Niemiec). Grass mówi: odejść
od pojęć sympatyczny - niesympatyczny.
Agnieszka mogłaby być trochę ordynarniej
sza. Ważne jest, aby każda z osób miała gra
nicę, poza którą narusza się jej godność,
wtedy kończą się żarty. Jan Broński np.
znosi wszystko, ale nie pozwala się zniewa
żać jako Polak.
- Alfred, jestem Polakiem!, protestował
kiedyś.
Natomiast Alfred Matzerath uczestniczy
we wszystkim, dobry szef komórki NSDAP.
Ale protestuje, gdy Oskar ma być poddany
eutanazji: zrobiłby wszystko, ale nie to!
Nagle jego dziecko było ważniejsze niż
jakakolwiek ideologia.
(Uzupełnienie: właśnie ta scena padła
później ofiarą nożyczek. Musieliśmy coraz
bardziej skracać, co nie jest usprawiedliwie
niem - i Mario do dziś mi tego nie wybaczył.)
- Co jeszcze mamy?, pyta Grass, gdy za
lega cisza.
Każdy zastanawia się, jak przełożyć to, co
zostało powiedziane, na swoją rolę. Mario
zaczyna śpiewać:
- Wszystko mija, wszystko się kończy.
Także Adolf Hitler i jego partia.
Przestaję robić notatki.
Rozmawiamy o Oskarze Matzerathcie
albo Davidzie Bennentcie. On jest moim klu
czem do „Blaszanego bębenka”, on i dzie
ciństwo Oskara. Byłem poważnym dziec
kiem, żaden enfant terrible, jak Oskar
Matzerath. Czasem mam wrażenie, że krę
cąc ten film nadrabiam utracone dzieciń
stwo, świadomie je przeżywam. Pomaga mi
w tym David, który jest dla mnie kimś wię
cej niż aktorem: on jest medium. Ma pro
blemy podobne do problemów Oskara
Matzeratha, dlatego jest taki autentyczny.
On nie gra Oskara Matzeratha, on jest
Oskarem. Dzięki temu film staje się doku
mentem o wyjątkowym dziecku, bo takim
dzieckiem jest. David całkowicie identyfi
kuje się z książką. Güntera Grassa traktuje
tak, jakby Oskar był jego własnym wymy
słem, którym autor się tylko posłużył.
Czytaliśmy mu bardzo często książkę,
on rozprawiał się z nią zadając wiele pytań,
teraz sam z siebie tworzy Oskara na każ
dym etapie: jako trzylatek smaruje sobie
twarz ciastkiem, gdy jest osiemnastolatkiem, naśladuje dorosłych i zachowuje się
cały dzień jak osiemnastolatek. Jego spoj
rzenie na świat dorosłych, którzy tym bar
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dziej dziecinnieją, im bardziej są dorośli,
ale tak naprawdę nigdy nie odnajdują
dzieciństwa.
To są kluczowe przeżycia każdego
dziecka, które stawiamy przed Oskarem.
Następnie David gra Oskara, ale przeżywa
te kluczowe sceny osobiście. Każde ujęcie
ma coś z happeningu. W pracy jesteśmy
wspólnikami. Widzi we mnie kogoś, kto mu
pomoże dotknąć życia, wypróbować sytu
acje, których jako dwunastolatek jeszcze
nie zna. Ten film i ta rola są dla niego rodza
jem szkoły życia. Zaskakujące dla nas jest
to, jak bezczelnie zachowuje się przed ka
merą. Nieświadomie bije w tym oczywiście
innych aktorów. Jako dorośli muszą być
przed kamerą bardziej powściągliwi.
Dlatego David szokuje. Jest przeciwień
stwem grającego dziecka, które wszyscy

uważają za słodkie. On jest bezlitosny, nie
spoufala się, nie ma sentymentów. Może na
gle wyjść ze swojej roli, bije w swój bębenek
- nie jako Oskar Matzerath, lecz jako David
Bennent - budzi cały zespół. Nagle wszyscy
są znowu przebudzeni i uważni. On używa
bębenka dosłownie, aby stworzyć dystans
między sobą, Davidem Bennentem,
Oskarem Matzerathem i nami - widzami
i grupą filmową. Bębenek jest dla niego
łącznikiem pomiędzy rolą, a nim samym (po
dobnie jak dla Grassa maszyna do pisania),
równocześnie jest tarczą ochronną, stwarza-

jącą dystans. Sam David był w jakiejś sce
nie dopiero co wstrząśnięty, ale już znowu
jest chłopcem z bębenkiem, błaznuje. Wszys
cy się śmieją, ale nigdy nie następuje ten
przykry moment, żeby ktoś poczuł się pod
glądaczem chorobowego fenomenu.
Piątek, cyrk. Po południu byłem tak spa
raliżowany, jak aktor na odkrytej scenie
w luźnej szacie. Wielka cisza wokół mnie
i we mnie. Wszyscy na mnie patrzą i cze
kają, co ma być dalej, co mają robić aktorzy,
gdzie ma stać kamera - a we mnie wszystko
ustało. Jakby mnie nic nie dotyczyło, mógł
bym równie dobrze opuścić plac i po prostu
odejść. Zdarzyło się to w momencie, gdy na
planie był Grass. Patrzył na nas, rzucił kilka
propozycji, jakie obrazy są do zrobienia, co
należy zaakcentować. Już niczego nie mo
głem dokonać. Następnego dnia nakręcili-

śmy wszystko jeszcze raz w ciągu paru go
dzin, bez trudu, bez niego.
21 września

Miło było porozmawiać z Grassem o na
szej pracy, za to dzisiaj dopadła nas rzeczy
wistość. Dwumetrowy faks od kopistów
w Berlinie. Wiele liczb, numerów klatek, ich
opisy i informacja, że cała praca ostatnich
czterech, pięciu dni poszła na marne. Na ne
gatywie migotanie, błyski światła nieja
snego pochodzenia. Rozpoczyna się gorącz
kowe poszukiwanie przyczyny: może to ka-

mera, a może wada materiału? Naświetlenie
podczas prześwietlania bagażu na lotnisku?
Elektryczność statyczna? Niechlujstwo?
Jedno jest pewne, cała scena początkowa
na kartoflisku musi być powtórzona.
Podobnie wielka aria Oskara na wieży ratu
sza, z której rozśpiewuje za jednym zama
chem 128 okien Złotej Bramy, najbardziej
spektakularna i kosztowna akcja z efektami
specjalnymi.
Ten nieużyteczny materiał wstrząsnął
nami jeszcze z innego powodu: David wy
daje się wyczerpany. Wyraźnie widać u nie
go trudy ostatnich tygodni. Nie jest już taki
promienny. Aznavour jako sprzedawca
zabawek jest nieobecny i obcy. (Dopiero
podczas montażu okazuje się, że postać
Żyda właśnie z tej powściągliwości czerpie
swoja siłę).

Czy powinniśmy robić więcej zbliżeń,
podchodzić bezpośrednio do osób czy pozo
stać przy malowidle freskowym? W scena
riuszu znajduję nagle zbyt dużo przesko
ków, za dużo elips, za dużo rzeczy niezwy
kłych, a za mało normalności.
Wątpliwości wywołane uszkodzeniem ne
gatywów rozciągają się nagle na całe przed
sięwzięcie. Do tego wszystkiego doszło
tylko dlatego, że jesteśmy pozbawieni moż
liwości kopiowania tu na miejscu, ponieważ
ze względu na transport i cło taśmy są za
wsze wyłączone na dwa, trzy tygodnie. Nie ►
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Trudniej jest rozśpiewać te 128 szyb
w Złotej Bramie. Nie mamy już szkła tłu
czonego, a w Polsce można obecnie nabyć
tylko czteromilimetrowe szkło kryształowe.
A poza tym dzisiaj materiał zdjęciowy wy
gląda zupełnie inaczej, widziany w innym ki
nie, my o poranku wypoczęci, zupełnie inaczej,
lepiej. Jest pewien problem przy oglądaniu
materiału zdjęciowego: osoby postronne są
zachwycone i nie rozumieją niezadowolenia
zespołu i aktorów. Skąd się to bierze? Kręcąc
22 września
Cyrk. Oskar rozmawia z Bebrą (później film, mamy bardzo dokładne wyobrażenie
jeden z najlepszych momentów filmu). tego, jak scena powinna wyglądać na ekranie.
Dzień zdjęciowy przetrwaliśmy z najwięk Wszystko wizualizujemy i w naszej głowie wi
szym wysiłkiem: zero fantazji. Nie potrafię dzimy obrazy, zanim będzie zrobiony film.
się uśmiechnąć. Próbuję rozmawiać z Igo Podczas pierwszego oglądania materiał pozo
rem, ale szybko rezygnuję i pracujemy obok stawia wiele do życzenia. A dokładniej: wcale
siebie w kłopotliwym milczeniu - prawie bez nie oglądamy materiałów, ale porównujemy je
słowa. Powiedział tylko, że zdeprymowało z naszymi wyobrażeniami. Tylko dlatego, że
go moje zdanie przy kręceniu sekwencji na są inne, są gorsze. Dopiero podczas drugiego
oglądania, podczas pracy w montażowni, oglą
kartoflisku:
- Chmury nie powinny konkurować z ak damy je z większą uwagą. Często najlepsze są
te ujęcia, które podczas przeglądu najbardziej
torami.
Przez to nałożył tak dużo filtrów, że niebo nas rozczarowały. Ale dlaczego ja, choć z do
świadczenia wiem to od dziesiątków lat, za
było całkiem białe.
Jestem zmęczony i wyczerpany. Tylko się wsze od nowa wpadam w tę pułapkę.
nie poddać, nie odpuścić, właśnie teraz,
24 września
kiedy film może utknąć. Bebra i Oskar nie
Godzina 0.30. Wszystko kończy się euforią
byli dziś tak dobrzy, jak na próbach w Mo
i przyjaźnią. Nadeszły nowe materiały
nachium.
z pogrzebu Agnieszki i z cyrku, są piękne.
Przede wszystkim Marek Walczewski jako
23 września
Schugger-Leo, jego taniec na wydmach
Wieża Więzienna. Oskar bębni i krzyczy.
Dzisiaj mieliśmy skończyć zdjęcia w Pols przed kulisą cmentarną Caspara Davida
ce; z powodu szkód zostajemy tydzień dłu Friedricha [nawiązanie do obrazu „Friedhof
żej. Cały materiał przejrzeliśmy jeszcze raz seingang”, przyp. tłum.]. Fritz Hakl/Bebra
i znaleźliśmy szereg miejsc do ewentual i David/Oskar stanowią w cyrku zachwyca
nego poprawienia, powtórki nie będą więc jącą parę, stare wozy cyrkowe w bladych ko
lorach - sprany błękit, żółć klonu - kolory,
tylko powtórkami.
W scenie w pensjonacie „Flora”, gdzie których już właściwie nie ma, tak jak na sta
Agnieszka między piątą a siódmą szybko rych zabawkach. Liliput z piękną, kochaną
kocha się z Brońskim, możemy posunąć się twarzą klowna, Rino uszminkował go na
dalej. Angela się zgadza, nawet nalega, te smutno: ponownie się odnaleźliśmy. Długa
rozmowa z Igorem, ulga, znowu się rozu
raz przemogła już opory przed nagością.
Aby przedstawić pośpiech i odczuwane miemy. Zrobił dla mnie tak wiele, wiele razy.
pożądanie, będzie zdejmowała majtki już Nie ma sekwencji, której by nie współtworzył.

możemy korygować naszej pracy na bie
żąco. A wynikające z tego wątpliwości powo
dują też nieufność. Na planie panuje okrop
ny nastrój.
Dzisiejszej nocy śniłem, że okładaliśmy
się z Igorem obciętymi butelkami po koli.
Na wszystkich ciąży niepokój wywołany
uszkodzeniem negatywów. A może wszystko,
co nadal kręcimy, jest także nieużyteczne.

wchodząc do pokoju, jeszcze przed zdjęciem
kapelusza, spódnicy i płaszcza. Ona: zdoby
wając, pragnąc, pożądając, pocąc się, krzy
cząc - na nim. On: strachliwy, blady, wy
czerpany.
To była gra z ogniem namiętności. Ci
dwoje podniecali się tak, że po każdym uję
ciu musieliśmy im dawać parę minut na
»ochłonięcie« - czysto fizyczne oczywiście.
(...) (Gdy Louis Maile odwiedził mnie póź
niej ze swoją ówczesną flamą w montażowni,
obejrzał tę scenę i powiedział, że to chyba
najbardziej zmysłowa scena, jaką kiedykol
wiek widział, choć obrazy wcale nie są ero
tyczne, odczuwa się w nich jakąś silną żą
dzę). Po tej scenie Angela powiedziała, że
Daniel na szczęście musiał tego popołudnia
wracać do Warszawy. (...)
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25 września

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy uda
jemy się z Eberhardem i Igorem na nowe
kartoflisko. Gdy ujrzałem tę szeroką dolinę,
te poletka jak plamiaste dywany i tę świeżo
zaoraną rolę - czując przy tym na plecach
krytyczne spojrzenia Igora i Eberharda zacząłem wyć. Tu było jak w Kombach, to
było miejsce na tę scenę! [„Nagłe wzbogace
nie się biednych ludzi z Kombach”, reż.
Volker Schlöndorf, 1971, przyp. tłum.] Obaj
zgodzili się natychmiast, żeby początek filmu
nakręcić po raz trzeci właśnie na tym polu.
Tina Engel jest znowu w Berlinie; co wie
czór ma przedstawienie, poza poniedziałkiem.
Mogłaby jutro przylecieć, do tego czasu na
kręcilibyśmy wszystko, co możliwe i ujęcia,

w których widać ją tylko z tyłu, z dublerką.
Deszcz leje strumieniami. Pojazdy utknęły na
błotnistej drodze. Jakiś chłop zawiózł kamerę
na plan. Musimy zrezygnować ze światła.
Polscy pracownicy zostają w busie, ponieważ
wciąż jeszcze nie mają kaloszy i ubrań prze
ciwdeszczowych. Można zrozumieć, że nie
mają ochoty nabawić się zapalenia płuc dla tej
zachodnioniemieckiej produkcji.
Franzl buduje na horyzoncie atrapę ko
mina. Jaconelli hajcuje tak bardzo, że cały
komin stanął wnet w płomieniach. Deszcz
ratuje nas z opresji. W prześwitach między
chmurami słychać odgłos helikoptera. Pół
godziny później Tina i Roland Teubner są
na planie, ponieważ lotnisko w Gdańsku
znajduje się niedaleko od Bysewa, dokład
nie na tym polu, gdzie miała któregoś dnia
siedzieć babka rodziny Grass. (...)
26 września

Szósta rano. Na dworze świta. Daremnie
szukam przejaśnień na pochmurnym niebie.
(...)
28 września

Cała grupa, z płaczem i histerią, przepusz
czona przez Warszawę i Berlin Wschodni do
Berlina Zachodniego, przez kontrolę bagażu,
celną, wizową i paszportową. Z nadzieją na
powrót do komfortu w świecie zachodnim.
Przerażający był przejazd z punktu granicz
nego w Rudow obok Gropiusstadt do
Wilmersdorf. Ludzie robili wrażenie neuro
tycznych i zagonionych, znacznie bardziej
zmęczonych niż w Polsce. Na dodatek przera
żenie po przyjeździe do apartamentowca na
Bundesallee: plamy na ścianach i dywanach,
zatłuszczona tapicerka z najgorszego sztucz
nego tworzywa z lat pięćdziesiątych, wszędzie
odpadająca farba, odgłos ruchu ulicznego pły
nący przez cienkie okna. Mam opory przed
zakwaterowaniem nas tutaj. Jednak nie ma
nic lepszego, wszystkie hotele są obłożone.
I zrobiła się trzecia po południu. Nie jedli
śmy nic od śniadania w Gdańsku o szóstej,
czyli piątej czasu niemieckiego, ale tutaj na
Bundesallee już nic nie ma. Jedziemy do
Neukölln, idziemy z zamkniętymi oczami
przez Uthmannstraße - miejsce naszych
zdjęć na następne tygodnie - aby w knajpie
zjeść pulpety i napić się niemieckiego piwa.
Dochodzi Igor. Ze strachu przed urzędni
kami NRD słusznie leciał przez Frankfurt
nad Menem, ponieważ kontrola była bardzo
surowa. Ali ze swoim zachodnioberlińskim
paszportem nie został wpuszczony.
Potem wychodzimy na Uthmannstraße,
którą Nikos i Bernd przebudowywali od tygo
dni, częściowo uzupełnili całe fasady domów.
To ta ulica, na której dorastał Oskar, stale po
wracające miejsce akcji, opisane przez
Grassa jak mikrokosmos: Labesweg w Gdańsku-Wrzeszczu. Ulica na przedmieściu, »do-
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kładnie tak duża i tak mała, że wszystko, co
zdarza się na tym świecie lub zdarzyć by się
mogło, wydarzyło się także tutaj lub mogło
się wydarzyć«. Zmiany zachodzące na tej
ulicy przed sklepem kolonialnym, starzenie
się jej mieszkańców, podupadanie podwórek
i klatek schodowych świadczą o upływie
czasu. Ulica jest piękna, budowle wtapiają się
w obraz miasta. Mało kto rozpoznaje, że to
dekoracja. Sklep Matzeratha jest prawdzi
wym muzeum. Najróżniejsze produkty, mię
dzy innymi tłuszcz kokosowy Palmin, mąka
ziemniaczana, kawa Kaba, mydło Sunlicht,
margaryna Vitello - wszystkie opakowania
wiernie naśladują stare, są pieczołowicie po
sklejane. Świetna robota Bernda Lepela i je
go niewidzialnego współpracownika Thoma
sa. Wszystko w sklepie jest prawdziwe - ko
lory, nawet zapach i specyficznie przytłu
miona akustyka.
Wieczorem spotykam się z Suzanne Baron,
montażystką, w jej apartamencie. Jest tu już
od dziesięciu dni, aby urządzić montażownię
i zobaczyć wszystko, co nakręciliśmy. (...)
8 października

Od ostatniej niedzieli niczego nie zanotowa
łem: mam wewnętrzną blokadę. Tak, jak
trudny był przyjazd do Berlina, taki był też
cały tydzień. Idiotyczne jest to ciągłe narzeka
nie, przecież kręcenie wciąż sprawia mi przy
jemność, nie ma problemów z Oskarem, a ja
byłem pochłonięty pracą chyba jak nigdy do
tąd. Pisanie o tym, co mnie uwiera, jest dla
mnie terapią. Prawdziwym dziennikiem nie
jest oczywiście ten zeszyt, a to, co codziennie
kręcimy i co, mam taką nadzieję, odzwierciedla
wszystkie opisane przeze mnie obawy: film. (...)
Dzisiaj przyjechał Wojciech Pszoniak.
Kocham go. Ze względu na niego obejrzałem
z Suzanne jeszcze raz „Ziemię obiecaną”
Wajdy. Jestem pod wrażeniem tempa, prowa
dzenia kamery. Wajda jest mi tak bliski, jak
żaden zachodni reżyser.
18 października

Przede mną dziesięć najważniejszych dni
zdjęciowych: poczęstunki na chrzcinach
i urodzinach w mieszkaniu Matzerathów,
upadek ze schodów i śmierć Mario Adorfa.
Od lat po raz pierwszy znowu w atelier.
Delektuję się tą ciszą i atmosferą. (...)
20 lutego 1979

Montaż ukończono ponad miesiąc temu,
teraz zaczyna się czasochłonna i żmudna
praca nad udźwiękowieniem. (...)
24 lutego

Już dłużej nie można zwlekać. Dzisiaj mu
sieliśmy pokazać film Gunterowi Grassowi.
Kiedy włączono światło powiedział:
- Wypełniony treścią. (...) Zapomniałem
o książce i oglądałem film. Nazwałbym go
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Podczas Festiwalu Gwiazd w 2006 roku prezydent Adamowicz wręczył reżyserowi nagrodę
za trwały wkład do polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego

realistyczną bajką. Czy były to rzeczywiście
dwie i pół godziny?
Teraz, kiedy praca jest skończona, mo
żemy ze sobą swobodniej rozmawiać. Zbyt
późno się zorientowałem, że powściągliwość
Güntera Grassa nie wynikała z uprzedzeń,
ale z nieśmiałości, o którą się go nie podej
rzewa. Wszystko było dla niego po prostu
zbyt obce, liczni aktorzy, technicy, do tego
stała obecność prasy. Jest co prawda przy
zwyczajony do publiczności, ale jako kandy
dat w wyborach, a nie przy pracy. Dlatego
nie chciał się angażować i nie wypowiadał
się na temat materiału zdjęciowego. Błędnie
interpretowałem jego postawę. (...)
26 lutego

Londyn. Spotykam się z Mauricem Jarrem, który nagrywa tu muzykę do jakiegoś
filmu. W jego pokoju hotelowym stoi odtwa
rzacz wideo. Oglądamy film w tę i z powro
tem. Muzyka będzie dużo znaczyć: będzie bu
dować nastrój, podkreślać emocje, wywoły
wać wspomnienie dzieciństwa; będzie archa
iczna jak senna zmora, banalna i przerażająca
jak nazizm. (...) Instrumentacja powinna na
wiązywać do świata Oskara: prosta, dziecinna
i ciężka. Żadne wibracje, wiele instrumentów
ludowych, także egzotyczne instrumenty
dęte. Niezwykłe brzmienie.
- Fujara, mówi Mario nagle, to mogłoby
być to...
Był więc ten stary róg pasterzy z Bał
kanów, a osobliwe brzmienie jakby przelewa
jącego się wodospadu, stało się motywem
filmu od pierwszego obrazu na kartoflisku.
(Tu kończy się dziennik).

31 marca 1979 roku, dzień moich czter
dziestych urodzin, był ostatnim dniem
pracy. Zakończyliśmy w Berlinie udźwięko
wienie filmu. Z Suzanne Baron skróciliśmy
go rygorystycznie do 2 godzin 30 minut,
które przyznali nam producent i telewizja.
Odbyły się pierwsze prezentacje. Szef pro
dukcji z United Artists we Frankfurcie był
przerażony i uznał, że film »nie nadaje się
do grania«. Szef United Artists w Nowym
Jorku, Norbert Auerbach, i jego amerykań
scy koledzy byli bardziej wyrozumiali.
Wyjaśnili swojemu przedstawicielowi
w Niemczech, że właśnie to co niezwyczajne,
a co jego tak oburzyło, jest dobre.
Cannes zaprosiło film do oficjalnego kon
kursu. Reszta jest historią. Tym razem
obyło się bez skandalu, Palmę podzielono.
Anatole Dauman, mój francuski przyjaciel
i partner, wielki zwolennik Jacques’a
Lacansa, przepowiedział mi wraz z sukce
sem duże cierpienie. Ale rację miał tylko
o tyle, że nigdy więcej nie wspiąłem się na
taki szczyt i musiałem znieść kilka upadków.
W sumie całkiem dobrze radzę sobie z ety
kietką „Blaszany bębenek”, która odtąd
miała do mnie przylgnąć. ■
Publikowane fragmenty pochodzą z jed
nego rozdziału („Znak firmowy »Blaszany bę
benek«”) z tomu wspomnień Volkera Schlöndorffa „Licht, Schatten und Bewegung. Mein
Leben und meine Filme” („Światło, cień
i ruch. Moje życie i moje filmy”
© Carl Hanser Verlag, München 2008
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u podnóża Biskupiej Górki
Tekst

Sławomir Kościelak

Panorama Gdańska Danckera Danckertsa sprzed 1666 Na pierwszym planie, w lewym dolnym rogu poniżej stoku Biskupiej Górki,
staw zwany później „Czarnym Morzem". Za mm, na lewo - pierwsze budynki opatrzonego tą samą nazwą osiedla Obok - równolegle
do niewidocznego tu nurtu kanatu Radum - podłużne szopy służące do suszenia cegieł

Niezapomniany przewodnik Andrzeja Januszajtisa i Zbigniewa Jujki — „Z uśmiechem przez Gdańsk
spopularyzował znaną i z niemieckich, XIX- i XX-wiecznych kompendiów wiedzy o naszym mieście
ciekawostkę o górze w Gdańsku, z której widać Bałtyk i Morze... Czarne. Góra, to oczywiście Biskupia
Górka i po dziś dzień widać z niej siwe fale Bałtyku. Żart zaś tyczył skromnej, niedługiej uliczki rozcią
gającej się na stoku tego wzniesienia ku Kanałowi Raduni. Zwana przed wojną Schwarzes Meer,
po wojnie została przemianowana na ulicę Stawki. Żart stracił rację bytu i to nie tylko z powodu prze
mianowania „morza” na zwykły „staw”. Obecnie nie zachował się nawet najmniejszy fragment tego
jakże ciekawego miejsca.
Ostatni ślad tego traktu - stanowiącego niegdyś fragment większej całości - drogi na Biskupią
Górkę - zniszczono zaledwie kilkadziesiąt lat temu, rozrywając buldożerami jej „kociołbią jezdnię pod
nasyp nowej arterii. Aleją Armii Krajowej suną obecnie setki samochodów, mkną tędy na Chełm czer
wono-białe „bombardiery”. Czy ktoś z tysięcy ludzi, którzy codziennie przemierzają tę trasę, pamięta
jeszcze o ulicznym przyczółku, który niegdyś był jednym ze szlaków wiodących na biskupi masyw?
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drugiej połowie XIV wieku, gdy dachami, pośród ogrodów-, „przycupniętych
coraz dumniej strzelały w górę ka u podnóża Biskupiej Górki bądź piętrzących
mienice Głównego Miasta, na le się na jej zboczach”. W południowej pierzei
wym brzegu kanału Raduni, na zboczach
na
najbardziej
dolnej części traktu pojawiły się
leżącego do biskupów (ale tylko u szczytu) w7 tym czasie posesje opatrzone później nu
wyniesienia pojawiły się żwirowe wyrobiska, merami 9-13, Do końca XVII wieku zasie
dostarczające piasku i żwiru do budowy mia dlona została cała południowe strona drogi
sta. Jednym z nich była opisywana już na (posesje z późniejszymi numerami policyj
tych łamach Piaskownia (dziś ulica ks. nymi 9-27). Domy te, które można na przy
Rogaczewskiego). Ale wyrobisk było więcej. kład zobaczyć na obrazie Danckera DanNa południe od Piaskowni powitała jeszcze kertsa (widok Gdańska przed 1666) prezen
jedna żwirowa kopalnia. W zagłębieniu po tują się całkiem okazale. Do końca tego stule
wybranym piasku zbierała się wroda, a że dno cia podobne budynki zapełniły też parcele
było ilasto-gliniaste, woda w staw7ku two przy pozostałych częściach drogi, dzisiejszych
rzyła błotnistą, mętną i ciemną zawiesinę. ulicach: Biskupiej, Na Stoku, Salwator. I tak
Ot, prozaiczne wytłumaczenie prześmiew właściwie dla całej tej podmiejskiej przeczej nazwy „Czarne Morze”.
Trudno zresztą powiedzieć, czy zbiornik
wodny, który w ten sposób powstał, zasługiwrał na miano stawu. W starszej, niemieckiej
historiografii używano raczej określenia
„kałuża”. Nazwu „Czarne Morze” nie była
zresztą pierwotną nazwrą tego miejsca.
Jeszcze w XVI wieku nazywano je Doliną
Róż, nade wszystko dlatego, że rosły tu obfi
cie dzikie różane krzewy, o które i dzisiaj
wr Gdańsku nietrudno. Według Ericha Keysera, niedostępnymi, kolczastymi krzewrami
odznaczono w7 ten sposób około 1856 roku
granice między posiadłościami miasta i ma
jętnościami biskupa. W początku XV stule
cia teren ten składał się nie tylko ze żwiro
wego wyrobiska, ale i czterdziestu pięciu
ogroclówT, należących zapewne do gdańskich
mieszczan. Mianem Doliny Róż to miejsce
było określane jeszcze do mniej więcej po
łowy XVII stulecia (np. na planach Georga
Telliora). Taka też nazwa pojawiła się
w księdze gruntowej, założonej w 1635 roku
dla terenów7 podmiejskich, ale zastosowano
ją tylko do kilku posesji w7 najstarszej części
osiedla. Na przełomie XVI i XVII wieku za
siedlono bowiem najpierw7 północną kra
wędź doliny, tę bliższą Piaskowni. Około
1637 mieściła się tu nawet karczma należąca
do niejakiego Eliasa Schrodera. Około 1620
roku poniżej stawu - nazwotwórczego „Czar
nego Morza” - stały równolegle do kanału
Raduni dwie długie szopy do suszenia cegieł,
dalej zaś na południe, na wysokości dzisiej
szej Toruńskiej, nad kanałem rozciągał się
tzw\ bielnik, czyli miejsce wybielania szarego
płótna. Po zarazie wr 1634 roku bielnik i jedną
z szop cegielni zlikwidowano, a na ich miejscu
powstał cmentarz, zwany z czasem - od we
zwania pobliskiego kościoła - Salwatorem.
Na północ od cmentarza, nie tylko przy
drodze, ale i nad błotnistym, czarnym sta
wem, rozrosło się między 1635 a 1655 rokiem
osiedle parterowych domków7 ze spadzistymi

W

strzeni na stoku Biskupiej Górki ukuto
wr drugiej połowie tego stulecia nazwę
„SchwTarzes Meer” (po raz pierwszy użytą na
planie z 1695 roku). Na planie Willera z około
1687 widać wyraźnie staw, a wrokół niego uło
żone wr kwadrat cztery przecznice, widoczny
jest też zarys biegnącej wzdłuż tarasu wznie
sienia przyszłej ułicy Na Stoku. Powyżej
„Czarnego Morza” rozciągała się wieś Bis
kupia Górka, w połowie XVII wieku ujęta
(mimo protestów7 biskupów7) karbami gdań
skich umocnień. Niektóre z części Czarnego
Morza zaczęto zatem nazywać w7 księdze
gruntowej stosownie do położenia względem
fortyfikacji, np. „Unter der Vigilance” (pod
bastionem Vigilance) lub „Hinter den
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Plan parcel w najstarszej części „Czarnego
Morza” z ok 1800 r, usytuowanych tuż przy
mostku nad kanałem Raduni
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bastion

mantu*.

Pallisaden” (Poza palisadą). Na południe od
„Czarnego Morza” nad kanałem Raduni roz
ciągała się inna jeszcze wieś, Zaroślak Petershagen.
W latach trzydziestych XVIII weku (a
więc w okresie wojny w obronie tronu
Stanisława Leszczyńskiego) błotny staw
„Czarnego Morza” rysowano wciąż jako cał
kiem pokaźny zbiornik wodny, cztery zaś
składające się na osiedle trakty wydawały
się być słabo zaludnione. Spostrzeżenie to
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Fragment planu Buhsego z ok 1867 roku
z naniesionymi zmianami z końca XIX wieku
Na czerwono zaznaczony m in. budynek
szkoły przy Schwarzes Meer 2

mal każda z dziewięćdziesięciu posesji
wzdłuż czterech podstawowych dróg osie
dla została zasiedlona, a zapisy transakcji
w księdze gruntowej następowały jedne po
drugich. Przewijają się nazwiska Peterów,
Winterów", Muselfów, Gorzuchowskich.
Historyk z początku XIX wieku, Duisburg,
nazywa tutejszych mieszkańców7 wToźnieami
i robotnikami, wydaje się jednak, że są to
ludzie dobrze sytuowani, a na posesjach za
pisuje się całkiem spore kw7oty hipoteczne.
Na planie gruntów z około 1800 roku przy
najstarszym, najbliższym Raduni odcinku
„Czarnego Morza” widać wyraźnie, że
funkcjonują tu nadal wytwórcy cegieł i mu
rarze, a to znak, że w pobliżu zachowała się
cegielnia. W księdze adresowej z roku 1889
hirż numery domów z całego tego kwartału prze
kraczają już liczbę trzystu, a wśród miesz
kańców7 zdarzają się takie persony, jak
choćby zastępca przełożonego obwTodu,
Schwiedland (pod numerem 269), chirurg
Puellbach pod numerem 311, czy „pan
Döring, porucznik” pod numerem 842.
Przez te wszystkie lata „Czarne Morze”
łączyło się z promenadą nad kanałem
Raduni przez skromny mostek, przerzucony
nad jego nurtem. Za tym mostkiem rozpo
czynała się zabudowa, trzeba to przyznać,
wówczas w miarę ciągła tylko od strony po
łudniowej - „górnej”. Od strony Piaskowmi
dominowały ogrody, przynajmniej do po
łowy wieku XIX nie zawsze (jak to wynika
z planów7) wyposażone w domostwTa. Rył to
dobry teren do zamieszkania i nie najgorszy
dla rekreacji, rekonwalescencji i kontem
placji. W latach 1857-1860 pod numerem 10,
zatem w najstarszej części ulicy, umiesz
czono mały szpitalik dla dzieci, wyposażony
z funduszy luterańskiej gminy kościoła
Zbawiciela na Zaroślaku. Pracowały w nim
I ewangelickie siostry - diakoniski. Zakład
\ ten przeniesiono następnie na Nowe Ogro! dy. Przed 1889 rokiem po północnej stronie
| ulicy, rówmolegle do pobliskiego kanału, sta
nął budynek szkoły powszechnej (posesja nr
2 w ciągu ulicy). W tym też mniej więcej cza
zdają się potwierdzać wpisy do wspomnia sie pod numerem 27, naprzeciwko szkoły,
nej księgi gruntowej. Po budowlanym bo zbudowano niski, ceglany kościółek Gminy
omie sprzed „potopu” szwedzkiego (1655- Apostolsko-Katolickiej. Ryła to bardzo mała
1660), w drugiej połowie XVII i w pierwszej wspólnota religijna, powitała w Niemczech
XVIII wieku wpisów do jej rubryk jest sto na kanwie nieuznawania prymatu (i nie
sunkowo niewiele. Z pewnością to efekt omylności) papieża - tzw. starokatolicy (w
wojen i epidemii, nieustannej wymiany lud Gdańsku obecna od 1845 roku). Kilka
ności na tym obszarze i konieczności zago dziesiąt metrów dalej, bliżej ulicy i cmenta
rza Salwator, od początku XIX wieku istniał
spodarowania tych terenów stale od nowa.
Nowy dobry czas dla „Czarnego Morza” natomiast zachowany do naszych czasów7
nastał dopiero po 1762 roku, kiedy to nie kościół menonitów.

Panorama z początku XX wieku. W prawym dolnym rogu Istniejąca do dziś zabudowa przy ulicy Biskupiej (przed podziałem - część szeroko
pojętego osiedla „Czarne Morze”) z charakterystycznymi szczytami kamienic w ciągu tej ulicy - nr 4 i 34. Po lewej - nieistniejące obecnie
domy przy ulicach Górnej i Stawki. W głębi, w jednym z tych budynków mieściła się zapewne szkoła

W latach dziewięćdziesiątych XIX stule
cia nastąpił kolejny okres rozwoju tego
miejsca, niewątpliwie związany z przebu
dową całego miasta, wreszcie uwolnionego
z gorsetu fos i fortyfikacji. Obalenie tych
ostatnich od strony zachodniej spowodo
wało, że przycupnięte u stóp Biskupiej
Górki osiedle nagle jakby przybliżyło się do
centrum Gdańska. Poszczególne części skła
dowe „Czarnego Morza” uzyskały teraz
swoją własną tożsamość. I tak powstały:
Bischofsberg (Biskupia), Grenadiergasse
(Na Stoku - niemiecka nazwa ulicy upa

miętniała stacjonowanie powyżej, w kosza
rach Biskupiej Górki, pułku grenadierów),
Am Berge (Górna) i właściwa Schwarzes
Meer - ta ostatnia ograniczona tylko do od
cinka od kanału ku dawnemu Bastionowi
Strakowskiego (w XIX-XX wieku Bastion
Hansmantel). Za kanałem Raduni, w miej
scu, gdzie „Czarne Morze” łączyło się z pro
menadą, przeprowadzono około 1895 roku
nowy tunel dla kolei (obecnej w tym miejscu
od 1866 roku). Zachowały się z tego okresu
notki w „Danziger Zeitung” skarżące się na
złą nawierzchnię ulicy w tym miejscu,

utrudniającą przejście. W tym też czasie,
w 1894 przeprowadzono pod ulicą wodociąg.
Zabudowa z początku XX wieku była
w tym rejonie naprawdę imponująca.
Zarówno Schwarzes Meer, jak i jej dawne
części składowe wypełniły się wielopiętro
wymi czynszowymi kamienicami, tworzą
cymi bądź to zwarte ciągi, bądź też dostoso
wującymi się do reliktów starszego osadnic
twa. Opowiada o nich w swoich „Wspom
nieniach gdańskiego bówki” Brunon
Zwarra, który tu się urodził w7 1919 roku
(przy Biskupiej 2). Obok niskich, starych ►

Po lewej- Fragment przedwojennego planu Gdańska z ulicą Schwarzes Meer Wyraźnie widoczne umiejscowienie kościółka Gminy ApostolskoKatolickiej. Po prawej. Plan Gdańska z około 1950 roku Ulica Stawki, przez ulice Przybój i Przebieg, łączyła się z Pohulanką i dalej z Chełmem
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Kamienica przy ul. Stawki 8. Stan tuz przed rozbiórką w 1966 roku

ruder, byty tam także domy, „o których
zwykło się w Gdańsku mówić, że przy nich
zatrzymał się czas”. Zwarra zaliczył do ta
kich budowli szpital menonitów nad kanałem
tuż przy menonickiej świątyni, a przy
Biskupiej pod numerem 4 dawny dworek
fundacji Rennerów, zniszczony wr 1942 roku
podczas bombardowania miasta przez
aliantów. Przy samej ulicy Czarne Morze
- oprócz szkoły i świątyni - znajdowała się
także „wysoka kamienica”, a na jej parterze
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„były różne sklepy, a między innymi również
sklep z pieczywem”. Właścicielką tego
sklepu była „pani Wisniewsky”, Niemka,
którą Zwarra ciepło wspominał, gdyż zawsze
pamiętała o jego urodzinach, a jej „sznełd”
i „amerykanki” były tanie i smaczne.
W tym zakątku Gdańska mieszkali wów
czas różni ludzie, robotnicy i urzędnicy,
kupcy i rzemieślnicy, ludzie wolnych zawo
dów i nawet - przez pewien czas - takie
osobistości, jak Artur Greiser, późniejszy

prezydent gdańskiego Senatu. Dla po
rządku należy dodać, że WTaz z częściowym
obaleniem fortyfikacji okalających Bis
kupią Górkę nastąpiło podwiązanie ulicy
Schwarzes Meer (i Grenadiergasse) do
Piaskowni (Sandgrube) i dalej jeszcze - do
drogi na Chełm. Odcinki wiążące (po woj
nie nazwane bardzo romantycznie Przybój
i Przebieg) były dość strome i wąskie, ale
od biedy można się było tędy przedostać na
Chełm (dzisiaj nazywany Starym).
Nastanie epoki Hitlera zakończyło idyllę
i symbiozę mieszkańców „Czarnego Morza”,
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gdzie język, wyznanie i poglądy były dotąd
sprawą drugorzędną. Represje, wypędzenia
i okrucieństwo wojny dosięgły najpierw
Polaków, a w marcu 1945 roku nastąpił sąd

ny dzień i dla niemieckiej ludności miasta.
Umocniony rejon Biskupiej Górki był
zresztą często bombardowany przez alian
tów- i we wcześniejszych miesiącach wojny.

W dniach 27-28 marca Rosjanie opanowali
to wzniesienie, a wraz z nim także i osiedla
u jego podnóża. Generał Batów7 urządził
w7 koszarach na Biskupiej Górce główny
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Końcowy fragment ulicy Na Stoku. Na jej
przedłużeniu budynek Na Stoku 48. Pod jego
fundamentami zniknęły resztki zabudowy ulic
Górnej i Stawki

punkt dowodzenia, co być może uchroniło
okoliczne domy od kompletnego zrujnowa
nia i pożarów, lecz z pewnością nie stanowiło
żadnego zabezpieczenia przed plądrowa
niem i gwałtami. Ulica Czarne Morze,
w 1945 roku przemianowana na Stawki, le
żała jednak zbyt daleko od zbawiennego
wpływu kwatery sztabu, za to zbyt blisko
kolei i niemieckich budynków administracji.
Większość domów przy niej legła w gru
zach, zniszczeniu uległy szkoła i kościół
Apostolsko-Katolickiej Gminy.
O ile zabudowa ulic Biskupiej, Na Stoku
zachowała się w stopniu co najmniej zado
walającym (uwzględniając rzecz jasna okres
powojennych zaniedbań), o tyle zabudowa
ulicy Stawki (i sąsiedniej Górnej) praktycz
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nica na rogu ulic Stawki i Na Stoku (na zdję
ciu), opatrzona numerem 8, ale i ją w 1966
roku pozwolono rozebrać. Wiązało się to
z nową inwestycją, która jednak bardziej
dotyczyła sąsiedniej ulicy, czyli Na Stoku.
W 1964 pod numerem 53-55 powstał tym
czasowy pawilon biurowy dla Wojewódz
kiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Me
chanizacji Rolnictwa (później Zjednoczenia
Technicznej Obsługi Rolnictwa), a potem wy
budowano - częściowo wykorzystując par
cele przy ulicy Stawki - pierwszy z trzech
„klocków” na stoku Biskupiej Górki. Jest
to biurowiec, w którym dziś mieści się
GIWK (Na Stoku nr 50). W bliźniaczo po
dobnym biurowcu pod numerem 49 przez
długie łata funkcjonował Pierwszy Urząd
Skarbowy. Te trzy budynki zajęły całą prze
strzeń ulicy Górnej i zaanektowały obrzeża
ulicy Stawki.
Ulica zwana niegdyś Czarnym Morzem
powoli zaczęła „gasnąć” na mapie starego
Gdańska. To zaznaczano tylko jej począt
kowy bieg (do biurowców), pomijając jej
problematyczne zresztą podwiązanie do
szlaku na Chełm (plan z 1968), to znowuż
wręcz przeciwnie - pokazywano, że łączy się
z ulicami Przybój i ks. Rogaczewskiego, ale
zupełnie pomijano fakt, że ma coś wspól
nego z Biskupią, czyli wjazdem na Biskupią
Górkę (1975). Tak naprawdę od dłuższego
już czasu planowano, by ją wykorzystać do
poprowadzenia dalszego ciągu Trasy W-Z
(już częściowo w przeciwnym kierunku, od
Okopowej - Leningradzką - ku Warszawie,
wykonanej pod koniec lat pięćdziesiątych).
Prace niwelacyjne w7 obszarze ulicy Stawki
podjęto w 1974 roku (chodziło o zminimali
zowanie skutków- przeprowadzenia nowej
trasy po krawędzi Biskupiej Górki, a więc
z uw-zględnieniem kąta nachylenia stoku),
ale prace, jak to w PRL, bardzo się ślima
nie znikła z powierzchni ziemi. Akta budow czyły. Na przełomie lat siedemdziesiątych
lane z pierwszych łat po wojnie informują
głównie o rozbiórkach resztek ruin, o no
wych inwestycjach w jej ciągu prawie zupeł
nie nie wspominając. W 1947 parcelą nr 1
(obok zburzonej szkoły) interesowała się
Gdańska Spółka Fotograficzna, lecz chyba
nic nie wyszło z jej planów umieszczenia tu
swojej siedziby nie wyzło. WT latach 1956-57
pod dawnym numerem 23 (a więc na rogu
Biskupiej) powstała za to tymczasowa wy
twórnia kitu. Z dawnej zabudowy w całości
zachowała się jedynie trzypiętrowa kamieFragment współczesnego planu Gdańska
z zaznaczonymi obok al. Armii Krajowej
biurowcami przy ul Na Stoku 48-51
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Al Armii Krajowej, widok na pierwszy z biurowców. Gdzieś w tym miejscu pod jezdnią arterii spoczywają resztki „Czarnego Morza”

i osiemdziesiątych doprowadzono w ten re
jon - wzdłuż torów kolejowych - ulicę 3
Maja i wykreowano początkowy odcinek
alei Armii Krajowej, wiążąc go z aleją
Leningradzką (w schyłkowym okresie „ko
muny” tworzono takie ideowe dysonanse
w nazewnictwie ulic). Ulica Stawki znikła
z planów miasta w początku łat 80-tyeh,
a już w 1987 uruchomiono komunikację au
tobusową na całej długości Armii Krajowej,
od centrum aż do Chełma.
Zatem z ulicy Stawki - gdańskiego „Czar
nego Morza” - nie ma już ani śladu. Ale

komu żal jej istnienia, skoro wszystko, co
w niej było najciekawszego - szkoła, tajem
niczy kościółek i tymczasowy przytułek dla
dzieci - przepadło w pożodze 1945 roku.
Przepadły domy, ogrody i przedwojenna
piekarnia z dobrymi i tanimi „sznekami”.
Więc kiedy wygodny i ciepły „bombardier”
szturmuje po raz kolejny Chełmskie
Wzniesienie po stoku Biskupiej Górki, a z
głośnika wewnątrz pojazdu ciepły głos spi
kera zapowiada mijane przystanki, nie żal
go i mnie, poszukiwaczowi takich właśnie,
zaginionych traktów. ■

Wykorzystano m m
Księga gruntowa 300, 32/14 (osady podmiej
skie 1635-1810),
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„Historia Gdańska”, t I-III, pod red E Cielaka,
Gdańsk 1976-1993,
W. Stephan, „Die Strassennamen Danzigs”.
Danzig 1911;
F C Duisburg, „Versuch einer historisch ..\
Dantzig 1809,
E. Keiser, „Die Baugeschichte der Stadt
Danzig”, Koeln-Wien 1972:
M Gliński, J Kukliński, „Kronika Gdańska”,
t I-II, Gdańsk 1998-2006
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Bryła kościoła menomtów (obecnie zielonoświątkowców) oraz zabudowa ulic Biskupiej i Salwator Te części osiedla zachowały się do dziś
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Rzadko który z mieszkańców miasta potrafiłby odpowiedzieć
na pytanie, gdzie znajduje się Królewska Dolina. A miejsce to,
przed wojną nazywane Königstal, to dolina Potoku Królew
skiego, który pojawia się w okolicach dworu Trzy Lipy przy
ulicy Piecewskiej, a kończy w Dolnym Wrzeszczu, u skrzy
żowania ulic Kubacza i Mierosławskiego, gdzie wpada do
Strzyży. Główną arterią komunikacyjną Królewskiej Doliny jest
ulica Sobieskiego, przed wojną nosząca nazwę Königstaler
weg. W obu wypadkach nazwa nawiązuje do postaci pol
skiego króla - Jana III, postaci mocno związanej z Gdańskiem
yy ogóle, a w pewnym stopniu również z Królewską Doliną.

fe_____________-
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Gmach Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego z 1908 roku, obecnie siedziba Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

apomniany ów zakątek zasługuje na wznoszące się stromo Królewskie Wzgórze
uwagę już chociażby ze względu na (Königshöhe) - 98-metrowe wzniesienie mo
urodę szerokiej doliny, wrzynającej się renowe, niegdyś najwyższy punkt wido
kowy zespołu parkowego Jaśkowej Doliny
między dwa wysokie, morenowe wzgórza.
Miejsce to posiada nie tylko krajobrazowe (Jäschkentalerwald), urządzonego przez se
walory. Na stosunkowo małym obszarze, jaki natora Johanna Labesa (1759-1809) i zaku
stanowi właściwa część doliny, a więc pionego od jego spadkobierców przez mia
środkowy i górny bieg Potoku Królewskiego,
odnaleźć możemy kilka bardzo różnorodnych
zabytków i ważnych miejsc.
Stojąc u jej wylotu - a więc w okolicach
gmachu Wydziału Elektroniki Politechniki
Gdańskiej - i patrząc na południe, po prawej
stronie widzimy drogę ku posiadłości i dwo
rowi Święta Studnia (Heligebrunn), miejsca
oficjalnie zwanego Studzienką, które za
wdzięcza swą nazwę cudownemu źródełku.
Jego woda miała mieć właściwości uzdra
wiające. Tuż nad Studzienką dostrzegamy

Z

Orzeł na portalu nad wejściem do seminarium
nauczycielskiego
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sto (o Parku Leśnym Jaśkowej Doliny pisa
liśmy obszernie: „30 Dni” nr 5/2005). Na
północnych stokach wzgórza rozlokowano
w XVIII wieku, a więc jeszcze zanim okolica
stała się częścią parku Johanna Labesa, ży
dowski cmentarz, z którego niestety do dzi
siejszych czasów nie zostało niemalże nic.

KRÓLEWSKA DOLINA
Wejście do zbiornika wodnego na Szubie
nicznej Górze

Wzgórze dominujące nad wylotem doliny
od jej wschodniej strony, to słynna Góra
Szubieniczna (Galgenberg - 54 metry nad
poziomem morza) - wzniesienie otoczone po
nurą sławą miejsca kaźni skazanych w Gdań
sku złodziei, których tam wieszano. Innych
złoczyńców łamano kołem (o Górze Szubienicznej pisaliśmy obszernie: „30 Dni” nr
4-5/2008). Na szczycie nie znajdziemy już śla
dów po budzących grozę urządzeniach peni
tencjarnych. Natomiast możemy obejrzeć
ciekawy zabytek, jakim jest najnowsza (i je
dyna zachowana) część cmentarza krematoryjnego. Cmentarz służył pochówkom cało
palnym i był związany z miejskim kremato
rium, położonym przy Drodze św. Michała
(dzisiejsza ulica Traugutta). Funkcjonowało
ono od 1914 roku aż do końca II wojny świa
towej. Kolejnym zabytkowym obiektem
umiejscowionym na Górze Szubienicznej jest
zbiornik wodny (systematycznie niszczeje),
który niegdyś zapewniał miastu rezerwy
wody. Dzięki takiemu położeniu
działał jak swoista wieża ciśnień
i zapewniał odpowiednie
ciśnienie wody w miejs
kiej sieci wodociągowej.
agłębiając się nieco w doli
nę ulicą Sobieskiego docie
ramy do ukończonego w 1908 roku
neorenesansowego gmachu Królew
skiego Seminarium Nauczycielskiego
(obecnie siedziba Wydziału Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego). Warto zatrzy
mać się na moment przy tym obiekcie.
Stanowi on przykład dobrze rozplanowanego,
nowoczesnego w tamtym czasie założenia
edukacyjnego, w którym względy praktyczne
umiejętnie połączono z urodą i harmonią
bryły i dekoracji. Patrząc, możemy jedynie
westchnąć nad wątpliwą urodą obiektów
o podobnym przeznaczeniu, które powstają
według współczesnych projektów. Żeby da

Z

leko nie szukać, spójrzmy choćby na sąsiadu
jący z gmachem Wydziału Chemii budynek
Filii nr 1 Biblioteki UG.
Budynki seminaryjne zaprojektowali ar
chitekci Muttray i Über. Kompleks obejmo
wał pomieszczenia dydaktyczne, internat,
mieszkania dla nauczycieli, budynek gospo
darczy i wydzielony budynek sanitarny oraz
własną kotłownię, która zapewniała parowe
ogrzewanie. Obiekty zlokalizowano bar
dzo blisko specjalnie w tym celu pod
ciętej skarpy, na której urządzo
no ogród botaniczny. Obecnie
teren ten przypomina ra
czej dziki zagajnik.

Jeśli jednak zagłębimy się nieco w gąszcz,
możemy zaobserwować niesłychaną różno
rodność rosnących drzew - niemal każde
należy do innego gatunku. Przyglądając się
budynkowi, zauważyć trzeba ciągle działa
jący zegar na wieży, oraz przyjrzeć się bliżej
orłu na portalu nad głównym wejściem,
gdyż stanowi swoiste signum temporis:
prawdopodobnie tuż po wojnie został pozba
wiony cech godła Królestwa Prus (korony,
berła i jabłka). Ten zabieg miał zapewne
zmienić go w orła polskiego. Niezależnie od
intencji i metod, jakie zastosowano, orzeł
przetrwał zawieruchę historii, choć nieco
komicznie wyglądają jego szpony. Pozba
wione królewskich insygniów przypominają
zaciśnięte pięści.
iedy od budynku seminarium przej
dziemy przez ulicę Sobieskiego i zej
dziemy nieco w dół doliny, dotrzemy do
miejsca, w którym podwójny szpaler
starych lip poprowadzi nas do klejnotu
Królewskiej Doliny, jakim był park i dwór
Zappiów. Prostokątną działkę o powierzk chni 12 hektarów, która uprzednio
należała do wsi Suchanino (Zigankenberg), w 1654 roku zakupił gdański
2 rajca Zachariasz Zappio (ok. 1620^ 1680), znany piwowar i filantrop,
■k i przeznaczył na letnią rezydencję.
Z tego czasu pochodzą najstarsze
.
założenia parkowo-ogrodowe. Jak
już wspomniano, nazwa doliny
V
nawiązuje do postaci króla Jana
III Sobieskiego, który przez
kilka godzin bawił w re
zydencji Zappiów w 1677
roku, aby spotkać się
z przedstawicielami
gdańskich cechów. Za
nim cała okolica zaczęła
mienić się „królewską”, dwór
znany był pod nazwą „Hof zum
grünen Bronnen” - czyli „Dwór
przy Zielonej Studni” lub po prostu
„Grünerhof’ - „Zielony Dwór”. Z tam
tych czasów niewiele przetrwało do na
szych. Rajcę Zachariasza pamiętają jedy
nie najstarsze lipy.

K

Rekonstrukcja XVIII-wiecznego kształtu parku
w Królewskiej Dolinie na podstawie pracy
M. Reichowa „Alt Bürgerliche Gartenkunst”.
1 - trójkątny staw gospodarczy, 2 - ogród wa
rzywny, 3-kwietnik, 4-długi staw, 5-górny
staw, 6 - niezagospodarowana część parku,
7 - piramida, 8 - świątynka na osi widokowej
długiego stawu, 9-kaskada, 10-dziki park
angielski, 11 - fontanna
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Dwór Zappiów na rycinie Helmsauera, widok od ulicy Traugutta

Po jego bezpotomnej śmierci park i dwór
objął (a było to w 1692 roku) John Wilson
i ogród poddany został przekształceniu,
zgodnemu z gustem nowego właściciela.
Utworzone wówczas zbiorniki wodne i usy
pane wzniesienia, a także część oryginalnej
roślinności przetrwały do dziś. W 1717 roku
gościem Wilsona był król polski i elektor sa
ski August III Mocny, a swym pobytem
utwierdził „królewskość” doliny. Wtedy za
łożenie parkowe było już w pełni ukształto
wane. Jak ono wyglądało możemy się dowie
dzieć z rekonstrukcji, którą opracował Hans
Reichów w 1927 roku.

Posiłkując się wyobraźnią i ustaleniami
Reichowa, spróbujmy odbyć spacer po let
niej rezydencji bogatych gdańskich kupców.
Do posiadłości prowadziła podwójna aleja li
powa, wiodąca od głównej drogi (obecnej
ulicy Sobieskiego) ku dworowi. Bezpoś
rednio za bramą, której resztki można do
dziś oglądać, po lewej stał dom ogrodnika,
a tuż za nim, na tej samej osi, dwa budynki
gospodarcze. Do jednego z nich od południa
przylegał obiekt, który Reichów zinterpre
tował jako oranżerię. Na swojej rekonstruk
cji zaznaczył, że jest niższa od sąsiednich
budynków. Natomiast na XIX-wiecznej lito

Aleja lipowa prowadząca do parku i pozostałości po bramie wjazdowej
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grafii Helmsauera ten budynek jest wyraź
nie wyższy i ma - przynajmniej od północy solidną, murowaną ścianę z oknami. Nieco
na południe znajdował się trójkątny staw,
otoczony drzewami oraz żywopłotem. Idąc
dalej aleją od bramy w kierunku zachod
nim, natrafilibyśmy na prostokątny trawnik
z okrągłym klombem pośrodku. W jego na
rożnikach od strony drogi rosły wysokie to
pole, a w dwóch pozostałych tuje. Tuż za
trawnikiem znajdowało się główne wejście
do dworu - skromnej z zewnątrz, bogatej
w środku, letniej rezydencji.
Dawny dwór Zachariasza i Katarzyny
Zappiów, zbudowany w początkach XVII
wieku w stylu barokowym, ulegał kilkukrot-

KRÓLEWSKA DOLINA
Dwór w perspektywie długiego stawu

nej przebudowie, nabrał form klasycyzujących i trudno sobie wyobrazić, jak wyglądał
w czasach barokowej świetności. Zmieniali
się też jego użytkownicy - był podmiejską
rezydencją, znajdowały się w nim mieszka
nia dla nauczycieli Zakładu dla Ociem
niałych, przez jakiś czas zajmował go komu
nistyczny dostojnik, a w końcu stał się
przedszkolem, które użytkuje zabytek od
ponad pięćdziesięciu lat. Mimo nieodmiennie
skromnych środków, jakimi dysponuje za
równo właściciel jak i zarządca obiektu, bu
dynek utrzymany jest bardzo dobrze, a nie
liczne elementy dworskiego wyposażenia,
które oparły się czasowi, są w bardzo do
brym stanie. Na uwagę zasługuje sień zdo
biona sztukaterią, jest tu też narożny komi
nek i symetrycznie rozmieszczone lustra.
W jednym z pomieszczeń - obecnie gabinet
dyrektora przedszkola - zachował się roko
kowy piec kaflowy na drewnianej podstawie,
ozdobiony herbem rodziny Groddeck, w XIX
wieku przeniesiony do Dworu Zappiów z IV
Dworu przy Polankach.
Wróćmy do parku. Nie ma już dzisiaj
wielkiego klombu przed głównym wejściem,
jest natomiast dobrze utrzymany ogród
przedszkola. Posłużmy się ponownie rekon
strukcją Reichowa, by wyobrazić sobie wy
gląd parku z jego najświetniejszych lat. Po
południowej stronie dworu - między czte
rema (zgrupowanymi po dwa) wysokimi
szpalerami lip przyciętych w prostopadłościenne bloki - znajdowały się niegdyś dwa
kwietniki, ze skomplikowanym wzorem
z barwnych kwiatów. Między kwietnikami
wiodła ścieżka, na osi której, nieco na połu
dnie, leżał długi, prostokątny staw z fon
tanną pośrodku, również otoczony czterema
szpalerami lip, przystrzyżonymi podobnie
jak te bliżej dworu, ale o połowę niższymi.
Oś widokową kończył czterometrowy stok,
gdzie krzyżowały się ścieżki, u jego szczytu,
też między podwójnym szpalerem lip, usta
wiono okrągłą świątynkę.
Między długim stawem i kwietnikami
ogród przecinała szeroka aleja, od wschodu
zakończona fontanną. Od tej fontanny od
chodziły promieniście trzy alejki wyzna
czone przez wysokie żywopłoty. Pomiędzy
fontanną, dworem i trójkątnym stawem,
znajdował się, również ukryty za żywopło
tem, ogród warzywny, a po drugiej stronie
głównej alei parku rozpościerał się - nieco
dziki w porównaniu z resztą ogrodu - lasek,
gęsto obsadzony drzewami we wschodniej
części, ze strumykiem, który spływał ka
skadą ze źródełka. W tym właśnie lasku

znajdowała się spora, podłużna altana, uży
wana przez czas jakiś jako sala bilardowa.
Kaskada strumyka przyozdobiona była
dwoma ogródkami skalnymi, których cen
tralnymi elementami były duże, kamienne
medaliony z podobiznami mężczyzny i ko
biety. Nie były to jednak, jak chce miej
scowa legenda, podobizny Jana III i Mary
sieńki. Zachowany medalion z męskim kon
terfektem jest na tyle zniszczony, że unie
możliwia identyfikację twarzy, jednak po
zwala stwierdzić, że jest to osoba nosząca
strój charakterystyczny dla początków XIX
wieku. Medalion ten oglądać możemy przy
wejściu do jednego z biurowych baraków,
położonych tuż przy południowej granicy
parku. Drugi - przedstawiający kobietę -

zdobi prywatny ogród w jednym z miast
w okolicy Gdańska.
Na zachód od osi widokowej, która łą
czyła dwór z okrągłą świątynką, teren wzno
sił się na około dwa metry. Tam właśnie przy głównej alei, nad długim stawem i wiel
kim kwietnikiem - znajdowały się dwa nie
wielkie kwadratowe place, wydzielone przy
pomocy żywopłotu, który otaczał je z trzech
stron. Czwarta była otwarta ku stawowi
i kwietnikowi. Jeszcze bardziej na południe,
nad skarpą przy długim stawie, znajdował
się sad, a przy nim drugi, mniejszy, prosto
kątny staw. Sad sięgał aż do południowej
granicy parku, a staw służył jako „wieża ci
śnień”. Zasilany podziemnym źródłem, po
łożony ponad dwa metry powyżej niższej ►

Górny staw
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KRÓLEWSKA DOLINA
Dzika, angielska część parku i próba od
tworzenia labiryntu (poniżej)

wych rzeźb i... kolorowych skrzatów. (Może to
być nieco szokujące dla miłośników czystego
stylu, którzy uważają być może, że malowane
krasnoludki, sprzedawane przy drogach
zwłaszcza w pobliżu niemieckiej granicy,
trzeba uznać za nowobogackie bezguście
z drugiej połowy XX wieku). Chodowiecki no
tuje również uwagę o grocie i dwóch nimfach
siedzących przy wejściu do niej. Mógł mieć
na myśli wspomniane pomieszczenie we wnę
trzu piramidy, albo jakąś inną parkową
atrakcję, którą trudno dziś zidentyfikować.
Park wielokrotnie zmieniał właścicieli. Po
Johnie Wilsonie jego właścicielami byli
Wilhelm Lumsdal, Balzer Hagemeister, ro
dzina Tymf (około 1760 roku), Salomon
Elstorf, rodzina Sörmann, Heidfeld Gens
chor i rodzina Martinów. W1883 roku posia
dłość została zakupiona, za kwotę 60 tysięcy
marek, i przeznaczona na siedzibę Zakładu
dla Ociemniałych, do którego należała do
1945 roku.
o z tego wszystkiego zostało? Już za
czasów drugiego Wolnego Miasta park
ulegał zaniedbaniu. Od stu lat nikt nie
przycinał lip nad stawem i wokół podwójnego
kwietnika. Zapewne kwietnik też nie istniał.
Lipy wybujały nadmiernie, stając się
wysokimi drzewami. Te, które zachowały się
po wschodniej stronie długiego stawu, nie
wytrzymały naporu styczniowego sztormu
i padły, podobno w tym samym dniu,
w którym zatonął prom „Jan Heweliusz”,
czyli 14 stycznia 1993 roku.
Nic nie wiadomo na temat powojennego
stanu zachowania trwałych elementów wy
stroju parku, a więc fontann i świątynek.
W czasach Wolnego Miasta nie było już po
noć posągów, o których pisze Chodowiecki,
ale świątynkę przy długim stawie wspomina
w swojej relacji dyrektor Zakładu dla
Ociemnałych, Friedrich Zech. Jedynym śla
dem, jaki po niej pozostał, jest obecnie za
kole alejki, wiodącej wierzchem skarpy
wzdłuż południowej granicy parku.

C

części parku, umożliwiał funkcjonowanie
fontann i kaskady w lasku.
Tuż za sadem znajdowała się bodaj naj
bardziej efektowna budowla w całym parku
- wysoka na prawie dziesięć metrów ziemna
piramida z niedużą budowlą na szczycie.
Z tego szczytu można było oglądać pano
ramę Wrzeszcza, morze, a przy dobrej wi
doczności podobno nawet Hel. Budowla na
szczycie to klasycystyczny daszek, wsparty
na czterech wysokich kolumnach i zwień
czony herbem Gdańska, który podtrzymują
dwa lwy. Fragment kamiennego elementu,
na którym rozpoznać można lwa, znajduje
się obecnie po prawej stronie głównego wej
ścia do dworu. Być może jest to pozostałość
owego herbowego zwieńczenia konstrukcji
na szczycie piramidy. Ten obiekt otoczony
był przemyślnie ukształtowanym żywopło
tem, którego układ tworzył zaciszne, niewi
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doczne z dołu zakątki, a jednocześnie tarasy
widokowe, z których można było podziwiać
szerokie widoki. Dzisiaj nie ma go już na
szczycie, nie ma też skomplikowanej linii ży
wopłotu. Sama piramida jednak stoi nadal
i wystarczy na nią spojrzeć, by zorientować
się, że nie jest to naturalne wzniesienie.
Wewnątrz piramidy ukryte jest niewielkie
pomieszczenie. Niektórzy uważali, że jest to
lodownia, czyli spiżarnia, w której utrzymy
wano niską temperaturę, kładąc tam bryły
lodu. Jednak przeczy temu relacja o figurach
nimf, które niegdyś strzegły wejścia do tego
podziemia. Czy pomieszczenie gospodarcze
mogło zasługiwać na to, by w taki sposób je
zdobić? W swoim dzienniku z 1773 roku, pi
sząc o parku w Królewskiej Dolinie, Daniel
Chodowiecki zauważa obecność marmuroJeden z medalionów z kaskady

KRÓLEWSKA DOLINA
Piramida od strony wejścia

W północno-wschodnim narożniku dłu
giego stawu w latach sześćdziesiątych XX
wieku leżała przewrócona figura, którą
świadkowie opisywali jako „Madonnę z wień
cem z gwiazd dwunastu”. Wydaje się wąt
pliwe, by figura Matki Bożej mogła służyć
jako ozdoba w parku. Z większym prawdo
podobieństwem można przyjąć, że przedsta
wiała jakaś postać mityczną lub alegory
czną, a po wojnie skojarzyła się ludziom
w wizerunkiem Madonny. Być może ten
właśnie posąg, zgodnie z relacją okolicznych
mieszkańców, kazał zniszczyć chwilowy, po
wojenny pan na włościach Zappiów, wice
prezydent Gdańska, niejaki Tretjakowski,
czym naraził się swojemu sąsiedztwu. Bra
ma parku, która stała się później bramą
prowadzącą do Zakładu dla Ociemniałych,
całkiem niedawno została sprzedana na
złom, a z jej murowanej konstrukcji pozo
stały jedynie fragmenty.
Ostatnio park powraca do życia. Wróciły
alejki, na miejscu przewróconych lip poja
wiły się nowe, zasadzone, podobnie jak ich
wielkie poprzedniczki, w podwójnym szpale
rze. Oczyszczono i uregulowano długi staw,
naprawiono kaskadę, a w miejscu dawnego
sadu posadzono nowe - już nie owocowe drzewka. Na terenie jednego z dawnych
kwadratowych ogródków zasadzono niskie
krzewy w ładnym, labiryntowym układzie.
Ze względów bezpieczeństwa niemożliwe
jest zapewne połączenie terenu przedszkola
z parkiem (co dałoby się uzyskać, likwidując
ogrodzenie), więc rekonstrukcja całości za
łożenia rezydencji Zappiów zdaje się być
mało realna.

Medycznej, która jest gospodarzem do dziś.
W budynkach są sale do celów dydak
tycznych, część służy jako mieszkania (hotel
asystencki).
Spod dawnego Zakładu dla Ociem
niałych można ruszyć w górę doliny,
wzdłuż koryta potoku, szeroką aleją, przy
której rosną piękne dęby. Aleja ta, do nie
dawna określana na planach miasta jako
część ulicy Powstańców Warszawy, już
w latach dwudziestych XX wieku projekto
a zachód od obecnego parku, poza wana była jako trasa linii kolejki elek
drzewami, dostrzec można kilka bu trycznej, prowadzącej z Wrzeszcza, przez
Suchanino, do centrum Gdańska. Po woj
dynków z czerwonej cegły. To wspominany
już kompleks dawnego Zakładu dla Ociem nie planowano budowę linii tramwajowej
niałych (Blindenanstalt), który istniał tu do o zbliżonym przebiegu. Do dzisiaj nic z tych
1945 roku (pisaliśmy obszernie: „30 Dni” planów nie wyszło. Pozostał szeroki, nieza
nr 4/2004). Po wojnie cały kompleks prze gospodarowany pas ziemi między ogrodami
►
kazany został w użytkowanie Akademii działkowymi.
Park nabiera pewnej urody. Jego rekon
strukcja, uwzględniająca dawne założenia,
świadczy o profesjonalizmie i godnym po
chwały podejściu osób i instytucji, które się
nią zajmują. Gdańsk potrzebuje parków,
więc odtworzenie parku w Królewskiej
Dolinie jest naprawdę dobrym pomysłem.
Bo przecież jeszcze dwadzieścia lat temu
rósł tu gąszcz krzaków, a teraz staje się za
dbanym ogrodem.

N

Wychowankowie Zakładu dla Ociemniałych na torze saneczkowym w Królewskiej Dolinie, ok. 1915
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KRÓLEWSKA DOLINA
Perspektywa ul. Sobieskiego - głównej
arterii komunikacyjnej Królewskiej Doliny

Jeśli - idąc w górę doliny - spojrzymy
w lewo, ujrzymy osiedle mieszkaniowe z lat
dwudziestych XX wieku położone przy ulicy
Sobieskiego i wyżej - przy Jarowej i Krętej.
Zostało zaprojektowane przez znanego
sopockiego architekta Adolfa Bielefeldta,
a obejmowało osiemnaście budynków, w
tym cztery wielorodzinne. Kolejnym zespo
łem zabudowy jest osiedle przy ulicach Wi
leńskiej i Grodzieńskiej, które tworzą w tym
miejscu wydłużoną elipsę. Jest to jedno
z bardziej urodziwych założeń w okolicy.
Osiedle składało się pierwotnie z trzydzie
stu czterech bliźniaczych domków. Zapro
jektowane zostało w latach trzydziestych
przez Otto Schrödera, a zbudowane zostało
w latach 1936-1937 jako pokazowa inwesty
cja hitlerowskiego związku zawodowego
Deutsche Arbeitsfront. Dzisiejsze ulice
Wileńska i Grodzieńska otrzymały wówczas
patronów zgodnych z duchem owej ponurej
epoki. Pierwszej nadano imię Roberta Ley’a
(Robert-Ley-Weg), żyjącego jeszcze wów
czas przywódcy Arbeitsfrontu, późniejszego
zbrodniarza wojennego, oskarżonego w pro
cesie norymberskim (popełnił samobójstwo
w więziennej celi oczekując na wyrok). Pow
szechnie znany był jego nałogowy alkoho
lizm, przez co zyskał przydomek „Reischstrunkenbold” („naczelny pijak Rzeszy”).
Patronem dzisiejszej ulicy Grodzieńskiej
stał się Dietrich Eckart (Dietrich-EckartWeg), hitlerowski „męczennika”, uczestnik
„piwnego puczu” w Monachium w 1923
roku). Aresztowany wraz z innymi przywódU góry: domy przy ul. Wileńskiej budowano
w latach 1936-1937. Obok: jeden z domów
przy Wileńskiej przebudowany w najmniej
szym stopniu
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cami puczu, Eckert został wkrótce zwol
niony ze względu na zły stan zdrowia
i zmarł na atak serca w miesiąc po opuszcze
niu więzienia. Osiedle miało też własny plac
przy dolnym zbiegu wymienionych ulic, a
przy nim stał większy budynek. Służył jako
ochronka dla dzieci w godzinach pracy ro
dziców, a popołudniami jako świetlica.

Kiedy przejdziemy ulicę Wileńską, do
chodzimy do skrzyżowania z ulicą Suwal
ską. Jest to historyczne centrum dawnej
podgdańskiej wsi Diabełkowo (Düvelkau).
Nieco dalej zobaczyć można zbiornik re
tencyjny na Potoku Królewskim, który
okoliczni mieszkańcy nazywają po prostu
„jeziorkiem”. Zbiornik powstał w latach
osiemdziesiątych XX wieku, a uregulo
wany został przed kilkoma laty. Za „jezior
kiem”, po przeciwnej stronie Królewskiej
Doliny i dalej w stronę Suchania, znajduje
się osiedle bliźniaczych domów jednoro
dzinnych zbudowane w latach dwudzie
stych XX wieku i nazywane „Musikan
tenviertel”, ze względu na nazwy ulic po
święcone wielkim kompozytorom. Bez
pośrednio nad doliną biegnie ulica Fran
ciszka Schuberta, która stanowi przedłu
żenie ulicy Sobieskiego. Większość patro
nów ulic tego osiedla pozostawiono po woj
nie bez zmian i jest to jeden z nielicznych
takich przypadków w Gdańsku. Lista kom
pozytorów, którzy mają tu „swoje” ulice
jest stale uzupełniana o kolejnych przed
stawicieli świata muzyki - obecnie już nie
tylko niemieckich. Ostatnim muzykiem
uhonorowanym w tej okolicy jest Andreas

KRÓLEWSKA DOLINA
Dwór „Trzy Lipy” przy ulicy Piecewskiej

Hakenberger, gdański kompozytor z XVII
wieku, którego imię otrzymało nowe rondo
na skrzyżowaniu ulic Beethovena, Piece
wskiej i Schuberta.
Nad zachodnim stokiem doliny rozciąga
się ogromne blokowisko z lat siedemdziesią
tych XX wieku, zbudowane przez spółdziel
nię „Morena”. Jej nazwa skutecznie wyparła
historyczne nazwy wsi Piecki i Migowo,
na terenie których powstało to osiedle.
Kontynuując wędrówkę Królewską Do
liną, skręcić należy z ulicy Wileńskiej
w ulicę Morenową, która jest główną osią
komunikacyjną osiedla domków jednoro
dzinnych zbudowanych przed dwoma i trze
ma dziesięcioleciami. Inwestycję tę rozpo
częło Międzyzakładowe Spółdzielcze Zrze
szenie Budowy Domków Jednorodzinnych
„Ostrowia”. Jednak większość domów wła
snymi siłami i środkami wznosili ich przyszli
właściciele. Ulice tego osiedla, z wyjątkiem
wspomnianej Morenowej, upamiętniają
wielkim wynalazców. Znaleźć więc można
ulicę Volty, Pascala, Fultona, Edisona
i Nobla. W planach urbanistycznych z lat
dwudziestych XX wieku teren, który zaj
muje osiedle, przeznaczony był pod założe
nie cmentarza centralnego. Ostatecznie

postanowiono zlokalizować go na Srebrzysku, gdzie istnieje do dziś.
Ostatnim zabytkowym obiektem, który
stoi na terenie objętym geograficznym za
sięgiem Królewskiej Doliny, jest dawny fol
wark Trzy Lipy (Drei Linden), z dworem
i pozostałościami zabudowań gospodarczych
u zbiegu ulic Piecewskiej i Morenowej. Tam

właśnie, pod płytami chodnika ułożonymi
wzdłuż ogrodzenia komisu samochodowego,
bije źródło Królewskiego Potoku.
Kończąc tak pomyślany spacer Króle
wską Doliną, możemy powiedzieć, że jest to
miejsce zwykłe i niezwykłe zarazem. Jak
wiele zakątków czy okolic, którym zechce
my się przyjrzeć z większą uwagą. ■

Lotnicze zdjęcie najwyżej położonej części Królewskiej Doliny, widoczne rondo na skrzyżowaniu ulic Beethovena, Piecewskiej i Schuberta
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Nowa galeria dawnego ztotnictwa
Tekst: Jacek Kriegseisen
owodem na to jest nie tylko duża
liczba zachowanych zabytków,
często wysokiej klasy, ale i ob
szar ich występowania. Z przekazów źró
dłowych wiemy, że eksportowane były do
całej Rzeczypospolitej, a nawet do odle
głych miejsc Wielkiego Księstwa Litew
skiego. Dzisiaj srebra gdańskie należą
do najcenniejszych zabytków w zbiorach
wielu renomowanych muzeów europej
skich.
Po wielomiesięcznej przerwie Muzeum
Narodowe w Gdańsku zaprezentowało
w nowej aranżacji zbiory dawnego złotnictwa, należące do najlepszych w Polsce
i Europie. Pokazano zabytki z kolekcji
własnej Muzeum Narodowego, poczyna
jąc od tych najstarszych z XV wieku, po
najmłodsze, powstałe w połowie XIX
wieku. Pozwalają one prześledzić ewolucję
stylistyczną zachodzącą w złotnietwie
gdańskim przez stulecia. Stała ekspozycja
przedstawia wyroby ze srebra, pocho
dzące przede wszystkim z warsztatów
gdańskich, ale również z innych miast
Prus Królewskich i Prus Książęcych:
Torunia, Malborka i Królewca.
Gdańskie wyroby złotnicze ceniono
przede wszystkim za ich wykwintną
formę, bogactw7o zdobień, doskonałą ja
kość techniczną oraz wysoką próbę
kruszcu. Z powodzeniem konkurowały
w Rzeczpospolitej z wyrobami sławnych
mistrzów7 z miast południow7oniemieckich - Norymbergi i Augsburga.
Początki gdańskiej kolekcji dawnego
złotnictwa sięgają końca XIX wieku.
Zgromadzono wówczas dzieła pochodzące
z domów cechowych rozwiązujących się
korporacji. Stanowiły one przez wieki pow7ód ich dumy, ale były również zabezpie
czeniem finansowym - w naglącej potrze
bie można było je zamienić na brzęczącą
monetę. Zdawrano sobie sprawę z ich
ogromnego znaczenia historycznego i to
być może było powndem, że zamiast je
spieniężyć czy przetopić, deponowrano
w muzeum. Tak postąpiono z korporacyj
nymi srebrami żeglarzy morskich, szy
prów7 wiślanych, czy cieśli okrętowych, ale
również cechu piekarzy, młynarzy i mura
rzy. W latach międzywojennych drogą za
kupów7 i darowizn pozyskano do zbiorów
barokowe puchary, zdobione reliefowymi
kompozycjami srebrne kubki i kufle oraz
gotyckie naczynia liturgiczne. Ofiarodaw-
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Wbrew powszechnemu mniemaniu, to nie tak gtośno dzisiaj reklamo
wane gdańskie bursztynnictwo, ale wtaśnie ztotnictwo było podstawą
stawy Gdańska jako ośrodka rzemiosła artystycznego w dawnych
wiekach. Ztotnictwo w dawnym Gdańsku należało bowiem zawsze
do silnych i najlepiej rozwijających się rzemiosł.
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ROZMAITOŚĆ
Wilkom gdańskich żeglarzy morskich, druga
potowa XV wieku
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cami byli członkowie inteligenckiej i finanso
wej elity miasta, ale również zarządy kościo
łów. Tworzony w ten sposób zbiór już w la
tach trzydziestych XX wieku zaliczał się do
zwartych i najlepszych kolekcji muzealnych
w Gdańsku.
W ostatnich miesiącach II wojny świato
wej złotnictwTo zostało częściowo wywie
zione w głąb Niemiec w7 okolice Halle, ale
niektóre przedmioty zamurowano w7 gdań
skiej Wielkiej Zbrójowmi. Krótko po wojnie
właśnie ten zbiór prawdopodobnie wywie
ziony został przez specjalny oddział Armii
Czerwonej do Moskwy, gdzie pozostaje do
dzisiaj. Natomiast zabytki ewakuowane na
teren Niemiec, zostały zwrócone Gdań
skowi w7 1948 roku. Uszczuploną w wyniku
wojny kolekcję gdańskiego złotnictwa uzu
pełniano zakupami z funduszy państwo
wych oraz dzięki hojnym darczyńcom.
Zbiory powiększyły się między innymi o ze
spół barokowych sreber służących liturgii
katolickiej i protestanckiej, srebra stołowe
i toaletowe z XVIII i XIX wieku.

Pierwrsza powojenna ekspozycja gdań
skiego złotnictwra odbyła się równo sześć
dziesiąt lat temu - w 1948 roku, następna
w7 1972 roku z okazji nadania Muzeum
Pomorskiemu rangi Muzeum Narodo
wego, a kolejna wr 1988 roku z okazji czter
dziestej rocznicy otwarcia muzeum po woj
nie. Obecna wystawa zaaranżowana zo
stała w tzw. małym refektarzu. W efekcie
żmudnych prac konserwatorskich tej wy
jątkowej sali przywrócony został wystrój
nadany jej w7 końcu XIX wieku, nawiązu
jący zapewne do dekoracji Sali Rady w7 Ba
zylice Mariackiej.
Na wystawie, będącej już czwnrtą w7 his
torii muzeum, ale znacznie poszerzoną
i rozbudowaną prezentacją sreber, które
są świadectwem wielkości kultury arty
stycznej dawnego Gdańska, pokazano ar
cydzieła kunsztu złotniczego, fundow7ane

dla gdańszczan przez najznamienitszych
przedstawicieli tutejszych rodzin. Zapre
zentowano gotyckie i barokow7e katolickie
srebra kościelne, pośród których wyróżnia
się łódka na kadzidło sprzed 1450 roku
i puszka do komunikantów z około 1500
roku, pochodzące z Kościoła Mariackiego,
oraz krzyż relikwiarzowy z około 1450
roku. Pośród barokowych sreber liturgicz
nych zwraca uwagę zespół okazałych dzba
nów7 do wina komunijnego z kościołów
ewangelickich.
Z kolei zabytki cechown reprezento
wane są przez kilka obiektów, które stano
wią klasę same dla siebie. Niezwykle rzad
kim ich przykładem jest wilkom (czyli ce
remonialne naczynie do picia) gdańskich
żeglarzy morskich, pochodzący z drugiej
połowy XV wieku, wykonany z rogu żubra
oprawionego w7 złoconą miedź. Inne za
bytki, to niezwykle dekoracyjne wilkomy:
czeladników murarskich, wykonany w 1669
roku przez złotnika pochodzącego z Augs
burga - Hieronymusa Holla I, i gdańskich
szyprów7 wiślanych, autorstwa Johanna
Jöde z 1727 roku. Z kolei wielka misa
o średnicy ponad sześćdziesięciu centyme
trów7 (z warsztatu Christiana Pichela I,
sprzed 1700 roku), puchar w kształcie
strusia (wykonany przez Benjamina
Berendta I, z lat 1713-1730), czy kufel ze
scenami biblijnymi (z pracowni Hieronymusa Holla II, z 1764 roku), mogłyby
być ozdobą kredensów7 bogatej szlachty
i patrycjatu miejskiego.
Pośród okazałych sreber odnajdziemy
też zabytki mniej dekoracyjne, ale zaw7sze
świadczące o nieprzeciętnych zdolnościach
gdańskich złotników, ich artyzmie i inwen
cji twórczej. ■

Kufel ze sceną przejścia Izraelitów przez
Morze Czerwone, Gdańsk, Nathanael
Schlaubitz, koniec XVII wieku
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ROZMAITOŚCI
Na wydanych w ostatnim czasie planach Gdańska po raz pierwszy
pojawiła się nowa nazwa: aleja Kazimierza Jagiellończyka. Nosi ją
odcinek drogi krajowej S6, popularnie zwany obwodnicą Trój
miasta, w granicach administracyjnych Gdańska, gmin Kolbudy
i Pruszcz Gdański. Przy wjazdach na obwodnicę ustawiono tablice
z nową nazwą tego traktu.

budowana w latach siedemdziesiątych
XX wieku obwodnica w obecnej chwili niem Kazimierza Jagiellończyka wystąpił
jest już de facto wnwnątrzmiejską w maju 2007 roku radny Zdzisław Kośarterią komunikacyjną. Na zachód od niej po
cielak. Pomysł wiązał się z obchodzoną
wstały i w'ciąż powstają osiedla mieszka wtedy pięćset pięćdziesiątą rocznicą nada
niowa, siedziby firm i obiekty handlowe. nia miastu tzw\ wielkiego przywileju, co zro
Mieszka tu i pracuje coraz więcej ludzi, bił właśnie ten władca. Inicjatywę podjęła
coraz większy nich panuje przy centrach han dalej Komisja Kultury i Sportu, w gestii
dlowych. Obwodnica staje się coraz bardziej której leży nazewnictwo ulic. Trzeba było
podobna do innych ciągów komunikacyjnych wyjaśnić wątpliwości natury prawnej (czy
- chociażby takich jak aleja Armii Krajowej - tzw. droga szybkiego ruchu jest ulicą w ro
które od dawna mają sw oje indywidualne na zumieniu ustaw o drogach publicznych i o
zwy, służące upamiętnieniu kogoś lub czegoś.
samorządzie gminnym). Ostatecznie, na se
sji 27 września 2007 roku Rada Miasta
Gdańska podjęła uchwałę o nadaniu gdań
skiemu odcinkowi SG imienia wielkiego
króla. 26 października 2007 roku podobną
uchwrałę podjęła Rada Gminy Pruszcz
Gdański, a 4 grudnia - Kolbudy.
Teraz pozostaje czekać aż nazwa alei Ka
zimierza Jagiellończyka utrwali się w świa
domości mieszkańców^ Trójmiasta, jak na to
zasługuje jej patron - dobroczyńca grodu
nad Motławą, który - wr co trudno uwierzyć do tej poiy nie miał wr Gdańsku nawret skrom
nego placu. ■
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WYDAWNICTWA
Zaczynamy
od podstaw

Wędrujemy
po Wolnym Mieście

„Tytuł tej książki nie jest dzie
łem przypadku” - czytamy w sło
wie wstępnym. Zadaniem tego
elementarza Jest przekazanie
czytelnikowi w sposób elementar
ny wiedzy o Gdańsku od jego za
istnienia po początek XX wieku”.
Dlatego książka ma prostą za
sadę konstrukcyjną. Każdy roz
dział poświęcony jest jednemu
stuleciu i składa się z siedmiu
części, z których każda ma jasno
określony temat. Najpierw refe
rowana jest historia polityczna
danego wieku, potem architek
tura, która wtedy powstała.
Dalej omawiane jest (w odnie
sieniu do tego wieku): rzemiosło
i handel, kultura i sztuka, nauka
i szkolnictwo, życie codzienne.
Rozdział kończy lista dat war
tych zapamiętania.

„Od wielu lat - pisze Wojciech
Gruszczyński - prowadzę stronę
internetową o przedwojennym
Gdańsku, zainteresowanie nią i
liczne pytania, jakie do mnie do
cierają, przyczyniły się do napi
sania przewodnika po Gdańsku.
Nie będzie to jednak zwykły
przewodnik, ale książka oprowa
dzająca po mieście, którego już
nie ma, po Gdańsku, który znik
nął rozmyślnie zamieniony w ru
inę wiosną 1945 roku”.
Zanim zaczniemy wędrówkę
dowiadujemy się, jak powstało
Wolne Miasto, jaki miało status
międzynarodowy, gdzie przebie
gały jego granice, jak można by-

ELEMENTARZ
GDAŃSZCZANINA

Zenon Gołaszewski koncen
truje uwagę czytelnika „na sercu
Gdańsk, które od wieków skła
dało się ze Starego Miasta,
Głównego Miasta i Starego
Przedmieścia oraz dwóch wysp
w widłach Motławy: Ołowianki
i Wyspy Spichrzów. Ta sama
koncepcja przyświecała w dobo
rze zdjęć i ilustracji”.
Ostatecznym celem elementa
rza Jest rozbudzenie zaintereso
wania niezwykłym miastem na
tyle, aby Czytelnik chętnie sięgał
po inne publikacje pogłębiające
jego wiedzę w tym zakresie. Ksią
żka jest skierowana do wszyst
kich miłośników Gdańska, ale
przede wszystkim do młodzieży
szkolnej i nauczycieli historii, pra
gnących wszczepić swym uczniom
umiłowanie do małej ojczyzny”
(ze słowa wstępnego).
Zdjęcia i ilustracje w tej książce
są dziełem Grażyny KowszewiczGórskiej, a wydana została nakła
dem Gdańskiego Kantoru Wyda
wniczego Krzysztofa Gryndera.
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W stronę Sopotu
Hanna Domańska napisała
już „Opowieści sopockich kamie
nic” i „Magiczny Sopot”. „Taje
mniczy Sopot” zamyka jej so
pocką trylogię.
Wiceprezydent Sopotu Woj
ciech Fułek pisze w przedmo
wie do tej książki: „Hanna
Domańska, sopocianka i au
torka wielu książek na temat
sopockich zabytków, osobliwo
ści architektury i ludzi, tym ra
zem prowadzi nas, uliczkami
Sopotu do miejsc z historią i du
szą. Opisane przez nią pensjo
naty, kamienice, wille, domki
i dworki od lat tworzą sopocki
pejzaż. Warto powędrować
razem z autorką w przeszłość
tych miejsc, odkrywając nasze
wspólne bogactwo - spuściznę
tych, którzy te budowle projek
towali, tworzyli, urządzali, zo

Wolne Miasto
Gdańsk

ło do niego przyjechać, a przy
jechawszy poruszać się po mie
ści, kto rządził i pilnował po
rządku. A potem czytamy i oglą
damy, jak wyglądało Główne
Miasto i stary port na Motławie,
zaglądamy na Stare Miasto,
tramwajem jedziemy na Stogi,
ze statku oglądamy nie tylko
port i stocznie, ale docieramy na
wet do Brzeźna. W dalszej kolej
stawiając w nich swoje serca
i dusze. Dziedzictwo wielu po
koleń mieszkańców, dzięki któ
rym Sopot i dziś w7ciąż jest nie
tylko miejscem rozrywki, spo
rtu i kultury, ale i »ulubionym
miejscem wytchnienia« dla tak
wielu osób”.
Na „Tajemniczy Sopot” skła
da się ponad sześćdziesiąt krót
kich szkiców poświęconych wy
branym kamienicom, willom czy
dworkom. Jak pisze Fułek „od
najdziemy na kartach tej książki
dom, w którym urodził się Klaus
Kinsky, kamienicę, w której
mieszkał Zbigniew Herbert z ro
dziną, liczne ślady lóż wolnomularzy,
Domek
Myśliwski
Towarzystwa Strzeleckiego czy
»tańczącą werandę« - później
szą siedzibę legendarnego
SPATiF-u. Dzięki takiej archi
tektonicznej oraz »ludzkiej mo
zaice«, utartej kiedyś w tyglu

Przewodnik
Andrzeja
Januszajtisa
Od strony edytorsko-wydawniczej ten przewodnik wy
gląda, jak inne wydawnictwa
tego typu. Twardawa, ale gięt
ka okładka, wydłużony format,
„dynamiczne” łamanie, spora
liczba kolorowych zdjęć. Ale
wyróżnia go, co oczywiste, na
zwisko autora. Andrzej Januszajtis jest jednym z najwybit
niejszych znawców Gdańska
i jego historii.

Autor pisze: „Chcąc lepiej
poznać Gdańsk i odczuć jego
niezwykłą atmosferę, musimy
przeznaczyć na zwiedzanie co
najmniej trzy dni”. Według pro

ności jest Wrzeszcz i krótki spa
cer po Oliwie, by - jak to
w przewodnikach bywało - osta
tecznie znaleźć się w Sopocie.
Końcowy rozdział przewodnika
opowiada o końcu tamtego mia
sta, które właśnie odwiedziliśmy.
„Pięknie to brzmiało - pisze
autor - Wolne Miasto Gdańsk,
Freie Stadt Danzig - ale czym
był ten dziwny twór Ligi Na
rodów - państwem, terytorium
zależnym, protektoratem? Odpo
wiedź na to pytanie nie jest tak
prosta jakby się mogło na pierw
szy rzut oka wydawać”. A potem
strona po stronie stara się tę od
powiedź przybliżać.
Wydawcą „przewodnika po
mieście” jest Yellow Faktory /
Creative Team.
wielu narodowości i kultur,
wciąż możemy - na własny ra
chunek - odkrywać niezwykle
bogatą przeszłość miejsc, skry
wających następne tajemnice”.
Hanna Domańska

Sopol
Sama autorka wyraża nadzieję,
„że ta książka znajdzie licznych
Czytelników, zwłaszcza wśród
tych, dla których Sopot jest do
mem, do którego się powraca na
wet z najdalszej podróży”.
Wydawcą „Tajemniczego So
potu” jest Polnord -Wydawnic
two Oskar.
pozycji Andrzeja Januszajtisa
pierwszy dzień poświęcamy
Głównemu i Staremu Miastu,
drugi przede wszystkim Oliwie,
a trzeciego płyniemy statkiem
na wycieczkę na Westerplatte.
Jest to tylko ogólny plan, bo
przewodnik prowadzi nas rów
nież do innych miejsc i zakąt
ków, jak choćby Stare Przed
mieście czy Dolne Miasto. I za
wiera też cały zestaw7 informacji
praktycznych.
Nowy przewodnik został wy
dany przez wydawnictwo Bosz
z Olszanicy koło Leska.

Gdańsk
Adamowicza i nasz
Paweł Adamowicz jest prezy
dentem Gdańska od dziesięciu
lat. I zapewne z tej okazji spre
zentował nam książkę, w która
mówi o swojej wizji tej prezy
dentury i swoim widzeniu Gdań
ska. A mówi poważnie i dobitnie.
„Od początku mojej pracy
w samorządzie wiedziałem - wy
znaje prezydent - że jestem go
towy oddać wszystkie moje siły
i całą wyobraźnię, że będę praco
wał i uczył się, by służyć mojemu
miastu. U celu chcę widzieć no
woczesne społeczeństwo obywa
telskie, samoświadome i gotowe
do niezależnej aktywności. Jest
to zapewne wizja idealna, ale za
wsze interesują nas takie wła
śnie wizje. I choć w praktyce
często musimy zderzać wizje
z ograniczeniami, jakie niesie
rzeczywistość, tak naprawdę nie
powinniśmy ani na moment re
zygnować z wizji”.
A Gdańsk? Dzisiaj „przeżywa
dynamiczny rozwój. Powstają
nowe dzielnice mieszkaniowe.
Budowane są nowoczesne ko
ścioły, szpitale, szkoły i obiekty
uniwersyteckie, hale sportowe,
drogi oraz kanalizacje wodocią

Trzeci album
Kosycarza
„Czy będzie kolejna część?” takie pytanie padało już kilka
dni po wydaniu drugiej części
albumu „Fot. Kosycarz - Nie
zwykłe zwykłe zdjęcia”. Ta fo
tograficzna wędrówka przez hi
storię i wspomnienia przypadła
czytelnikom do gustu. Tym bar
dziej, że wielu z nich odnajduje
na fotografiach z albumu cał
kiem spory kawałek swojego
życia, a młodsi z ciekawością
oglądają, jak żyło się kilkana
ście i kilkadziesiąt lat temu.
Wiele osób rozpoznało na zdję
ciach samych siebie, czy to w ko
lejce do sklepu, czy na zabawie
tanecznej, czy też zarabiających
pierwsze pieniądze na Jarmar
ku Dominikańskim.
Przez kilka ostatnich mie
sięcy Maciejowi Kosycarzowi
udało się odnaleźć w bogatym
archiwum swojego ojca Zbignie
wa i wybrać ponad trzysta nie

gowe i sanitarne. Powstanie
nowy teatr i stadion piłkarski.
Dzięki naszej pracowitości i za
radności, dzięki koniunkturze
gospodarczej i ogromnej po
mocy finansowej z Unii Euro
pejskiej możemy wreszcie reali
zować swoje marzenia”.

Ale Gdańsk jest też „wielkim
zadaniem, wynikającym z dzie
dzictwa oraz współczesnych
ambicji i marzeń”. „To wielkie
zadanie - Gdańsk wymaga wizji
i woli realizacji. Bo Gdańsk to
miejsce, gdzie historia dzieje
się nieustannie, każdego dnia,
tu nic się nie kończy, tu wszy
stko się zaczyna. Gdańsk to nie
skończona opowieść, którą pi
sze każdy z nas”.
Adamowicz wyznaje, a słowa
te mają wagę pewnego pod
sumowania, że w jego pracy
publikowanych wcześniej zdjęć
z życia codziennego i wydarzeń
ostatnich ponad sześciu dziesię
cioleci.

Duże wrażenie wywołują miej
sca, które zmieniły się przez ten
czas, często trudne są dzisiaj do
rozpoznania, np. dawny dwo
rzec autobusowy na Targu Sien
nym. Tym razem pojawiają się
też zdjęcia lotnicze, między
innymi Niedźwiednika, Przymo
rza, Suchanina, Moreny, Zielo
nego Trójkąta, osiedla przy
ulicy Głębokiej i budującej się

„potwierdza się raz jeszcze
znana, ale nie w pełni realizo
wana w Polsce zasada: o sukce
sie w warunkach wolności i kon
kurencji, o sukcesie Gdańska,
każdego miasta i Polski decy
dują aktywni, odpowiedzialni,
zaradni i przedsiębiorczy oby
watele. O ekonomicznym sukce
sie miasta i kraju decyduje
żywe i aktywne społeczeństwo
obywatelskie. Elity polityczne
powinny je wspierać. Źródłem
witalności społeczeństw jest za
ufanie, kapitał społeczny budo
wany podług prostych zasad
postępowania w codzienności,
takich jak prawdomówność,
dotrzymywanie danego słowa
i umów czy uczciwość. Rolą
władz państwowych i samorzą
dowych jest wzmacnianie tych
wartości poprzez dawanie do
brego przykładu”. To podsta
wowa recepta na rządzenie „w
zróżnicowanym społeczeństwie
wolnych obywateli, w warun
kach wolnej gospodarki i za
ostrzającej się konkurencji
metropolii o kapitał finansowy
i ludzki”.
Książka ukazała się w wy
dawnictwie słowo/obraz teryto
ria, wydana została ze środków
własnych autora.
Zaspy. Nie brakuje też ujęć
z Gdyni, Sopotu i Pomorza.
Oglądając nowy album, niektó
rzy na pewno przypomną so
bie, co mieściło się w nadbu
dówce statku przy Wielkim
Młynie, inni będą wspominać
jak kupowali „Wieczór Wybrze
ża” u gdańskich gazeciarzy lub
watę cukrową u babci Leokadii
na Długim Targu. Przypomną
też sobie słynne gdyńskie cepe
liady na Skwerze Kościuszki.
Być może ktoś rozpozna siebie
na fotografii ze zbiorowego
ślubu osiemnastu młodych par,
wykonanej przed Ratuszem Sta
romiejskim, a ktoś inny na dys
kotece w sopockim „Non Sto
pie”, czy na balu w „Grand
Hotelu”. Młodsi dowiedzą się,
jaki strach wywoływała przed
laty „czarna wołga”. Wrócą
wspomnienia z lat czterdzie
stych, pięćdziesiątych, sześć
dziesiątych... Dla wielu z nas
były to lata dzieciństwa lub mło
dości.

Syf sobie

Album jest wielkim podsumowaniem
dziesięciolecia projektu „Był sobie
Gdańsk” Zawiera wszystko to, co
najlepsze i najciekawsze w pięciu
wydanych dotychczas tomach.

• Cena 65 zł •

Donald Tusk

Lider Platformy Obywatelskiej prze
konuje, że doświadczenie pokolenia
Solidarności jest prawdziwym funda
mentem, na którym budować można
lepszą przyszłość.

• Cena 15 zt •

siebzfę Jdhren

Nastrojowy album, ukazujący te fra
gmenty miasta, które zniknęły bez
powrotnie lub zmieniły się w zasad
niczy sposób.
Podpisy w języku niemieckim.

• Cena 14 zł •

Do nabycia: „Millenium Media”
ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk
tel.: 058 305 60 22
e-mail: 30dni@use.pl
Również wysyłka na terenie Polski

NASZE PROPOZYCJE:
Odpowiedź na „Pytania
o Młode Miasto”

Wędrówka po przedwojennym Wrze
szczu ukazuje fenomen jego własnej
tożsamości prawie osobnego mia
sta, które jednak w istotny sposób
postaje „gdańskie".

• Cena 42 zt •

Oliwa jest dziś pozornie podobna do
tej przedwojennej. Oglądając ten
album uświadamiamy sobie, że jed
nak jest to złudzenie że wchodzimy
w świat odległy i budzący nostalgię.

• Cena 42 zł •

Przesyłam te wyjaśnienia w
odpowiedzi na list Pana Andrze
ja Wujka, który został zamiesz
czony w ostatnim wydaniu Wa
szego czasopisma.
Tereny gdańskiego Młodego
Miasta w całości posiadają już
miejscowe plany zagospodaro
wania przestrzennego (dotyczy
to planów: Gdańsk Nowe Miasto
Północ, Gdańsk Nowe Miasto
- Stocznia, Plac Solidarności,
Śródmieście Gdańska - gazow
nia w rejonie ujścia Motławy
oraz Śródmieście - Stara Sto
cznia w mieście Gdańsku; ten
ostatni jest obecnie aktualizo
wany).
Określają one przeznaczenie
funkcjonalne dla konkretnych
miejsc tego terenu. O ile Plac
Solidarności wraz z Pomnikiem
Poległych Stoczniowców już ist
nieje, to pozostałe realizacje do
piero powstaną. Wszystkie te
plany łączy zaprojektowany bul
war nadwodny z ciągiem pie
szym i rowerowym. Ma to być
„front wodny”, będący przedłu
żeniem historycznego Długiego
Pobrzeża. Dodatkową atrakcją
turystyczną owego „frontu wod
nego” jest fakt, że po drugiej
stronie kanału stoczniowego, nad
którym jest położone Młode
Miasto, znajduje się działająca
stocznia.
Główną konstrukcję kompozycyjno-funkcjonalną Młodego
Miasta tworzą: Plac Solidarności
z Drogą do Wolności - miejsca

LISTY
związane silnie z współczesną hi
storią Wybrzeża, aleja Nowa
Wałowa oraz opisane wyżej No
we Pobrzeże biegnące wzdłuż te
renów dawnej Stoczni Cesar
skiej aż do basenu, przy którym
zlokalizowane są pochylnie.
Uchwalone plany miejscowe
dla terenów poprzemysłowych
pozwolą przekształcić je w wielo
funkcyjne centrum otwarte na
Martwą Wisłę z możliwością do
inwestowania go funkcjami cha
rakterystycznymi dla śródmieść
i stworzenia odpowiedniej opra
wy dla Pomnika Poległych Sto
czniowców, ukształtowania Pla
cu Solidarności wraz z Drogą do
Wolności, projektowanymi i ad
aptowanymi obiektami związa
nymi z etosem „Solidarności”.
Na terenie Młodego Miasta do
puszcza się zabudowę wysoko
ściową (powyżej 40 metrów).
Dopuszcza się również lokali
zację wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych, wyklucza
jąc płaskie, jedno-, lub dwukon
dygnacyjne budynki.

W najnowszym 91/92. numerze
„Przeglądu Politycznego”:
SYLWETKA i TWÓRCZOŚĆ Georga Steinera
DYSKUSJA 0 „ŁASKAWYCH” Jonathana Littella
Piotr Augustyniak • Przemysław Czapliński • Wojciech Kunicki
Paweł Śpiewak • Bronisław Świderski • Florence Mercier-Leca
Krzysztof Dorosz • Andrzej Werner

Zapraszamy na: www.przegladpolityczny.pl

Tereny historycznego Gdań
ska i Młodego Miasta spina oś ko
munikacyjna - to projektowana
ulica Nowa Wałowa, będąca frag
mentem ringu śródmiejskiego.
W planach ustalono przebieg
ulicy Nowej Wałowej oraz okre
ślono miejsca włączeń komunika
cji lokalnej, które zostały wpro
wadzone do planów jako wynik
wielorakich analiz i warianto
wych koncepcji przebiegu trasy.
Znaczącym elementem, który
niewątpliwie wzbogaci potencjał
Młodego Miasta jest ostatnia de
cyzja o lokalizacji muzeum upa
miętnienia II wojny światowej.
Kluczowym problemem dla
przyszłych realizacji na Młodym
Mieście jest struktura własności.
Niemalże w całości obszar Mło
dego Miasta znajduje się w rę
kach prywatnych. Miasto dyspo
nuje jedynie terenem przezna
czonym na Drogę do Wolności,
na Europejskie Centrum Soli
darności oraz na będące dopiero
w fazie planowania muzeum upa
miętnienia II wojny światowej.
Autor „Pytań o Młode Miasto”
nie powinien więc się niepokoić,
że zaniechana będzie budowa
„promenady nadwodnej wzdłuż
szerokiej i głębokiej największej
polskiej rzeki, tuż przy ujściu do
morza”. Wszystkie decyzje o in
westowaniu na tym terenie mu
szą opierać się o plany miej
scowe, które takie zagospodaro
wanie (bulwar nadwodny) prze
widują.

PRZEgi a

Marek Piskorski
Dyrektor Biura
Rozwoju Gdańska

Niechaj przy świątecznym stole nie zabraknie
ciepła i rodzinnej atmosfery, a No ha; Rok
niesie za sobą rfldość i spełnienie marzeń.
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