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OD REDAKCJI 

Czwarty tom wznowionego w 1984 roku „Gdańs~iego Rocznika Kul
turo.lnego" (ogólnego zbioru tom dwunasty) zachowuje dotychczasowy 
układ. Otwiera go artykuł o pionierach Polski morskiej. Jakkolwiek, ści
śle rzecz biorąc, jest to tekst z zakresu polityki gospodarczej, traktuje 
o problemach, które miały wielorakie, kulturowe właśnie, konsekwencje. 
Będziemy do nich wracać w kolejnych tomach „Rocznika". 

Zajmujemy się zjawiskami, które - jak nam się zdaje - potwier
dziły swą trwałość i doniosłość. Dadzą się - j u ż - traktować w pod
wójnej perspektywie. Są ważne z uwagi na miejsce, jakie zajmowały 
w swym czasie historycznym i ważne z uwagi na wciąż trwające kon
sekwencje. Jak chociaż by d~ieje pisma „Kasze be", bez którego nie da 
się zrozumieć dzisiejszego znaczenia organizacyjnej i edytorskiej aktyw
ności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, miejsca tradycji kaszubskiej 
w społecznej, ale także c1rtystycznej świadomości regionu (może słusz

niejsze byłoby rozszerzające sformułowanie - i kraju). 
Rzecz jednak w tym, iż z dzisiejszej perspektywy nie zawsze po

trafimy orzec, co jest ważne naprawdq. Być może - odnotowana jedynie 
w Kronice - pozoru •peryferyjna wystawa jest początkiem ruchu, który 
ujawni się za parę lat, a wielka retrospektywa sumuje jedynie coś, co 
nieuchronnie przesuwa się na drugi czy trzeci plan. 

Ta świadomość towarzyszy nam nieustannie w pracach redakcyj
nych. Być może nic od rzeczy będzie przypomnienie idei, którą sformu
łowaliśmy w pierwszym tomie wznowionego „Rocznika": nie stanowi on 
wm~niętej całości. Każdy tom chcielibyśmy widzieć jako ogniwo prze
wartościowań sytuacji zastmej, budowy tego, co składa się na pojęcie 
tradycji kulturowej Wybrzeża, ale także weryfikacji jej poszczególnych 
elementów. Sądzimy bowiem, że dla właściwego funkcjonowania kultury 
niezbędna jest żywa pamic~ć, świadomość, iż każdy fakt kulturowy tak 
czy inaczej zakorzeniony jest w tym, co było, ale jednocześnie w mo
mencie, gdy siG pojawił, przewartościowuje sytuację zastaną, pozwala 
ujrzeć jq w odmiennej optyce, nie mówiąc już o tym, że generuje kolejne 
fakty, zdarzenia i zjawiska. 
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Zbyt często sądzimy, i ·: zaczynamy wszyslko od nowa, na ziemi ni
czyjej ... 

Kontynuujemy prezentację dokona11 działających na Wybrze ~~n 
twórców: pisarzy, malarzy, muzyków, ludzi teatru; piszert1y o i:nsty tu 
cjach artystycznych (w tym tomie m.in. o Teatrze Muzycznyrn). Staramy 
się rekonstruować elementy tradycji. Zarówno tej odległej (gdy piszemy 
o Schopenhauerze), jak i bliższej (gdy Rnalizujemy działalność pionierów 
Polski morskiej). 

W momencie, gdy ten tekst składany jest cło druku działa już re
dakcja nowego gdańskiego micsi(?Cznika literacko-:utystycznego „Auto
graf". Gdy dwunasty rocznik „GHK" uk&Ż(: się w sprzedaży, czytelnicy 
będą znać zawartość kilku numerów pisma, o którego niczbqdności pi
saliśmy we wstępie do wznowionego „Rocz.nika''. 

I to jest nowy element ukhdu, w którym przyjdzie nam pracować. 



Andrzej Piskozub 

POCZET PIONIERÓW POLSKI MORSKIEJ 

Urzeczywistnione w naszym stuleciu dzieło związania Polski z mo
rzem dokonało się za ~prawq konkretnych ludzi. Uproszczeniem jest bo
wiem stwierdzenie „cały narćd zbudował Polskę morską", czy bodaj tyl
ko przypisy-wanie tego „światłym kręgom społeczeństwa polskiego". Bu
dowa Polski morskiej ma swą historię - w tej nie sposób uchylić się od 
odpowiedzi na pytanie: kto, imiennia 1 wyróżnił się w tym wielkim osiąg
niqciu, komu przysługuje zaszc-;,;yt pionierskiego wysiłku? 

Pora najwyższa do podjęcia próby ustalenia, kto przede wszystkim 
należy do owej czołowej grupy, składajr1cej się na „poczet pionierów Pol
ski morskiej". Świadomie uchyliłem siq od t&kiej próby w pierwszym 
wydaniu Ji!Ojej książki Polska morska. Czyn XX wieku (Wyd. Morskie 
1986), L1by uniknąć powi~kszcnia jej objętości o niezbędne obszerne wy
wody, wyjc1śniaj;_tcc dlaczego akur2t te, a nie inne postacie na ów pio
nierski poczet się składaj::1. Obowiązywał bowi2m dotąd kanon - trawe
stując przytoczony dalej fragment wiersza Tuwima - ,,jak Kwiatkow
ski - to nikt wif~cej". Na zasadzie kultu jednostki podniesiono w tym 
kanonie na niebotyczne wyżyny samotną postać Eugeniusza Kwiat
kowskiego, która zdo1ninowała i zdeprecjonowała wszystkich pozostałych. 
W t2kim ujqciu za K wia tkov.1skirn przysłowiowo „długo, długo nic", 
a wreszcie mrowie na jednym poziomie ustawionych postaci - ,,a imię 
ich legion". 

Esej niniejszy zrywa zasadniczo z tą uświęconą, a niedobrą trady
cją. Poprzedziły go dwa moje ~zldce w tygodniku „Kierunki", posze- ' 

rznjqce grupę pionierów Polski morskiej o profesora Władysława Kowa
lenkę - pioniera polskiej nauki morskiej (1987 /19) i inżyniera Tadeu
sza Wendę - pioniera polskiej techniki morskiej (1987 /42). 

Pierwotne zatem założenie „robocze" towarzyszące wspomnianym 
tekstom było na.stępujące: w budowie Polski morskiej Wenda w sferze 
techniki, a Kowalenko w sferze nauki odegrali identyczną rolę, co Kwiat
kowski w sferze gospodarki; a. zatem - trzej równorzędni w obszarach 
swej aktywności budowniczowie Polski morskiej. Ponieważ zaś ~ jak 
w owej definicji konia w osławionych „Nowych Atenach" - ,,Kwiat-
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kowski, jaki jest, każdy widzi", zacząć wypadało od przybliżenia sylwe
tek obu „skrzydłowych" tej ekipy: Tadeusza Wendy, który na długo 
przed Kwiatkowskim podjął dzieło budowy Polski morskiej i Władysła
wa Kowalenki, który w dzieło to włączył się najpóźniej, bo dopiero 
w latach drugiej wojny światowej. 

Tadeusz Wenda był o całe pokolenie starszy od obu pozostałych . 
Urodził się w Warszawie w dniach Powstania Styczniowego 23 lipca 
1863 roku. Z wykształcenia inżynier komunikacji, w ostatniej dekadzie 
XIX w. zajmował się projektowaniem i budową liinii kolejowych na za
chodnich kresach carskiej Rosji. Od przełomu stuleci przeszedł już na 
stałe do nowej dziedziny - projektowania i budowy portów morskich, 
z których port w Gdyni miał stać się jego największym o~iągnięciem. 
Gdy w 1900 roku podjął tę działalność, najpierw w łotewskiej Windawie, 
a następnie w estońskim Talinie, Kowalenko i Kwiat,kowski byli jeszcze 
dziećmi: pierwszy miał lat 16, drugi zaledwie 12. 

Powołany w 1919 roku na kierownika wydziału budowy portów 
przez kontradmirała Kazimierza Porębskiego, dokonał w maju i czerw
cu 1920 roku (a zatem w kwartał po objęciu przez Polskę) inspekcji pol
skiego wybrzeża, w wyniku której napisał w sprawozdaniu z tej misji: 
,,Najodpowiedniejszym miejscem do budowy portu wojennego (jak rów
nież w razie potrzeby handlowego) jest Gdynia, a właściwie nizina mię
dzy Gdynią a O ksywą, położona w odległości 16 km od N owego Portu 
w Gdańsku". 

Budowa portu gdyńskiego ruszyła w 1920 roku, na długo przed 
głośną uchwałą sejmową z 23 września 1922 roku o budowie w Gdyni 
portu morskiego użyteczności publicznej. Zmieniały się kolejno warianty 
techniczne portu, lecz niezmiennie budową Gdyni kierował ten sam czło
wiek - inżynier Wenda. Gdy odchodził w 1937 roku na emeryturę, owoc 
jego siedemnastoletniej pracy był dojrzały: port gdyński był ukończo
ny, niewiele tylko różny od jego kształtu dzisiejszego, przeładunki zaś 
tego portu były po Kopenhadze największe na całym Bałtyku . 

• Po maju 1926 roku władze sanacyjne nie szczędziły Wendzie szykan 
i afrontów, towarzyszących mu aż do przeniesienia go w 1937 roku na 
emeryturę. Także okoliczności tego wydarzenia były dla ówczesnej wła
dzy niechlubne, o ,czym pisze Bolesław Kasprowicz: 
Komórką organizacyjną inż. Wendy było biuro Naczelnika Budowy Portu, które 
pod koniec lat trzydziestych włączono, jako wydział, do Urzędu Morskiego. Uczy
niono to z biurokratyczną bezmyślnością na kilka miesięcy prze::I odejściem na 
zasłużoną emeryturę tego budowniczego najnowocześniejszego portu na Baltyku 1• 

Cytat ten pochodzi z opracowania o podwójnie niefortunnym tytule: 
Twórca Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski i jego ludzie. Nie Kwiatkowski 

1 B. Kasprowicz, Twórca Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski i jego ludzie [w:] 
Gdynia. Sylwetki ludzi. Oświata i nauka. Literatura i kHltura. Pod red. Andrzeja 
Bukowskiego. Gdańsk 1979, s. 22. 
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bowiem, lecz Tadeusz Wenda był prawdziwym twórcą Gdyni, pionierem 
polskiej techniki morskiej. Nie był też Wenda „człowiekiem Kwiatkow
skiego": zanim Kwiatkowski został ministrem przemysłu i handlu, pa
tronującym między innymi, gospodarce morskiej Polski, Wenda budował 
Gdynię już przez sześć lat i przez siedem lat po tym, gdy Kwiatkowski 
w 1930 roku ustąpił ministerialnego fotela kolejnym sanacyjnym mini
strom przemysłu i handlu. 

Ostatnie 11 lat życia, po odsunięciu na emeryturę, spędził Wenda na 
rodzinnym Mazowszu, z dala fizycznie od swego dzieła, lecz blisko obcu
jąc z nim duchowo. Jeszcze w latach powojennych żywo interesował się 
pracami przy odbudowie portu ze zniszczeń wojennych, udzielając w tym 
zakresie uwag dawnym współpracownikom, którzy w Polsce Ludowej 
stali się następcami Wendy w projektowaniu i budownictwie porto
wym. Inżynier T2dcusz W·enda zmarł w Komorowie pod Warszawą 

8 września 1948 roku. 
Dokładnie w tym samym czasie została bru ta lnie przerwana zasłu

żona działalność pioniera polskiej nauki morskiej - profesora Włady
sława Kowalenki. Młodszy od Wendy o lat 21, urodził się 9 września 
1884 roku w dawnym Wielkim Ksi~stwie Litewskim, w obecnej stolicy 
Białorusi, Mińsku. Opuścił strony rodzinne na stałe w 1920 roku, rrze
nosząc się do Poznania, gdzie spędził przeważającą resztę lat swego ży
cia. Tutaj na Uniwersytecie Poznańskim kontynuował studia historyczne, 
broniąc w 1925 roku dysertacji doktorskiej, a w 1937 roku - rozprawy 
habilitacyjnej. 

W Drugiej Rzeczypospolitej nie istniała ani jedna wyższa uczelnia 
bądź wydział o morskim profilu nauczania. Szkoła Morska, utworzona 
w Tczewie, a następnie przeniesiona do Gdyni, była wówczas szkołą 

średnią o profilu zawodowym ukierunkowanym na kształcenie kadr pły
wających. Początki nauki morskiej zorganizowanej w formie studiów 
wyższych przypadają dopiero na lata okupacji, a pionierskim organiza
torem tych studiów był Władysław Kowalenko. 

W okupowanej Warszawie działał od 1940 roku w podziemiu prze
niesiony tam z Wielkopolski Uniwersytet Poznański, wówczas reaktywo
wany pod nazwą Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Z inicjatywy 
Władysława Kowalenki został w tym podziemnym uniwersytecie uru
chomiony w 1942 roku Instytut Morski, będący pierwszą w dziejach 
szkolnictwa wyższego Polski placówką nauki morskiej. Senat Tajnego 
Uniwersytetu Ziem Zachodnich mianował Władysława Kowalenkę dy
rektorem Instytutu Morskiego, który funkcjonował przez dwa lata aka
demickie 1942/43 i 1943/44, zanim Powstanie Warszawskie nie przerwało 
jego działalności. Wykładowcy i studenci Instytutu Morskiego zostali po 
Powstaniu rozproszeni, wraz z całą ludnością Warszawy, po ówczesnym 
Generalnym Gubernatorstwie. 

Przerwa w działalności tej morskiej placówki naukowej trwała za-
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ledwie jeden rok. Po wyzwoleniu odrodziła się 0~11 n1 Wybrzeżu jako 
Wyższa Szkob Handlu Morskiego, rozpoczynająca działalność z rokiem 
akademickim 1945/46. I znowu pionierem inicjującym powstanie tej naj- > 
starszej morskiej uczelni Polski Ludowej był \Vładyslaw Kowalenko. Ja
ko pierwszy rektor tej uczelni w latach 1945-1943 zgromadził w niej 
Kowalenko znakomity zespół fachrnNców. Mając stopień doktora habili
tow~mego, był w tej kadrze Ko\va.lenko jedynymi posiadającym kwalifi
kacje samcdzielnego pracovm1ka naukowego. Z 17 p,JZ0stałych wykła
dowców WSHM 8 mi.:1lo stopnie naukowe doktorn, pozo~;tfiłych z-::ś 9 je
dynie tytuły zawodowe magistra lub inne róvn1orzędn2. 

Jednym z tych „ludzi Kowalenki" był ... inży:.1.ier E:.;geniusz Kwiat
kowski. l\1ieszlrnjąc wówczas \V Sopocie i kierując Delegaturą Rzqdu dla 
Spraw Wybrzeża, został Kwiatkowr:ki zaangażowany przez rektora Ko
walenkę j!;.).rn wykładowc:i historii gosp'Jd2rczej świ8ta i Polski. "'Nb
dyslaw Kowalenko 11_aton1iast wykładał dzieje żeglugi i p,;lityki mor
skiej. 

Na życiorysach ich obu położył się cien:cm rok 194B, ten s1m w 
ktćrym zmarł Tadeusz Wei1da. Zlikw:dow2na zo;;tda Dolcgatma Rz~;,du 
dla Spraw Wybrzeżn, vVłt::dyslaw Kowalenko ;;:2ś, w nnstqp-;t\vie uknutej 
przeciwko niemu intrygi polityczEej, przesłał być rektorem Wyższej 
Szkoły Handlu Morskiego. Obaj rychło opuścili nie tylko uczelnię, 
lecz i Wybrzeże, resztę życia spędzajqc z dala od morza: Kwiatkowski 
w Krakowie, Kovrnlenko \V Pozna111u. Obaj przeszli do legendy pierw
szych lat istnie11ia VvSHl\T, lecz także i do „czf:rnej 1egcndy'' okresu sta
linowskiego, o czym świadczy mc1szynopis z 1951 roku, zacl10\va:1y w 2 r
chiwum Uniwersytetu Gdai1s\::icgo. Czytamy w nin1: 

Kierownictwo WSHM w roku 1945 obejmuje prof. dr Kowalenko, a}megator no
wego ustroju, człowiek o wrr,cz wrogich poglądach Polsce Ludowej_ Rektor Kowa
lenko poza swym ,vrogim stosunkiem do ustroju był głosicielem burżuazyjnej idei 
morskości Polski, która też wyra·1,n:e objawlła się w opracowaniu pierwszego pro
gramu WSHM, na:iaj;:iccgo Uczelni charakter burżuazyjno-humanistyczny. W trak
cie ~rganizowania uczelni, jak i w pierwszych latach istnienia, silnie oddziaływał 
na program, jak i profesurq WS~-IM, były sanacyjny minister Kv,;iatkowski, który 
wykładał również historiq gospodarczą świata ... Rok akademicki 1948/49 jest punk
tem przełomov;ym Uczelni. Usuwa siQ wyklD.dy historyczno-burżuazyjne prof. Ko
walenki i ustępuje z Uczelni wykładowca inż. Kwiatkowski2. 

Po wyjefdzie do Poznania prof. Kowalenko objął na tamtejszym uni
wer.'3ytecie Katedrq Historii Żeglugi i Polityki Morskiej. Ni2 na długo, 
gdyż już w 1930 roku katedrę tE~ zlikwidov-1ano. Przeniósł się wówczas 
Włc:dysław Kowalenko do Instytutu Zachodi1i~go w Poznaniu, główny 
wysiłek kierując odtąd na redagowanie wielotomowego Słownika striro-

2 Prof. dr hab. Władysław Kov..:aienko, Uniwersytet Gdański. ,.Zeszyty Nauko
we Wydziału Ekonomiki Produkcji, Wydziału Ekonomicznego Transportu". Gdańsk 
1983, s. 145. 
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Żytno.ki slowia{iskich i c.prf)co,vywanie sp:Jrcj liczby haseł do tego słow

nika. Już na c;11cryturze przygotował drugie, zn2cznie poszerzor:e w sto
sunku cło pierwszego z 1C46 roku, V'yd::mie pr:-cy o dziejach pcd:;,:le,1rneg0 
uniwersytetu'.!_ 

Władysław Kowalenko, pionier polskiej nauki rnorskiej zmarł w Po
znaniu 15 czerwca 1966 roku. 

Dla Eugeniusza Kwhtkowskiego morska kć:':riera rozp'.)częła się już 

w pienvszym miesiącu p:J zamachu m::ljovvyn1 Piłsudskiego w 1926 roku. 
Okoliczności tego opisuje biogrd Kwiatkowsbego, a zarazem wiel~d je
go admirator, Mari1n Marek Dro:;:dowski: 

Gdy jego bezpośredni szef Ignacy Mościcki, po rczyg:1acji Pilsud:,kicgo z prezy
dentury, Z0:3tal obro.ny głov?,1 pańc;h,.,a, ot,.vonyły s!ę przed nim drzwi do wielkiej 
kariery politycznej. J\~ościcki pozostający do 12 maja 1935 w cieniu Komendanta 
chciał mieć także swoich Lld:~i w \Varszawie. Toteż doprowadził do nominacji 
Kwiatkowskicro (8 c~crwca 19'.76) na stano,.visko ministra przemysłu i handlu4. 

Tak oto, w wieku 3g lat, zo9tJł ów „człowiek Mościckiego'' szefem 
resortu, ktćrcnrn podlegcib mi(dzy innymi, znajduj1ca się wóvlczas le
dwo w powijakc.;ch, polska gospodnrka morska. \V ciągu czterech i pól 
roku resortowego rrndzoru nad ni~! ze strony Eugeniusza Kwiatkowskiego 
poczyniła ona znaczne postępy - w szczególności ,v budowi2 pcrtu 
gdyńskiego i trwałych podwalin pcd n-;:v,7ój żeglugi mon;kicj Polski. 

Ale bo też miał Kwiatkowski w rqku atuty, jakimi nie rozporząd~~ał 
nikt inny w dziej2ch Polsb ,morskiej. W 1925 roku Nic:ncy podjęły ,voj
nę gospodarczą z Polską, zamylrnj4c granicę dJa wwozu górnoślqskiego 
,vęgla, dla którego odtąd 1.vyhrzeże Zatoki Gdaóskiej stało się głównym 

zewnętrznym ujściem. Poprzednicy Kwiatkowskiego w rządzie Włady

sława Grabskiego: Józef Kiedroń, a nast~pnie Czesław Kl::.rner opraco
wali ambitny program polityki morskiej Pobki; był zatem gotów do 
realizacji. Dodatkowy czynnik przyspieszają_cy stworzył w 1926 roku 
wielki strajk górników brytyjskich - ktćrego litern.ckie reminiscencje 
znJjduj'=i się w Sadze rodu Forystów Galsworthy'ego i w Gwiazdy pa-
trzą na nas Cronina - powodując olbrzymie braki węgla na rynkach 

europejskich, których wypełnienie miało przesądzić o dużym odtąd eks
porcie węgla polskiego. Wreszcie czynnikiem przyspieszającym była zde
cydowanie wro;ja wobec dyktatury Piłsudskiego postawR spokczeństw 

zachodnich województw, gdzie dominował politycznie obóz narodowy. 
Szybka budowa portu gdyńskiego oraz m2.gistrnli kolejowej łączącej port 
z górnośląskimi kopalniami uznana została za narzędzie łagodzenia tej 

wrogiej postawy. 

3 W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich - Uniwersytet Poznań

ski. Poznań 1961. 
4 1\-1.M. Drozdowski, Wstęp [do:] Eugeniusz Kwiatkowski. Pisma o Rzeczypospo

litej Morskiej. Szczecin 198:\ s. 11. 
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Ocena ministra Kwiatkowskiego musi być złożona, tak jak złożone 
są okoliczności jego działania w sferze polskiej gospodarki morskiej. Ta
ka jest tonacja oceny dokonanej przez Bogdana Dopierałę: 

Zasługi Kwiatkowskiego w dziedzinie rozwoju gospodarki morskiej w Polsce są 
bezsporne, lecz polegają głównie na energicznym i konsekwentnym realizowaniu 
polityki morsk iej zapoczątkowanej jeszcze przez rząd Grabskiego i przejętej 
przez rządy Piłsudskiego. Pogląd o wyjątkowej, prawie opatrznościowej roli Kwiat
kowskiego w powstaniu i rozwoju polskiej polityki morskiej jest wynikiem upra
wiania przez niego publicystyki społeczno-gospodarczej, powielanej przez licznych 
jego zwolenników i wielbicieli aż po czasy nam wspólczesne5• 

Eugeniusz Kwiatkowski występował w podwójnej roli: nie tylko mi
nistra nadzorującego gospodarkę morską kraju, lecz także sui generis 
rzecznika prasowego obozu rządzącego. Dopierała, cytując niektóre jego 
wystąpienia w tej drugiej funkcji, konkluduje: 

Tego rodzaju „złote myśli", od których roiły się publiczne wystąpienia Kwiatkow
skiego, były powielane przez prorządowe ośrodki masowego przekazu i spełniały 
ważną rolę w ukrywaniu przed społeczeństwem faktu, że aż do roku 1936 rząd 
sanacyjny nie zdobył się na rozpoczęcie realizacji programu gospodarczej rozbu
dowy kraju, a nawet na jego opracowanie. Jeden z nielicznych wyjątków w tym 
zakresie stanowiła właśnie budowa Gdyni i utworzenie podstaw własnej gospodarki 
morskiej 6• 

Sukcesy w budowie Polski morskiej stanowiły zatem podstawę „pro
pagandy sukcesu" dyktatury sanacyjnej prowadzonej przez Eugeniusza 
Kwiatkowskiego: 

Powołując się na bezsporne sukcesy Polski na własnym wybrzeżu, żądał - za
równo on, jak i liczni popularyzatorzy jego idei - poparcia dla polityki gospo
darczej rządów Piłsudskiego i jego epigonów, zastępując trzeźwą analizę gospo
darczą słowami potępienia pod adresem rzekomo małodusznych krytyków sanacji 
i romantycznym apelem do uczucia, przerywającym nie doprowadzone zazwyczaj 
do końca rozumowanie w kategoriach myślenia ekonomicznego. Cytowane wyżej 
i podobne do nich wystąpienia propagandowe Kwiatkowskiego i jego zwolenników 
zaciemniały więc obraz rzeczywistości gospodarczej kraju, budząc nieuzasadnione 
nad-.ieje i rozładowując nastroje opozycyjne wśród części społeczeństwa, której 
udało się wmówić, że niewątpliwe osiągnięcia w tworzeniu polskiej gospodarki 
morskiej są dowodem rozmachu i sprawności w działalności gospodarczej rządów 
pomajowych 7. 

Przytoczona opinia szczecińskiego historyka jest retrospektywna, 
lecz nie różniły się od niej opinie z czasów ministerialnych Kwiatkow
skiego. Przytoczmy z nich dwie, pochodzące od luminarzy miqdzywojen
nej literatury polskiej. W jednej z Kronik tygodniowych w 1929 roku 
Antoni Słonimski pisał w felietonie zatytułowanym M.ż.G.s.r.: 

5 B. Dopierała, Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej_ Studia histo
ryczne. Poznań 1978, s. 290-291. 

6 Ibidem, s. 295. 
7 Ibidem, s. 296. 
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Ktoś mnie zapytał z żalem, czemu piszę tylko o rzeczach złych, o smutnych prze
jawach naszego życia, a nie podnoszę stron dodatnich [ ... ] Mówią mi również: 

,,Trzeba pamiętać, że państwo jest młode, że przeszliśmy okres stuletniej niewoli, 
że kinematograf polski nie ma środków amerykańskich, że pisarze nasi źle zara
biają i że Gdynia się rozbudowuje". Owszem. Mogę przed każdym felietonem dodać 
w charakterze premii wszystkie wyżej przytoczone okoliczności łagodzące. Ponie
waż jednak byłoby to dość monotonnym balastem, proponuję tylko pierwsze lite
ry: M.ż.G.s.r. co znaczy: ,,Mimo, że Gdynia się rozbudowuje"8• 

I ciągnie Słonimski litanię ciemnych spraw otaczającej go krajowej 
rzeczywistości, przeplataną raz po raz owym „M.ż.G.s.r.". W następnym 
zaś 1930 roku, roku sprawy brzeskiej, pisał Juli:m Tuwim w wierszu 
Jak już - to już! 

Jak kochać - to najgoręcej, 
Jak Gdynia - to nic więcej, 
Jak sztylet - to puginał, 
Jak Brześć - no to ... kryminał. 

To właśnie sprawa brzeska oddaliła Kwiatkowskiego od Piłsudskiego 
i jego najbliższego otoczenia. Zrezygnował z fotela ministerialnego w 
grudniu 1930 roku i wyjechał do Tarnowa, gdzie był dyrektorem na
czelnym Państwowej Fa bryki Związków Azotowych. W 1931 roku wydał 
w Krakowie głośną naonczas książkę Dysproporcje. Rzecz o Polsce prze
szłej i obecnej. Miała ona stanowić próbę scenariusza w warunkach świa
towego kryzysu gospodarczego. Osadzona w realiach geopolitycznych 
Drugiej Rzeczypospolitej, wraz z II wojną światową stała sLę _już tylko 
materiałem historycznym. Toteż podzielić można opinię Konstantego Ilde
fonsa Gałczyńskiego, który w 1946 roku, jeszcze przebywając na Zacho
dzie, w wierszu Dysproporcje głosił: 

Eugenius Kwiatcovius, premier, 
napisał książkę „Dysproporcje" 
[ ... ] 
rzecz wielka, ergo in quarto, 
czytać właściwie nie warto ... 

Gałczyński nawiązuje w tym wierszu do drugiego rządowego wcie
lenia Eugeniusza Kwiatkowskiego, który dopiero po śmierci Piłsudskiego 
mógł powrócić do rządu sanacyjnego, tym razem jako wicepremi<tr i mi
nister skarbu. Funkcjq tę pełnił od 13 października 1935 roku aż do roz
padu sanacyjnej dyktatury we wrześniu 1939 roku. W tych Jatach pod
legał podobnej ewolucji politycznej, co liczni jego koledzy z obozu rzą
dowego, upatrujący szansę przetrwania dyktatury w przesuniqciu na pra
wo i głoszeniu potrzeby pojednania społecze11stwa z dyktatorskim rządem 
w Obozie Zjednoczenia Narodowego. Nowe wzorce dochodzą do głosu 

na przykład w wypowiedzi na Dni Morza w 1937 roku: 

8 A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1927-1939. Warszawa 1956, s. 132-133. 

13 



W jednym ze swych przemówier1 powiedział Mussolini, że chciałby, aby jego stron
nikami byli ci, którzy umieją odmieniać słowo „chcieć" w czasie teraźniejszym, 
a ci, którzy odmienL1ją to słowo w innych czasach niech zo;;tanc1 obojqtni lub 
przeciwnikami 0• 

Na ową evv'olucję poglądów zwraca uwagq także Drozdowski przy 
okazji omawiania wystąpienia politycznego Kwiatkowskiego w 1938 roku: 

W cytowanym przcmó\vieniu znalazło- się wiele nowych akcentów·, które dotychczas 
nie występowały w jego wystąpieniach publicznych. Była tam dekbracja solidar
no-~ci Kvviatkowskicgo z Obozem Zjednoczenia Narodowego, krytyka „demokracji 
maso:1sko-liberalnej", wielokrotne przypominanie apelu zjednoczeniovvego marszał
ka Rydza-Smigłego16• 

Nie miał też teraz już Kwiatkowski w spraw2..ch gospodarczych 
szczęśliwej ręki, jaką wykazał w sprawach morskich w czasie pienv
szego swego ministerium. Gdy przez śv;iat sLła przebojem nowa nauka 
ekonomiczna Keynesa, przynosząca lekarstwo na wielki kryzys poprzez 
slużącq nakręcaniu koniunktury inflacyjną politykę pieni(~żną, Kwiat
kowski upjcrnł się przy przestarzałej doktrynie silnej waluty, na któ
rej podtrzymywnnie przeznaczył nawet część '2.brojeniowych pożyczek 
zc1ciągniętych przez Polskę w Anglii i Frnncji. O 8tmo-sforzc W<llk sta
czanych w tej kwestii z wicepremierem przypomniał z emigracji Jl?rzy 
Giedroyć, w tamtych lato.eh wydawca „Buntu Młodych", a nastE~pnie 
,,P0lityki": 

Kładliśmy duży nacisk na uprzemysłowie.1ie Polski. Z tego wynikały nasze 
największe wojny z Kwiatkcwskim. Staliśmy na stanowisku dewaluacji złotego, 
nakręcania koniunktury za wszel:-q cenę. Polityk-~ deflacyjną Kwiatkowskiego, 
pilnowanie kursu złotego (bardw był dumny, że jest mocna waluta) uwa::aliśmy 
za bardzo szkcdliwą. Kwiatkowski siG bronił, reagował na\vet czasem ostro. Cały 
szereg ludzi wyrz.ucał z posad właśnie za popier:i::ic naszego prograrnu czy za 
pisywanie do nas. [ ... 1 Konfiskowano dużo nrtykulów, głównie dotyczących spraw 
narodov1-0ściowych, ukraiń,skich. Potom były konfiskaty z inicjatywy KwiatkO\'/
ski~go. Konfiskowano, i to w sposób bardzo brutalny, materiały dotyczące dygni
tarzy piłsudczykorwskich, których myśmy ostro atakmva1i 11 • 

Na konie2 migawk~1 z trzeciego rządowego wcieleni1 Eug2niuszft 
Kwiatkowskiego - jako Delegata Rządu db Spraw Wybrzeża, w Polsce 
Ludowej. Pełniąc tę IunkcjE~ od 12 września 1945 do 13 stycznia 1948 ro
ku, powrócił Kwiatkowski do tematyki morskiej. Znowu w licznych pu
blikacjach pojawiać siq zaczqły wypowiedzi, które Dopierała w cytowa-

14 

9 E. Kwiatkowski, op. cit., s. 135. 
10 Ibidem, s. 24. 
11 Rozmou:a z Jerzym Gieclroycil>m sprzed clunmastu lat. ,.Ar:eks" 1!:Jf]G, nr 4t 



nym tekście nazwał „złotymi myślami'' o morzu. Przytoczmy jedną 

z nich za książką Drozdowskiego: 

Morze nie zna granic i n~e zna podziałów, zmusza zespoły ludzkie do zdyscyplino
wanej kolaboracji, a jednostkę do samodzielnej inicjatywy. Ono hamuje wybujały 
indywidualizm, ale przepaja poczuciem wolności, ono nie zna totalizmu, clle niszczy 
anarchię. Kontynent odwrotnie, popycha ludzi do partykularyzmu i do uporu za
ściankowego, do ustawicznego odgradzania się jednych ludzi od drugich. Gdy t1d 
reprezentuje formy statyczne, to morze jest dynamic2.nym czynnikiem ruchu. Gdy 
na lądzie dominuje tendencja posiadania, to na morzu użytkowania. Gdy na lądzie 
czynnikiem rozstrqgaj;.1cym jest siła, to ntl morzu sztuka. Gdy na h1Jzie tcnde:1cjc 
biegną wprost przeciwko so0ie i w konsekwencji doprowad..:ają do częstego zde
rzenia się, do konfliktów przed wyczerpaniem wszelkich możliwości porozumic:1ia 
się, to na morzu przeważa empiryzm i racjonalizm, a nawet trudności niepoko
nalne mają tendencję do wymijania się. Na morzu liczą się nie slo·,1a, lecz czynjr, 
nie uczucia, lecz myśli, nie zapały, ale wytrwało-ść, nie dyletantyzm, lecz wiedza, 
nie sza ber, lecz praca 12• 

Drozdowski ogranicza siq do przy loczenia wypowiedzi Eugeniuszo. 
Kwiatkowskiego z lipca 194G roku" na Zjeźd1,ie Gospodarczym Mia~t 
Morskich, pomija natomiast ripostq Stefana Jędrychowskiego na to wy
stąpienie. A szkcda, bo dopiero w takiin zestawieniu widoczne się staje, 
kto tu reprezentuje mistyczny stosunek do morza, kto zaś trzeźwe, reali
styczne podejście do spraw morskich. Olo wyjątek z odpowiedzi Jędry
chowskiego: 

Minister Kwiatkowski w swoim referacie v;ypowiedzial cały szereg myśli literac
kich na temat morza i kontrastów, jakie morze w człowieku wyrabia. Ja pozwolę 
sobie zwrócić mvagę, że w tych myślach jest sporo prze3ady, jak zwykle w języku 
literackim. Morze jeszcze nigdy nie urobiło psychiki człowieka. Gdybyśmy ta:-: 
rozumowali - musielibyśmy odmówić pewnych cech, które urabia morze - Cze
chom, a przyznać je Filipińczykom. Przyjmujemy te hiperbole jako nagromadze
nie i przejaskrawienie tych cech, które morze mogłoby urobić v; człowieku przc.c: 
pracę na morzu i przez jego aktywny stosunek do morza. Tak samo musielibyśmy 
odmówić pevvnych cech górnikowi, który nigdy morza nic widzi, i wszystkim szczu
rom lądowym. Toteż mogę po\viedzieć, że nad morzem istnieją dwa typy ludzi -
pierwszy to typ człowieka, który urabia się w vvalcc z morzem i który o::1powiada 
nakreślonym cechom, drugi - to typ, który raczej odgry\va rolę mew morskich, 
żywiąc się odpadkami. O przyszłości nasLej na mor:L.u nie zadecyduje sam fakt od
działywania morza, lecz to, który z typów ludzkich będzie dominowal13• 

Także i -N tym st2rciu slownyin stroną przegraną okazał się Euge
niusz Kwiatkowski. Zatrzymaliśmy się przy tej postaci długo, gdyż wielu 
lansuje ją na czołowe miejsce w polskim panteonie morskim. Czy jed
nak należy ona do pocztu pionierów Polski morskiej? 

Po rozważeniu wszystkich za i przecivv, odpowiedź nn to pytanie 
jest jednoznacznie przecząca. Był Kwiatkowski mężem stanu patronu-

12 E. KwiatkO\vski, op.c it., s. 173-174. 
13 W. Bublewski, Pierwszy Zjazd Zwiqzlrn Gospoclarcz9(Jo Miast J\.Iorskich. 

Gdańsk 1947, s. 120-121. 
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jącym morskim sprawom Poiski; zapewne nuiżcm stanu najwybitniej
szym, jakiego dotychczas Polska miała. Nie był natomiast Kwiatkowski 
pionierem Polski morskiej. W odróżnieniu od Wendy, Kowalenki i po
zostałych, dalej wymienionych pionierów Polski morskiej, nie przecie
rał Kwiatkowski nowych jej dróg w bezpośrednim zmaganiu się z two
rzywem morskim, któremu tamci nadawali nowy, własny, pionierski 
kształt. Eugeniusz Kwiatkowski patronował sprawom morskim Polski 
zza rządowego biurka, sterował nimi z „centrum"; nawet w tej admini
stracyjnej funkcji nie był pierwszy, gdyż postępował drogą zapoczątko
waną przez jego ministerialnych poprzedników sprzed zamachu majo
wego 1926 roku. 

Gdzie indziej zatem przychodzi szukać prawdz,iwego pioniera pol
skiej gospodarki morskiej. Znajdujemy go w Gdyni, na morskim wy
brzeżu Drugiej Rzeczypospolitej, w osobie Juliana Rummla. 

Julian Rummel, młodszy od Tadeusza Wendy o lat 15, urodził się 
25 września 1878 roku w nadbałtyckiej Lipawie w dawnej Kurlandii. 
W życiorysach obu tych pionierów - polskiej techniki morskiej i pol
skiej gospodarki morskiej - jest wiele symetrycznych zbieżności. 

I tak obaj odbyli studia wyższe w słynnych uczelniach Petersburga: 
Wenda ukończył tam Instytut Inżynierów Komunikacji, Rummel nato
miast Szkołę Komercyjną; pierwszy kształcił siq w dziedzinie techniki, 
drugi w dziedzinie gospodarki. Obaj swą morską karierę przed I wojną 
światową rozpoczęli w Rosji carskiej: Wenda przy projektowaniu i budo
wie jej nadbałtyckich portów morskich, Rummel przy organizacji i roz
woju jej floty handlowej. Rummel przeniósł się w 1918 roku do Polski 
i jak Wenda natychmiast po odzyskaniu niepodległości znalazł się na bał
tyckim wybrzeżu. I Wenda, i Rummel zaczęli od zainteresowania się wy
korzystaniem przez Polskę portu gda11skiego; obaj, równie nim rozcza
rowani, rychło odnaleźli się w rodzącej się Gdyni. 

Publikacją Port w Gdyni wsparł Rumrnel w 1923 roku dzieło kon
struktorskie Wendy, dowodząc w tej pracy, iż Gdynia jest najlepszą 
z możliwych lokalizacją portu morskiego Drugiej Rzeczypospolitej. Sam 
natomiast stał się organizatorem i pierwszym kierownikiem rodzącej się 
floty handlowej Polski. W 1926 roku został dyrektorem „Żeglugi Pol
skiej" - pierwszej z prawdziwego zdarzenia polskiej Iirmy armator
skiej. W 1928 roku założył następne przedsiębiorstwo żeglugowe ,,Pol
bryt", a w 1930 roku kolejne - słynny GAL, zwany początkowo Pol
skim Transatlantyckim Towarzystwem Okrętowym. Podobnie jak Wen
da, szykanowany przez władze sanacyjne, odszedł Julian Rummel w 
1933 roku z państwowej „Żeglugi Polskiej'' i został następnie właści
cielem prywatnej firmy maklerskiej „Rummel-Burton". 

Julian Rummel pasjonował siQ nie tylko budową portu gdy11skicgo, 
lecz także miasta Gdyni, którego był radnym. Jego publikacja Sen 
o Gdyni z 1934 roku gatunkowo należy do literatury pięknej: jest to 
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WlZJa Gdyni przyt!Złości miasta ukształto~anego w~dług satyrycŻnie 
przedstawionych wyobrażeń autora. Prowadził też w sprawach morza 
żywą działalność społeczną. Jego inicjatywą było doroczne Swięto Mo
rza, zorganizowane po raz pierwszy w Gdyni, właśnie przez Rummla, 
w 1932 roku. 

Drugą wojnę światową przeżył Julian Rummel w Grecji. Po wojnie 
pcwrćcił do Gdyni, zostając doradcą Ministra Żeglugi. Ten prawdziwy 
pionier gospodarki morskiej Polski, podobnie jak Wenda, nie mieści się 
w schemacie jednego z „ludzi Kwiatkowskiego"i4• Także i on był człg
wiekiem niezależnym, który pionierską służbę dla Polski morskiej roz
począł wiele lat wcześniej, nim Kwiatkowski objął fotel ministra, 
i był z Polską morską swą działalnością powiązany długo po odejściu 
Kwiatkowskiego z tego urzędu. 

Julian Rummel zmarł 22 czerwca 1954 roku. Dziełem ostatnich lat 
jego życia były obszerne pamiętniki, stanowiące wysokiej próby dzieło 
literackie. Czym pamiętniki Jana Chryzostoma Paska dla ukaz.a:nia ko
lorytu Rzeczypospolitej XVII wieku, czym pamiętniki księdza Jędrzeja 
Kitowicza dla tego samego w wieku XVIII, tym pamiętniki Juliana Rum
mla stanowiące żywy obraz budowy Polski mcrskiej w Drugiej Rzeczy
pospolitej. Kiedyś trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego trze
ba było czekać aż do 1980 roku rn:1 ukazanie się tych pa~iętników dru~ 
kiem pod tytułem N a rodziny żeglugi, i to tylko w wersji „mocno okro
jonego „wyboru". Nie pierwszy to i nie ostatni przykład. braku posza
nowania wobec dorobku kulturalnego Polski XX wieku: leżą w rękopi
sie ostatnie tomy dzieł Tadeusza Zielińskiego, jedynie w ograniczonym 
dostępie znana jest twórczość „polskiego Spenglera" - Feliksa rKo
necznego, nie jest zatem sprawą wyjątkową i to, że dotąd czekamy na 
wydanie pełnego tekstu pamiętników pioniera polskiej gospodarki mor
skiej - Juliana Rummla. 

Czy „poczet pionierów Polski morskiej" ogrnnicza się tylko do trzech 
wymienionych: Wendy, Rummla i Kowalenki, którzy dla Polski mor
skiej przetarli pionierskie ścieżki w technice, gospodarce i nauce? Ależ, 
skądże! Czyż można zapomnieć o najst8rszym w tym gronie Bernardzie 
Chrzonowskim15? Urodzony 27 lipca 1861 roku w Wojnowica,ch w Wiel
kopolsce działacz społeczny i publicysta, w latach 1890-1920 adwokat 
w Poznaniu, w latach 1901-1910 wybrany polskim posłem do niemiec
kiego parlamentu, działa czynnie równocześnie W- tajnych stowarzysze
niach niepodległościowych i społeczno-oświatowych. O tych poprzedza
jących I wojnę światową latach działalności Chrzanowskiego na rzecz 
Polski morskiej pisał Adolf Nowaczyi1ski 

14 B. Kasprowicz, op.cit., s. 20-21. 
15 A jednak można zapomnieć, jak ,tolllski 

nie wymienia tej zasłużonej postaci. • ~ 

2 - Gda<\skJ Rocmik KUlturalny 13 \::fi: 
słownik biograficzny, k,tóry 
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A wtedy to odkrył skromnie dla Wielkopolan kaszubski pejzaż radykalny narodo
wiec poznański, mecenas i publicysta, ewangelicznego uroku człowiek: Chrzanow
ski. I jak Bernard z Clairvaux na krucjatę, tak Bernard Chrzanowski na masowe 
wędrowanie na Pomorze zaczął zachęcać rodaków [ ... ] Najpierwszym pion:erem 
z głębi kraju, ze szczurów lądowych był Chrzanowski, który już w r. 1902 tajne 
,,wieczornice" kaszubskie po miasteczkach wyczyniał1•. 

Był to zatem „pionier pionierów", który pierwszy zarówno w pu
blicystyce, jak i w ruchu krajoznawczym „poruszył wiatr od morza". 
Tak pięknie o Bernardzie Chrzanowskim napisano w 1986 roku, kiedy 
prochy jego zostały przeniesione na stary cmentarz oksywski. Zmarł 

bowiem Chrzanowski pod koniec II wojny światowej, 12 grudnia 1944 ro
ku, w Milanówku pod Warszawą, lecz spoczął ostatecznie na ukocha
nym od dawna kaszubskim brzegu, który społeczeństwu polskiemu przy
pomniał w pracach Na kaszubskim brzegu (1910) i Z wybrzeża i o wy
brzeżu (1917). Zanim traktat wersalski przyznał je Polsce, odkrył dla 
niej kaszubskie wybrzeże Bernard Chrzanowski - jak Tytus Chału
biński odkrył Zakopane; stąd jeszcze jeden przydomek tego pioniera 
Polski morskiej: ,,Chałubiński polskiego wybrzeża". 

W przededniu odzyskania niepodległości pisał Bernard Chrzanowski: 

Ani w malarstwie, ani w poezji, czy powieści naszej - morza i nadmorskiego 
kaszubskiego brzegu, jak gdyby nie było. W malarstwie kilka krajobrazów Wy
wiórskiego - urwiste brzegi, zatoki i chałupy; krajobrazy Nałęcza - lekko w dal 
zagięte wybrzeża, czarne kutry na piasek złoty powciągane, białe mewy sejmi
kujące; kilka obrazków młodego malarza Czarneckiego z okolic Oksywia, bez 
morza! To zdaje się wszystko. W poezji Pol w Pieśni o Ziemi nie tylko o brzegu, 
nawet o kaszubach przepomnial. Mickiewicz wspomina tylko mimochodem Gdańsk 
w Panu Tadeuszu, a fale Bałtyku tylko spod Połągi „gdzie grzmiącymi piersiami 
białe roztrąca się morze". Słowacki tylko na wybrzeżu Rugji sceny z Króla Ducha 
umieszcza ( ... ] Mają swoich malarzy i poetów wszystkie dzielnice dawnej Rzeczy
pospolitej; Litwa i Polesie, Podole i Ukraina, Kujawy i Mazowsze, Kieleckie i Kra
kowskie, Podhale i Tatry; cisną się na usta dziesiątki nazwisk, przypominających 
ziemie i ludzi litewskich zaścianków, nadnieme(1skich brzegów, podolskich stepów, 
podhalskich zagród, krakowskich wsi, kieleckich borów, mazowieckich łąk, kujaw
skich łanów; nie ma jedynie morza i wybrzeża 17. 

Kim zatem byli i kiedy się ujawnili ci pionierzy Polski morskiej, 
któlfzy polskie morze wprowadzili do literatury pięknej, muzyki, sztuk 
plastycznych? 

W literaturze pięknej niekwestionowanym pionierem Polski mor
skiej jest Stefan Żeromski. Urodzony 14 października 1864 roku w 
Strawczynie, w Małopolsce, w dawnej ziemi sandomierskiej, przebył 

długą drogę pisarską, zanim u jej kresu dotarł do polskiego morza. 
Pierwszy krok na tej drodze pięknie przedstawia Nowaczyński: 

1eA. Nowaczyński, 

1930, s. 66-67. 
n B. Chrzanowski, 

18 

Komu zawdzięczamy morze? [w: l Pamflety. Warszawa 

,_,, ł-ł~ 
Z uillbrzeża' · o wybrzeżu. Poznań 1917, s. 37-38. 
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A wszyscy mościli drogę temu, co z ostatnich ciemnych lat niewolniczego bytowa
nia zaczął dobywać nadchodzącą Urodę życia [ ... ] widać było w pobliżu piaszczyste 
wybrzeże, pochyłe sosny na nim stały i jasne domki świeciły się spośród zieleni. 
Piotr zapytał otaczających go o!icerów: 

- Jak się nazywa ten ląd, który tam widać? 
Odrzekli chórem: t 

- Pommern! ;i. 

Wytężył wzrok w tamtą stronę. Wpatrzył się w żółte, lśniące wybrzeże. Podźwig

nął ręce i wyciągnął je do dalekich domków kaszubskich, o których marzył przez 
całe życie. Wyszeptał: 

- Pomorze! 18 

A przecież upłynąć miało jeszcze dziesięć lat, nim w 1922 roku do
konało się wielkie wejście polskiego morza do literatury narodowej: 
Wiatr od morza. Blednie przy nim nawet urocze Międzymorze, wieńczące 
w 1924 roku dorobek pisarski Żeromskiego, który zmarł w Warszawie 
20 listopada 1925 roku. 

Polskie morze do muzyki wprowadził syn ziemi warmińskiej, Feliks 
Nowowiejski, urodzony 7 lutego 1877 roku w Barczewie - dawniej 
Wartemborku - na Warmii. Z odzyskaniem niepodległości osiadł jesie
nią 1919 roku w Poznaniu, który też był miejscem jego zgonu 18 stycz
nia 1946 roku. W Poznaniu dokonało się wejście polskiego morza do 
muzyki: tutaj w 1924 roku wystawiona została Legenda Bałtyku, tutaj 
w 1935 roku ukazał się Spiewnik morski Nowowiejskiego. 

Pionierem wreszcie polskiego morza w sztukach plastycznych był 

syn ziemi kaszubskiej, Marian Mokwa. Urodzony w Malarach nad 
jeziorem Wdzydze 9 kwietnia 1BB9, stał się niestrudzonym mnlarzcm pol
skiego morza, twórcą Galerii Morskiej otwartej w 1934 roku w Gdyni. 
Kontynuował twórczość marynistyczną przez ponad cztery dziesięciolecia 
Polski Ludowej, aż do śmierci w Sopocie, w dniu 15 czerwca 1987 roku. 

Tak przedstawia się poczet „Siedmiu Wspaniałych" - pionierów 
Polski morskiej w różnych obszarach działalności. Nie wolno ich szere-
gować według jakiejś subiektywnej hierarchii ważności: taka bowiem 
nie istnieje. Każdy z nich jest skończoną osobowością w sferze, której 
poświęcił swe życie. Wysuwanie jednych z nich przed innych byłoby 
nieporozumieniem i nonsensem. 

Czy za tern ograniczymy się do wymienienia pionierów Polski mor
skiej w alfabetycznym porządku ich nazwisk? Porządek to czysto me
chaniczny. Lepszy logicznie jest porządek wynikający z kolejności na
rodzin owej siódemki. Listę otwiera Bernard Chrzanowski (1861), tuż po 
nim idą Tadeusz Wenda (1863) i Stefan Żeromski (1864), w pewnym 
oddaleniu od nich Feliks Nowowiejski (1877) i rychło po nim Julian 
Rummel (1878), wreszcie najmłodsi - Władysław Kowalenko (1884) 

Marian Mokwa (1889). W takim uszeregowaniu pionierzy Polski mor-

18 A. Nowc1czyński, op.cit., s. 71. 
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skiej jawią się jako pokolenie zrodzone pod zaborami, pomiędzy sześć

dziesiątymi i osiemdziesiątymi latami XIX wieku. 

Spójrzmy wreszcie, jakie to dzielnice wydały tych pi9_nierów Polski 

morskiej? Dwaj z nich - Mnrian Mokwa i Feliks Nowowiejski pocho

dzą z dzielnic nadmorskich: z Pomorza Gdańskiego i z Warmii. Trzej 

dalsi z głębi kraju: Berm.rnrd Chrzanowski z Wielkopolski, Tadeusz Wenda 

z Mazowsza, Stefan Żeromski z Tufałopolski. Wreszcie dwaj ostatni: Ju

lian Rummel i Władysław Kowalenko urodzili się w dzielnicach wschod

nich dawnej Rzeczypospolitej. 

Bernard Chrzanowski ubolewał, że wszystkie dzielnice Rzeczypo

spolitej mają swych piewców, tylko ·nie morze i wybrzeże. W XX wieku 

dług ten został spłacony: każdn z tych dawnych dzielnic wydała jednego 

z siedmiu pionierów Polski morskiej. 



Tadeusz Bolduan < 

,,KASZEBE" (1957-.; 1961) 

Po dziesięciu latach od zlikwidowania wejherowskiej „Zrzeszy Ka
szebskiej" (1945-1947) na rynku ~czytelniczym ukazało się w lipcu 
1957 roku wydanie specjalne pt. ,,Kasze be", w sierpniu wydanie spe
cjalne nr 2, a 15 października pierwszy nun:er regularnego dwutygod
nika pod tym samyrn tytułem. Pojav!ienie się „Kaszeb" w powszech
nym kolportażu było zaskoczeniem dh samych Kaszubów, którzy nie 
bardzo ufali trwałości przemian społecznych i politycznych zapoczątko
wanych Październikiem 1956, nadal żyli w zastraszeniu i obawie, że 
ich dawniejsza działalność patriotyczno-regionalna obróci si~, jak to 
niejednokrotnie bywało, znowu przeciwko nim. Do nowego czasopisma 
podchodzili nieufnie, do tego stopnia, że woleli je kupować w ki0skach 
bez E-wiadków. Euforia, któr~ towarzyszyła pierwszemu okresowi dzia
łalności powstałego 2 grudnia 1956 roku Zrzeszenia Kaszubskiego, nie 
wspierała czytelnictwa „Kaszeb", które z ogromnym trudem przebijały 
się do odbiorców, szczególnie do Kaszubów. Podejrzewali oni ówczesne 
władze polityczne, że pozwoliły na wydawanie czasopisma po to, żeby 
zdobyć ich poparcie dla dorafoych akcji, zwłaszcza propagandowych. 

Zaskoczeniem dla Kaszubów był układ graficzny czasopisrna i jego 
profil. Redakcja w obu przypadkach zerwała z tradycją piśmiennictwa 
kaszubskiego, bardzo statycznego grafic:z.nie, pmgramowo broniącego Ka
szubów jako trwałej wspólnoty etnicznej z bogat<1 kulturą i wzorowymi 
zaletami charakteru. Kaszubi przyzwyczaili' się do tego, że ich gazety 
schlebiały im nieustannie, upatrując wszelkie z!o w innych źródłach. 
,,Kaszebe" od pierwszego regularnego numeru redagowane były dyna
micznie, otwarte na wszystkie problemy przeszłości i współczesności, 
a.gresywne w treści i cd razu niezależne w możliwych wówczas grani
cach od władz politycznych i cd samego Zrzeszenia Kaszubskiego, ch~o
ciaż były jego organem. Redakcja postanowiła bronić Kaszubów przed 
pomówieniami, popularyzować ich tradycje, objaśniać _ specyfikę regio
nalną i domagać się przyśpieszenia rozwoju społeczno.'.:gospodarczego 'oraz 
oświatowo-kulturalnego z z2icho\vaniem wartcściowego dziedzictwa. Bez
kompromisowo rozprawiała się ze złem, bez względu na to, skąd się 
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ono wywodziło - od samych Kaszubów, ludności osiadłej na Kaszubach 
po wojnie, czy od władz politycznych i państwowych. Zasada sprawiedli
wego w subiektywnym odczuciu redakcji oceniania zdarzeń, bez uw.zgl~d
niania jakichkolwiek układów politycz.nych i grupowych, wprowadzała 
zamęt nawet w Zrzeszeniu Kaszubskim i przysparzała kłopotów z cen
zurą. 

Nieliczny zespół redakcyjny głosił program otwarty, zorientowany 
na współczesność i przyszłość, przekreślający partykularz lokalny i pod
ważający autorytety należące, zdaniem młodych redaktorów, do prze
szłości. Toczone z zacietrzewieniem spory o kształt pisowni kaszubskiej 
i upominanie się o specjalną ochronę Kaszubów były redakcji obce. 
Zwalczała ona wszystko, co ograniczało ruch kaszubski do tradycji za
marłych w annałach historii. Regionalizm - terminem tym posługiwa
no się dla bezpieczeństwa politycznego - w klasycznej formie (folklor, 
sztuka ludowa, krajoznawstwo) był w rozumieniu redakcji przeżytkiem 
i dlatego, z konieczności w zakamuflowanej formie, opowiadała się ona 
za autonomicznymi działaniami w sferze kultury i samorządnych orga
nizmów społecznych, za odrębnością tego wszystkiego, co w świadomości 
i kulturze mieszkańców Kaszub i Pomorza powinno się rozwijać w no
wym kształcie, zgodnym z ogólnym postępem cywilizacyjnym, ale na 
podłożu kulturowym żywym od stuleci. Żródłem, sokiem odżywczym 
formowania współczesnego człowieka na Pomorzu, o wysokim poczuciu 
tożsamości etnicznej, miała być oczywiście kaszubszczyzna, ale nie tylko 
i nie przede wszystkim wystrojona na ludowo, lecz kaszubstczyzna wy
wyższona intelektualnie. Ponieważ młody wiekiem zespół był niecier
pliwy i chciał w przyśpieszonym tempie zmieniać niemal wszystko, co 
na Kaszubach istniało, ,,Kaszebe" przybrały charakter zadziornego ma
gazynu poruszającego różnorodne tematy, począwszy od nowoczesnej 
uprawy ziemniaka i melioracji łąk, poprzez reorientowanie sposobu my
ślenia Kaszubów, programowanie działalności Zrzeszenia Kaszubskiego, 
po refleksje na tematy historyczne, polityczno-społeczne i krytykę Hte
racką. Publikowano też utwory literackie, przywiąwjąc szczególne zna
czenie do debiutów. Większe teksty podawano w języku polskim; poezję, 
felietony, drobną prozę i publicystykę również po kaszubsku. 

We wrześniu 1956 roku przebywała na Wybrzeżu ekipa partyjno
-rządowa, która zapoznawała się z całokształtem spraw społeczno-kultu
ralnych. W sformułowanych wnioskach końcowych skonstatowała ona, 
że - jak pisał Lech Bądkowski - ,,należy umożliwić aktywnym siłom 
społecznym Kaszub utworzenie kaszubskiego towarzystwa społeczno
-kulturalnego, wydawanie pisma tygodniowego (ewentualnie właśnie 
przez to towarzystwo) kaszubskiego (w dialekcie), włączenie książek ka
szubskich w obowiązkowy profil powstającego w Gdyni Wydawnictwa 
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Morskiego1
• W dniu 5 listopada 1956 roku Egzekutywa Komitetu Woje

wódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku wysto

sowała list do organizacji partyjnych, w którym zapewniała Komitet 

Założycielski Zrzeszenja Kaszubskiego, że udzieli „wszelkiej pomocy w 

realiza'Cji jego planów, np. w utworzeniu czasoprsma kaszubskiego"2
• 

Kierownik Wydziału Propagandy KW PZPR, Jerzy Tarnowski, za

proponował Zrzeszeniu Kaszubskiemu wydanie jednodniówki, zanim Ko

mitet Wojewódzki poprze wniosek o stałą licencję. Zarząd Główny, po

przez Lecha Bądkowskiego, zwrócił się do piszącego te słowa, wówczas 

dziennikarza wojskowego w Bydgoszczy, o przygotowanie makiety pierw

szego numeru. Opracowany program został przyjęty przez Zarząd Głów

ny w lutym 1957 roku, a 12 marca i ponownie 11 kwietnia wystąpił on 

bezpośrednio do Biura Prasowego KC PZPR i Głównego Urzędu Kon

troli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie z wnioskiem o zezwo

lenie na wydawanie tygodnika. Pisma te otrzymał również KW PZPR 

w Gdańsku z prośbą o pozytywne zaopiniowanie3• Komitet Wojewódzki 

nie śpieszył się jednak z wydaniem opinii, wobec tego Zrzeszenie wydało 

w lipcu 1957 roku numer specjalny „Kaszebe" o objętości 8 stron i w 

nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Jerzy Tarnowski zaproponował wydanie 

drugiego nume1ru specjalnego, już w planowanym perspektywicznie for

macie A3, o objętości 8 stron i w takim samym nakładzie. Obawiając 

się gry na zwłokę, po drugim wydaniu specjalnym Zrzeszenie zwróciło 

się 3 września 1957 roku o poparcie jego wniosku do Egzekutywy KW 

PZPR, powołując się przy tym na listy czytelników obu wydań specjal

nych i opinie wyrażone w prasie krajowej4. Prasa obszernie i bardzo 

przychylnie omówiła dwa wydania specjalne5• W drugim numerze re

dakcja umieściła kilkanaście listów czytelników, którzy pojawienie się 

,,Kaszeb" przyjęli bardzo dobrze, w tym list Bronisława Sochy-Borze

stowskiego z Londyn'll. Znamienną ocenę „Kaszeb" opublikowała kra

kowska „Ziemia": 

Po raz pierwszy po ostatniej wojnie usłyszeliśmy niefałszowany głos Kaszubów, 

1 Twarda szkoła. Listy Lecha Bądkowskiego do Tadeusza Bolduana. ,,Pome

rania" 1987, nr 5, s. 42. 
2 „Głos Wybrzeża" 1956. nr 265. Zob. też Kronika. W dwutomowej kronice 

,,Kaszeb" prowadzono zapisy bieżące, wklejano dokumenty, wycinki prasowe i fo

tografie. W posiadaniu T.B. 
s Twarda szkoła, s. 43-44. Odpisy pism w posiadaniu T .B. 

' Odpis pisma w posiadaniu T.B. 
6 Np. Strum., Dobro Kaszub - naszym celem. ,,Pomorze" 1957, nr 11/12; Wia

domości z Kaszub. ,,Przegląd Zachodni" (Londyn) 1957, nr 9; W. Szkulmowska, Ka

szubi sami o sobie. ,,Nowy Tor .. , dod. tyg. ,,Gazety Pomorskiej" 1957, nr 32; B.W. 

Swięcioki , Kaszebe potrzebne czasopismo regionalne. ,, Głos Wybrzeża" 1957, nr 204; 

(rb), ,,Kaszebe pierwsze po wielu latach czasopismo regionalne. ,,Dziennik Bałtycki" 

1957, nr 204; Awicz, ,,Kaszebe'' czyli o czasopiśmie potrzebnym jak najbardziej. 

,,Głos Tygodnia", dod. tyg. ,,Głosu Koszalińskiego" 1957, nr 36. 

2_3 

I) 



mówiących O SWOJeJ ziemi i jej sprawach żywo, trzeźwo i mądrze. Tcm głos 
jest bardzo dla nas cenny. Mamy bowiem wiele niewyrównanych rachunków 
z mieszkańcami tej ziemi - i nie oni są dłużnikami w owych rozrachunkach [ ... ] 
Kaszubi żądają prawa, sprawiedliwo;ki i szacunku. Szacunku dla swoich ć'ziejów, 
dla swojej kultury, obyczaju i regionalnej odrębności. Żądają także, by wolno im 
było troszczyć się o siebie, br.cnić swoich praw, pracować dla kraju i mówić o swo:' 
jej ziemi. Jest to jedyna możliwa droga, zmierzająca przy obustronnej dobrej woli 
i wzajemnym zrozu:nieniu do wyrównania tych wszystkich krzywd, których ra
chunek w imieniu swojego plemienia mogliby nam wystawić Derdowski i Mah 
kowski, Budzisz i Karnowski, Abraham i żołnierze kaszubskiego podziemia w cza
f;ach okupacji hitlerowskiej. A :rachunek ten musi Lyć wyrównany. Przede wszyJ 
stkim z motywów prostej uczciwości. A także - w imieniu dobra Ziem Pomor: 
skich i w interesie naszej polskiej wspólnoty 11 • 

Biorąc pod uwagę różnorodne opinie i upcrczywe doinaganie się 
własnego czasopisma przez samych Kaszubów na. zebraniach Zrzeszenia 
Kaszubskiego, ,,Egzekutywa KW postanowiła wystąpić do Biura Praso: 
we,rgo przy Sekrebriacie KC z wnioskiem o wydanie zeizwolenia m. stałe 
ukazywanie się pisma <<Kaszebe» - organu Zarzqdu Głównego Zrzesze
nia Kaszubskiego"7• UchwałG podjęto 6 wrześnfrt 1957 roku, a już , 13 
~rześnia &utor niniejszego artykułu i Jan Kiedrowski, którzy zredago
wali wydania specjaJne „Kaszeb" - ja pracowałem wtedy w Bydgosz
czy, a Kiedrowski studiował na Uniwersytecie Warszawskim - poje
chali do Komitetu Centralnego PZPR, którego k:>mpetentni pracownicy 
spowodowali, że 16 września Główny Urząd Kontroli Prasy wydc.lł uprag
nione zezwolenie, zaś po kilku dcJszych dniach ?nństwowa Komisja Cen 
ustaliła cenę tygodnika na 2 zł8 • ·• 

Teraz zaczęły się kłopo,ty, których nie przewidziano do końca. Pre
zes Zarządu Głównego Zrzeszenia, Aleksander Arendt, przeznaczył na 
uruchomienie redakcji i tygodnika 1 tys. zł, bo kasa Zrzeszenia świecib 
pustkami. Umowy o pracę z zespołem w skłndzie: Tadeusz Bolduan -
redaktor naczelny, Jan Kiedrowski - sekretarz redakcji i Irena Pio
trowska (również studentka Uniwersytetu W,uszawskiego), Zarząd Głów
ny zawarł 29 września 1957 roku, przyznając wszystkim najniż3ze staw
ki według tabeli dzi.:mnikarskiej, płatne zresztą nieregularnie, w zależ-

• ności od posiadanych funduszy. Nie było drukarPi ani przydziału papie
ru, a redakcja ulokowała się na werandzie budynku Wojewódzkiego za: 
rządu Dróg Publicznych w Oliwie, dzieląc jed:10 lJiurko z Zarządem 
Głównym. Nie było nawet maszyny do pisania. PoJ-1ieważ żadna drul:1;
nia w Gdańsku i Bydgoszczy nie chciała drukować tygodnika, trzeba by
ło pójść na kompromis z Gd3.ńskimi Zakładami Graficznymi' przy ul. 
Świętojańskiej i wydawać dwutygodnik. I t3k już pozostało do końca. 
Trzy tony papieru Jan Kiedrowski dosłownie wyżebrał w war~wwski.ch 
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6 Kaszebe. ,,Ziemia" 1957, nr 10. 
7 O czym radziła euzekutywa KW. ,,Głos Wybrzeża" 1957, nr 303. 
8 Druki zezwoleń i opis zabiegów. w Warszawie zob. Kronika. 



i łódzkich drukarniach oraz w zjednoczeniach przemysłowych, załadował 
na statek wiślany je.ko najtańszy środek transportu i razem z papierem, 
z zapaleniem płuc, przypłynął do Gdańslrn .. I znowu kłopot: gdzie zma
gazynować papier? Ostatecznie, wbrew przepisom przeciwpożarowym, 

cdy ładunek umieszczono przejściowo w drewnianym budynku Woje
wódzkiego Zarządu Dróg Publicznych!J. 

Na początku września 1957 roku w nieformalnym jeszcze zespole re
dakcyjny,-11 zrodziła sję myśl założenia zespołu żywego słowa. Miał on 
propagować „Kaszebe" i je ... finansować. Kierownictwo powierzono Ja
nowi Piepce. Już 21 w1·ześnia zespół „Roztrębacze" dał dwa spektakle 
w Pud-u, potem kilka w innych miej3cowcfriach. Słowno-muzyczny 
prozram był nudny, zestawiony przypadkowo i chaotycznie, tylko soli
stka Alicj3 Legieć i studenci Wyższej Szkoły Muzycznej reprezentowali 
wysoki poziom artystyczny. Zespół żadnEgo dochodu nie przyniósł, cho
ciaż występował w wypełnionych salach, wobec czego po kilku miesią
ca,ch został rozvviąz&ny10 • W ko.ścier.~ikiej druk3. 1rni, po kosztach własnych, 
wydrukowano ulotkę reklamującą „Kaszebe", a 6 października zwołano 
naradę współpracowników „Kasze be", na którą przybyło 19 osób. Omó
wiono wtedy profil czasopisma, ustalono niektóre tematy i postanowiono 
zorganizować w Kościerzynie zlot młodzieży kaszubskiej11. 15 październi
ka 1957 roku ukazał się w kioskach pierwszy numer regul2rnego dwu
tygodnika „Kaszebe". W notatce Nasze pismo na pierwszej stronie re
dakcja :informowała czytelników: 

Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby pismo ukazyw~tło się regular;nte i aby 
Czytelnicy byli z niego zadowoleni. Mamy nadzieję, że z biegiem czasu w którejś 
z drukaró Wybrzeża znajdzie się miejsce dla kaszubskiego tygodnik a ku na
szemu wspólnemu pożytkowi. 

Wzywamy wszystkich Kaszubów i sympatyków Ziemi Kaszubskiej: pomagaj
cie nam w t,2dagowaniu pisma. Wasze listy i koresponde,1cje niech stale v.rzbo
gacają „Kaszebe". Piszcie o wszystkim, co Was raduje i boli. Zwracajcie się do 
nas z pełnym zaufaniem. Nasz zespól redakcyjny jest mały, 3-osobowy, i dlatego 
potrzebujemy Waszej regularnej współpracy (1957, nr 1). 

,,Kaszebe" wychodziły na 8 stronach formatu A'.3 w cenie 2 zł, obni
żonej 1 lipca 1960 roku do 1 zł. Do likwidacji czasopism:i z końcem 
grudnia 1961 roku ukazały ~ię 103 nur,1ery (\V tyrn 2 numery specjalne) 

jedno wydanie nadzwyczajne, dwu~tronicowe, z ok;izji wyborów do rad 

° Kronika; T. Bolduan, Byliśniy Szwejknmi. ,,KasL.ebe" 1960, nr 19/20; tenże, 
Z perspektywy czasu (refleksje bardzo osobiste). .,,Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko
Pomornkiego" 1967, nr 3, s. 28-32; J. Kiedrowski, Rok pierwszy. Ibidem, s. 33-40. 
Przywoływane dalej artykuły z „Kaszeb'' sygnowane są w tekście rok,iem i nu1me
rem. 

1o Kronika; Tego jeszcze nie było. ,,Roztrębacze" przyjeżdżają cło Pu.eka. 
,,Dziennik Bałtycki'' 1957, nr 275. 

11 (rb', Na pierwszej naradzie współpracowników czasopisma ,,Kaszebe" wy
stąpiono m.in. z wnioskiem zwołania w Kościerzynie Wielkiego Zlotu Młodzieży 
Kaszubskiej. ,,Dziennik Bałtycki'' 1957, nr 241. 
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narodowych w lutym 1958 roku. Nakład początkowy wynosił 10 tys. 
egzemplarzy, z czasem ustabilizował się na poziomie 3-5 tys. Pismo roz
chodziło się głównie na Kaszubach, chociaż kolportowane było w całym 
kraju. Pojedyncze egzemplarze wysyłano do 18 krajów, w tym do Sta
nów Zjednoczonych i Kanady 11, Danii 9, Francji 2, ZSRR 4, Czecho
słowacji 2, NRD 2, Holandii i Libanu po 1 egzemplarzu. Czasopismo było 
sporadycznie dotowane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
a od 1 kwietnia 1959 roku przejęła je Robotnicza Spółdzielnia Wydaw
nicza „Prasa", z tym że pozostało ono organem Zarządu Głównego Zrze
szenia Kaszubskiego. Z „Kaszebami" współpra.cowało stale lub doraźnie 
198 autorów, kilkunastu grafików i 24 fotografików. W 1958 roku od
szedł do „Głosu Wybrzeża" Jan Kiedrowski, zaangażowani natomiast zo
stali: Stanisław Pestka (sekretarz redakcji) i Zdzisław Heith (z symbo
licznym uposażeniem 500 zł), który jednak w 1959 roku został zwol
niony, a w 1960 roku zwolniona została Irena Piotrowska. W 1960 roku 
zatrudniono w redakcji Stanisława Dziadonia i przejściowo Alinę Obrow
ską12_ 

Zespół „K8.szebe" postanowił wypracować nową formułę regionaliz
mu kaszubskiego, zakorzenionego w tradycji, ale przysposobionego do 
aktualnych warunków i do zmian wyznaczonych przez postęp kultu
ralny i techniczny. Uważał, że propagowana powszechnie integracja spo
łeczeństwa je3t tylko taktycznym zawołaniem politycznym, nieprecyzyj
nym programem Frontu Jedności Narcdu, narzuconym mu przez partię 
i stronnictwa polityczne, usiłujc1ce nakazowo zbudować monolit narodo
wy jako bierną podporę rządzących. Redakcja sprzeciwiała się takiemu 
założeniu propagandowemu, głosząc na swoich łamach i na spotkaniach 
z władzami gdańskimi, że żcldna integracja społeczeństwa nie może ozna
czać niwelacji różnic regionalnych. Różnice te nie ograniczały się do 
folkloru i obyczajowości, lecz tkwiły głęboko w ludziach, w ich mental
n?ści, silnie zakorzenionej tożsamości etnicznej, a zatem w inności we
wnętrznej i zewnętrznej. Był to okres porachunków z przeszłością, trwa
jącą jeszcze dyskryminacją Kaszubów i ich ziemi, a zatem magazynowy 
charakter cw.sopismn pokrywał się z programem Zrzeszenia Kaszubskie
go, które w pierwszym okresie działalności musiało się zajmować do
słownie wszystkim - przywróceniem Kaszubom pełnych praw obywa
telskich, sprawami kulturowymi, społecznymi, gospodarczymi i politycz
nymi. Nowoczesny regionalizm - tak rozumował.'.l redakcja - nie mo
że egzystować na marginesie życia bieżącego, jako swoisty skansen w 
państwie, lecz musi być w tym życiu obecny z całym bogactwem włas-

12 Wykaz działalności redakcji „Kaszebe". Maszynopis z 5.2.1963; ,,Kaszebe". 
Materiały do sprawozdania na Walny Zjazd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Maszyncpis z 23.1 l.1963. Teksty w posiadaniu T.B. 

26 



nych odrębności. Dlatego w sprawach żywo obchodzących Kaszubów re
dakcja podjęła mniej lub bardziej owocną współpracę z KW PZPR, 
ZW ZMS, Towarzystwem Rozwoju Ziem Zachodnich, Frontem Jedności 
Narodu i Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, nie gu

biąc w tej współpracy niczego, co zawierało się w tzw. kwestii kaszub
skiej, którą nowatorsko usiłowano rozwijać na wszystkie sposoby. 

Równość, praworządność, tożsamość etniczna, swoboda działa111ia re
gionalne20 - to hasła, które się składały na program polityczno-spo
łeczny ruchu kaszubskiego, modelowanego przez redakcję konsekwent

nie, chociaż nie zawsze wyraźnie i jawnie. W artykułach zamieszcza

nych w „Kaszebach" odczytywano niejednokrotnie jakby dwuwarstwo

wą treść: jawną i ukrytą między wierszami dla zmylenia cenzury, treść, 

którą bezbłędnie rozszyfrowywali tylko wtajemniczeni w arkany ruchu 

kaszubskiego. Początkowo, w kilku zaledwie nume:raoh, można było pisać 
otwarcie i szczerze o tym, co boli i co powinno zostać zniesione z po

wierzchni życia publicznego jako szkodliwe i wrqcz anachroniczne w 

nowoczesnym państwie. Do dyskryminacji Kaszubów po 1945 roku usto

sunkował się rzeczowo już w pierwszym wydaniu ~pecjalnym prezes 
Zrzeszenia, Aleksander Arendt (Dobro Kaszub - naszym celem), a do 
upośledzenia gospodarczego - Bernard Kula (Aktywizacja gospodarcza 

na Kaszubach). Obaj, rachując krzywdy, proponowali pracę pozytywną 
na Kaszubach. Natomiast nowe podsto.wy programu ruchu kaszubsko

-pomorskiego w odmienionej po Październiku 1956 sytuacj1 wewnętrz
nej w kraju wyłożył Konstanty Bączkowski w artykule Aby . powstało 

zwarte pokolenie Pomorców: 

Pod pozorem zwalczania dzielnicowości, pod pozorem tworzenia jednolitości na
rodowej, pod pokrywką hura-patriotyzmu, w oparciu o fałszywą, utrzymującą się 

dotychczas w oficjalnej historii legendę o dzikości •i barbarzy11stwie Pomorców, 

popełniono aż nadto wiele błędów w stosunku do rodzimej ludności. Tymczasem 

historia narodów uczy nas, że tak modne w Polsce zwalczanie dzielnicowości 

w sensie regionalnym, to walka z wiatrakami, albowiem zdrowe państwo żyje 

i rozwija się na współzawodnictwie dzielnicowym. Zwalczanie regionalizmu i zdro

wej dzielnicowości to zwyczajne barbarzyństwo, wywodzące się z czasów równie 

barbarzyńskich walk dynastycznych ... 
Rzadko spotykane w polityce populacyjnej gigantyczne wymieszanie ludności 

jednego państwa zawdzięczamy II wojnie światowej. Teoretycy tego rodzaju ru

chów ludnościowych zacierają ręce i czekają na radosne wyniki „zjawiska bezdziel
nicowego". Niczego się nie doczekają. Prawem przywiązania człowieka do terenu, 
do środowiska, a przede wszystkim do żywiołu, mamy już młode pokolenie Po
morców z rodziców pochodzenia wschodniopolskiego i nawet góralskiego. To nie 
,,tubylcy" wsiąkają w środowisko przybyszów, lecz wręcz przeciwnie - obserwu
jemy dziś pod każdym względem dodatnie zjawisko wsiqkania przybyszów w śro

dowisko rodzime, mimo ich absolutnej. liczbov.'ej przewagi (1957, nr 1). 

Redakcja nie zamierzała wywyższać K8.szubów, którzy w rozmai

tych publikacjach dostawali najwi~cej ciosów, traktowała wszystkich 
mieszkańców Pomorza jednakowo, domagała się tylko, by osiedleó.cy nie 
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występowali prz€ciw Kaszubem żyjącym u siebie z niepodważalnym pn
wem przechowywania swego kulturowo-zwyczajowego dorobku, pomna
żania go i pQzcstawania .sobą w k2żc~ej sytu2cji. Był to trudny problem, 
nie mieszczący się w „racjo.eh urzędowych", ponieważ ówczesne władze 
polityczne i państwcwe nie godziły się na ż&dne odrębności regionalne 
przekraczajc1ce granicę folkloru, a już zupełnie nie uznawały odrębnych 
cech reowy kaszubskiej. W 1937 roku można było sporadycznie publi
kować artykuły, jak ten Konstantego Bączkowskiego, o potrzebie za-~ 
chowania odrębności regionalnych, które lnrwią ojczyznę ideologiczną. 
Ale od wiosny 1958 roku „Kaszebe" znalazły się pod ostrzałem dogma
tycznych działaczy p:,rtyjnych, dążących do zniweczenia tych swobod
nych działań społec7.nych, które jeszc?e szczątkowo pozostGly po Paź
dzierniku. Redakcja szła p:Jd prąd tych dążeń z pełną świadomością 
poniesienia konsekwencji za swoją postawę. Postanowiła zapoczątkować 
szeroką dyskusję o regionalizmie i ruchu kaszubskim, a ty~n samym 
umożliwić wszystkim zainteresownnym swobodne wypowiedzenie się rn{ 
temat jego kształtu we w.spółczesiności. Dyskusję zapoczątkowano w nu
merzer 7 z 1958 roku artykułem wprowadzającym piszącego te słowa 
Sprawy Kas.zubów i dyskusyjnym Jerzego Strum:e11skiego (Edm11nda 
Osyski) Dwie karty na stół. Cenzura zdj~ła z tego numeiru artykuł Iza
belli Trojanowskiej Komu zagrafo regionalizm, a w następnym numerze 
Marii Szymańskiej Sprawa pomorska i Józefa Osowickiego Czy warto 
definiować regionalizm kaszubski. W teczce red3 key jnej znajdowało się 
kilka dalc:;zych artykułów przeznaczonych do publil:acji, j::ik Lecha Bąd
kowskiego Poclstawy ruchu pomorskiego, Konstantego Bączkowskiego 
Od regionalizmu do separatyzmu i Jana Rompskiego Kaszubi są u siebie. 
Próba ich opublikowania nie powiodła się, zatem dy~kusja została przer
wana w zarodku, jednak w grudniu 1958 roku Klub Studentów Kaszu
bów „Ormuzd" w Gdańsk:i powielił ldllrn tych tekstów i dyskutował 
nad nimi we własnym gronie. 

Podjęcie dyskusji nad regionalizmem · i ruchem kaszubskim przy
jęte zostało przez władze polityczne, a zwłaszcza przez I sekretarza KW 
PZPR, Józefa !v1achnę, jako prowokacja peli tyczna, zresztą żadnymi ar
gumentami nie uzasadnioną. Ruch ka~zubski uznawano za wymysł gru
py działaczy, a regionalizm lrnszubski utożs::imiano wyłącznie z folklo
rem i sztulq ludową, w każdym razie chciano go w tych zawGżonych 
ramach osadzić. W · wyjątkowych sytu2.cjach Zrzeszenie K~szubskie 
i „Kaszebe" miały się angażować politycznie, miały być transmisją 
uchwał i życzeń władz partyjnych do Kaszubów, np. w kampanii wy
borczej do Sejmu i rad narodowych, w walce z rewizjonizmem w.chod
nioniemieckim i we wspieraniu akcji Frontu Jedności Narodu. Z taką 
koncepcją redakcja się nie godziła. Angażowała się w te i inne sprawy 
polityczne, szła nawet na ograniczone koncesje, ale starała się nie za
tracać w tym wszystkiln najistotniejszych spraw Kaszubów i ruchu ka-

28 



szubskiego. Tak np. podczas kampanii wyborczej do Sejmu i rad naro
dowych w 1961 roku popularyzowano kandydaitów na posłów i radnych, 
w tym sekretarza KC PZPR, Zenona Kliszkę i I sekretarza KW PZPR 
w Gdańsku, Jan1 Ptasińskiego. Na pi2rwszej stronie umieszczono por
tret Kliszki i informację o nim, w której napisano: 

Vvielogodzinne rozmowy prowadzone przez Zenona Kliszkę z działaczami kaszub
skimi pozwoliły przezwyciężyć niejedno nieporozumienie, v.rynikłe wskutek rozwi
jającego się ruchu kaszubskiego. 

Poznaliśmy się wzajemnie, a teraz znowu się spotykamy i rozmawian-1y 
o sprawach żywotnych dla 1.;::aszub i Pomorza. 

Zenon Kliszko zdobył szacunek i sympatię Pomorzan-Kaszubów i może liczyć 
na swoich wyhorców, jak oni w dalszym ciągu liczą na niego (1961, nr 7). 

W tymże numerze umieszczono artykuł Jana Ptasińskiego Kaszu?
skie rolnictwo, w którym autor, powołując się na Jana Karnowskiego, 
umieścił kilka słów życzliwych Kaszubom i opiewał piękno ziemi ka
szubskiej. Był w tym przypadku elastyczny i dostosował się do nastro
jów Kaszubów, a także do profilu czasopisma. Ktoś z nadgorliwócw do
niósł jednak do KW, żeby przeczytano umieszczony w tym samym nu
merze felieton Goli (T. Bolduana), podającego się za „księcia Kaszu
bów". Gola, przecząc temu, co było na pierwszej stronie, pisał: 

Teró jem tak zbudowóny, że moga isc webierac po.słów e radnech, w pierwszem 
rzędze sebie. Bo jo jem z nich 1I16mądrzejszy! ... Tede głosujta na mnie i na tech

1 

dredzych. Niech warna Pón Bóg pobłogosławi - amen. 

Prawdziwą burzę polityczną wywołał artykuł Sprawy Kaszubów, 
rozpoczynający wspomnianą dyskusję o regionalizmie. Sekretarz Józef 
Machno zwołał do KW sekretarzy komitetów powiatowych z Kaszub 
i działaczy partyjnych z Gdańska, ur2ądzając sąd nad autorem artykułu, 
chociaż nie było w nim nic obrazoburczego. Autor niniejszego artykułu 
pisał: 

Dyskusja, jeżeli ma dać efekty pozytywne, musi być prowadzona swobodnie, bez 
żenady i krępujących ją tzw. specyficznych okoliczności, szczerze i odważnie. Niech 
każdy wypowie to, co czuje, co sobie i społeczeństwu obiecuje poprzez działalność 
społeczną, z pewno.kią ITTie łatwą, niech w rzeczowej dyskusji, a nawet polemice, 
przyczynkowo tworzy norwe zasady ideowe ruchu pomo,rsko-kaszubskiego w Pols·se 
Ludowej. 

I fragment, który wzbudził największe kontrowersje, spowodował, 
że odtąd przypatrywano się każdemu numerowi „Kaszeb" szczególnie 
bacznie, wręcz nerwowo, doszukując się ukrytych treści heretyckich, 
których na dobrą sprawę w nich nie było. 

Naszą dewizą jest hasło Mlodokaszubów: Co kaszubskie to polskie. Hasło niedwu
znaczne i nie budzące chyba nr1jmniejszej wątpliwości. Ono przyświecało w pracy 
wielu wybitnym działaczom kaszubskim i dziś przyświeca tym, którzy trud pel-
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nego odrodzenia Ziemi Pomorsko-Kaszubskiej podjęli ufni w potrzebę tego trudu 
dla Polski. 

Sprawy Kaszubów, to sprawy trudne. Będziemy o nich mówić w dyskusji. 
Jedno jednak jest pewne: nie chcemy być zaściankiem, rezerwatem, w którvm 
ludzie pracują jak woły, a nad nimi stoją strażnicy i na każdy samodzielny gest 
reagują zatrutą separatyzmem strzałą. Nie mówię, że tak jest. Twierdzę .natomiast, 
że tak nigdy być nie może. Żeby jednak nie było rezerwatu, Kaszubi muszą mieć 
swoją inteligencję, swoją reprezentację w społeczeństwie polskim. Trzeba kształcić 
młodzież licz1I1iej niż dotychczas, trzeba przeorać atmosferę małych miast, trzeba 
z Gdańska stworzyć centrum kulturowe kaszubszczyzny. Trzeba wreszcie tworzyć 
nową literaturę, wysoce intelektualną, która będzie równym partnerem literatury 
tworzonej w Warszawie czy Krakowie. 

Na pierwszy plan działalności Zrzeszenia Kaszubskiego, tak mi się wydaje, 
wysuwa się kwestia równego startu społecznego, kwestia zasadnicza i ludziom Przy
morza nie obojętna. Nie „państwo w państwie", ale równe szanse życiowe i spo
łecz:ne zadecydują o rozwoju regionu pomorsko-kaszubskiego, o jego randze go
spodarczej i kulturalnej w Polsce (1958, nr 7). 

Ponieważ nie było można rozwinąć dyskusji o ruchu kaszubskim, 
temat ten redakcja przemycała w artykułach pozornie obojętnych, na
wołujących do aktywności gospodarczej i kulturalnej lub usiłujących 
reorientować sposób myślenia na bardziej nowoczesny, w czym celował 
S:anisław Pes,tka13, a itakże omawiających działalność Zrzeszenia Kaszub
skiego oraz w krótkich komentarzach piszącego te słowa. Popędzały one 
Kaszubów do czynnego włączenia się w życie społeczne i polityczne, 
wytykając im rozliczne wady, wśród nich przede wszystkim bierność 14 • 
Regionalizm rozumiano szeroko, jako uczestnictwo Kaszubów wszędzie 
tam, gdzie dzieją się sprawy ich obchodzące i im służące. Podstawy ide
owe zasadzały się na tożsamości, a więc na patriotycznym stosunku do 
małej ojczyzny. Kto nie ceni swego rodowodu, wstydzi siq go, wypiera 
dorobku pokoleniowego grupy etnicznej, ten nie bE-~dzie również dobrym 
Polakiem, czyli obywatelem ojczyzny ideologicznej. Dostrzegano też na 
Kaszubach wartości obywatelskie wyższe niż w innych dzielnicach Pol
ski, bądź tylko inne, ukształtowane przez samych Kaszubów pod zabo
rem pruskim, zresztą nie bez udziału pracowitych sąsiadów niemiec
kich, jak praworządność, uczcivvość, sprawność organizacyjna, lojalność 
wobec sąsiadów, prawdomówność i dotrzymywanie przyrzeczeń. ,,Ka
szebe" starały się te walory nie tylko podtrzymywać, ale pogłębiać i roz
wijać. Stąd z jednej strony odwoływano się do najlepszych tradycji ru
chu kaszubskiego i historii Kaszub, z drugiej zaś bezkompromisowo ata
kowano zło, a więc ludzi i instytucje, które zło rozsiewały. 

13 List czarnego proroka. Flirt czy miłość. ,,Kaszebe" 1959, nr lS; Groźba bled
nicy. Ibidem 1960, nr 10; Sztuczne bariery. Ibidem 1961, sr 6. 

14 Ludzie bez namiętności. ,,Kasze be'' 1958, nr 11; O społeczne zaangażowanie 
Kaszubów. Ibidem 1958, nr 24; Przeciwko duchowej JJróżni. Ibidem 1959, nr 1; 
Twórcza pasja_ Ibidem 1959, nr 12; Rzeczywistość. Ibidem 1960, nr 1; Gorycz. Re
fleksje na temat kultmy. Ibidem 1960, nr 18; Jesienne nadzieje. Ihidem 1961, nr 18. 
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Programowano działalność Zrzeszenia, a zarazem krytykowano jego 
władze, co było niecodzienne, skoro „Kaszebe" były organem Zrzesze
nia. W tej sytuacji czasopismo atakowano z wszystkich stron, życzliwie 
i agresywnie, w zależności od tego, kto je atakował. Kaszubi uważali, że 
kaszubskie czasopismo nie powinno ich krytykować, Zrzeszenie Kaszub
skie wnosiło pretensje z powodu krytycznych publikacji na jego temat, 
a władze polityczne uważały, że w zakamuflowanej formie pismo pro
paguje separatyzm kaszubski i nawet przejawia tendencje filogermań
skie, skoro nie polemizuje z publikacjami rewizjonistycznymi w Niem
czech Zachodni,ch. Polemiki takie były, nie dostrzegano ich może dla
tego, że dotyczyły głównie Gda11ska. Jakby na złość władzom gdańskim 
rewizjoniści zachodnioniemieccy nie przyswajali Kaszubów niemczyź

nie. Nie było więc materiałów do polemik. W takim układzie redakcja 
musiała przebojem lansować swój własny program obiektywnie pozy
tywny, niezależny od władz w dopuszczalnym wówczas zakresie ryzy
ka, nadając zarazem ruchowi kaszubskiemu oblicze polityczne zgodne 
z panującym systemem konstytucyjnym, ale sprzeczne z doraźnymi, 

ideowo-politycznymi koncepcjami propagandowymi sekretarzy partyj
nych. Ponieważ nie wszystko można było napisać w „Kasze bach", re
dakcja powoływała gremia zastępcze, w których dyskutowano najbar
dziej drażliwe sprawy, a także organizowała imprezy, na których przed
stawiała swoje intencje i racje, polemizując m.in. z sekretarzem KW 

PZPR Tadeuszem Wrębiakiem i pracownikami aparatu parityjnego. 
" 

Od pierwszego numeru specjalnego aż do likwidacji „Kaszeb" ob
szernie i nieraz krytycznie informowano o działalności Zrzeszenia w spe
cjalnej rubryce „Z życia Zrzeszenia Kaszubskiego", osobno relacjono
wano przebieg obrad Zarządu Głównego i zjazdów, a także opisywano 
wszystkie ważiniejsze imprezy organizowane przez Zrzeszenie. Umiesz
czano artykuły programowe prezesów i wiceprezesów Zrzeszenia - Alek
sandra Arendta, Bernarda Szczęsnego i Tadeusza Bolduana. Autorzy 
sygnalizowali w nich trudności, na jakie napotykało Zrzeszenie w swej 
działalności, kreślono śmiałe zadania, a w okresie kryzysu przeżywa
nego przez Zrzeszenie Bernard Szczęsny publikował artykuły charakte
rystyczne bardziej dla wicewojewody, którym był w tym czasie, niż dla 
prezesa zapewniając, że kultura, oświata i przede wszystkim folklor są 
podstawą działalności organizacji. Paradoks polegał na tym, że zupełnie 
co innego można było wyczytać z innych publikacji na łamach „Kaszeb". 
Aleksander Arendt w artykule Po roku pracy Zrzeszenia Kaszubskiego 

pisał bez entuzjazmu: 

Może nie doceniamy naszych szans, niedostatecznie uprzytamniamy sobie możli

wości i swobodę działania pomimo, że w naszej pracy nadal napotykamy na trud

ności i przeszkody. 
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Dość duża część ,społeczeńs,twa, a co go,r,sza i niektórzy Kaszubi nie roztUmieją 
albo nie chcą rozumieć celu istnienia i działalności Zrzeszenia Kaszubskiego. To 
tak wygląda, jakby wszy:stko było już w najlepszym porządku, a przecież wiele 
problemów czeka na gruntowne rozwiązanie dla dobra całego narodu. Problem' k::t
szubsko-pomorski nie jest w całości rozeznany, nie ma w tej sprawie śmiałego 
stanowiska czynników decydujących. 

W takich warunkach w naszej pracy są nieraz bardzo napięte sytuacje, które 
wymagają rozważnego i spokojnego przeanalizowania na gruncie intnesów oeól
nopaństwowych. 

Naszym podstawowym, uogólnionym zadaniem... jest wprowadzenie n:iszego 
ludu kaszubskiego w pełnię życia społeczno-publicznego (1958, nr 1). 

Pr~cę organizacji kaszubskiej Aleksander Arer.dt oceniał jeszcze 
dwukrotnie15

, wypowiadając siG krytycznie o niektórych oddziabch i po
szczególnych działaczach. Domagał się jedności i zgody, a także do
puszczenia młodzieży do pracy na stanowiskach w Zrzeszeniu. Następ
ny prezes, Bernard Szczęsny, więcej uwagi poświęcał sprawom gospo
darczym i oświatowym w Zrzeszeniu i na Kaszubach oraz folklorystyce 
kaszubskiej zapewniając, że 

Zrzeszenie Kaszubskie nigdy nie miało tendencji wyręczania partii w sprawach 
politycznych lub rad naro:lowych w sprawach gospodarczych, a jedynie aktyv-'!lie 
\vłączyło się w realizację zadań Frontu Jedności Narodu, wysuwając na czoło spra
wy oświaty i kultury (1960, nr 19). 

Poważny ferment w działalność Zrzeszenia Kaszubskiego wprowa
dził autor niniejszego artykułu, członek Prezydium Zarządu Głównego 
i kilkakrotnie wiceprezes, pisujący m.in. pod pseudonimem Marian Gola 
i Subisław Szymanek. Ostra krytyka nieudolnych społeczników w od
działach podjęta została w artykule Działacze od siedmiu boleści nie 
zahCTmują pracy Zrzeszenia (1953, nr 17), który spowodował, że niektórzy 
działacze poczuli się obrażeni i odeszli, a w Kartuzach rozwiązał się 
oddział Zrzeszenia. Program pracy organizacji kaszubskiej, śmiały lecz 
w niektórych przypadkach nie do udźwignięcia, jak założenie Społecz
nego Instytutu Kaszubskiego, wyłożony został w artykule Patrząc w 

• przyszłość. O niektórych zamierzeniach Zrzeszenia Kaszubskiego (1958, 
nr 19). Kontrowersje wzbudził artykuł Koniec pewnego mitu (1959, nr 3), 
określający stosunek redakcji do Zrzeszyńców - grupy działaczy reda
gujących w okresie międzywojennym „Zrzesz Kaszebską" w Kartuzach. 
Artykuł ten zaniepokoił niektórych działaczy kaszubskich, władze Zrze
szenia i sekretarzy KW PZPR. Nikt nie był z niego zadowolony, ponie
waż z jednej strony autor (można było rozumieć, że redakcja) odcinał 
się od Zrzeszyńców, a z drugiej strony ukazywał skomplikowany pro
blem wciąż żywej sprawy kaszubskiej, osadzonej zawsze w realiach po
litycznych. W zakończeniu czytamy: 

1s Uwagi i wnioski o pracy Zrzeszenia Kaszubskiego. ,,Kaszebe'' 1958, nr 1~; 
Dla naszej ziemi i naszych ludzi. Ibidem 1961, nr 20/21. 

32 



Mitem jest i będzie ciemna strona działalności ludzi, którzy niewątpliwie mocno 
ukochali ideę i niewątpliwie wiele pozytywnych haseł wypisali na swoich sztan
darach, jednak stanęli na pozycjach utopijnych, fałszywych, prowadzących do ka-
tastrofy. Dlatego jesteśmy ich zdecydowanymi przeciwnikami. • 

W rzeczywistości była to obrona podstawowych założeń programo
wych Zrzeszyńców i tak ją odczytano w KW PZPR, zresztą nie bez 
lęku, że założeni3. te bl~dą odtąd konsekwentniej realizowane przez Zrze
szenie. W kołach politycznych piszącego te słowa okrzyknięto separaty
stą kaszubskim sprzyjającym rewizjonizmowi niemieckiemu. Taki zarzut 
był wtedy na porządku dziennym. Konsekwencją opublikowania tego 
artykułu była tylko nerwowa reakcja cenzury na moją polemikę z pu
blikacjami Tadeusza Ostaszewskiego na łamach „Panoramy Północy". 
Była to ostra polemika na temat separatyzmu, polskości Kaszubów, pra
cy Zrzeszenia, równoprawności itp. Artykuł polemiczny pt. 1P"r1y kaszubscy 
republikanie kończył się słowami: 

Może wreszcie skoitczą się te pielgrzymki dziennikarzy na Kaszuby, szukających 
taniej sensacji w publikacjach z cyklu „Kaszub - kto to taki?" Bo ostatecznie, 
kto to taki ten Kaszuba? Zdaje się, że zwykły człowiek. Przesta11cie go odkrywać 
(1959, nr 17). 

Artykuł został mocno przetrzebiony przez cenzurę, a wyrwany 
z kontekstu jego fragment stał się na kilka lat koronnym argumentem 
na uzasadnienie szkodliwej działalności „Kaszeb". Świadczy o tym spo
rządzona dla KW PZPR prze~ szefa gdańskiej cenzury opinia o „Kasze
bach", w której zauważono: 

Jest jeden problem, bez wątpienia polityczny, który redakcja z pewnosc1ą roz
wałkowałaby wszechstronnie na łamach swojej gazety, o czym świadczą chociażby 
ingerencje Urzędu Kontroli Prasy i fragment z Uwag redakcji o programie pisma, 
w którym stwierdza się, że: ,,nie mogliśmy rozwinąć dyskusji o regionalizmie i ru
chu kaszubskim, która miała sprecyzować funkcje ruchu regionalnego we współ
czesnym państwie ... ''16 , nie mówiąc już o ingerencjach Urzędu Kontroli Prasy. 

Jak bardzo problem ten jątrzy i jak bardzo jest zapiekły w redakcji „Kaszeb", 
świadczy chociażby artykuł T. Bolduana pt. My kaszubscy republikanie z nr 17, 
w którym skreślony następujący fragment świadczy najlepiej o stosunku rejakcji 
do tej sprawy: ,,pojawił się 1termin separatyzm, którym od tego czasu będą żonglo
wać wszyscy kombinatorzy, budujący sobie na tej ziemi domeny kosztem naszego 
ludu". 

Szkodliwość polityczna przytoczonego stwierdzenia jest chyba ewidentna 17. 

W replice na tak prymitywną ocenę, przekazanej sekretarzowi KW 
Tadeuszowi WrGbiakowi, redaktor naczelny napisał: ,,Rzeczywiście 

16 Uwagi o programie pisma ,.Kaszebe" i jego realizacji, sporzqdzone w 1959 r. 
dla KW PZPR przez T. Bolduana i J. Kiedrowskiego. Maszynopis w posiadaniu 
T.B. 

17 Uwagi o dwutygodniku „Kaszebe", organie Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Kaszubskiego z października 1959. Maszynopis w posiadaniu T.B. 
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.:.Szkodliwość polityczna polega na atakowaniu różnych kombinatorów. 
Jest kogo bronić!" 18 

,,Kaszeb~/' wyraźnie przeszkadzały władzom gdańskim samym swo
im istnieniem. W sporach redakcji z cenzurą dochodziło do absurdów, 
gdyż z czasopisma zdejmowano nawet zapowiedzi drukowania· zarysu 
dziejów pomorskiego ruchu oporu A. Arendta i T. Bolduana, czy opo
v1ieści o hrabiach von Krockow pióra Stanisława Niemca. Po opubliko
waniu pierwszego odcinka wspomnień Feliksa Rogaczewskiego o Sło
wińcach w Klukach (1958, nr 2), cenzura wstrzyi11ała druk dalszych od
cinków. Całość wspornnie11 Rogaczewskiego wydało po latach Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie 1n. Również Alcksa1ndra Lr,budy Kaszubskie cz,::i,
sowniki, ich zdrobnieni1, i warianty zdrobnień (1959, nr 23) trzeba było 
przerwać po pierwszym odcinku. Redakcja nie mogła wydrukować arty
kułu Józefa Stanisława Serednickiego Zycie i śmierć szefa kontrwywia
du (o rm;czehskiej śmierci z rąk hitlerowców kpt. Kasztelana), zdjr~tego 
z numeru 5 z roku 1960. Zdjęto też artykuł Konstantego Bączkowskiego 
Kompleks skromności (Kaszubóv;) (1969 nr 21), Kapra (Stanisława Pestki) 
Przeciw schematom (w kulturze) (1960, nr 24) i wiele innych. W nu
merze 5 z 1960 roku cenzura zdjęła prawie 50 proc. tekstów, w tym ar
tykuł Organizacja Wojskowa Pomorza. Droga Wiktora Zaracha. Artykuł 
ten po kilku tygodniach ukazał się bez ingerencji w organie KW PZPR 
w Szczecinie „7-my Głos Tygodnia"20 . 

Formułowanie programu ruchu kaszubsko-pomorskiego w ówczes
nych układach politycznych napotykało na trl1dności nie do pokonania, 
podobnie jak popularyzowanie tradycji historycznych pozbawionych le
wicowych treści. Redagowanie pisrLa w tych warunkach było trudne, 
przełamywanie kolumn w drukarni kosztowne, poza tym niemal każdy 
numer trzeLa było łatać przypadkowymi zapasami. Mimo to 1„Kaszebe" 
nie przestawały być czupurne, jeśli nie agresywne. Wykorzystywały też 
dogodne okoliczności, jak grzecznościowe wypowiedzi Stefan.1 Jędry
chowskiego czy Zenom. Kliszki o Knszubach. Cytaty wynvane z kontek-

• stu przemówie11 stwarzały wrQcz sielankowy obraz stosunku do Kaszu
bów, ku niezadowoleniu władz miejscowych. 

„Kaszebe" były typowym rnagazyncm regionalnym, obejmującym 
tematycznie Kaszuby i częściowo inne rejony Pomorza. Dysponując 
0kromną objętością w odstc;pach dwutygodniowych, nie mogły unieść cię
żaru, jaki same sobie nałożyły. Ogromnych zadai1 nie mógł spełnić skrom
ny zespół redakcyjny, chociaż starał się on operować małymi formarni 

is Krytyka krytyki. Maszynopis z 13.7.1960 w posiadaniu T.B. 
19 F. Rogaczewski, Wś;ód Slowiflc6w. Pamiętnik na11czyciela. Opracowanie, 

przypisy i poslov.rie T. Eold'.lan. Gdańsk H,75. 
2o T. Boldua:1, Życie prostego czlowiekn. ,,7-my Glo.; Tygodnia" 1960, rir 23. 
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dziennikarskimi - krótkimi reportażami, małą publicystyką, zwięzłymi 
wywiadami i stenogramami dyskusji, felietonami, recenzjami i bardzo 
bogatą kroniką z całego obszaru Kaszub. Stałymi pozycjami były rubry
ki: ,,Listy do redakcji", ,,Prasa o Kaszubach", ,,Z życia Zrzeszenia Ka
szubskiego", ,,Antykwariat kaszubski'', ,,Kaszubski słownik - biograficz
ny", ,,Czuj-Duch" - rubryka redagowana przez harcerzy oraz felietony 
Jana Piepki „Macej Wanoga mó głos", Tadeusza Bolduana „Nórcek 
Goli", Zdzisława Heitha „Okicrn Prostaczka" i Stanisława Pestki „Piką 
w oko". I oczywiście informacje z rozmaitych dziedzin życia, również 
prywatnego, pod zmieniającym się co pewien czas ogólnym tytułem. Pu
blikowano też notatki w rubrykach: ,,Z życia Polonii zagranicznej" 
i „Z życia TRZZ". 

Od numeru 1 z 1959 roku ostatnią stronę opatrzono tytułem „Fif" 
(kawał, dowcip), na której publikowano nadal felietony, podania, legen
dy, przysłowia oraz drobne notatki zaprawione absurdalnym humorem. 
U :rnzujący się z przerwami „Fif" reklamował s,ię jako „Organ Dłudziego 
Kerarna i współmQczenników", miał stałych dowcipnych współpracow
ników, jak inspektora szkolnego z Pucka Zygfryda Prószyńskiego oraz 
poetów Leona Roppla i Alojzego Nagła. · Redagował go Zdzisław Heith 
(Dłudzi Keram), po nim piszący te słowa. Tematy, ktÓlre nie kwalifiko
wały się do artykułów publicystycznych lub z różnych powodów nie 
mogły być przez redakcję ,rozpisane szerzej, podejmowano w zwięzłym 
złośliwym albo humorystycznym ujęciu. W „Fifie" wykpiwano zarzuty 
odnoszące się do rzekomego separatyzmu kaszubskiego i działalności bę
dącej j~kohy wodą na młyn rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. Tak np. 
~ymyślony czytelnik pisał do „Fifa": 

No cóż, kaażdy orze jak może, panie redaktorze. A mnie się wydaje, że pan dąży. 
Dąży pan do utworzenia własnej fifowej republiki. Karmiony mlekiem z piersi 
starszego brata, tj. ,,Kaszeb", obnaża pan wrogie oblicze księcia-satrapy. Filut z pa
na! Śni się panu Grace Kelly, co? 

My, świadomi obywatele, wytrącimy panu broi'1 z ręki. Nie pozwolimy, aby 
stał się pan jakimś Kaszubskim Rainierem III. Nie, oj nie! ściskam pańską łapę 
będącą na wiadomym żołdzie ... 

Przypominamy, że za materiały w „Fifie" nic płacimy. Odpowiadamy na 
li,-;ty i przed historią (1959, nr 2). 

\V pienvszym wydaniu „Fifa" ukazał się au tentyc:ony list, w ory
ginale podpisany przez autora, który wzbudził wesołość nie tylko w re
dakcji. Nikt nie chciał uwierzyć, że list był autentyczny, a tylko autor 
nawiedzony. Dzięki temu listowi narodziła się koncepcja „Fifa". Oto list 
w całości: 

Ja jcste:n ten c::.lowiek, który przez cale swoje życie opowiadał, że na Kaszu
bach pov;:.lanie prorok, co r2iion k;i;;zubski dop1 owadzi do jego dawnc-j sla\vJ, 
a tym proro~ie:11 jc:;t ;pismo ,.Kas1.cb2" (1S59, nr 1). 

Dob rym odbio.rc, ~1 cie-szyły siE~ .numery specj~1lne, po;więcu•.:1e tury-
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styce i krajoznawstwu (1958, nr 8; 1959, nr 11; 1960, nr 14), Wejherowu 
(1958, nr 11), Gdańskowi (1958, nr 23), Puckowi (1960, nr 12), Koście
rzynie (1960, nr 13), Słowińcom (1960, nr 16), Florianowi Ceynowie 
(1961, nr 4) i setnemu ·numerowi „Kaszeb" (1961, nr 20/21). W lutym 
1958 roku wydano nienumerowane wydanie specjalne, dwustronne, na 
wybory do rad narodowych. 

Redakcja, może nieco nerwowo i zbyt szybko, chciała zmienić spo
sób myślenia Kaszubów i wprząc ich we współczesny bieg życia. Szcze
gólnie ostro krytykowała gnuśność i nieudolność mieszka11ców małych· 
miast oraz sprawujących w nich władzę. Stanisław Pestka, Zdzisław 
Heith, Jan Kiedrowski, Irena Piotrowska i Władysław Lisek niejedno
krotnie na konkretnych przykładach ośmieszali drobnomieszczaó.ski spo
sób bycia ludzi i niekompetencję, a nawet korupcję władzy administra
cyjnej. Zdzisław Heith dał się we znaki administratorom Kościerzyny 
reportażami W Kościerzynie straszy. Kiedy zakwitną kwiaty na ugorze? 
(1958, nr 13), Zniesławiam po raz drugi. Kościerskie łamigłówki (1958, 
nr 20) i W Kościerzynie jeszcze straszy (1959, nr 16; reportaż opubliko
wany pod pseudonimem Janusz Foks). Jego pojawienie się w Koście
rzynie wywoływało popłoch, a przedstawiciele władz wyjeżdżali nagle w 
teren. Heithowi wytoczono dwa procesy sądowe o pomówienie i zniesła
wienie, z których jeden przegrał. Reporterzy „Kaszeb" penetrowali tak
że inne miasta. O Kartuzach np. bardzo krytycznie pisał współpracownik, 
Edmund Kamió.ski, w artykule pod wiele mówiącym tytułem Pod bi
czem łamiących praworządność (1959, nr 20), poświęconym układom spo
łecznym w tym mieście, a zwłaszcza polityce mieszkaniowej. Na ten 
artykuł bardzo ostro zareagował przewodniczący Komisji Ekonomicznej 
przy KP PZPR Czesław Krefta (1959, nr 23). 

Pracownicy „Kaszeb" pojawiali się w wioskach, do których żaden 
reporter nigdy nie dotarł, jak Mojusz, Woziwoda, Korne, Rotembark, 
Tuszkowy, Juszki. Bardzo dużo uwagi poświęcono młodzieży, nauczy
cielom, lekarzom, potrzebie unowocześnienia rolnictwa, kobietom, głu
choniemym, tragicznej sytuacji Słowió.ców nad Jeziorem Łebsko, tra
dycjom kaszubskim, literaturze i sztuce oraz historii i geografii. Arty
kuły publicystyczne, oprócz redaktorów „Kaszeb", zamieszczali m.in. 
Konstanty Bączkowski, Lech Bądkowski, Bolesław Wit-Święcicki, Wi
told Mężnicki, Zygfryd Prószyński, Feliks Marszałkowski, Antoni Wica
-Gostomski, Izabella Trojanowska, Henryk Sonnenburg i Bronisław So
cha-Borzestowski z Londynu, który nadsyłał korespondencje o dziełach 
kaszubskich w British Museum, o twórczości autora symfonii Medytacja 
na temat kaszubski Henryka Opieńskiego i przeprowadził z gen. broni J ó
zefem HaUerem wywiad21

, którego reperkusją był obszerny list gen. Hal-

21 Kaszebskie dzieła w największ-ym muzeum świata. ,,Kaszebe" 1957, ru 4; 
Wysiłek twórczy Henryka Opieńskiego. Oksywie natchnieniem kompozytora. Ibidem 
1958, nr 12; Chwile spędzone z generałem Hallerem. Ibidem 1959, nr 17. 
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lera do redakcji, opublikowany we fragmentach pt. Moje wspomnienia 
(1960, nr 1). 

W 1959 roku od 8 numeru cztery strony „Kaszeb" zamieniono na 
dodatek „Pomerania" poświęcony nauce, literaturze ii sztuce, który od 
nr 3 z 1960 roku zmniejszono do 2 stron. Z „Kaszebami", a '- szczególnie 
z tym dodatkiem, współpracowało wielu czołowych naukowców i lite
ratów. Spośród historyków, geografów, etnografów i historyków sztuki 
wymienić trzeba Ryszarda Bendera, Zbigniewa Bukowskiego, Franciszka 
Tredera, Pawła Grotha, Zofię Jakrzewską, Janusza Kowalskiego, Lon
gina Malickiego, Edwina Rozenkranza, Stanisława Gierszewskiego, Le
ona Witkowskiego, Bernarda Sychtę, Jerzego Szukalskiego, Ryszarda 
Kukiera, Franciszka Mamuszkę, Konrada Ciechanowskiego, Leona' Rop:.. 
pła, Zbigniewa Nowaka i Kamila Kantaka z Libanu. .. 

Spośród literatów kaszubskich publikowano utwory Bernarda Sych
ty, Leona Roppla, Jana Piepki, Augustyna Necla, Alojzego Nagła, Jana 
Trepczyka, Jana Rompskiego, Stefana Bieszka, Aleksandra Labudy, 
Franciszka Gruczy, Józefa Ceynowy, Antoniego Peplińskiego, Franciszka 
Sędzickiego i Anny Łajming. W „Pomeranii" wydrukowano program 
Gdańskiej Grupy Młodych (1960, nr 3), opowiadanie Stanisława Zału
skiego oraz wiersze Bolesława Faca, Mieczysława Czychowskiego, Mi
rosława Stecewicza, Bogdana Justynowicza i Bernarda Bolesława Hęć
ki. Prozą, bądź poezją, zasilali łamy „Kaszeb" również Róża Ostrowska, 
Lech Bądkowski, Franciszek Fenikowski, Mieczysław Zydler i Ta
deusz Korzeniowski. 

Krytyką literacką zajmował się przede wszystkim Stanisław Pestka, 
który umieszczał ba.rdzo osobiste, refleksyjne recenzje i eseje, obra
cając się na szerokim polu literatury. Tak np. Pestka wnikliwie zana
lizował jedną z książek Lecha Bądkowskiego Sąd nieostateczny, Fran
ciszka Fenikowskiego Gospodę FOd Łososiem i nową edycję Nowotnech 
spiewów i wierszy Jana Karnowskiegd''2• Z esejów literackich na uwagę 
zasługują: Problem szczęścia w liryce miłosnej Heykego (1959, nr 3), 
krytyczne rozważania o literaturze kaszubskiej I cóż dalej kopciu·szku? 
(1959, nr 14), analiza twórczości Jana Piepki Poeta naszych stron (1959, 
nr 18) i Jana Trepczyka W kraini.e liryki (1959, nr 24). Wywiady z pi
sarzami dopełniały ten dział uznawany za bardzo ważny w „Kasze
bach". 

' Zespół redakcyjny „Kaszeb" był młody, wszyscy byli dwudziesto-
latkami, którzy mieli krytyczny stosunek do części starszych działaczy, 
mało elastycznych w działaniu, niejednokrotnie konserwatywnych w pra-

22 Lecha Bądkowskiego moraLitet całkiem nowy, czyLi gdzie au.tor odkrył piekło. 
,,Kaszebe'' 1958, nr 17; Wino, kobieta i śpiew - oto co pozostało człowiekowi z „Go
spody pocl Łososiem". Ibidem 1958, nr 20; Pieśń, która llSZla cało. Ibidem 1959, nr 2. 
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cy regionalnej, którą chcieli kontynuow .lĆ według dawnych wzorów i nic 
w meJ nie zmiemac. To było powodem wielkiej troski zerpołu o kształ
cenie młodych kadr dla organizacji społec7.nej i rozwinięcia szerokiej 
działalności organizacyjnej, prowadzonej a.utono~nicznie, chociaż wspie
ranej szyldem Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszub::;kiego. Wszystkie 
przedsięwzięcia redakcji były odnotowyw·ane w ,,Kaszeb1ch" i zo.r,'.lZem 
w prowadzonej przez zespół Kronice. 

W grudniu 1957 roku przy redakcji „Kaszeb" powstał Młodzieżowy 
Lektorat Kaszubski, który wydał Apel do studentów wszystkich uczelni 
Wybrzeża (1958, nr 1). Żywot jego był krótki, 2le ujawnili się wtedy 
Zygmunt Budzisz, Jerzy i Wojciech Kiedrowscy, Adam Patok i kilku 
innych studentów, którzy zasilili kluby młodych przy Zrzeszeniu. 
Wspólnie z Zarządem Wojewódzkim ZMS redakcja zorganizowała v; 
1958 roku kilkudniową kursokonferencję dla młodych nauczycieli i dzi1-
łaczy kaszubskich w Gdańsku craz miesięczne kursy dla młodych na
uczycieli w 1958 roku w Lęborku i w 1959 roku w Tczewie. 

W 1958 roku po raz pierwszy doprowadzono do spotkania młodych 
działaczy kaszubskich, pozostających pod rćżnymi wpływami ideowymi 
w istniejących już Klubach ·Młodej Inteligencji Kaszubskiej. W „Kn
szebach" opublikowano zwięzły komentarz nn temat spotkaniJ. i wy
głoszone tam przemówienia Tadeusza Bolduana, Edmunda Kamińskiego 
i Jana Kiedrowskiego orHz stenogram dyskusji 23 . Drugie spotkanie zor
ganizowano w 1959 roku w Gdańsku. Wygłoszone na nim referaty i ko
mentarz opublikcwano również w „Kaszebc1.ch"24

• Trzecie spotkanie, zwo
łane w 1960 roku do Kartuz miało odmienny, do pewnego stopnia kon
frontacyjny charnkter, bo młodzi spotkali się ze starszymi działaczami 
o zróżnico-;nn~/;h pogfr_d2ch na prc~cę regi'Jnalną i ro.czej ostro wymie
niali poglądy. Krótkie rderaty wygłosili: Lech Bądkowski Założenia 
programowe ·ruchu pomorskiego, Jan nompski Twórczość Zrzeszyficów 
i jej znaczenie w literaturze kaszubskiej, Stanisław Pestka Spojrzenie 
wstecz (o współczesnej literaturze p8morskiej i jej perspektywach), Ed
mund Kamiński Kluby Młodych Kaszubów i Tadeusz Bolduan Rosjanie 

• a kwestia kaszubska. W „Kaszeb:.ich" wydrukowano sprawozdanie i frag
menty dwóch referatów2·1. Z Zarządem Wojewćdzkim ZMS redakcja 
zorganizowała 22 lipca 1959 roku Zlot Młod7ieży Kaszubskiej w Koś-

2s Pierwsze spotkanie mtoclych dziataczy kasziLbskich. ,.Kaszebe" 1958, nr 14; 
T. Bolduan, Niech młodzi przejmą inicjatywę; J. Kiedrowski, Wyjdźmy JJOZa wla~ne 
podwórko; E. Kamiński, O naszym klubie; Stenogram dyskusji wydrukowano pt. 
Młodzi rozmawiają. Ibidem. 

u A. Maszota, Ośmielają się być mądrzy. ,,Kaszebe" 1959, nr 13; T. Bolduan, 
Bez gniewu i namiętności. O aktualny prooram pracy Klubów ."f\-Hodych Kasznbów; 
S. Pestka, Młodzi a tradycja. Ibidem. 

2li M. Gola (T. Bolduan), Jest nas stu ... ,,Kaszebe'' 1960, nr 15; S. Pestka, S1Joj
rzenie wstecz; E. Kamiński, Karna Mlodech Kaszebow. Ibidem. 
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cierzynie z licznymi imprezami publicznymi i kameralnymi (1959, nr 15), 
krytycznie oceniony przez piszćicego te słowa w artykule Róże, ciernie 
i protektorzy (1959, nr 16). Przy redakcji „Kaszeb" powstał też 7 marca 
1959 roku Klub Pracy Twórczej „Pomorania" pod kierownictwem Ed
wina Rozenkranza (1959, nr 6). Skupiał on 23 członków, zorganizował 

4 narady środowiskowe, służył prelekcjami na wybrane tematy i wy
d2.ł 2 broszury techniką powielaną o liceum ogólnoks,Ztałcącym w Ko
lcierzynie i o znanym działaczu dr. Janie Łukowiczu z Chojnic26 . 

Wspólnie z Polski:-n Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym 
zorganizowano m.in. pierwszy Kaszubski Sejmik Turystyczny '.'l Kar
tuzach w 1958 roku i w tymż.e roku Rajd Szlakami Turystycznymi Ka
szub o Puch2.r Redakcji „Kaszeb". W latach 1958-1960 zaproszono do 
redakcji na spotkania dyskusyjne przedstawicieli różnych środowisk, 

a stenogramy dyskusji publilrn,van.o na łamach „Kaszeb". Szczególnie 
udane były spotkania z byłymi pnrtyznntami kaszubskimi (1958, nr 7), 
dyrektorami szkół średnich (1959, nr 7), twórcami planów zagospodaro
wania województwa gdańskiego (1950, nr 6) i literatami na temat Szan
sa literatury pomorskiej (1961, nr 3). Redakcja zorganizowała też dwie 
wielkie sesje publicystyczne z okazji 300-lecia prasy polskiej w Gdań
sku (sprawozdanie - 1961, nr 6), z referata:ni Tadeusza Bolduana Ra
dykalizm polityczny prasy kaszubsko-pomorskiej i Stanisława Dziado
Eia Rola „Gazety Gdańskiej" w walce o utwierdzenie polskości na Po
morzu oraz poświęconą Józefowi Wybiekiemu w Kościerzynie (spra
wozdanie - 1961, nr 11), z referatem Stanisłav1a Pesfr::i Józef Wybicki 
jako kodyfikator prawa i literat. Referat Pestki opv.blilrnwano w formie 
broszury jako dodatek do „Kaszeb"27

• Poza tym pracownicy redakcji 
wygłosili setki odczytów w różnych środowiskach, najwięcej na \viej
skich rejonowych konferencjach Pauczycieli i w małych miastach. 

Z końcem grudnia 1961 roku „Kaszebe" zostały zlikwidO\nnc. Ich 
rnieJsce miał zaj1ć miesiqcrnik „Gryf", db którego opracowano program 
i kalkulację finansową oraz otrzymano aprobatę Zarządu Głównego RSW 
„Prasa"28

, powstały jednak „Litery". Likwidacja „Kaszeb" przyp1dła na 
okres osłabienia działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego v1 związ
ku z polityką władz dążących do uniformizacji społeczeństwa i wyeli
minowania wszelkich odrębności regionalnych. Winą za kryzys w Zrze-

28 A. Wysocki, Liceum w sercu Kaszub. Gdańsk 1959; R. Bolduan, Mecenas 
kullury polskiej na Pomorzu. Gdańsk 1959. 

~ S. Pestka, Piórem i szablą. O generale Józefie Wybickim. ,,Kaszebe" 1961, 
nr 15/16. 

2a Program z kalkulacją finansową pt. ,,Gr-uf" - miesięcznik (społeczno-kultu

ralny) Wybrzeża przygotował 6.6.1961 dyrektor Gdań-;kiego Wydawnictwa- Prasowe
go, Marian Gregorek, a zgoję Zarządu Głównego RSW „Prasa" otrzymano 13.7.1961. 
T. Bolduan opracował zwięzły kontrprogram Założenia programowe miesięcznika 

,,Gryf", który jednak zestal odrzucony w KW PZPR. Fełna dokumentacja w po-
siadaniu T.B. ' 
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szeniu obarczyć trzeba rówmez jego nieudolne w tym czasie władze. 
Gorączkowo sporządzane przez różne gremia oceny „Kaszeb" i zbierane 
opinie o nich, głównie w komitetach powiatowych PZPR, miały się stać 
i stały się podstawą do wydania decyzji o ich likwidacji. 

Redaktorowi naczelnemu trudno i niezręcznie jest oceniać pismo, 
które od początku do końca redagował, zwłaszcza że „Kaszebe" wzbu
dzały kontrowersje we wszystkich prawie środowiskach. Dla jednych 
były zbyt postępowe, dla innych zbyt konserwatywne, za mało lub za 
bardzo kaszubskie, zbyt krytyczne wobec ówczesnej rzeczywistości. Pew
ne jest tylko to, że poruszyły umysły nie tylko Kaszubów. 

,,Kaszebe" miały przez cały czas dobrą prasę. Po wydaniu 25 nu
merów „Trybuna Ludu" pisała: 

Pismo związane jest ściśle z terenem i orientuje się w jego potrzebach. Zre sztą 

tylko zespól ludzi szczerze oddanych ka~zubszczyźnie może pracować wytrwale 
i efektywnie w tak trudnych warunkach ... W sumie po zapoznaniu się z 25 nu
merami „Kaszebe", trzeba przyznać , że jest to przykład ambitnego pisma regional
nego, żyjącego problemami swojego terenu, a jednocześnie ściśle związanego z pro
blemami istotnymi dla całego kraju. 

Regionalizm w wykonaniu „Kaszebe" nie ma nic wspólnego z separatyzmem, 
przeciwnie, pismo spełnia rolę b. pozytywną pod względem narodowym i poli
tycznym29. 

Czasopismo zauważyły również „Nowe Drogi": 

Zrzeszenie Kaszubskie [ .. . ] redaguje dwutygodnik „Kaszebe", mogący pretendować 
do miana najlepszego pisma lokalnego w kraju30• 

Krakowskie „Życie Literackie" odnotowało z sympatią: 

Pismo jest dokumentem rodzimej kultury regionu, broni imponderabiliów i poucza 
nas, ceprów i wakacjuszy. Słowem - arka przymierza, ale dość bojowa. Ano, 
trzimta so tede belno31 ! 

Wymowne jest wspomnienie znanego kaszubskiego twórcy ludowe
go z Czerska, który - nie mogąc z różnych powodów działać w Zrze
szeniu Kaszubskim - pisze: 

Utrzymywałem ze Zrzeszeniem ciągły kontakt poprzez pismo „Kaszebe". Było ono 
dla mnie prawdziwym przyjacielem, bez którego naprawdę trudno by było wów
czas żyć. ,,Kaszebom" zawdzięczam bardzo wiele. Czerpałem z nich natchnienie do 
pracy. Po zlikwidowaniu „Kaszeb" nastąpiła pewna pustka32• 

Dwutygodnik „Kaszebe" wychodził w trudnym okresie odwrotu od 
Października 1956, kiedy presja polityczna na organizacje regionalne by-

29 „Trybuna Ludu" 1958, nr 270. 
80 Sz. Bojko, O społecznym ruchu kulturalnym. ,,Nowe Drogi" 1959, nr 13, 

s. 41. 
11 ,,Życie Literackie" 1960, nr 44. 
12 F. Męczykowski, Zyłem we wspólnocie [w:] Społeczność zrzeszona. Pod red. 

T. Bolduana, J. Borzyszkowskiego, W. Kiedrowskiego. Gdańsk 1971, s, 35. 
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ła bardzo silna. Chciano je sprowadzić do pielęgnacji folkloru i wyko
rzystywać do popierania przedsięwzięć politycznych władz w społecz
nościach lokalnych. Tym presjo:n ulegały również „Kaszebe", ale tylko 
w wyjątkowych sytuacjach i prawie zawsze „nieprawomyślnie", zacho
wując sobie koncesję dla kaszubszczyzny. Niski nakład, mała objętość, 
długi cykl produkcyjny i kruche pcdstawy finansowe (honoraria w 
pierwszych latach płacono tylko tym, którzy się o nie upominali) nie 
sprzyjały spokojnemu redagowaniu pisma, zwłaszcza że redakcj/1 prze
jęła na swoje barki wiele obowiqzków programowych i organizacyjnych 
Zrzeszenia Kaszubskiego. Niezależnie od tego można chyba sic~ zgodzić 
z opinią wytrawnego publicysty, Konstantego Bączkowskiego: 

Znaczenie Kaszeb'' można oceniać jak kto chce. Osobiście uważam. że pismo to 
dokonało wielkiej rzeczy - mianowicie radykalnego przełomu w „zmowie milcze
nia" wokół Pomorzan. Przede wszystkim wniosło nowe pn1dy do myśli pomorskiej, 
skorygowało szereg błędów natury społeczno-politycznej, wyeksponowało znaczenie 
ludności kaszubskiej i wystąpiło z szeregiem Ż<ldaó. oraz po:;tulatów spełnionych 
wreszcie pod naciskiem opinii publicznej 33. 

„Kaszebe" są już historią, ale historią żywą, bo nadal wspominaną 
w wielu środowiskach z sentymentem i żalem, że pisma już nie ma. 

Gdańsk, kwiecień 1988 

33 K. Bączkowski, Jednostka i więź regionalna. Ibidem, s. 7. 



Henryk Szabala 

ARTUR SCHOPENHAUER - GDAŃSKI FILOZOF WOLNOŚCI 

Pamięci matki Heleny Szabały 
z Wyczółkowskich 

Chocia:~by wszystkim współczesnym zawiść na
rzuciła milczenie, przyjdą tacy, którzy osądzą 

bez gniewu i bez łaski. 

(Seneka) 

() gdańskich protoplastach i życiu Artura Schopenhauera słów kilka 

22 luty roku 1788 był dniem niezwyczajnym w rodzinie gdai'.tskie
go kupca Henryka Floriana Schopenhauera. Dni1 tego jego żo!l.a .Jcc1n
na Schopenh~uer z domu Trosienerów została szczęśliwą matką sil
nego i zdrowego chłopca. Chłopiec urodził się w Gdańsku w do!nu 
rodziców matki przy vlicy św. Ducha, w kamienicy, która obecnie 
figuruje pod numerem 114. N a chrzcie, ktćry odbył się 8 marca 1788 ro
ku w kościele Mariackim, nadano chłopcu imię Artur. Imię viybrane 
przez ojca nie było przypadkowe. ,,To imię - wspomin:1 Jo~nm1 Scho
penhauer - kazał mu nadRć na chrzcie jego ojciec ze wzglqdu n:1 przy
szłą firmę kupiecką młodego obywatela, gdy?. ma to samo brzmienie we 
wszystkich jf.'zykach"1, co znacznie ułatwić miało transakcje kup~cckie. 
Młody Artur, zgodnie z woh1 ojca, mic1ł bowiem kontynuować tradycje 
rodzinne, zajmując się w przy:3złości l12nd]';m. Albowiem, zarówno po 
kądzieli jak i po mieczu, Artur był kupcem z pochodzenia. l'viatka Joan
na Henriette Trosiener była córką rajcy gdallskieg'.) Chrysti:ma Hen
ryka Trosienera. Był on może nie najbogatszym, ale głqboko poważa
nym kupcem wielkiego handlovvego miasta, jakim był wóvvczas Gda11sk. 

Pamięć córki przywołuje taki obraz jego pcstaci: 

Miał szeroko rozgałęzione stosunki ha"."ldlowe z Rosją, dziś zupełnie upadłe, w 
owych czasach kwitnące przedsiębiorst\,VO, co stwarzało mu względny dobrobyt. 
Usposobienia był wesołego i żywego, do teeo rozsądny, nieskalanej prawości i nie
ugiętych republikallskich przekonc1'1. Wrodzone zdolności i dobrze wyzyskane do
świadczenie życiowe pokryv;aly pl·awic zupełny hrak wiadomości szkolnych. Jako 

1 J. Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości. Wrocław 1959, s. 231. 
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człowiek z ludu cieszył się czcią i poważaniem swoich współobywateli ze stanu 
średniego, bo kiedyż i jaka re19ublika, chociażby :rnjmniejsza, może istnieć bez 
stronnictwa opozycyjnego. W jego wyglądzie było coś wspaniałego. Ubiór rajcy 
miejskiego, bogato marszczony płaszcz z ciężkiego, czarnego jedwabiu, obszyty sze
roko aksamitem, biało pudrowana wielka peruka, opadająca w lokach aż na ple
cy, dodawały okazałości wy:;okiemu, rosłemu mężczyźnie. Jak na owe czasy przed
siębrał znaczne podróże, był w Warszawie, Petersburgu i Moskwie; we Francji, 
a zwłaszcza w Lyonie, spędził wiele lat - i nie tylko przyswoił sobie języki tych 
rozmaitych krajów, ale też i pewne duchowe i zewnętrzne cechy i one przyczy
niały się również do tego, że preLe:1torwał się tak dodatnio2• 

Matka Joanny, a babka Artura, Elżbieta, która rozumnie kierowała 
ca.łym gospodarstwem domowym rodziny Trosienerów, wywodzHa się 
z domu Lehmannów, także kupieckiego rodu. 

Ojciec filozofa Henryk Floris Schop2nhauer, znany gdański bankier 
i kupiec, pochodzi! z zamożnej rodziny kupieckiej. Przodkami Schopen
hauerów byli przybyli do Gdańska Holendrzy3• Pradziadek filozofa Jo
lrmn Schopenhaue,r przeniósł się nr1 początku XVIII w. z Holandii do 
Gdańska, gdzie osiadł jako kupiec i wydzierżawił miejskie dominium 
w oddalonym pięć mil c,d miasta Sztutowie. Właśnie tam V.J marcu 
1716 roku przebywał Piotr Wielki wrRz z mahonką jako goście Scho
penhauerów. Syn Johanna, a dzi?.d Artura, Andrzej został gdańskim 

mieszcznninem w 1745 roku, nabył posiadłość ziemską w pobliskiej wsi 
Orunia, oddalonej tylko ćwierć mili od Gdańska. Ożenił się on z córką ') 
holenderskiego rezydenta m_inisteria 1nego Anną R. Soermans. Małżeń
stwo to pobłogosławione zostoło aż czterema_ syn::i_mi, z których naj
starszy Henryk Floris był przyszłym ojcem filozofa. Dalsze informacje 
na temat rodziny Schopenhauerćw brzmią dość dziwnie i tt1.jem!1iczo. 
Nad całą rodziną zawisła ponura klątwa choroby umysłowej m3tki 
Henryka Florisa. Babka Artura została nawet sądownie ubezwłasnowol
niona jako osoba chora umysłowo. Niestety piętno obłędu nic ograni
czyło się tylko do babki Soermans. Jeden z jej synóv-1 był od urodzenia 
ociqżały umysłov10, natomiast drt!gi z braci Henryka Florisa w opinii 
publicznej także był uznav.nrny 7.8. posb.ć nie mieszczqcą się w kon
wencji ,normalności. Zarzuca mu się, że prowadził życie pełne rozpusty, 
które kłóciło się z rygorystycznie przestrzPg;anymi zasad8mi mor?lnofri 
mieszczar\skiej Gda11ska. Cierpiał r.Q zilbP:::-zenia pamiqci. .Jego nagła 
śmierć była prawdopodobnie czynem obl~kanego umysłu. Warto o tym 
wspomnieć nie w celu poszukiwu.ni::.i taniei se!'lsacji poprzez grzebanie 
w cudzym nieszcz(~ściu, rł1e aby rnale:rl· rdp0wiedź na etiologiq samo
hójczego kroku Henryka Fl<)r;s·l'1, ojcq fikzck1, jqk też przyczynę manii 

2 Ibidem, s. 9. 
3 K. Fischer, Schopenhaucrs Ld)~n. l,:· crke und Lehre. Heidelberg 1908, s. 8 

:-:astqpne. 
4 Na temat śmierci Henryka Florisa istnieje wiele n!cdo:r.ówień i niejasności. 

Jego żona Joanna mówi, że zmarł r.aglc w ,..;tanie ciężkiej Llepre::;ji, jednakże przy
Dmzc:za siG, że była to śmierć samobójcza, ktfaą z różnych względów zatajono. 
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prześbdowczej, na którą cierpiał Artur Schopenhauer prawie przez ca
łe życie. 

Przyjrzyjmy się jednak bliżej bezpośrednim protoplastom przyszłe
go autora dzieła Swiat jako wola i wyobrażenie. 

Henryk · Floris Schopenhauer miał wszystkie przymioty niezbędne 
dla tego, kto zajmuje się robieniem kupieckiej kariery. Podróżował wie'"
le za granicą, zwłaszcza we Francji i Anglii, co wpłynęło na zrozumie
nie obrnzu świata, j~kże ważne w profesji kupieckiej. Praktycznie za
wodu _kupieckiego nauczył się w wielkim domu l~andlowym Bethmanna 
w Bordeaux. Wiedza ta zaowocowała już w Gdańsku, gdzie wraz z bra
tem Jo hanem zajął się wielkim . handlem. Z Anglii wyniósł r ogładę _to:
warzyską i przyswoił sobie pewne formy _ życiowe, do których zawsze 
·sie stosował. Do końca życia „Times" był jego codzienną ,lekturą, gdyż 
Henryk Floris odczuwał potrzebę śledzenia biegu dziejów. Był czło
wiekiem, który szczególnie upodobał sobie wolność. Być może handel 
jako _profesja, która 1pokonuje wszelkie granice i nie znosi tym samym 
ż::tdn~/ch ograniczeń, podsycał płomień wolności, który w Henryku Flo;
risie ~zczególnie gorzał. Całe życie pozostawał republikaniniem, podob
nie jak jego przyszły teść Trosiener. Uosobienie wolności dostrzegał w 
Rzeczypospolitej, będqc jej lojalnym obywatelem i akcentując na każ 

dym kroku nierozerwalny związek Gdańska z Rzecząpospolitą. Cieszył 
się tytułem polskiego radcy miejskiego, praktycznie jednak go nie uży
wał. Był człowiekiem wielkiego hartu, w sposób stanowczy przeciwsta: 
wiał się pruskim łaskom, jakimi próbowano go obdarzyć. Znakomitym 
przykładem niezmienności symp3.tii politycznych jest to, że bqdć\C prze
jazdem w Poczdamie, został zaproszony przez Fryderyka Wielkiego na 
osobiste spotkanie, podczas którego próhowano wpłynąć na z~1ianę jego 
upodobań politycznych, ale bez powodzenia. Inny przykład niezłomności 
republikańskiego ducha Henryka Florisa podaje Joanna Schopenhauer, 
która nie przypuszczała, że wkrótce połączy swe losy z tym człowie

kiem. Działo się to podczas blokady pruskiej Gdańska, pisze ona: 

• General R. .. , [Von Raumer - H.S.] komendant tej szczególnej wyprawy, kwate
ro\val w Oruni, u ojca jednego z najbardziej poważanych gdańskich kupców [An
drzeja Schopenhauera - H.S.], który po pracowitym życiu odpoczywał w swym 
dawnym wiejskim domku, w spokojnym odosobnieniu, w niezbyt oJleglej od mia
sta, milej miejscowości. Aby okazać wdzięczność za wprawdzie przymusowe, ale 
jednak gościnne przyjęcie, z którym się spotkał, polecił generał zapewnić synowi 
swojego gospodarza swobodny dowóz koniecznego dla koni furażu, którego nie
dostatku miasto zaczęło się już obawiać na dobre. 

- Dziękuję pruskiemu generałowi za jego uprzejmość, stajnia moja jest 
na razie dostatecznie zaopatrzona, a gdy się zapasy skończą, każę konie zabić. -
Tak brzmiała krótka i węzłowata odpowiedź, dana bez ogródki5. 

Jednakże bieg historii nie potoczył siG zgodnie z intencjami Henry-

5 J. Schopenhauer, op.cit., s. 151-152. 
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ka Florisa. W 1793 roku następuje zabór Gda11ska przez Prusy i znie
sienie a u tonomii miasta i jego wszelkich związków z Rzecząpospolitą. 

1 
Zajęcie Gdańska przez Prusy, poprzedzone jeszcze rozpaczliwą próhą beznadziejnej 
walki, spowodowało w mieście nastrój ogólnej żałoby. W spolecze1·1stwie zapano
wało przygnębienie . Ludność traktowała wojsko pruskie w sposób wyzywająco 

wrogi. Przyczyny były uzasadnio~1e. Przede wszystkim żywo pamiętano szykany 
z okresu międzyrozbiorowego 1772-179:3. Poza tym rniasto straciło swoje przywi
leje, z których korzystało pod panowaniem Polski. Miało być włączone do orga
nizmu państwowego rządzonego według zasad absolutystycznych. Dotychczasov1y 
szeroki samorząd i rozległe przywileje musiały ustąpić miejsca centralistycznej ad
ministracji pruskiej6. 

Dla Henryka Florisa Schopenhauera przelewa się kielich goryczy, 
zwija swój kupiecki kram, poświęcając ;naczną czc~ść majątku. Opusz
cza przyłączony do Prus Gdańsk, by wraz z rodziną osiąść w \VOl
nym Hamburgu. Kładzie szczególny nacisk na wykształcenie sy'na, dba, 
by przede wszystkim przyswoił sobie kulturę i języki różnych narodów 
i krajów. W ty-11 celu wywiózł syna do Francji, gdzie pozostavvił Artura 
na dwa lata u swych przyjaciół w Hawrze, efektem czego była znako
mita znajomość francuskiego. Arlur Schopenhauer już wtedy marzył 

o wykształceniu gimnazjalnym i karierze naukowej. Ojciec jednak chcąc, 
by syn stał się jego nast~pcą w interesach, proponuje Arturowi 
\Vielką pod.róż po całej Europie, pod ws runkiem, że zrzeknie się on 
ambicji naukowych na rzecz handlu. Młody Artur nie wahając się wie
le, wyjeżdża wraz z ojcem, najpierw do ziemi swych przodków ·- Ho
landii, później " do Anglii, gdzie przebywa aż dziewięć miesięcy ucząc 
się języka. Zimę z powrotem spędzają we Francji, są w Paryżu, Bor
deaux, Montpellier, Nimes, Marsylii, Tulonie, by wreszcie powrócić 

przez Lyon, Szwajcari~, Wiedei1, Drezno, Berlin do Hamb~rga. Zgodnie 
z umową mi~dzy ojcem a synem, Artur w pierwszych dniach roku 1805 
podjął naukę kupiectwa u senatora Jenischa w Hamburgu, będąc w cał

ko\vitej sprzeczności ze swym wewnętrznym upodobaniem. W kwietniu 
1805 roku Henryk Floris Schopenhauer umiera nagle w okolicznoś

ciach niezbyt jasnych, prawdopodobnie śmiercią samobójczą. Matka Jo
anna wraz z młodszą córką Adelą wyjeżdża do Weimaru. Henryk Floris 
pozostawił znaczny majątek, który pozwala rodzinie spędzić dalsze życie 
bez większych trosk ma lerialnych. 

Wi(;kszość majątku, w tym wszystko, co przypadło matce i siostrze, 
rodzina Schopenhauerów lokuje w domu handlowym w Gdańsku. Nie 
są to jednak dobre czasy na interesy, w 1819 roku nadchodzi hiobowa 
wieść o bankructwie. Niezależność materialna, którą tak bardzo cenił 
sobie filozof, jest zagrożona. I w tym momencie przydały się umiejęt

nosci kupieckie, które clzi~ki ojcu, a wbrew swej woli Artur Schopen
hauer sobie przyswoił. Istniał bowiem w gda11skim handlu zwyczaj, że 

s E. Cie~lak, Cz. Biernat, Dzieje Gdaiisk.a. Gdar'isk 1969, s. 310. 
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właściciele firmy układali się z wierzycielami, proponując zrzeczenie si<; 
przez nich wszelkich pretensji w zamian za zwrot części długu, tj. 
30 proc. gotówką Warunkiem było tylko to, by wszyscy wierzyciele do 
tego układu przystwili. O ile matka i siostra przyjmują warunki, to 
Schopenhauer odmawia, odcinając się tym samym od rodziny. Jednakże 
z handlowego punktu widzenia ma rację, albowiem po kilku lci.tach odzy
skuje całą należność. Nie~ależność materialna umożliwia mu niezależność 
intelektualną. 

Słów kilka trzeba jeszcze powiedzieć o matce filozofa, Joannie 
H. Schopenhauer. Wiąże ona swoje życie z dziewiętnaście lat starszym 
od siebie Henrykiem Florisem7

• Pod wzglqdem charakterologicznym jest 
jego przeciwieństwem. O ile IIenryk Floris był osob4 ponurą i milczą
cą, mającą jednakże nie,złomną wolę i wieliq energię w działaniu, to 
Joanna była osobą wesołą, nieco lekkomyśln:.1, żyjącą fantazją, zabawą, 

towarzystwem i nie dbającą specjalnie o praktyczną stronę życia. Jed
nakże od,maczała się inteligencją i wielką wyobraźnią twórczą, której 
efektem jest nutorst.wo szeregu powieści i wydanych wsponrnie11 .. Misła 
pov-.rab i czar kobiecy, dar przyciąg:mia do siebie osób o żywej umysło
wości. Jej salon w Weimarze, gdzie osi0dła po śmierci męża, był miej-

~ ~ 

scem skupiającym niemie:k~ elitę intclektualnq. Wystarczy wymienić 
nazwisko samego Goethego, który był stałym gościem w domu Joanny. 
Schop2nhauer, by uzmysłowić sobie r::. ng~ salonu matki filozofa, gdzie 
spotykali się romantycy i klasycy, n:1 czele ze starym Wiehndem. 

Jeśli próbować odgadnąć gene' J czne predyspozycje, jakie po rodzi
cach odziedz.iczył autor dzieb ŚvJiu,t jako wola i wyobrażenie, to na 
pewno duch ojc3, który wolność szczególnie miłował w swym życiu, 
zaowocował w świadomości filozofa, z wolności bowiem uczynił on 
pierwsz-1 zasadę swojej filozofii. Pesymizm, mizantropizm i ciągła ob
sesja prześladowcza mają także korzenie w ojcowskich genach. Nato
miast po matce odziedziczył Artur inteligencję, Iantazjq i wenę twór
czą. Nic dziwnego, że osobowość: Artura Schopenhc.1 u era nie mieściła si~ 
w przyciasnym kantorze kupieckim. W dwudziestym roku życia zaczy
na nadrabiać luki w wykształceniu klasycznym. Uczy się pilnie łaciny, 
której znajomość jest nieodzowna w owym czasie dla potencjalnego stu
denta. Jego zapał jest olbrzymi, w ciągu tlwóch lat nadrnbia braki 
i w 1809 roku zapisuje się na uniwersytet ,v Getyndze. Początkowo stu
diuje medycynę, by po roku przer.ieść si~ na filozofię. Jego pierwszy 
nauczyciel Gottlieb Ernst Schulze skłania go do szczegółowych studiów 
nad filozofią Kanta i Platona, a później ArystoL:le.:n i Spinozy. Wpływ 
Kanta i Plc.1Gl'l.l jrs,t szczególny w my~li Schopenhaue:·a. Chod,i on t cikże 

na wykłady z innych daeclzrn, proferując zwłaszcz1 pr:z.yrocloznc=tv1-

7 Sluh Henryka Flori:;a Scho:)c:ihauera i Joanny z Tro;ienerów odby ł s;ę 
6 V 178:1 r. w kościele Wszystkich Aniołów w Gdań~ku. Kościół ten spło!1ąl 3 E: 
1807 r. po..:c:zas oblGżcnia G<lańska pr1.ez wojs:u frc1ncusko-polskie. 
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stwo. Po dwóch latach studiów w Getyndze wyjeżdża do Berlina, mając 
list polecnjący Goethego. Tam uczęszcza na wykłady Fichtego i Schleier
machera, wobec których forrnułuje wid~ uwag krytycznych. Z Berlina 
udaje się do Drezna, stamtąd do Weimaru .. Matka jego w tym czasie 
nawiązuje romans z F. Gerstenbergkiem, Artur jest oburzony tą zdradą 
duchową matki wobec ojca. Po burzliwej awanturze wyjeżdża do spo-= 
kojnego miasteczka Rudolstc,dt, w którym kończy pracę doktorską, roz
poczętą • jeszcze w Berlinie. Praca ta o tytule Poczwórne źródło twier
dzeń o podstawie dostatecznej przynosi mu promocję doktorską w Je
nie 2 października 1813 roku. Jeszcze w tym samym roku ukazuje się 

ona w druku. W tym czasie, gdy pov/.caca do Weimaru, nawiązuje bliż
sze stosunki z Goethem, pud którego wpływem pisze rozprawę O wi
dzeniu i lcolorach, którą autor Fausta ocenia dość powściągliwie. Dla 
Schopenhauera nastają lata najbardziej płodne w jego życiu. Poznaw
szy filozofię indyjską, w maju 1814 roku przenosi się do Drezna. W tyni 
okres~e zrywa wszelkie więzy rodzinne, nie jest w stanie wybaczyć mat-' 
ce, że nie chce dla niego poświqcić Gerstenbergka. W Dreźnie żyjąc cał
kowicie samotnie, cały czas poświęca swemu głównemu dziełu ŚwiaL 
jako wola · i wyobrażenie. Po oddaniu dzieła do druku, które ukazuje 
si(: rok póź!!1iej ·nakładem Brookhausa, wyjeżdża do Włoch. Bawi w· We-
necji, nie spędza bynajmniej czasu na rozważaniach filozoficznych, prze
żywa tam rom;:ms z pewną damą. Schopenhauer, ten za,twćirdziały stary 
kawaler, wróg rodu kobiecego, nie stroni jednak od kobiet, flirtuje 
ciągle, co nie przeszkadza mu potwierdzać na każdym kroku negatyw
nej opinii o piękniejszej połowie światn. Bankructwo domu bankowego 
w Gdai1sku, w którym złożony był majątek matki i siostry Adeli, a tak
że część majątku, Żmusza go do powrotu i skłania do habilitowania 
się przy uniwersytecie w Berlinie. W 1820 roku cdbywa się kolokwium 
habilitacyjne, w którym uczestniczy Hegel, po ktćrym przyznano Scho
penhauerowi veniarn legendi, umożliwiające mu podjqcie wykładów ja
ko docentprivat w semestrze zimowym 1820/1821 na Uniwersytecie Ber
lińskim. 

W tym czasie gwiazdą pierwszej wielkości w filozofii na Uniwer-= 
sytecie Berlii1skim był Hegel. Nic dziwnego, że jego właśnie wykłady 
ściągały największe rzesze studentów. Filozofia Hegla była u szczytu 
świetności. W i elka jednak była również wiara Schopenhauera w po
tęgę swej myśli. Postanawia zmierzyć się z samym Heglem, wyznacza 
termin wykładów tego samego dnia i o tej samej godzinie, kiedy roz
poczyn~ wykłady mistrz pruskiej abstrakcji. Wynik tej nierównej walki 
nietrudno odgadnąć, sala wykładowa Hegla pęka od nadmiaru chciwych 
słuchaczy z napięciem śledzących zmagania „ducha świata", w drugiej 
zaś sali daremnie czeka uczniów rozgoryczony metafizyk woli. Nic dziw
nego, że po takiej konfrontacji wykbdy Schopenhauera nie trwały dłu
g:), musiał je v.;kiróLce przerwać z powcJu braku duchaczy. Ihielo, po 
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ktorym sic; tyle spodziewał, tak e nie przyniosło mu oczekiwanego pó„ 

v~qdzę.!!_ia. Upragniona sława omijała filozofa. Rozgoryczony opuszcza 

Berlin, wyjeżdża do Włoch, by tam szukać uznania. Nie znalazłszy go, 

oświadcza „że Niemcy są ze wszystkich narodów najgłupszym, ale głu

pocie swej zawdzięczają przynajmniej jedną przewagę nad innymi: brak 

religijności. Większej herezji nie można było powiedzieć. Dobrze my

ślący Niemcy odwrócili siq od Schopenhauera z niesmakiem" 8
• W roku 

1825 powraca do Berlina, gdzie mieszka do czasu, gdy wybucha w mieś-.. 

cie epidemia cholery, na którą umiera między innymi Hegel. Przera

żony tym faktem Schopenhauer w popłochu opuszcza Berlin i w 1831 ro

ku osiedla s~ę we Frankfurcie nad Menem. W tym mieście znalazł filo -: 

zof swą ostatnią przystań, z której niechętnie się ruszał. Pracował w sa

motności, z dala od ludzi. Jak podaje Kuno Fischer w doskonałej mo

nografii o Schopenhauerze, wiódł życie pustelnicze w domu pozbawio

nym prawie wszelkich przedmiotów9 . Jedyną istotą towarzyszącą mu 

był jego pies pudel, który zdaniem filozofa był wierniejszy i mądrzej

szy niż jakikolwiek człowiek. Nazwał go Atmą, co znaczyło w języku 

sanskrytu „dusza świata". Wydawał pieniądze na to, by malarze por

tretowali po kolei wszystkie psy, które żyły przy jego boku, nosząc 

zawsze to samo imię. Z portretów tych powstała niemała galeria, zdo

biąca ściany jego mieszkania. 

Pozostawmy może na boku dziwactwa zgorzkniałego samotnika, 

a zobaczmy, jak prezentuje się w tym czasie dorobek jego myśli. Nie 

zniechęcił go faklt, że jego główne dzieło Świat jako wola i wyobrażenie 

nie znalazło uznania wśród czytelników, a nakład w większości poszedł 

na przemiał. Na przekór temu w 1836 roku wydaje własnym sumptem 

pracę O woli w przyrodzie, w której udowadnia, że między jego me

tafizyką woli a najnowszymi odkryciami naukowymi istnieje ścisła ko

relacja. Radosnym akcentem w twórczości jest rozprawa O wolności 

ludzkiej woli, którą w 1838 roku posyła na konkurs ogłoszony przez 

Norweskie Towarzystwo Naukowe i uzyskuje wreszcie długo oczeki

wany sukces, zdobywa nagrodę. Co prawda w tym samym czasie posyła 

na podobny konkurs, tym razem ogłoszony przez Duńskie Towarzystwo 

Naukowe, pracę O podstawach moralności i choć była to jedyna praca, 

jaka wpłynęła na konkurs, organizatorzy dyskwalifikują ją. Schopen

hauer nie zraził się jednak tym faktem, publikuje dwie prace łącznie, 

wyposażając je w odpowiednie komentarze. Nie trzeba być zbytnio do

myślnym, by wyobrazić sobie, jaki był komentarz wobec sądu Duń

czyków. 
Schopen1nuer był człowiekiem, który niezłomnie wierzył w to, co 

czynił. Jego wiara w potqgq własnej myśli była tak wielka, że grani-

8 J. Garewicz, Schopenhauer. Warszawa 1970, s . 113. 

9 K. Fischer, op.cit., s. 73-74. 



czyła z pychą. ,1,t Massonius we \vstępie do polskiego przekładu dyser
tacji Schopenhauera tak to komentował: 

Skromność nie była cnotą Schopenhauera. Zresztą nie miał on do niej żadnej pre
tensji i nie tylko nie udawał, że ją posiada, ale mówił z całą otwartością, że jest 
ona „cnotą tych, którzy nie mają żadnej innej'' ... Wreszcie, jeteli skromność w sa
mej rzeczy jest cnotą, to jednak zważyć należy, że żaden człowiek nie posiada 
wszystkich cnót, i że brak tej właśnie można łatwo wybaczyt człowiekowi, który 
miał tak wielkie prawo do dumy 10. 

Myślę, że fakt owego braku skromności nie był winą, lecz wyra
zem wiary, bez której żadna praca filozoficzna jest niemożliwa. Dzięki 
tej wierze znękany niepowodzeniami filozof mógł dalej pracować nad 
ponownym wydaniem rozszerzonego o drugi tom dzieła Swiat jako wola 
i wyobrażenie, które ukazuje siG w roku 1843. Wiara ta umożliwia 
Schopenhauerowi pracę nad ostatnią książką Parerga i paralipomena, 
która ukazuje się w listopadzie 1851 roku w Berlinie. Wydanie jej jest 
dla Artura Schopenhauera wydarzeniem przełomowym, otwiera ona no
wą epOik.G w żydu filozofa, ro2ibija wreszcie zaklęty krąg milczenia. Re·
cepcja dzieła jest natychmiastowa, pojawia się seria recenzji przyno
szących autorowi rozgłos i uznanie. Filozofia Schopenhauera urasta w 
oczach krytyki do rangi filozofii europejskiej. Od tej chwili sława roś
nie niczym śnieżna kula rzucona na zbocze góry. W 1855 roku fakultet 
filozofii w Lipsku ogłasza konkurs na rozprawę, której celem ma być 
zreferowanie i krytyka zasad filozofii Schopenhauera. Wrocław był 
pierwszym uniwersytetem, na którym nauka Schopenhauera jest przed
miotem wykładów, podobnie dzieje się w uniwersytecie w Bonn. Wo
kół samotnika z Frankfurtu zaczynają się gromadzić ludzie odd~ni jego 
filozofii. Znajduje on pod koniec życia wiernych wyznawców i ener
gicznych propagatorów jego myśli. 

Jesień życia Schopenhauera jest dla niego tą radosną chwilą, w któ
rej zbiera owoce pracy i cieszy się nimi szczerze. Ze zdziwaczałego sa
motnika staje się człowiekiem pogodnym, chętnie przestającym z przy
jaciółmi. Ostatnie lata życia były dla niego najszczęśliwsze. 

Umiera 21 sierpnia 1860 roku w całkowitym spokoju, że: ,,Chwila, 
w której już nic nie poprawię, niedaleka, chwila, z którą rozpocznie się 
dopiero okres właściwej mej działalności, chwila, o której myślę z ucie
chą, że długa będzie" 11 • 

Od świata wyobrażeń do świata woli 

Myśl Schopenhauera jest w pewnym wymiarze kontynuacją filo-

10 M. Massonius , Wstęp [do] A. Schopenhauer, Poczwórne źródło twierdzenia 
o podstawie dostatecznej. Warswwa 1904, s. VII-VIII. 

11 A. Schopenhauer, op.cit., s. XI. 
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zofii Kanta. W mniemaniu autora dzieła Świat jako wola i wyobrażenie 
filozofia kantowska jest pułapem · ludzkich możliwości intelektu1lnych. 
Gdański myśliciel pisał między innymi o Kancie, że jest to człowiek, 

„którego głęboką mądrość z podziwem szanuję, któremu · zawdzięczam 
tak wiele i tyle wielkiego, że duch· jĆgo mógłby przemówić do mnie 
słow_ami Homera: Słowa n~oje zdjęły ci z oczu zasłonę" : 2 • Konieczne 
jest przeto, by kilka zdań powiedzieć o filozofii Kanta, która tak zain
spirowała myśl Schopenhauera. 

Kant w swej teorii poznania zakłada, że całokształt ludzkiego po
znania, które dociera do podrniotu poznawczego w postaci~ materiału 
wrażeniowego dostarczaneg~ nam przez zmysły, jest przepuszczany 
przez filtr subiektywnych kategorii znajdujących się w strukturze ludz
kiej zmysłowości. Te subiektyw~e kategorie, które Kant nazywa kate1-
goriami apriorycznymi, są nierozerwalme związane z człowiekiem jak? 
podmiotem poznania. Są one niczym okulary na oczach ludzkiego ro
zumu, przez które spostrzegamy świat, są to jednak okulary, których 
zdjąć nie można, ponieważ tylko przez pryzmat tych okularów rysuje 
się nam obraz świata. Innej drogi nie ma. Takimi apriorycznymi kate
goriami są u Kanta czas i przestrze11. To, że czas i przestrzeń są aprio
ryczną strukturą zmysłowości tkwiącą w subiekcie, a nie są · przedmio
tami empirycznych spostrzeże11, wynika z tego, że czas i przestrzeń są 
warunkami wszelkiego empirycznego spostrzegania. Ponieważ każde do
świadczenie mus{ przebiegać w czasie i prz~strzeni, st2.d doświ~dczenie 
czasu i przestrzeni jest pierwotniejsze aniżeli wszelkie doświadczenie. 

Następnie czas i przestrzeń jest wyobrażeniem koniecznym, które każdy 
posiada, natomiast żadne doświadczenie nie jest takim wyobrażeniem 
koniecznym, bo możemy o nim po prostu nie wiedzieć. Konsekwencją 
tak rozumianego poznania będzie to, że podmiot poznania w filozofii 
Kanta przestaje być biernym receptorem poznawczym, lecz staje się 

czynnym współkreatorem poznania. Posiada on bowiem subiektywne ka
tegorie czasu i przestrzem, przez sito których przeciekają wszystkie 
fakty poznawcze o tym świecie, i które niczym suplement wnoszone są 
do każdego aktu poznawczego przez człowieka. Fakt vnbogacenia każ
dego aktu poznawczego kategoriami subiektywnymi czasu i prze2tr~eni 
przez podmiot poznania ma kolosalne konsekwencje epistemologiczne. 
Znaczy to, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do świata samego w sobie, 
lecz jesteśmy skazani na przebywanie w sferze zjawisk, które są kore
latem wrażeń subiektywnie zdeforrnowany~h , przez kategoi:ie czafiu 
i przestrzeni, a nie będące, tym samym, tożsame z owym światem. 

Swiat sam w sobie, który jest źródłem naszych zjawisk, staje ~ię świa
tem nieznanym, Kant mówi, że istnieje on obiektywnie sam w sobie 
poza czasem i przestrzenią, istnieje jako noumen na zawsze dla czło-

12 Ibidem, s. 113. 
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wieka niewidzialny. Człowiek nie jest· w stahie wykroczyć poza mar
gines własnej subiektywności, nie może na siebie patrzeć z boku, · by 
dostrzec swój własny udział w ujęciu rzeczy, ,.ponieważ, pęta subiekty
wizmu są n,crozerwalne. Na zawsze uwięziony jest on przeto w kafta
nie fenomenalizmu. Ś\viat jawiący się człowiekowi, jawi się jaką jego 
wyobrażenie. Skoro świat ~taje się wyobrażeniem człowieka, to tym 
samym - 7..auważa Gare\v icz - Kant odrzuca pytanie 

czym jest i jaki jest świat s:m w sobie, vvażny dla niego był jedynie świat, jaki 
jawi siG podmiotowi poznającemu, ściślej biorąc inter-eooWalo · go_ przede wszystkim 
wyjf,śni~n:e " porządku fizycznego i · moralnego, .. jc1ki1:Q ten świat podlega. Idea 
stwórcy jako bytu po.La św'iatem została w t'en spo.:;ób w filozofii definitywnie 
wyeliminowana, u ratow~na ~ostała nato;nia3t inna mysl zawarta w idei kreacji: 
odpowicdtialność podmiotu za świat przez niego 1 stwor~~ny. Umysł narzuca właś
nie prawa światli, w klórym - w porząd~u faktów - sam siebie jako podmiot 
indywidu;lny odnajduje 18• ~ ~ 

Schopenhauer - \\i kantowskim rozwiązaniu aprioryczności form 
cznsu i przestn.eni, Jak też prz:yczynowości, w rozróżnieni~ ś1,,vis.ta nou
menalnego i zj:1wiskowego i wskazaniu, że punktem ich styku jest 
wyłącznie umysł ,- znajduJe drogowskaz do odnalezienia własnej drogi 
filozoficznego myślenia. Albowiem Schopenhauer podobnie jak Kant 
przyjmuje, że kategoria przyczyno\vości, wrn z przestrzenią i czasem, 
jest form4 aprioryczm1, 1 stąd ludzkie poznanie egzystować będzie tylko 
w świecie zjawiskowym Lecz o ile Kant nie widział przejścia między 
światem fenomenalnym a światem obiektywnych . rzeczy samych w so
bie, to takie przeJ.ście '\\ iclziec bqdzie · Schcpenhnuer. Zobaczymy, gdzie 
koiiczy się myśl Kanta „ a rozpoczyna siG lli.N.:a filozofia Schopenhauera. 

Trzeba się zgodzić, że odchodzi on ocl Kanta w określeniu przed
miotu metafizyki. O ile dla filozofa z Królewca metafizyka była wiedzą 
o warunknch wszelkiego możl1v;ego dośw1~dcznnia przez spekulatywny 
rozum drogą jedy~1ie r.prioryczną,' to dla Schcpenhauera była to główna 

~ słabość „ poglądów : Kanta. Schopenhauer dostrzega · jedyne wyjście~ w 
uzdrowieniu metafizyki poprzez oparcie jej na dośvnadczeniu. Wiedza ma 
być nie aprioryczna, lecz aposterioryczna. Doświndczenie jednakże rozu
mie on dwuznacznie, zgodnie z. duchem Lockowslrnn, jest nim zarówno 
doświadczemc zevmqtrznc, jak i doświadczenie · wewnGtrzne. Obydwa 
typy doświadc.zenia claji wiedz~ h~zpo:~~Ldni·1, uwarunkowaną przez pod
miot. Doświadczenie zcwnqtu11e odsłania ~wiat, który jawi siq umy
słowi poznającemu Juko jego własne, wyobrażc,,rne. Poza ,vyobrażernem 
świat nie istnieje. \Vrażeuin dane w doświadczeniu zewn~trznym są 
tylko surowcem, z którego umysł kształtuje wynbrnżenin. Pisnł on 

Tak wiqc, umysł mu~i sobie dopiero stworzyć świat przedmiotowy, świat ten zaś 
nie może, już napnóJ gotowy. wejść do gloYvy przez zmysły i ol\:vory ich narzą
dńw. ;:mysly nie dostnrczaj,1 niczego wiqccj ponad surowe tworzywo, które dopiero 

1s J. Garewicz, op.cit., s. 28. 
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rozsądek przerabia na przedmiotowt'! pojmowanie prawidłowo un~dzoncgo św i ata 

c1elesnego1'. 

Wszelkie wyobrażenie świata dane w akcie pozna\vczym ma z-Zlwszc 
strukturG dwubiegunową, jest relacją, jaka zachodzi między podmiotem 
n prrzedmio1tem. ,,Być podmiotem znaczy mieć przodmiot, a być przcd
mtotem znJ.1czy być poznanym przez po<lmiot"i 5

_ Każde poz1nanie zc
wrn~trzne musi zawierać tę tożsamość podmiotowo-przedmiotową, ina
czej staje się niedorzeczne, tak jak niedorzeczny, zdaniem Schopen
hauera, jest spór między realizmem a idealizmem w kwestii, co jest 
pierwotne w akcie poznawczym: podmiot czy też przedmiot. Jakie są 

cechy tych dwóch członów wyobrażenia konstytuującego obraz świata? 

J. Tuczyński tak o tym sądził: 

Podmiot jest nosicielem świata, warunkiem w~zelkich zjawisk, wszelkiego przed
miotu [ ... ] Formą przedmiotu jest przestrzeń i czas, a przez. to wielość. Podmiot 
nie leży w czasie i przestrzeni, nie do.tyczą go relacje wielości ani jedno~ci13 • 

Powstaje więc problem, jak tedy dokonuje się relacja przedmiotu do 
podmiotu? Czy jest jakaś szansa wykroczenia poz.a świat zjawisk danych 
nam w wyobrażeniach? Czy też na zawsze pozostaniemy tylko przy zju
wiskach jako odbiciach zewnętrznych stron rzeczy? Czy nigdy nie prze
niknie:n.1y do wnętrza świata noumenów, tak jak sądził Kant. Schopen
hauer, akcentując drugi sens doświadczenia wewnQtrzinego własnego „ja'', 
Vl·ierzy w ,to, że uchwydł tę szans<: przekroczenia świata zjawiskowego, 
k tórej nie dostrzegł Karnt. Człowiek sam jako byt poznający jest jednc
czefoie tym przedmiotem poznania, jest jednocześnie tą rzeczą samą 

w sobie, tym noumenem kantowskim. I choć nie mn możliwofoi wnik
ni~cia w rzecz sarną w sobie w sposób ze\vnQtrzny, to jednak można 
do niej dotrzeć poprzez doświadczenie wewnętrzne, poprzez ludzką sa
mowiedz(;. Samowiedza zaś wskazuje nam, że jesteśmy wolą, ,,poznanie 
występuje wyłącznie i tylko jako wola" 11

• Podmiot poznaje siebie sa

mego, zdaniem Schopenhauera, nie jako poznającego, ale jako chcące
go. Sam podmiot poznania określonego „ja" nie może być wyobraże

niem, jak wszystkie pozostałe rzeczy, albowiem sam stanowi konieczny 
korelat wszystkich wyobraże11, ich warunek. Jest tym, o czym mówi 

jedno ze zdali Upaniszad: 

Samo niewidzialne - widzi wszystko, samo nie:;lyszalne - slys:iy wszystko, sarno 
ntepoznawalne - pomaje wszystko, samo niepojmowalne - pojmuje wszystko. 
Po za niem nie masz istoty widzącej, .slysz,\cej, poznaj,1cej, pojmującej 18 . 
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Wola dana jest samowiedzy bezpośrednio , a jej uprzedmiotowic-

lł A. Schopenhauer, op.cit .. s. 62. 
15 Ibidem, s. 171. 
1• J. Tuczy1'1ski, Schopenhauer a Mlocla Poiska. GJailsk 1987, s. 32. 
17 A. Schopenhauer, op.cit .. s. 170. 
1s Ibidem, s. 170. 



niem jest nasze ci,do i świat, 0113 właśnie jest kluczem do bram praw
dy, w którą kryje siq tajemnica istoty rzeczy wszystkich pozostałych 
zjawisk. Wola i nasze ci3ło jako akt i działanie są toż.same, ale dane 
nam w podv,,·ójnym wymiarze, raz bezpośrednio w samowiedzy, w do
świadczeniu wewnętrznym jako chcenie, a drugi raz w umyśle jako 
wyobrażenie. 

Wola jest poznaniem a priori ciała, • ciało poznaniem a posteriori \Voli, stąd moje 
ciało i wola są jednym, bo moje ciało jest uprzedmiotowieniem woli, i moje ciało 
jest bezpośrednim wyobrażeniem. Dzięki tak działającej tożsamości \VOli i ciała, 
ciała i świata, którym jest każdy człowiek pojęty jako mikrokosmos, możliwa jest 
wzajemna relacja przedmiotu i podmiotu, relacja rotująca na dwóch drogach: od 
umysłu, w którym ugruntowane są aprioryczne formy cza,su, przestrzeni i przy
czynowości, i od ciała, które tkwi w continuum życia, zdeterminowanego zasadą 
przyczynowości 11. 

A więc „ tożsamość podmiotu chcącego z podmiotem poznającym, 

która ma swój styk w naszym wewnętrznym «ja», gdyż «ja» zawiera 
w SQ\bie oba te ogniwa, jest węzłem świata { ... ] jest tym cudem po 
prostu20• Wola staje się osnową natury, gdyż ja sam jestem jej częścią, 
a część nie może być różna w is.tode od całości, którą twoQ"zy. Wola 
staje się tą ukrytą istotą rzeczy, która w poznaniu zewnętrznym kryla 
się za tarczą zjawisk danych nam w wyobrażeniu. Swiat, który do tej 
pory był tylko wyobrażeniem staje się także i wolą. I właśnie wola 
jest tą ukrytą, prawdziwą naturą świata, do której docieramy poprzez 
doznanie naszej własnej wewnętrznej istoty jawiącej się nam jako wo
la. W nas samych znajdujemy ten od dawna poszukiwany klucz do za
klętej krainy rzeczy samych w sobie, świata noumenów, który zdaniem 
Kanta jest światem dla nas niedostępnym, a który u Schopenhauera 
jest wolą. Ona właśnie jest przyczyną ws1~lkich zjawisk, sił działają
r.vch w przyrodzie, jest sprężyną wywo1ującą wszelkie dzianie 

I 
si~, choć 

sama jest ukryita. Schopenhauer .pisał: 

Nie lepiej byłoby z naszem pojmowaniem ruchów i postępków zwierząt i ludzi: 
i te widzielibyśmy jako wywoływane przez przyczyny (powody) w sposób nieobja
śnialny, gdybyśmy przy tern nie mieli dostępu do zrozumienia wnętrza zjawiska. 
Wiemy, mianowicie z własnego na sobie doświadczenia, że to wnętrze zjawiska 
jest aktem woli, wywoływanym przez powód, który polega na samym wyobraże
niu. Oddziaływanie powodu poznajemy nie tylko od zewnątrz a stąd pośrednio, jak 
się ;to dzieje z '\\.-szelkimi innymi przyczynami, a.le jednocześnie i od wewnątrz, cał
kiem bez.pośrednio, a więc w całym jego sposobie działania. Tutaj, stojąc jedno
cześnie za kulisami, dowiadujemy się tajem:1icy, wew.nętrznie, istotnie, w jaki spo
sób ,przyczyna wywołuje skutek [ ... ]. Takie rozumienie jest podwaliną całej mej 
metafiz.yki•1• ,,,:4, 

Swiat Schopenhauera ma wi(:c podwójne oblicze, zewnętrzne i we-

19 J. Tuc.zyński, op.cit., s. 32-33. 
20 A. Schopenhauer, op.cit., !. 173. 
11 Ibidem, s. 174-17 5. 
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· wnętrzne, zewnętrznie dany nam jest w sposób zjc1wiskowy w wyohro.
żeniu, wewnętrznie zaś docieramy· do niego wysiłkiem introspl.:kĆji, która 
prowadzi nas do jego istoty jawiącej się j3.ko wal.a. Poza wolą nic · jec1-
nak nie istnieje, nie można· jej okr.cślić z z2\1,.--nątrz, określanie woli jest 
tylko możliwe jako samookreślenie. ' Samookrf'ślenie woli staje się z·Jś 
faktem wówczas, gdy nabiera ona cech indywidualnych. Najwi~kszą 

wolność bezwzględną ·posiada wola w momencie wyboru, lecz każdy 

wybór tę wolność niweczy. Wola, która wciela się w da-ny przedmiot, 
tym samym poddaje sic1 prawom, które tym przedmiotem rządzą. Ko
·nieczność ~ jako przeciwieństwo · wolności staje się woJnośct immanent-
nym tworzywem,.: oczy\viście w- Schopenh_aucrowskim rozumowaniu. Al
bowiem istotą woli jest jej samookreślemc, natomiast każde określenie 
to jednocześnie poddanie się władzy konieczności. 

Metafizyka woli wyłaniajqca się z wn~trza ducho\vego Schopen
hauera odsłania nam obraz, jak siq wyraził F. Paulsen, ,,człowieka 

o dwóch duszach", który przekracza dualizm, Kanta „w prawie wł~snej 
duszy"22 • _To Sch9penhauer właś!1ie „zoczął szukać f~rtk!, której może 
Kant nie zauważył, a która może przecież istnieje"~:]: Bo j1k1kolwiek by 
był ustrój świa_ta samego w sobie - jedno wiemy z pewnością:, szcze
lina, która przełamuje śwJa„t, ~usi również przechodzić przez nasze ser
ce, i czymkolwiek by świat był w swej istocie, my sami jesteśmy i po
zostarniemy cząstką tej jego istoty. Tak więc zhliżymy się I do niej naj-

1 

bardziej, gdy zarzuciws7:y bndanie świata za pomocą doświadczenia 

i r·ozsądku, wejdziemy głęboko w siebie, ·rby zapytać siebie samych, c? 
też w na_s. jest najgłębszego i naj_isto\niej9zego? A to -:- choci:::.~by tylko 
symbolicznie i obrazowo - będzie niewątpliwie najbliższe rdzeniowi 
świata, jak to ładnie wyraził Th . • Lessing_2·1. A wi(~C droga do poz,nania 
świata prowadzi u Schopenha1.,1era· przez wrn~trze człowieka. Na tej 
właśnie drodże spotykamy wol~ jako jc1dro 11as samych, a. tym samym 
jądro świata. Wola jest rzeczą samą w sobie i to jest pierwsze znacze
nie woli u Schopenhauera. Poznajemy j,1 ·wpierw „jako istotę nas sa
mych, następnie przez pe t _ analogiam - jako istotę innych stworzeń, 
a w końcu i-nartwej p·rzyrody"25 . Wola ta nie jest niestety rozsądna, 
działająca Świadomie;_ widać tQ !1ajlepiej po JCJ dziele, po Świecie, który 
jest zdecydowanie zły, o czym świadczy bolesna egzystencja człowieka. 
Schopenhauer nadaje tu woli drugie znaczenie. Staje się ona swoistą 

prasiłą, energią, popędem, żądzą życia i zarazem jakby entelechią 

wszystkiego, co istnieje. Jak' to wielokrotnie p~wtarzał bohater naszej 
rozprawy: ,,Wola jest władcą świata". 

. .. ~ 

! 2 F.-·Paulsen, A. Sch.openhal,l.er, 'Hamlet, Mephistoµheles, 3 Aufsći.tze zur Na-

turgeschicht des Pessimismus. Berlin 1900, s. 48. 
n Ibidem, s. 14. 
24 Th. Lessing, Schopenhauer, Wagner, Nietzsche. Munchen 1906, s. 48. 
!S A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung_ Lipsk 1859, s. 18. 
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Po tym skrótowym zarysowaniu problematyki metafizycznej 
u Schopenhauera, w której świat był violą i wyobrażeniem człowieka, 
zbadajmy może teraz, jak się ma wola do wolności. 

Wolność czy niewola 

Zacznijmy moze od tego, co Schopenhauer rozumie przez samo po
jęc1e wolności, czymże jest wolność dla niego. Wolność rozumie w sen-

,. l , 

sie negatywnym, tzn. jnko brak przeszkód, ograniczeń, sił, które wolność 
krępują. Przeszkody te mogą mieć różną naturę, mogą .być o charak
terze materialnym, patologicznym lub moralnym. W zależności od ro

dzaju tych ograniczeń, różne są rodzaje wolności, w tym wypadku trzy: 
wolność fizyczna, intelektualna i moralna. 

Wolność fizyczm istnieje wtedy, gdy brak jest przeszkód material
~1ych wszelkiego rodzaju. Powtarzamy często: wolna . przestrzeń, wolne 
miejsce, wolna droga, wolny wstęp. Nawet takie zwro~y, jak wolne 
mieszkanie, wolna prasa, wolny stan lub wolna miłość są znakami sy
tuacji, gdzie brak jest przeszkód, by rzeczy te miały rację bytu. 

Najc~ęściej jedn;k pojęcie wolności występuje w naszym myśleniu jako orzecze

nie istot zwierzęcych, których właściwością jest to, że ich ruchy mają źródło w ich 
woli: są samowolne, dzięki temu nazywamy je wolnymi wtedy, gdy ich nie unie
możliwia żadna materialna przeszkoda16• 

Znaczenie wolności fizycznej, powie Schopenhauer, odnÓsi się tylko 
do możności, tj. właśnie do braku fizycznych przeszkód w czynnościach 
danej osoby iub zwierzęcia. Stąd mówimy: ,,wolny jak ptak w powie
trzu, jak zwierzyna w lesie". Ciekawostką je.st to, że wolność politycz

ną Schopenhauer także zak:za do wolności fizycznej, pisał on: 
• I 

Nazywamy wolnym także cały naród i rozumiemy przez to, że rządzą nim tylko 
na podstawie praw, które sam sobie dał: albowiem wówczas idzie we , wszystkim 

tylko za swoją własną wolą. (s. 98) 

Wolność intelektualna to wolność, która zdaniem Schopenhauera 
najbardziej jest spokrewniona z wolnością_ fizyczną. Ponieważ tu także 
mamy do czynienia z pewnym rodzajem przeszkód, które mącą zdol
ność reagowania danego osobnika na świat zewnętrzny. Jednak o ile 
w wypadku wolności fizycznej przeszkody miały wymiar zewnętrzny, 

to w wolności intelektualnej tkwią one również w samym osobniku, 

w jego intelekcie. Schopenhauer tak to formułował: 
. ' 

Wówczas jest człowiek intelektualnie wolny, tzn. jego działanie jest czystym wy-

26 A. Schopenhauer, O wolności Ludzkiej woli. Warszawa 1908, s. 97. Wszystkie 
da1szc cytaty w tekście pochodzą z tej pracy. W nawiasie podany jest numer 
strony. 
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nikiem reago\vania jego woli na pobudki,które się roztacz.aj,1 w śv;iccie ze,vnętrz
nym przed nim tak samo. jak przed ws7,ystkimi innymi ludźmi. (s. 206) 

Schopenhauerowi chodzi tu o to, że człowiek musi być normalny, 
jeśli można użyć tego podejrzanego określenia. Albowiem intelekt jako 
organ poznawczy jest tu swoistym medium, ponieważ pośredniczy mią
dzy różnymi pobudkami działającymi na człowieka z realnego świata 
zewnętrznego a wolą stanowiącą :rdzeń człowieka. Intelekt jako medium 
może fałszować przekaz pobudek między światem a wolc1 ludzką, stąd 
niebezpieczeóstwo zagrożenia wolności intelektualnej. Owo zalałszowa
nie, zdaniem Schopenhauera, m1. dwa źródła. Pierwsze to to, które 
wynika z czasowego lub stałego zakłócenia samej pracy intelektu. Oso
ba chora psychicznie, znajdująca się w obłGdzie, w malignie alkoholo
wej lub narkotycznej nie ma pełnej świadomości własnych czynów, nie 
posiada tym samym wolności intelektualnej. Drugi rodzaj zafałszowania 
wynika z niewłaściwego odczytania przez intelekt-medium intencji sygna
łów odbieranych z zewnętrznego świata. Tak będzie w wypadkach mi
mowolnych pomyłek, np. podanie choremu innego lekarstwa, które nie 
jesit dla niego lekiem, leoz 1trucizną, albo ż,ona .zdziclająca lisitonosza W3.ł
ldem, ponieważ wzięła go za wiarołomnego męża. W tym wypadku tak
że mamy do czynienia z zafałszowaniem pobudek, stąd odpowiedzialność 
za czyn jest ograniczona, co nie zna.czy, że nie należy winić żony, gdy 
znęca się nad mężem nar,zędziem w żGdnym wypadku do tego nie prze
znaczonym. 

Najważniejszym jednak rodzajem wolno.<Jci jest wolność moralm. 
Oprócz przeszkód natury fizycznej czy też defektywnego działania inte
lektu-medium istnieją również pobudki wstrzymujące działanie, które 
zdaniem w·i~kszości, zależne są od podmiotu działaj~lcego. Zależne w tym 
sensie, że mogą wstrzymywać dane działanie, np. groźba, przyrzeczenie 
lub potencjalne niebezpieczeństwo, lecz nie muszą. Właśnie czy nie 
muszą? Czy człowiek jest naprawdę wolny? Czy sama wola jest wolna? 
Czy samo chcenie jest wolne? Te pytania i inne są punktem wyjścia 

• autora O wolności ludzkiej woli. Pierwotne pojęcie wolności nie jest toż
same z chceniem, powie Schopenhauer, bo wolny to znaczy zgodny 
z własną wolą. Pytając teraz, czy wola jest wolna, pytamy, czy wola 
jest zgodna z samą sobą. Odczuwamy wolność, kiedy mamy poczucie, 
że jesrt:eśmy wolni, gdy możemy robić to, co chcemy. Jednakże konklu
duje dalej Schopenhauer: ,,jeśli człowiek chce, to zawsze chce czegoś: 

akt jego woli zwraca się każdym razem ku jakiemuś przedmiotowi i da
je się pomyśleć tylko w odniesieniu do tego przedmiotu'' (s. 108). A więc 
ów akt woli powstaje pod wpływem czegoś, co należy do świadomości 
innych rzeczy, co jest przedmiotem poznawczym. I ten właśnie przed
miot nazywa Schopenhauer pobudką, staje się on treścią aktu woli, 
dzięki temu, że akt woli zwraca się ku niemu w celu wywołania zmia
ny. Stąd nasze chcenie jest pozornie tylko nie zdeterminowane, tak na-

56 



prawdq, zauważa Schopenhauer, każde działanie n1Q swoją przyczyrn~, 
która jest mniej lub hardziej zamaskowana. Dlatego powie nasz filozof, 
że nic ma czystej wolności chcenia, jest ono zawsze zdeterminowane 
różnymi pobudkami. Wolność jako stan czystej samowoli nieuwarunko
wanej żadnymi koniecznościami to mistyfikacja nierozga:rnię;tego rozu
mu. Schopenhauer ilustruje to złudzenie: 

W razie takiego kolejnego przedstawiania sobie pobudek różnych i wz.ajemnie :,'.ę 
wyk.luczającyc.:h, - gdy się zarazem stale odzywa owo wev.,nętrzne; mogę robić, 
co chcę, - wola obraca się niejako jak chorągiewka na dachu, o~adi.ona na dobrze 
naoliwionych zawiasach. przy niestałym wietrze, i ZVvTaca si~ natychmiast w kie
runku każdej pobudki, którą wyobraźnia stawia jej przed oczy, i kolejno w kie
runku wszystkich takich - możliwych pobudek, a przy każdej człowiek myśli, te 
może jej chcieć, a więc ustalić chorągiewkę na tym właśnie punkcie. A jest to 
tylko złudzenie. (s. 141-142) 

Dotychczasowym błędem w rozumieniu zjawiska wolności było to, 
że przecivvstawiano wolę przyczynowości. Uw1ażano hO\Viem, powiada 
Schopenhauer, że gdzie było miejsce na wolność, to nie było miejsca 
dla przyczynowości i odwrotnie, gdy uznawano istnienie przyczynowości, 
nie było miejsca na wolność. Schopenhauer tę dyzjunkcję uważa· za 
nieporozumienie. Uważa, że gdziekolwiek istnieje przyczynowość, jest 
także miejsce na wolę, jak też żadna wola nie jest czynna bez przy
czynowości. Stąd wola jest u niego zawsze skorelowana ze zjawiskami 
przyczynowo uwarunkowanymi. Nie wierzy w to, by mogła istnieć wol
na wola, niczym nie uwarunkowana. Pis:ze: ,,Gdybyśmy przejęli wolność 
woli, to każda ludzka czynność byłaby cudem nie dającym się wytłu
maczyć - skutkiem bez przyczyny" (s. 145). 

Z drugiej st.rany wola ma też swe uwarunkowania, zdaniem Scho
penhauera, w niezmiennym charakterze ludzkim. Albowiem według nie
go człowiek przychodzi na świat z własną, indywidualną naturą, której 
nie jest w stanie zmienić. Gdybyśmy dokonnli inwersacji słynnego zda
nia ·egzystencjalistów, że egzystencja wyprzedza esencję w życiu czło
wieka, to Schopenhauer będzie twierdzi odwrotnie, że esencja wy
przedza egzystencję. Człowiek pojawia się na tym świecie już uformo
wany, jego „charakter indywidualny jest uwarunkowany [ ... ] jest dzie
łem samej przyrody" (s. 153). Uważa, że skoro każda egzystencja ma 
swoją istotę, to tym samym wszelkie działania z niej właśnie _wypły
wa,ją. Poniższa cy:ta ta jest ilustracją tej tezy: 

Gdyż wszystko, co jest, musi posiadać istotną i właściwą sobie naturę, dzięki któ
rej jest tym, czym jest, której się nigdy nie wyzbywa, a której objawy są wy
wołane przyczynami z koniecznością; gdy tymczasem sama ta natura nie jest by
najmniej dziełem owych przyczyn, ani też nie daje się przez nie odmienić. 
A wszystko to tyczy się człowieka i jego woli ,v równej mierze, jak wszystkich in
nych istot w przyrodzie. - Dodaje dalej: - Oczekiwać WiE!C, ie ten sam człowiek, 
spowodowany tą samą rzeczą, postąpi raz tak, zaś innym razem zupełnie inaczej, 
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byłoby tym samym, co oczekiwać, że to samo drzewo, które tego lata zrodziło wiś

nie, w następnym zrodzi gruszki. (s. 159) 

Rozumuje on bowiem następująco: 

Biorąc rzecz ściśle widzimy, że wolność woli oznacza „Existentian" bez „Essentia", 

a to znaczy, że coś jest, a mimo to jest zarazem niczym, co znowu znaczy, że nie 

jest, a to jest sprzecznością. (s. 159) 

Splecenie woli z jednej strony z przyczynowo~c1ą, a z drugiej, uza

leżnienie jej od natury człowieka, powoduje, że v1olność ludzka u Scho

penhauera zamknięta zostaje w podv~ójnym więzieniu, z którego nie ma 

wyjścia. Konsekwencją takiego stanowiska jest wulgarny determinizm, 

przekreślający jakąkolwiek nadzieję na własne samostanowienie. Czło

wiek jest więźniem swojego charakteru i miotany jest przez ślepe 

siły natury, ktćre wyznaczają mu scenariusz do odegrani8. w życiu ..;, 

najdrobniejszych szczegółach. Zobaczmy jak to wyraził Schopenhauer: . \, 

I 

Czy wobec tego, że charakter danego człowieka pozo;-.;taje stale niezmienny, a z dru-

giej, że cllowiek ten musiał doświadczać działania okoliczności, k:óre zostały okre

ślone przez zewnętrzne przyczyny z konieczno:5cią i aż do najdrobniejszych zgoła 

szczegółów·; zaś przyczyny te następują stale z niezłomną koniecznością, a łańcuch 
ich, złożony wyłącznie z ogniw tak samo koniecznych bieg.nie aż w nieskończoność, 

czy wobec tego bieg życia, przebyty przez danego człowieka. mógł był wyp~ść ina; 

czej, niż wypadł, w czymkolwiek bądź, choćby nawet w rzeczy najdrobniejszej, 

w jednym zajściu, w jednej scenie? - Nie! brzmi odpowiedź konsekwentna i traf

na. (s. 161-162) 

Wolność po takim wyznaniu staje się iluzją, którą karmi się czło-; 

wiek. Wyznawcy wolnej woli~ to iluzjoniści, mógłby powiedzieć nasz 

gdański myśliciel. 

Jednakże zauważmy, że skoro wolna wola u człowieka staje się ko

niecznością uwarunko'..v1rną naturą , człowieka i przyczynowością zjawisk, 

to jak wówcz3s będzie z odpowiedzialnością moralną człowieka za jego 

po.::,tępowanie. Schopenhauer szuka uzasadnienia dla odpowiedzialności 

nie _ w czynach, albowiem w tym rozumieniu nie człowiek jest ich auto~ 

rem, lecz okoliczności, ~tóre je zrodziły, ale w charak~erze ludzkim. 

I w tym wypadku m2my do c?ynienia z aktem zgoła monstrualnej nie

konsekwencji. Z jednej strony. Schopenhauer twierdzi, że każdy czło

wiek wkracza· na świat jakby w skrojonyn{ garniturze swoistych dla 

siebie przypadłości, który jest niczym szata Dejaniry, czyli nie do zd1r

cia, a z drugiej strony człowiek jest winny temu, jaki jest, jest jakby 

skażony grzechem pierworodnym. Pisze on: 

W tym, w czym tkwi wina, musi także tkwić odpowiedzialność: a ponieważ tylko 

ona, jako jedynie dana, uprawnia do wnioskowania o moralnej wolności, wjęc 

i wolność musi tkwić w tym samym, a więc w charakterze człowieka, tym bar

dziej, iż przekonaliśmy się dostatecznie o tym, że bezpośrednio w poszczególnych 

uczynkach odszukać. jej nie można: bo, gdy w założeniu przyjmujemy ~haraktcr, to 



następuj,1 one, jako niezłomnie konieczne. Charakter natomiast jest ,vroJzony 
i niezmienny_ (s. 201). 

Jesteśmy wi~c winni z fr.ktu naszego urodzenia, czyny nasze wy
nikają z konieczności, lecz nasze istniel1ie jako takie owej konieczności 
nie zawiera, jesteśmy za to odpowiedzialni, choć wina zrodziła się bez 
naszego w tym udzia!u. VJo,}ność moralna nie kryje s:ię zatem w dzia
łaniu, le.:;z w istccie. ,,vVszysLko zależy od tego, czym ktoś jest: to co 
uczyni, wyniknie stąd ssuno przez siq, jako komeczny następnik [ ... ] po 
tym co czynimy, poznajemy, c:qrn jesteśmy" (s. 204). 

Tiecłsumujqc: człowiek Schopenhaw=::rcwski czyni to, co chce, choć 

czyni to koniecznie, albowie:n jest jt.:ż tym, czym chce być, gdyż -~ tego 
czym jest, wynika z k01;_iecznością wszystko, co czyni. Z zewnątrz pod
lega on prawu przyczyn?wości, jak wszystko w przyrodzie, subiektyw
nie zaś czuje, że czyni to co chce, bo w ten sposób objawia, że jego 
działanie jE:St v.,ryrazem jego \Vł&sncj istoty, za którą jest odpowiedz,ialny. 

Dziwne są drogi ludzkiego myślenia; Schopenhauer, który z vwli 
uczynił pierwszą wsad\~ swojej filozofii, wypędza ją jednak z któle
stwa człowieka. Powoduje to, że o ile wcześniej człowiek posługiwał 

się wolną wolą w swym działaniu, to u Schopenhnuen staje siq jej 
narzędziem. To wola czyni '.?. człowieka swego więźnia. 

Czytelniku, gdy będziesz w starej Oliwie na ulicy Polanki,. pod nu
merem 122 zobaczysz piękny dworek należący ongiś do rodziny Scho
penhauerów. W oknach tego domu umocowane są kraty, te kraty to 
nic innego jak symbol wolności Schopenhauerowskiej. 



.Elżbieta Piotrowska 

GDAŃSKIE KOLEKCJE BIBLIOTECZNE XVI-XVIII WIEKU 
W ZBIORACH BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ PAN 

Kolekcje biblioteczne gromadzone w ciągu wieków przez miesz
kafrców grodu m:d MoHawą, obecne w nich egzemphrze cennych i rzad
kich ksiąg należą nie tylko do zabytków kultury materialnej miasta, 
lecz są tcikże ważnym elementem dziedzictwa kulturowego przekazanego 
przez mi·nione pokolenia. Zacowane do nszych czasów dokumentują 
osiągni~c:la ludz,l{iego intelektu we wszystkich dziedzinach twórczej dzia
łalności. Zróżnicowar.e pod względem treści, formy, czasu i miejsca 
powstania stanowią pomost łączący dawne i współczesne pokolenia. 

Karol Głombiowski, związany i Gdańskiem czołowy teoretyk pol
skiej bibliologii, pisze: 

książka pełni waż:ne zadanie zaspokajania potrzeb w zakresie świadomości poznaw
czej, ideologicznej i estetycznej. Ona zabezpiecza wiedzę spoleczei1stwa, jego nor
my moralne, postawy ideov1e i osiągnięcia artystyczne. Za jej pośrednictwem twór
cy kształtują nowe dążenia w zakresie ideałów prawdy, dobra i piękna. Pośred
nicząc w zaspokajaniu aktualnych i kształtowaniu nowych potrzeb w zakresie war
tości uznanych przez społeczeństwo za dobre i pożądane, książka ułatwia integrację 
aktualnej zbiorowości społecznej i utrzymanie równowagi systemu, w którym spo
łeczeóstwo żyje. Umożliwiając zaś przekazywanie wspólnego dziedzictwa z pokole
nia na pokolenie, pomaga w zachowaniu ciągłości tradycji i utrzymaniu historycznej 
więzi. [ ... ] żadne inne śrcdki powszechnego iprzekazu nie mają mo·żności wypeł
nienia tej funkcji w sposó 'J równie pełny i głęboki1. 

Powierzając książce wypełnianie rozlicznych i ważnych ról, spo
łeczeństwa od zarania organizowały poprzez jednostki, a następnie in
stytucje proces produkcji książki, jej rozpowszechnianie i użytkowanie. 
Zainicjowany wraz z powstaniem książki jej system komunikacyjny stał 
się jednocześnie podstawowym ogniwem ogólnego systemu komunikacji 
międzyludzkiej. 

W społecznym procesie przekazywania informacji za pośrednictwem 
książki iSitnlną rnlę odgrywają b1blio-teki. Zgromadzone w nkh rękopisy, 
inkunabuły, stare i nowe druki są wciąż gotowe do nawiązania diaiogu 

1 K. Głombiowski, O f unkcjonalnq koncepcję nauki o ksiqżce. ,,Studia o Książ
ce" t. 1, 1970, s. 10-11. 
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z czytelnikiem, do współuczestniczenia w tworzeniu nowych wartości 
w zakresie poznania człowieka i otaczającej go rzeczywistości. 

Miejscem spotkania ze sipuścizną piśmienniczą rnini,onych epok przc
kazarn1 przez dawnych mieszkaó.ców grodu nad Motławą jest Biblioteka 
Gdańska PAN, spadkobierczyni wspaniałych tradycji Biblioteki Rady 
Miejskiej. Powołana do życia w 1593 roku przez Radę Miejską miała 
służyć nie tylko jej, lecz przede wszystkim społeczności akademickiej 
miejscowego gimnazjum oraz mieszkańcom miasta. Wyrastające na 
gruncie renesansu oraz reforma,cji róż.nrodne potrzeby intelektualne, 
ideowe, estetyczne lrodowiska akademickiego i mieszczańskiego ukszLl
towaly humanistyczny profil zbiorów Biblioteki Gdańskiej już u zarania 
jej dziejów. 

Orientacja ideowa wielowyznaniowego i wielonarodowościowego 
społeczeństwa Gdaiiska znalazła wyraz w boga tym piśmiennictwie teolo
gicznym, tak katolickim, pochodzącym głównie z dawnych bibliotek po
klasztornych i kościelnych, jak i reformacyjnym. 

Literatura naukowa i dydaktyczna, związana z programem naucza
nia Gimnazjum Akademickiego, zainteresov,7aniami i kierunkami prac 
badawczych uczonych gdańskich, reprezentuje niemal wszystkie dzie
dziny wiedzy. W tym fragmencie kolekcji można łatwo dostrzec ewo
lucję zainteresowań poznawczych typowych dla poszczególnych prądów 
umysłowych, np. rozwój orientalistyki w stuleciu XVII czy priorytet 
nauk ścisłych, racjonalizm ' w badaniach humanistycznych, pr~ferencje 
dla określonych form piśmienniczych i wydawniczych w wieku oświe
cenia. 

Morze, klóre zawsze było sercem GdańS'ka, i tu zanaczyło swoją 
obecność. Piśmiennictwo dotyczące morza, żeglugi, portów, handlu, czyli 
szeroko pojętej gospodarki morskiej stanowi pokaźny i niezwykle cenny 
odsetek księgozbioru książnicy gdaf1skiej, świadczący także o jego profilu. 

W kręgu zainteresowań czytelniczych i zbierackich dawnych gdań
szczan była także literatura odnosząca się do dziejów Gdańska, Pomo
rza, Prus Królewskich i Rzeczypospolitej. Bogactwo tej grupy publi
kacji sprawiło, że współcześnie spełnia ona rolę pierwszorzędnego war
sztatu badawczego do dziejów Gdańska i Pomorza Gdaf1skiego. 

U źródeł świetności i bogactwa Biblioteki Rady 1'liejskiej leżał zbio
rowy wysiłek społeczności Gdańska, która w myśl tradycji zapoczątko
wanej przez reformację współuczestniczyła w dziele tworzenia książnicy 
miejskiej. Hojne <lary finansowe przekazywane na potrzeby biblioteki 
nie tylko przez najzamożniejszych gdańszczan, ale i mieszkańców róż
nych regionów Polski i cudzoziemców, zapisy w postaci własnych ko
lekcji lub ich fragmentów, stały się piękną tradycją pielęgnowaną przez 
mieszkańców grodu nad l\Iotlaw<1 od XVII wieku2• 

2 Biblioteka Gdańska Polskiej ,1kadcmii Nuuk. Dzieje i zbiory. Praca zbio
rowa pod red. II. Babni.s, Z. Nowaka. Gdaó.sk 1986, s. 21. 
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Zapisy legatów piemężnych przekazywanych na wyposażenie biblio

teki, zakup zbiorów, jak i vvplywające dary książkowe ~ zostały odnoto

wane w księdze akcesyjnej Index librorum zapoczątkowanej , w 1596 ro

ku p;rzez D2.niela Asaricusa, pierwszego protcbibliotekarza, i kontynuo

wanej przez następców do 1782 roku. Dla współczesnego badacza księga 
ta stanowi podstawowe źródło do dziejów Biblioteki Gda11skiej. Na jej 

podstawie można odtwor·zyć proces narastania zbiorów i ' jego dynamikę 

w poszczególnych okresach, nazv;iska donatorów, rozwój bibliotecznej 

techniki rejestracji piśmiE1nnict\va3 • NE:zwisk1 i nazwy donatorów p9-

zv,r~lają na ustalenie p:)'\Viqz1ń Biblioteki Rady 1Iiej'.skiej i , pośredmo 

Gimnażjum Akademickiego ze frodowiskiem lokalnym, gdańskim, z Pol

ską i zagranicą. Wśród dobroczyi1ców książnicy spoza Gdańska w
1

y1nie

nia się m.in. Ludwika Ajchlera, kupc2 krakowskiego, Mikołaja Zórow

skiego, profeso'ra Akademii Krakowskiej, Piotra Ki~stena, uczonego 

z Wrocławia, Andrzeja Chryzostoma Załus1~iego, biskupa war~11ińskiego, 
Pawła Tadeusza Hutten Czapskiego, Aleksandra Józefa Jabłonowskiego, 

a w;rćd cudzoziemców l\Iikołaj:1 Cragiusa, posła króla duńskiego, Jana 

Piscatora, profesora z Herbom, Franciszka Sandersona z Anglii, caryce; 

Annę Iwanowną i jej do
1

radcq Jerzego Samuel„a Pohlmanna, a także 
Uniwersytet w Jenie4

• Wśród gdańskich donatorów biblioteki odnajdu

jemy ~ nazwiska burmistrzów, sel:retarzy, ławników, rajców miejskich, 

uczonych, profesorów Gimnazjum Akademickiego, bibliotekarzy, du

chownych, lekarzy, prawników. 

Spośród wielu gdańszczan, których nazwiska zostały wł~1czone _w 

nurt dz,iejów Bibli01teki Gdańskiej poprzez fakt darowania jej swoich 

zbiorów, bądź ich części, a także pośrednio przez pozyskanie drogq 

kupna cennych egzemplarzy ksiąg z kolekcji znanych zbieraczy, warto 

wymienić niektórych z nich, jak: Kaspra Schlitza, Adriana Engelke, 

Henryka Schwarzwalda, Gabriela Grodckcka, Gotfryda Lengnicha, Ja

kuba Teodora Kleina i jego wnuka Daniela Gralatha młods.;cgo, Wa

lentego Schlieffa, :Michała K. Hanowa, Jana B. Schmidta, IIen~7ka Ro

senberga i Jana Uphagena. 
Pierw;zy z przywołanych kolekcJonerów gdailskich, Kasper" Schutz 

(ok. 1540-1594), historyk i sekretarz Rady Miejskiej, był ~ związany 

z Gdańskie~ od 1564 roku5• Interesował się prawem i historią, czemu 

dał wyraz nie tylko w zbiorach_; własnej biblioteki, ale i w pracy p_i

sarskiej. Jest autorem historii Prus do 1525 roku wydanej w Zerbst 

w 1592 roku. Biblioteka Schutza zawierająca dzieła historyczne oraz 

klasyków greckich i łacińskich została zakupiona · w 1597 roku przez 

a Z. Nowak, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk jako warsztat bada(i 

księgozrwu;czych. ,,Studia o .Książce" t. 9, 1979, s. 1:39. 
4 Biblioteka Gdańska ... , s. 21-22. 

s Słou.:nik pracowników ksiq2ki polskiej. Pod red. I. Treichel. Warszawa 1972, 

s. 803. Dalsze odwołania cło tej pozycji hęrl,1 8ygnowane w tekście skrótem SPKP. 
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Radę Niiejską i wpisana do księgi akcesyjnej '1ndex librorum. Większośc 
z około 215 dzieł odnotowanych w inwentarzu zachowało się do dnia 
dzisiejszego w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN (SPKP, 803). Kolek
cja Schutza była zatem kolejnym, po fundacji Jana Bernarda Bonifacia, 
ważnim księgozbiorem leżącym u podstaw Biblioteki Gdańskiej. ., 

Adrian Engelke (1605-1661), prawnik, rajca miejski, protobiblio
tekarz Biblioteki Rady Miejskiej, był właścicielerd kolekdi liczącej oko
ło 1500 pozycji (SPKP, 205). Z jego dziab.lnością bibliotekarską wiąże 
się powstanie pierwszego katalogu rze~zoweg~ Biblioteki Rady Miejskiej 
Catalogus Universalis Bibliothecae Senatus Gedanensis in suas classes 
distributus, który jeszcze w XVIII stuleciu spełniał swą funkcję infor
macyjną. Własny księgozbiór oznaczony miedziorytowym ekslibrisem 
ofiarował miastu, zaznaczając w testamencie by był przechowywany od
dzielnie jako „BibliOteka Engelków". Katalog tego zespołu ksiąg spo
rządzony w 1698 roku znajduje siq także w zbiorach Biblioteki Gdań
skiej. 

NastE;pna i. z11an1 kolekcja, lctóra wzbogacił1 zasoby książnicy miej
skiej należała do Henryka Schwarzwalda (1619--1672), patrycjusza 
gdańskiego. Do najcenniejszych fr~gmentów 'jego zbio,rów Iicząc"ych po
nad 3000 tomów należały obok filologii, filozofii, geografii, polonika, na 
które złożyły się dzieła historyczne, teksty klasyków polskich XVI-

0 

-XVII wieku o,raz pcdręczniki do nauki j~zyka polski~go (SPKP,· 803). 
Zgodnie z zapisem testamentowym z 1669 roku, biblioteka oraz fundusze 
na bieżące zakupy stały się własnością gniiny e~angelicko-reformowa
nej w Gdańsku, która w 1832 · roku przekazała zbiory Schwarzwalda 
wraz z legatem finansowym Bibliotece Rady Miejskiej. Zachowane wo
lun1iny posiad1ją miedziorytowy ekslibris z herbem właściciela, a zaku-
pione z funduszy zostawionych przez Schwc1rzwalda są opntrzone spe-
cjJ.lnym ekslibrisd'm donacyjnym. ,.. ' 

Gabriel Grodclcck (1672-1709) wyks~tałcony w Królewcu, Lipsku 
i P~ryżu, profesor języków orientalnych i filozofii, korespondent zna
nego czasopisma naukowego „Acta Eruditorum", członek Królewskiej 
Akademii Nauk w Berlinie, bibliograf i bibliotekarz był związany 

z Gdańskiem od 1690 roku (SPKP, 294). Jest autorem blisko trzydzie
stu prac z zakresu filologii orientalnej, historii, filozofii, z których część 
dotyczyb kultury i historii polskiej. W Gdańsku pełnił funkcję biblio
tekarza Biblioteki Rady Miejskiej i kierował katedrą filozofii w miej
scowym Gimnazjum ' Akademickim. Był właścicielem, jak się sądzi, ho
gatej biblioteki, a jej świadectwem są egzempla:rze dzieł darowanych 
Bibliotece Gdańskiej. Wśród tytułów zachowanych do dnia dzisiejszego 
znajdujq się ~ztery inkunabuły. 

Kolejną zna11c1 postacią, o której należy ws;pomnieć w kontekście 

bibliofilstwa gdańskiego, był Walenty Schlieff (1680-1750), uczony, 
członek trwciego ordynku, ławnik, rajca miejski (SPKP, 197). Zain-
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teresowania naukowe Schli ef fa koncentrowały się wokół historii Gda11-

ska, Polski, Prus Królewskich, a także drukarstwa. OdpowiaC:ał im też 

profil biblioteki liczącej około 9000 druków i rękopisów opatrzonych 

ekslibrisem. Biblioteka Schlieffa jest stawiana w rzędzie największych 

zbiorów historycznych osiemnastowiecznego Gdańska. Część kolekcji do

tyczącą dziejów Gdańska, Polski i Frus Królewskich ofia:rował Biblio
tece Rady Miejskiej. W myśl klauzuli zawartej w testamencie Schlieffa 

zbiory mogły być przekazane po wygaśnięciu rodziny. Stało się to 

w 1782 roku i w rok później Biblioteka uzyskała cenny dar liczący 

3400 druków. Współcześnie legat ten należy do najcenniejszych cime

liów Biblioteki Gdańskiej PAN z racji wielu unikatowych tytułów. Po

zostałe zbiory historyka gda11skiego - były wystawione na aukcji w 

1752 roku po śmierci syna Schliefa, Walentego Leona. Katalog aukcyj

ny wykazywał 5036 pozycji z zakresu historii powszechnej, filozofii 

i filologii. 
Podobny nurt zainteresowań badawczych i kolekcjonerskich repre

zentował Gotfryd Lengnich (1689-1774), syndyk miejski, historyk, 

prawnik, wydawca, profesor wymowy i poezji, a także prawa i historii 

w Gimnazjum Akademickim, wychowawca i nauczyciel Stanisława 

Augusta Poniaitowskiego (SPKP, 505). Dorobek pisarski Lengnich:1 wy

.nosi 47 dzieł, głównie z zakresu historii polityczmej oraz historii ustro

ju Rzeczypospolitej, Prus i Gdańska, a najważniejsze z nich to: Jus 

publicum Regni Poloniae (t. 1-2 1742-46, wydanie ·polskie 1761) i Ge
schichte der preussischen Lande Koniglich-Polnischen Anteils seit dem 

Jahre, 152G (t. 1-9 1722-55). Lengnich był wydawcą pierwszego na 

ziemiach polskich czasopisma naukowego, ,,Polnische Bibliothek" oraz 

najstarszych kronik polskich, Galla Anonima i Wince,ntego Kadłubka. 

Bogata biblioteka zgromadzona przez historyka została sprzedana na 

aukcji w 1774 roku, a o jej zawartości informował wydany katalog 

aukcyjny Bibliothecae Lengnichianae. Egzemplarze pochodzące ze zbio

rów Lengnicha są także obecne wśród starodruków Biblioteki Gdań

skiej PAN. 
Odmienny profil zbiorów miała naukowa kolekcja Kleina-Gralatha, 

której fragmenty sygnowane ekslibrisem zachowały siQ do dnia dzi

siejszego. Pierwszy właściciel biblioteki Jakub Teodor Klein (1685-

-1759), prawnik, przyrodnik, sekretarz Rady Miejskiej, twórca ogrodu 

botanicznego i muzeum przyrodniczego, wzbogac,ił wspólnie ze swoim 

ziGciem Danielem Gralathem starszym, także przyrodnikiem, odziedzi

czoną po teściu, Kasprze Schlitzu bibliotekę o dzieła z zakresu przy

rodoznawstwa, medycyny, matematyki i nauk humanistycznych. Dzięki 

ich \Vysiłkom kolekcję zalicza się do największych zbiorów przyrodni

czych w Europie8
• Po śmierci Kleina biblioteka ,przeszła na własność 

e Ibidem, s. 414; Kubik, \Vspólpraca Gimnazjum Akademickiego z Towarz1,1-

1twem Przyrodniczym [w:] G<laiiskie Gimnazjum Akademickie. Gdynfa 1959, s. 211. 
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wnuka, Daniela Gralatha Mł. (1739-1809), historyka, prawnika, profe
sora Gimnazjum Gdańskiego (SPKP, 290). Matematyczno-przyrodniczą 
część kolekcji, liczącą blisko 2·400 dzieł, sprzedał on na 2ui..:cj.i w 
1772 ;roku. Pozostałą czqść biblioteki rodzinnej uzupełnił zgodnie z włas
nymi zain~eresowaniami naukowymi piśmiennictwem prawniczym i hi
storycznym. Księgozbiór Gralatha uległ rozproszeniu. Część sprzedano 
na aUikcji w 181 O rnku, część liczącą 358 irękopisów, 327 druków, 176 
sztychów, rys~nków i ma1p darowaną bra taniko,wi Karolowi Stanisławo
wi Gralathowi nabył magistrnt gdai1ski w 1868 roku dla Biblioteki Miej
skiej (SPKP, 290). Odtworzenie pierwotnej zawartości biblioteki Kleina
-Gralatha umożliwiają katalogi aukcyjne z 1772 i 1810 roku. 

Dalsze kolekcje biblioteczne osiemnastowiecznego Gdańska wple
cione w nurt dziejów Biblioteki Rady Miejskiej miały profil humani
styczny, przeważnie historyczny. Ich twórcami byli znani gdai1szczanie: 
Michał Krzysztof Hanow, Jan Fidalke, Jan Benic1.min Schmidt, Henryk 
Rosenberg i Jan Uphagen. 

Michał Krzysztof }fa.naw (1695-1773), filozof, historyk, przyrodnik, 
był profesorem filozofii w Gimnazjum Akademickim i bibliotekarzern. 
W okresie sprawowania funkcji bibliotekarza Biblioteki Ra.dy :Miejskiej 
zainicjował tworzenie pierwszego katalogu alfabetycznego biblioteki 
(Catalogus alphabeticus universalis BibliothecCie Senatus Gedanensis), 
zwrócił uwagę na konieczność gr,omadzenin przez bibliotekę książek do
tyczących nie tylko Gdaóska, ale również całej Polski, zwłaszcza Prus 
Królewskich i sąsiednich regionów, pozyskał dla książnicy szereg cen
nych dzieł i kolekcji, w ty:,.11 liczący 3000 tomów księgozbiór K. E. Niems
garta (SPKP, 315). Zainteresowania nauko\ve Hanowa znalazły wyraz 
111.in. w pro.cach z zakresu drukarstwa i bibliotekarstwa, jak: Denkrn-:.l 
cler Danziger Buchdruckereyen uncl Buchdrucker, seit dem Jahre 1539 
bis 17 40, uzupełnione wykazem chronologicznym typografów t:xuń
skich, elbląskich, braniewskich orRz wiadomościRmi o tłoczniach w Mal
borku, Oliwie i Chełmnie. Prywatne zbiory przekazał Hanow w 1771 ro
ku Bibliotece Rady Miejskiej. 

Jan Fidalke (1703-1763), teolog protcstctncki, orientalista, profe3or 
greki i język&w crientalnych w Gimnazj:um .A:kademicikim, był wła,-ści
cielem dużej, ho liczącej około 11000 woluminów biblioteki (SPKP, 219). 
Obok dzieł teologicznycl1, historycznych, Iilologicznych, zbiór ten wy
różniał się pokaźną liczbą słowników oraz książek z zakresu orientali
styki i judaistyki. O zakup tej ce-nnej kolekcji do zbiorów Biblioteki Ra
dy Miejskiej bezskutecznie zabiegał jej bibliotekarz, wspomniany pu\vy
żej M.K. Hanow i E.A. Bertling (SPKP, 219). Księgozbiór J. Fidalke 
został sprzedany na czterech licytacjach w latach 1764-66. Jego za
wartość dokumentuje zachowany katalog aukcyjny oraz egzemplarze 
dzieł włączone z innymi kolekcjami do zbiorów książnicy gdańskiej. 

Jan Beniamin Schmidt (1 n7-1774), członek trzeciego ordynku, 
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ławnik miejski i kolekcjoner, tworzył własną bibliotekę w oparciu o nie-: 
wielki, odziedziczony księgozbiór rodzinny. Powiększył go wydatnie 
zgodnie ·z własnymi zainteresowaniami o piśmiennictwo histoiryczne, .; 
tym dotyczące dziejów rodzinnego miasta i Polski (SPKP, 797-798). 
Do oznaczania książek używał Schmidt ekslibrisu herbowego. Jego ko-: 
lekcja przeszła w ręce spadkobierców, z czasem została rozproszona, nie
liczne _egzemplarze znajdują się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. 
Zawaritość tego zespołu piśmiennictwa można także odtworzyć · na pod
stawie dwóch zachowanych katalogów rękopiśmiennych. 

Największą i najbardziej znaną biblioteką prywatną osiemnasto
wiecznego Gą_ańska była kolekcja Henryka Wilhelma Rosenberga 
(1711-1794), podsyndyka m. Gdańska i tajnego radcy królewskiego. 
Odziedziczony po ojcu Albrechcie, zamiłowanym historyku, księgozbiór 
zawierający cenne rękopisy i druki dotyczące dziejów Gdnńska i Prus 
Królewskich znacznie powiększył o cenne i rzadkie dzieła ze wszyst
kich dziedzin wiedzy. Bibliotekę Rosenberga liczącą 22 500 tomów wy
mienia się wśród największych osiemnastowiecznych zbiorów „ prywat
nych w Europie (SPKP, 764). Była ona przedmiotem podziwu zagranicz
nych uczonych i podróżników odwiedzających Gdańsk. Po śmierci Ro
senberga kolekcję sprzedano na sześciu licytacjach w latach 1795-96. 
O jej bogactwie świadczą drukowane katalogi aukcyjne, wydane w 
trzech tomach. ' 

Znaczną część biblioteki Rosenberga nabył znany kolekcjoner gdań
ski Jan Uphagen (1731-1802), historyk, prawnik, rajca miejski, członek 
Towarzystwa Badań Starożytiności w Londynie i członek ko~espondent 
Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Getyndze. Zgromadził naj
większą w swojej epoce kolekcję historyczną, liczącą 10 463 dzieła w 
15 209 woluminach, w tym 280 rękopisów i 165 map i sztychów. Są 
w niej egzemplarze pochodzące ze sprzedanych na aukcjach . biblio.tek 
znanych bibliofilów gdańskich, jak J. Fidalke, D. Kade, J.T. Klein, 
H. Rosenberg i in. Uphagen gromadził piśmiennictwo pod kątem po
trzeb własnego warsztatu pracy twórczej. Jego zainteresowania badaw
cze dotyczyły historii świata. Uphagen napisał dwa dzieła, kronikę świa
ta, Parerga historica, wydaną potajemnie w 1782 roku u wdowy po 
Milllerze z powodu „swobodnej wypowiedzi przeciwko nieprzyjaciołom 
miasta ojczystego tzn. Prusakom", jak zaznaczył w zapiska

1

ch7, oraz nie
wiełkie studium o pochodzeniu książąt pomorskich Ehrenrettung der 
iilteren polnischen Geschichtschreiber, gegen die neulich im Drucke er-

• schienene: Grundliche Nachricht von den Herzogen von Pommern Dan-
ziger Linie ... Stanowiło ono odpowiedź na sądy P.W. Gerckena, uczo
nego berlińskiego, kwestionującego prawo Polski do Pomorza8. Po 

7 F. Schwarz, Aus Papiren des Ratsherrn Johann Uphaoen (1731-1802). Ma
szyn, w Bibl. Gd. PAN sygn, Od 629, s. 21-22. 

s Ibidem, s. 21. 
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śmierci Uphagena pieczę nad biblioteką sprawował Związek Rodziny 
Uphagcnów, który już w roku 1846 zaoferował ją miaS1tu, do zbio
rów Bibliote_l-ci Gdal1ski_ej włączono ją w 1879 roku, gdzie pozostaje do 
dzisiaj. 

Sledząc dzieje zbieractwa książkowego w Gdai1sku łatwo stwierdzić, 
że złotym wiekiem bibliofilstwa było stulecie osiemnaste. Obok naj
więks~ej książnicy, Biblioteki Rady Miejsikiej, było w Gdańsku w tym 
okresie ponad 270 księgozbiorów prywatnych, liczących od kilku egzem
plarzy do kilku czy kilkunastu tysięcy tomów9• Wymienione powyżej 

· najwiqksze i najcenniejsze kolekcje powstały właśnie w tym okresie, 
który uważa się -za szczytową erę rozkwitu bibliofilstwa europejskiego. 
Znaczny odsetek gdańskich księgozbiorów prywatnych został włączony 

do zbiorów Biblioteki Rady Miejskiej drogą darów bądź kupna. Liczne 
uległy roz:proszeniu w wyniku sprzedaży, a od zapomnienia ocaliły je 
zachowane katalogi aukcyjne, będące jedynym dokumentem potwierdza
jącym ich istnienie i zawartość, oraz pochodzące z nich egzemplarze, 
które włączone do innych ·kolekcji wraz z nimi znalazły się w zbiorach 
największej gdańskiej librarii. 

Biblioteka Gdańs.ka PAN jest zatem dla współczesnych nie tylko 
świadectwem indywidualnych pasji kolekcjonarskich gdaó.szczan, lecz 
przede wszystkim dowodem zbiorowego wysiłku społeczności Gdańska 
minionych wieków, skupionego wokół gromadzenia i zabezpieczenia dla 
potomnych dorobku piśmienniczego wszystkich czasów. W tej wielkiej 
kolekcji tworzonej przez pokolenia można dostrzec świadomą chęć or
ganizatorów uczynienia z niej podstawowego instrumentu rozwoju nie 
tylko rodzimej nauki,_ literatury, kultury, lecz także narzędzia propago
wania za pośrednictwem książki nowych prądów umysłowych dociera
jących do Polski i Gdańska z europejskich centrów intelektualnych 
i artystycznych poszczególnych epok. 

Naukoznawcze walory historycznych zbiorów (XV-XVIII wieku) 
Biblioteki Gdnńskiej, poza nimi samymi, ujawniają katalogi, alfabetycz
ny i rzeczowy. Katalog rzeczowy określający zakres treściowy groma
dzonego piśmiennictwa jest szczególnie cenionym przez użytkowników 
źródłem informacji. Wśród spisów katalogowych Biblioteki Gdańskiej 
należy wymienić katalog systematyczny, który zestawia inkunabuły 
i stare druki w 23 działach głównych, poddziałach i klasach niższego 
rzędu; jego objętość wynosi 223 tomy formatu folio, katalog uzupełnia 
indeks przedrnio;towy1°. Poza tym głównym k2talogiem systematycznym 
w Bibliotece Gdańskiej znajduje się bogaty zespół katalogów rękopiś
miennych, sygnowanych numerami Cat.Bibl. 1-86. Pierwsze 32 katalogi 

o K. Podlaszewska, Ksi<;gozbiory mieszczan g<laiiskich w XVIII u:iekii. ,,Za
piski Historyczne" t. 35, 1970, s. 5-1. 

10 nil,lioteka Gdaiiska ... , s. 31-32, 154-155. 

5• 67 



odnoszą siG do zbiorów Biblroteki Hatly riiiejskiej, a otwiera je Index 
librorum zapoczątkowany, o czym już wspomniano, przez Asaricusa 
i kontynuowany przez następców do 1782 roku. Pozostałe katalogi do
tyczą kolekcji prywatnych włączanych do zbiorów Biblioteki Gdańskiej 
od siedemnastego stulecia. Ws,pomnieć 11ależy to1kże o druko:wanych ;ka
talogach aukcyjnych, przechowywanych w zbiorach książnicy gda11skiej, 
są one niekiedy jedynym świadectwem istnienia biblioteki, jej wiel
!rnści i struktury tematycznej gromadzonego piśmiennictwa11 • 

Wymienione typy katalogów prezentują spisywane zbiory przeważ
nie w układzie rzeczowym, a więc najdogodniejszym do ukazania te
matyki piśmiennictwa znajdującego siQ w kręgu zainteresowań czy
telniczych i kolekcjonerskich ich właścicieli. 

Analiza wybranych źródeł katalogowych, w tym inwentarza biblio
teki Jana Uphagena, największej osiemnastowiecznej kolekcji prywat
nej zachowanej niemal w całości do dnia dzisiejszego, pozwala na 
stwierdzenie, że w katalogu lektur dawnych gdaószczan znajdowały się 
najważniejsze dzieła naukowe i literackie wszystkich epok. Zostaną one 
zilustrowane tytuł3mi dzieł pochodzących w głównej mierze z kolekcji 
Uphagena. W swej strukturze podstawowej v.rykazuje ona cechy typowe 
dla każdego zbioru prywatnego. Zawiera literaturę spełniającą w pierw
szym rzędzie funkcję poznawczq i dydaktyczną - tworzą ją podręczniki 
i kacon lektur obowiązkO\vych i uzupełniajqcych wynikających z pro
gramu nauczania szkoły średniej i wyższej. Na drugą standardow~1 war
stwę księgozbioru składa się literatura piękna, spełniająca przede wszy
stkim funkcję estetyczną, na trzecią piśmiennictwo odzwierciedlające 
prądy umysłmve i artystyczne epoki, w której żył właściciel biblioteki; 
osbtnią i najliczniejszą grupę stanowi,1 książki zgromadzone zgodnie 
z własnymi zainteres,owaniami, a zwł8szczu potrzebami wars.ztatu pracy 
naukowej, literackiej i zawodowej. 

Literatura klasyczr.a grecka i łacińska przekazana nam przez miesz
ka11ców grodu nad Motławą zawiera największe dzieła stworzone przez 
sbrożytnych. Twórczo~ć tn obejmuje niemal wszystkie dziedziny wie
dzy, które wyv.;odzą swe początki z okresu antyku. 

Królowq nauk, filozofię, reprezentuj,1 w zbiorach gdańskich liczne 
wydania dzid Platona, jak np. Obrona Sokratesa, Kriton, Eutyfron; 
Arystotelesa, jak Organon, l\.lctafizyka oraz zbiorowe, krytyczne edycje 
ich dziel wszystkich (opera omnia), a także pismo. czołowych reprezen
tantów szkół filozoficznych, stoicyzmu - Seneka (Listy moralne do 
LycyUusza, Corpus, Rozważania przyrodnicze), Marek Aureliusz ( Raz-

11 P. Szafra::1, In1centnr;: r~kopiśmiennyc/i hatalcgów bibliotecznych Bibliote!ci 
Gdańskiej Foiskiej 11kademii Nauk. ,,Rocmik G:Lu\:::ki" t. XL, 1G80, z. 1, s. 1~1-180; 
tenże, Katalog crnkcyjny -i aukcje biblioteki Fryderyka Fabricfosa w 1727 rokit na 
tle au1:cji bibliofilskich w Gdańsku cło koiica XVIII wieku . . ,Libri Gedanenses'' t. 1. 
1967, s. 72-106. 
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niyślania), epikureizmu Lukrecjusz (O naturze wszechrzeczy), 
eklektyzmu - Cicero (De natura clcorurn, De republica.). 

Z pomników historiogrnfii antycznej gda11szczanie włączyli do swo
ich bibliotek m.in. Herodota Dzieje w dziewięciu księgach, z których 
każda nos:ła imię jednej 7. f\foz, wydane po rc:z pierwszy w Wenecji 
w 1502 roku przez największego mistrza typografii, Aldusa Manutiusa; 
Tukidydesa Wojnę peloponeską, gdzie w ośmiu księgach opisał vvypadki 
najdłuższej i mjwiększej z wojen greckich, w której uczestniczył jako 
strateg. Dzieło to rnchow2Jo się w 40 rękopis2ch, pierwodruk wydany 
był w 1502 roku w Wenecji 1

\ Ksenofonta Hellcnika, w których kon
tynuował przerwaną przez Tukidydesa historię Anabasis (przetłuma
czył ją na język polski C. Mrongowiusz w Gda11sku w 1831 roku), 
Cyropedia, dzieła wydane w początkach XVI wieku we Florencji i We
necji; Polibiusza Historia, gdzie opisał ekspansję polityczną Rzymu w 
latach 264-144 p.n.e. Z czterdziestu ksiąg pięć zachowało się w ca
łości, pozostałe w ekscerptach, opublikowano je też w XVI stuleciu. 
Z dornbku his,toryków rzymskich wymienić należy: Cezara Pamięt
niki z podboju Galli, Pamiętniki z wojny domowej, K.G. Sallustius1za 
Wojnę z Katyliną i Wojnę jugurtyńską, Liwiusza Historię Rzymu 
od założenia miasta do 9 r.n.e. w 142 księgach, z czego zachowała się 
tylko czwarta część, powszechnie znana czytelnikowi europejskiemu, po
nieważ należała do kanonu lektur szkolnych średnich szkół klasycz
nych, Tacyta Annales (Dzieje), Germania, żywot Agrykoli, Dialog 
o mówcach. Wydania zbiorowe dzieł Tacyta, jak i pojedynczych tytu
łów były stale obecne w repertuarze wydawniczym i księgarskim Euro
py XV-XVIII wieku. 

W katalogu lektur gdańszczan znajdowały się także utwory 111aj
wybitniejszych geografów antycznych, jak np. Klaudiusza Ptolemeusza 
Traktat o geografii (Gcographike) w ośmiu księgach, ipieczołowicie prze
chowanych przez Arabów po zajęciu przez nich Egiptu. Dzieło to od
nalezione także w zbiorach europejskich w XIV wieku wywolnło spory 
i dyskusje, przyczyniło się do odrodzenia geografii i kartografii v.;r XV 
i XVI wieku. W dobie inkunabułów, V·-l ciągu dwudziestu lat (BG2-82), 
ukazały się cztery wydania GeogrCLfii Ptolemeusza, a pierwszą greckc1 
edycję przygotował i opublikował Erazm z Rotterdamu w 1533 roku 
w Bazylei. Czytali gdańszczanie dzieło Geographica Strabon2 w siedem
nnstu księgach, stanowiące pie['wszą w dziejach ,geografię ll)OWS7'.echną. 
Recepcja tego traktatu przez nowożytnych rozpoczęł:i się w 1423 roku , 
z chwilą przywiezienia rękopisu do Wenecji przez Giovanniego Aurisp1, 
jako jednego z 238 tcmóv:.r klasyków ~tarogreckich pozyskanych z Bi
zancjum13. Do końca XV stulecia dzieło to wydano pięciokrotnie, a pierw-

12 M. Uklejska, Zarys rozwoju nauki i jej organizacji. Cz. 1 Starożytność -
§redniowiecze. Warsmwa 1963, s. 74. 

11 T. Sinko, Literatura orecka, t. 2, cz. 1, Kraków 1932, ,s. 128. 
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szą grecką edycję przygotował Aldus Manutius w 1516 roku. W z.bio
rach gdańskich są także egzemplarze wydane w stuleciach następnych, 
np. w 1582 roku w Genewie, czy w 1707 w Amsterdamie. Uznaniern 
starożytności i wczesnego średniowiecza cieszyło się dzieło geogro.fa 
rzymskiego Pomponiusza Meli Opis ziemi (De chorographia), które sb
nowi krytyczne podsumowanie całej ówczesnej wiedzy geograficznej (do 
I w.n.e.). Za najpiękniejsze wydanie Opisu ziemi uważa się edycję opu
blikowaną w Lejdzie w 1722 roku, a obecną także w zbiorach Biblio
teki Gdańskiej. 

Teksty literackie starożytnych zgromadzone w książnicy gdańskiej 

zawierają także utwory Homera (Iliada, Odyseja) i tragików greckich -
Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa (Oresteja, Persowie, Antygona, Król 
Edyp, Elektra, Medea), których dzieła należą wciąż do wielkiego re
pertuaru literatury i teatru; autorów komedii - Arystofanesa, Meaan
dra, Terencjusza oraz poetów rzymskich Cycerona, Werg.iliusza, Hora
cego, Owidiusza i wielu innych, których na.zwiska widniejł w opraco
waniach podręcznikowych i historycznoliterackich. Twórczość ich m~ 
wieloegzempla'rzową reprezentację w zbiorach gdo.ńskich, tak · w edy
cjach zbiorowych dzieł wszystkich (opera omnia), jak i w wydaniach 
poszczególnych tytułów, opatrzonych adresein wydawniczym czołowych 
oficyn europejskich XV-XVIII wieku. Dzieła klasyków były znane 
gdańszczanom także w przekładach francuskich, angielskich, niemiec
kich, holenderskich. 

W katalogu piśmiennictwa klasycznego znajdującego się w obiegu 
czytelniczym w Gdańsku były także rozprawy z zakresu matematyki, 
astronomii, fizyki (Arystoteles), biologi i, gdzie rnożnn wymienić Ary
stotelesa Historię zwierząt, Części zwierząt, O powstawaniu zwierząt, 

stanowiące lekturę specjalistów także doby współczesnej, Teofrasta 
z Lesbos Historię roślin, Fizjologię roślin, o ogromnym znaczeniu nie 
tylko dla nauk biologicznych, lecz także dla sposobu ludzkiego my
ślenia, Pliniusza Starszego Historię naturalną, uważaną za dzieło ency
klopedyczne, przez całe średniowiecze ..J b~dącą wzorem dla autorów 
opracowujących całokształt wiedzy ludzkiej, a dla nowożytnych - pod
stawowym podręcznikiem aż do XIX wieku. Spotykamy także liczącą 

się reprezentację dzieł medycznych, jak: Hipokratesa Corpus Hippocra
ticum, należące do najbardziej znanych dziel, wielokrotnie drukowane, 
tłumaczone na wiele języków; Aulusa Corneliusa Celsusa De meclicina 
w ośmiu księgach, pracę opartą na największych pismach greckich, czq
sto zaginionych, a więc będącą jednym z głównych źródeł poznania hi
storii medycyny, a dla adeptów studiów medycznych stanowiącą pod
stawowy podręcznik aż do XVIII stulecia; Klaudiusza Galena z Perga
monu Sztukę lekarską, w której podsumował wielki dorobek medy
cyny antycznej, przez wieki pozostając czołowym autorytetem wiedzy 
medycznej. 
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W rękopiśmiennych i drukowanych zbiorach Biblioteki Gdańskiej 
znajduje się także wybór czołowych myślicieli chrześcijańskich starożyt
ności i średniowiecza, jak ,nip. św. Ambroży, autor pierwszego podręcz
nika etyki chrześcijańskiej O obowiązkach, św. Hieronim, [który dążył 

do ZE:spolenia kultury klasycznej z chrześcijańską, św. Augustyn, twór
ca systemu filozofii chrześcijańskiej, której wykład zawarł w traktacie 
O państwie Bożym i Wyznaniach, św. Tomasz z Akwinu, który prze
tworzył zgodnie z teologią chrześcijańską podstawowe kategorie filozofii 
Arystotelesa, Roger Bacon, reprezentujący dziełem Opus maius empi
_ryzm śiredniowieczny, Jakub da Voragine, autor czytanych aż po czasy 
współczesne żywotów świętych, Legenda aurea oraz wielu innych. 

Twórczość naukowa i literacka czasów nowożytnych wchodząca 

w skład dziedzictwa piśmienniczego w kolekcjach gdańskich obejmuje 
niemal pełną reprezentację autorów i dzieł uznanych przez historiogra
fię za najważniejsze osiągnięcia twórcze poszczególnych okresów i prą

dów intelektualnych. 

Myśl filozoficzną renesansu można odnaleźć w twórczości Michela 
Montaigne'a, wyznawcy humanizmu psychologicznego, autora Prób (Les 
Essais) cieszących się dużą poczytnością, wielokrotnie wznawianych 
i tłumaczonych na różne języki; Franciszka Bacona, twórcy metodologii 
przyrodoznawstwa wyłożonej I w fundamentalnym dziele Novum orga
num, a także w licznych pismach czołowych humanistów epoki, jak 
Erazm z Rotterdamu, Filip Melanchton, Tomasz Morus. 

Filozofia siedemnastowieczna, określana w historiozofii mianem 
wielkich systemów, w.znaczyła obecność w kulturze gdańskiej dziełami 
takich wybitnych myślicieli, jak np. Galileusz, autor Dialogów o dwóch 
najważniejszych systemach świata (1632); Kartezjusz, czołowy repre
zentant racjonalizmu francuskiego, którego zasady wyłożył w Rozpra
wie o metodzie (1637), Medytacjach o pierwszej filozofii ... (1641), Za
sadach filozofii -(1644); Tomasz Hobbes, twórca naturalizmu zaprezento
wanego w dziele Elementa Philosophiae (Elementy filozofii, cz. 1-3, 
1642-58); Gotfried Wilhelm Leibniz, którego poglądy znalazły wyjąt
kowo licznych zwolenników w Gdańsku, o czym świadczy pokaźny zbiór 
pism filozofa obecnych w · osiemnastowiecznych kolekcjach bibliotecz
nych. Poglądy Leibniza są rozproszone w licznych artykułach, rozpra
wach i komunikatach akademickich, ogromnej korespondencji nauko
wej, pismach okolicznościowych i polemicznych, z których najważniej
sze to: Essai de Theodicee ... (1710), De principia individui (1663), Dis
cours de metaphysique (1686), Nowe rozważania dotyczące rozumu ludz
kiego (1765), Systeme nouveau de la nature (1695), wydawane często 

w edycjach zbiorowych, jako np. Oeuvres philosophiques czy Philo
sophische Schriften. Wielką indywidualnością epoki był także Izaak 
Newton matematyk, fizyk, astronom, który podobnie jak Galileusz re-
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prezentował nurt przyrodoznawstwa w filozofii, jego najwazmeJszym 
dziełem jest Philosophiae naturalis principia mathematica (1687). 

Centrami myśli filozoficznej okresu oświecenia były kolejno Anglia, 
która stworzyła empiryzm głoszony przez J. Locke'a (Rozważania do
tyczące rozumu ludzkiego, 1690), D. Hurne'a, G. Berkeleya; Francja, 
gdzie została rozwinięta praktyczna dok:tryna oświecenia i dalsze postaci 
empiryzmu za sprawą takich myślicieli, jak Wolter, d'Alembert, La 
Mettrie, Condillac, Helvetius, J.J. Rousseau; Niemcy, gdzie narodziła 

się filozofia krytyczna zapoczątkowana przez I. Kanta, a poprzedzona 
przez niemiecką filozofię oświecenia rozwiniętą przez Ch. Wolffa i jego 
sz.1~·ołę 14 • Pism::t filozofi.czne tych i wielu innych uczonych znalazły się 

w zbiorach kolekcjonerów gdańskich. Najliczniejszą reprezentację po
si:::du twórczość Wolffa, którego filowf.b była przed:nlotem nauczania 
we wszystkich uniwersytetach niemieckich niemal do końca XVIII wie
:ku. 1 Dodać należy, ż2 nowoczesne uniwersytety w Halle, a zwłaszcza 

w Getyndze, przyciągały młodzież europejską, także i gdańską. Wpływy 
V/olffa i jego szkoły były ponadto bardzo żywe w środowisku akade
mickim Gd1ńs:ka, stąd obfitość dzieł tego myśliciela w zbiorach gdań
skich staj2 się uzasadniona. 

Piśmiennictwo z zakresu histurii wyznaczało ,profil wielu gdańskich 
księgozbiorów prywatnych, także i Biblioteki Rady Miejskiej. Historio
grafii europejskiej epoki renesansu przewodzili Włosi i Francuzi. Pierw
szych reprezentował Niccolo Machiavelli, którego rolę w historiografii 
porównuje się z rolą Galileusza w naukach przyrodniczych. W swych 
dziełach historycznych Trzy księgi o pierwszej dekadzie Tytusa Liwiu
sza (1531), Historia Florencji (1532) i Książę (Il Principe, 1532) zerwał 
z założeniami nadprzyrodzonymi i na dzieje ludzkie patrzył oczyma ob
_serwatora-przyrodnika; Francesco Guicciardini, autor dwudziestotomo
wej historii Włoch Storia d'Italia (1561-64) tłumaczonej na wiele ję

zyków, stworzył podstawy nowożytnej hi~torii politycznej; Jean Bodin, 
prcfesor prawa i najwybitniejszy francuski teoretyk pai1stwa, w dziele 
Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej (1576) <lał rpodsiawy ideologii absolutyzmu 
fr& ncuskiego. 

Historiografja wieku erudycji rozwijała się pod wpływem empiryz
mu Bacona i racjonalizmu Kartezjusza. Historycy zajmowali się przede 
wszystkim gromadzeniem, opracowywaniem i wydawaniem źródeł hi
storycznych. Czołowi reprezentanci tego nurtu io Jean Mabillon, wydaw
ca materiałó,v do dziejów zakonu beneidyktyinów Acta sanctorum ordinis 
Sancti Benedicti (t. 1-9, 166:~-1701) i autor dzieła De re diplomatica 
libri se:c (1681-1701) otwierającego drogę rozwoju dyplomatyki i pa
leografii; Hugo Grotius, autor Roczników Niderlandzkich (1657), nad 
którymi pracował trzydzieści lat; Gottfried Wilhelm Leibniz, który w 
ciągu dwudziestu czterech lat napisał historię Brunszwiku, wydaną 

14 v:. Tatarkiewicz, Historia filozofii. War.::.zawa 1970, t. 2, s. 95. 
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w 150 lat po napisaniu, w roku 1843. Sformułował on zasadę wydawa
nia źródeł bez żadnej korekty, w formie oryginalnej, która aż do prze
łomu · XVIII/XIX ,poz.ostawała w sferze 1postulatu15

• Antonio Muratori, 
znany zbieracz ź:ródeł i badacz średniowiec,za włoskiego, wydał monumen
talny zbiór tekstów dotyczących historii Włoch od rdku 500 do 1500 
Rerum Italicorum scriptores (Dziejopisarze włoscy, t. 1-28, 1723-51), 
do !których sięgają ,badacze do dnia dzisiejszego. Materiały tam ze
brane wykorzystał Murato1ri w Antiquitates Italicae meclii aevi (Za
bytki włoskiego średniowiecza, t. 1-6, 1738-43), na któlI'e s1kłada 
siQ kilk'1dziesiąt rozpraw dotyczących różnych aspektów żyda · śred
niowiecznej Italii i w Annali d'Italia (Kronika włoska, 1744-49), gdzie 
opisał dzieje kraju od początku naszej ery do roku pokoju akwizgrań
skiego (1748)1'. Wspomniany Hugo Grotius jest obok T. Hobbesa i J. 
Locke'a czołowym reprezentantem nauk o państwie i prawie. Jego Trzy 
księgi o prawie wojny i pokoju (1625) uwafa się za pierwszy pełny sy
stem prawa międzynarodowego - oddzielnej dziedziny prawa, a Wol
ność mórz (Mare liberum, 1609) jest obroną zasady równego prawa do 
korzystania z pełnego morza przez wszystkie p:1ństwa; T. Hobbes stwo
rzył podstawy ustroju państwowego - monarchii autokraitycznej (Le
wiatan), a J. Locke - państwa liberalno-konstytucyjnego (Listy o to
lerancji, 1689)). Pisma wymienionych reprezentantów historii i nauk 
o pańBtwie i prawie były znane czytelniko;11 dawnego Gdańska, o czy1n 
świadczy ich obecność w kolekcjach prywatnych, a teraz w zbiorach 
Biblioteki Gdańskiej PAN. 

Myśl historyczna okresu oświecenia, wzorem innych nauk humani
stycznych, nawiązywała do J metodologii nauk przyrodniczych. Scisłość, 
precyzj~ w ujmowaniu zjawisk, opieranie się wyłącznie na rozumie i do
świadczeniu oraz terminologia przenikają do historii osiemnastowiecz
nej. Wzorem nauk przyrodriczych domagano się od historii dokładności, 
precyzji, udokumentowr.nia faktów, poznania ich przyczyn, udowodnie
nia prawdy. Za czołowych przedstawicieli historiografii oświecenia uwa
ża się: Woltera, Friedricha Schillera, Dawida Hume'a, Edwarda Gibbo
na. Pisali oni historiq w duchu nowej filozof,ii, a sprzężonie histo!I'ii rz. fi
lozofią oznaczało przede wszystkim odejście od kronikarstwa i inter
pretacji teologicznej, jaik też unil~rnnie wyłącznie erudycyj:nego i anty
kwarskiego s1tosunku do historii11

• 

z bogatego dorobku pisarskiego Woltera ważne z punktu widzenia 
historii są trzy prace: I-Iistoria Karola XII, Wiek Ludwika XIV i Szkic 
obyczajów i ducha narodów, ta ostatnia zawierała credo historyczne filo-

1s M. Uklejska, Cz. 2 Czasy nou:ożytnc, s. 129. 
111 Dzieje literatur europejskich. Pod red. Wł. Floryana. Warszawa 1977, t. 1, 

s. 468-469. 
11 M.H. Serejsiki, Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. Warszawa 

1958, s. 19. 
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zofa. F. Schiller, wielki poeta niemiecki, twórca wspaniałych dramatów 

hi~torycznych, napisał także rozprawę o pojęciu historii oraz Historię 

wojny trzydziestoletniej (1790-92), gdzie przewija się jego teza o nie

ustannym w dziejach ludzkości konflikcie natury i wolności; D. Hume 

zyskał rozgłos także jako autor Historii Wielkiej Brytanii od najazdu 

Juliusza Cezara do rewolucji 1688 r. (Bistory of England, t. 1-6, 

1754-62); E. Gibbon, angielski historyk i polityk, wykorzystując źródła, 

dał pierwszy pełniejszy obraz powolnego upadku państwa rzymskiego 

w dziele Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego (1776), a sposób 

relacjonowania faktów zdobył mu uznanie czytelników i specjalistów nie 

tylko jego epoki. W bogatym katalogu piśmiennictwa historycznego 

znajdującego się w książnicy gdańskiej są także utwory znanych i ce

nionych autorów, jak np. Johanna Joachima Winckelmanna Historia 

sztuki starożytnej (1763), która dała początek archeologii klasycznej i hi

storii sztuki; historyków niemieckich, jak: J.Ch. Gatterer Einleitung in 

die synchronitische Universalhistrie ... , 1771, Abriss der Universalhisto

rie in ihrem ganzen Umfange, 1773), A.L. Schlozer (Vorstellung der 

UniversaJhistorie, 1775), J.L. Mosheim, autor licznych prac z zakresu 

historii kościoła, w tym wielu popularnych podręczników akademic

kich. 
Spuścizna piśmiennicza minionych wieków w Bibliotece Rady Miej

skiej obejmuje także nauki matematyczno-przyrodnicze. Rozwój tego 

nurtu badań w nauce gdańskiej zaznaczył się w XVII wieku, głównie 

za sprawą Jana Heweliusza, a w wieku następnym reprezentowali go 

Jan F. Breyne, D. Kade, J.T. Klein, D. Gralath, S. Lursenius, H.J. de 

la Motte, M.K. Hanow, J.A. Kulm ,i inni. Dodać należy, · że wiek oświe

cenia był okresem powszechnego kultu rozumu i przyrody. Warstwy 

oświeceniowego społeczeństwa uległy fascynacji wiedzą ścisłą. W salo

nach przedmiotem dysput były zjawiska przyrodnicze. Zapotrzebowaniu 

społecznemu na recepcję treści naukowych służyła literatura populary

zatorska, podająca w przystqpnej formie rozprawy wymagające przy

gotowania , matematycznego. Fizyka Newtona spopularyzowana przez 

Woltera zyskała niemal powszechną znajomość. W akcji popularyzator

skiej uczestniczyli czołowi uczeni i literaci epoki, np. B. Fontenelle, 

L. Euler, J. Priestley. To pows,zechne zainteresowanie przyrodoznaw 

stwem znalazło odbicie w strukturze osiemnastowiecznych księgozbio

rów. Obecność w nich książki z zakresu nauk matematyczno-przyrodni

czych uważa siG w typowy ,przejaw epoki18
• Przyrrodoznawczy nurt zain

teresowa11 czytelniczych i kolekcjonerskich wystąpił także w kulturze 

osiemnaS'towiecznego Gdańska . Matematyka, astronomia, fizyka, chemia, 

geologia, biologia, medycyna to dziedziny, których rozwój w czasach no

wożytnych możemy od tworzyć na podstawie dzieł obecnych w zbiorach 

Biblioteki Gdańskiej PAN. 

18 K. Głombiowski, Problemy historii czytelnictwa. Wrocław 1966, s. 96. 
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D.5>robek myśli matematycznej wieku erudycji dokumentują w zbio

rach gdaóskich pisma takich uczonych, jak np. John Napier i Henry 

Briggs, którzy ogłosili pierwsze tablice logarytmiczne już w 1614 ro

ku; Kartezjusz - reformator matematyki i twórca geometrii anali

tycznej, ktqrej podstawy wyłożył w Geometrii stanowiącej czwartą 

część monumentalnego dzieła Eseje filozoficzne. W Bibliotece Gdań

skiej są elzewirowskie wydania tego dzieła. Znajdują się tam również 

pr2..ce Francesco B. Cavalieriego, prekursora r&chunku całkowego oraz 

Izaaka Newtona i G.W. Leibniza, którzy niemal równocześnie wynaleźli 

rachunek różniczkowy. Matematykę osiemnastowieczną reprezentują 

Leonhard Euler, uważany za jednego z twórców nowoczesnej matema

tyki, której poświęcił około pięciuset prac, a najważniejsze to: Institu

tiones calculi differentiales (Zasady rachunku różniczkowego, 1756), In

troductio in analysim iil,finitorum (Wprowadzenie do analizy wielkości 

nieskończonych, t. 1-3 1788-91); Jean Le Rond d'Alembert, autor dzia

łu nauk matematycznych w Wielkiej Encyklopedii Frc:mcuskiej. W zbio

rach gdańskich wśród jego dziel znajduje się edycja zbiorowa pism ma

tematyczno-fizycznych Opuscules mathematiques ou mern.oires sur dif

f er ens su.jets de geometrie, cle mechanique, cl'optique, d'astronomie etc 

(t. 1-5 1761-68). 
Astronomię po Koperniku, Giordanie Bruno rozwijali tacy wybitni 

uczeni jak m.in. Johannes KEpler, Galileo Galilei, Christian I-I uygens, 

Olaus Roemer, który do:konal odkrycia szybkości światła, Jan Heweliusz, 

wspomniani j,uż I. Newton , i L. Euler. Ich dzieła astronomiczne noszą 

także sygnaturę Biblioteki Rady Miejskiej. 

Zaprezentowane w wielkim wyborze dzieła, które weszły na trwale 

do historii światowej nauki i kultury, stanowią niewielki odsetek spuś

cizny piśmienniczej przekazanej przez dawnych mieszkańców grodu nad 

Motławą. Niemal wszyst'~ie dyscypliny naukowe znajdą w historycznej 

części zbiorów Biblioteki Gdaó.skiej PAN świadectwa swoich początków, 

rozwoju i szczytowych osiągmęć w · poszczególnych epokach. Stanowią 

je edycje dziel wyznaczających punkty zwrotne w rozwoju danej dzie

dziny i zaliczane do skarbca nauki światov.,rej, utwory o drugorzędnych 

walorach poznawczych oraz te, których znaczenie nie wykroczyło nigdy 

poza środowisko lokalne, lub jego kręgi. 

Zbiorowy i indywidualny wysiłek społeczności Gda11ska zaznaczył się, 

podkreślmy to jeszcze raz, zgromadzeniem światowego dorobku nauko

wego i literackiego wszystkich czasów. Liczące około 55 OOO tomów dru

ki XV-XVIII wieku- Biblioteki Gdańskiej PAN zawierają wieloegzem:. 

plarzowe i różnojęzyczne edycje dzieł filozofów, uczonych i pisarzy sta-:

rożytnej Grecji i Rzymu, pisma czołowych myślicieli średniowiecza, re:

nesansu, reformacji, monumentalne studia polihistorów wieku erudycji 

i torujące drog~ nowoczesnej nauce syntezy luminarzy oświecenia. Sta

nowią one wymowny dowód przynależności gdańszczan . do wspólnoty 
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intelektualr!ej Europy, wyrastającej z antycznych ideałów prawdy, de

bra i piękna. Uczestniczenie w recepcji .prądów umysłowych, płynących 

do Gdańska z zachodu, ułatwiały cżywione kontakty handlowe z Euro

pą, powszechny wśród młodzieży gdańskiej zwycw.j od bywania studiów 

uniwersyteckich w czołowych ośrodkach akademickich, zwłaszcza pro

testanckkh, połączony w XVIII wieku z podróżami „kształceniowymi" po 

Europie, a także europejska wspólnota językowa, oparta na języku ł.l

cińskim, a następnie fr:mcuskim. Wśród wielonarodowościowej społecz

ności gdańskiej ważną rol~ odgrywał język niemiecki, będący językiem 

wykładowym w uczelniach protestanckich, do których w większości po

dążała tutejSJza młodzież. Zjawisko to znalazło .także potwierdzenie w 

strukturze językowej zbiorów gdaiiskich, gdzie przeważa piśmiennictwo 

w języku łacińskim, niemieckim i francuskim. 

W rozwijaniu rozbudzonych w czasie studiów zainteresowań czy-
~ 

telniczych i bibliofilskich gdańszczan aktywnie uczestniczyli miejscowi 

drukarze i księgarze. Ci ostatni oferowali swoim klientom druki nie tyl

ko oficyn gdańskich, ale i europejskich, o czym świadczą przechowy

wane w Bibliotece Gdańskiej PAN katalogi poszczególnych firm księ

garskich, a zwłaszcza egzemplarze książek pochodzące z kilkuset ośrod

ków drukarskich Europy XV-XVIII wieku. Jako przykład posłuży i w 

tym przypadku biblioteka Jana Uphagena, na którą przypada niemal 

20 proc. starych druków Biblioteki Gdańskiej PAN. Ten bibliofil po

zyskał do swojej kolekcji poza literaturą jemu współczesną, osiemnasto

wieczną, bliSJko 3500 dzieł XV-XVIII wie/ku, funkcjonujących w obie

gu księgarskim najczęściej dzięki aukcjom książkowym, zainicjowanym 

przez Ludwika Elzewira na J)Oczątku XVII stulecia. Należy dodać, że 

dwadzieścia jeden inkunabułów z proweniencją Uphagena stanowi naj

bogatszy zbiór w grupie kolekcji prywatnych XVI-XVIII wieku, jakie 

wpłynęły do biblio.teki Senatus Gedenensis19
• Reprezentują one oficymy 

siedemnastu mistrzów typografii, a cały obecny zasób inkunabułów Bi_

blioteki Gdańskiej, liczą,cy 800 druków pochodzi ze 172 warsztatów dru

karskich: Niemiec, Włoch, Francji, Szwajcarii, Niderlandów, Austrii, 

Anglii, Szwecji, Czech, Polski20. Analiza biblioteki J. Uphagena pod 

względem geografii wydawniczej uja:i.vniła 256 ośrodków drUikarskich 

Europy. Blisko połowa tytułów (48 proc.) z omawianej biblioteki została 

wprowadzona do obieg·1 społecznego w dwunastu ośrodkach wydawni

czych, jak: Amsterdam - 894 druki, Lipsk - 829, Paryż - 645, Frank

furt/M - 510, Lejda - 357, Haga - 273, Gdańsk - 265, Berlin - 264, 

Norymberga - 218, Hamburg - 213, Londyn - 208, Kolonia - 200. 

Nieco inaczej ułożą się proporcje między ośrodkami typograficznymi, gdy 

19 H. Jędrzejowska, l\I. Pelczarowa, Katalog inkunabułów Biblioteki Rady 

Miejskiej w Gdańsku. Gdańsk 1954, s. 257-312 oraz. indeks właścicieli. 
20 Ibidem. Por. tei: Biblioteka Gdańska ... , s. 87. 
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zastosujemy kryterium chronologiczne21
• Uzyskamy potwierdzenie usta

lonych przez historię książki centrów drukar3twa europejskiego i regio
nalnego w poszczególnych stuleciach. Druki szesnastowieczne ze zbio
rów Uphagena potwierdzają czołową rolę Bazylei w promocji książki 

naukowej, Wittenbergi jako centrum wydawniczego pism reformacyj
nych, zwłaszcza luterańskich, Paryża tworzącego własny styl książki 

w atmosferze ścierających się ,poglądów zwolenników tradycj,i i refor
macji, Antwerpii, która nadała drukarstwu niderlar.dzkiemu rangę euro
pejską, sygnalizują tal-:że wzrastające od drugiej połowy stulecia zna
czenie Frankfurtu/M jako liczącego się ośrodka wydawniczego. Druki 
siedemnastowieczne wyraźnie wskazują na przodującą rolę Niderlan
dów w drukarstwie europejskim, wstrząsanym kryzysami, dalszy 
wzrost znaczenia Frankfurtu/M i Lipska, które były także centrami 
światowego handlu ksiąiJką, odzwierciedlają rozkwit gdai1sikiej srztu-
1ki tYipo,grafic~nej za sprawą Rhode'ów, A. Hilnefelda, J. Forstera, J. 
Heweliusza. Wydawnictwa osiemnastowieczne z kolekcji Uphagena kie
rują naszą uwagę zarówno w stronę uwarunkowań wynikających z ogól
nej orientacji intelektualnej czytelnika-organizatora zbioru, jak i zna
nego zjawiska preferowania literatury kraju, z którym wiążą odbiorcę 
lata spędzone w tamtejszych uczelniach22• Lipsk (711 dzieł), Amsterdam 
(485), Paryż (323) to czołowe ośrodki promocji piśmienniczej wieku 
oświecenia w historycznym zbiorze erudyty gdańskiego. 

Druki XV-XVIII wieku Biblioteki Gdm1skiej PAN są także skarb
nicą narodowej, regionalnej i lokalnej nauki i literatury. Bogactwo ma
teriału i ważność problemu wymagają osobnych refleksji, stąd świado
mie pominięto tu interpretację tego aspektu dziedzictwa piśmieirniczego 
zachowanego w książnicy gdańskiej. 

Dorobek naukowy i literacki minionych epok zgromadzony w Bi
bliotece Gdańskiej świadczy o rozumieniu przez mieszkańców Gdańska 
roli, jaką odgrywa książka w rozwoju nauki, kultury, oświaty, w życiu 
jednostki i zbiorowości społecznej, tak w układzie synchronicznym, jak 
i diachronicznym. Diachroniczna funkcja zbiorów gdańskich rozciąga się 

i na czasy współczesne. I'farastające w ciągu stuleci przebogate zbiory 
historyczne biblioteki Senatus Geclanensis, dzisiejszej Biblioteki Gdań
skiej PAN, wciąż uczestniczą w tworzeniu nowych wartości poznaw
czych, ideowych, artystycznych. Zgodnie z wolą fundatorów nadal służą 
środowiskom akademickim Trójmiasta, jego mieszkańcom i tym wszyst
kim, którzy w zbiorach gdańskich poszukują źródeł poznania człowieka 
i otaczającego go świata. 

t1 E. Piotrowska, Jan Uµhagen - historyk gdański XVIII wieku i jego księgo
zbiór. Próba interpretacji inwentar.::a bibliotecznego. ,,Roczniki Biblioteczne" t. 27. 

1983 [,.vyd, 1985], z. 1-2, s. 201-204. 
u K. Głombiowski, Problemy ... , s. 97. 
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· Anna Martuszewshr 
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TRADYCJE LITERACKIE PROZY 
STANISŁAWY FLESZAROWEJ-MUSKAT 

Bohaterowie powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat w przeważa

jącej ilości wypadków nie należą do ludzi oczytanych. Stwierdzenie to 

dotyczy zwłaszcza postaci kobiecych, wśród męskich pojawiają się bo

wiem kilka razy różni artyści i pisarze, których związek z kulturą w 

ogóle, a sztuką lub książką w szczególności wątpliwości nie budzi. W za

sadzie zresztą bohaterowie-mężczyźni cechują się u tej autorki stosun

kowo wyższym poziomem intelektualnym (często także moralnym). Za 

symptomatyczną można więc uznać sytuację wprezentowaną w powieści 

radiowej Fleszarorwej-Muskat Alilionerzy1, gdzie w początk~ch rozwoju 

akcji toczy się między Marcinem a Teresą, protagoni~tami wątku mi

łosnego, następujący dialog: 

- [ ... ] Skąd pani właściwie jest? Z jakiejś · powieści dziewiętnastowiecznej ... 

- Halo! Halo! Nie słyszQ! 

- Pytam, skąd pani jest? 

- Z Gdańska. 
- Ach nie, pani jest z Sagi rodu Forsyte'ów ... 

- O czym pan mówi? Nic pana nie rozumiem ... (M, 70) 

Niezrozumienie można co prawda tłumaczyć warunkami, w jakich to

czy się ta rozmowa, odbywana za pomocą połączenia radiowego ze stat

kiem. Nie jest tak jednak, gdyż z dalszej części dialogu dowiadujemy 

się, że bohate,rka n.ie kojarzy .również poczynionej przez rozmówcę alu

zji do swoich piegów z Anią z Zielonego Wzgórza, i nie kto inny, jak 

zaczynający się nią interesować Marcin stwierdza: ,,Pani jest stanow

czo za ' mało oczytana" (M, 71). Nie przeszkadza mu to zresztą oczywiś

cie żywić do niej - w miarę rozwoju akcji - uczuć coraz gorętszych. 

Jako znamienną można również traktować scenę w Pozwólcie nam 

krzyczeć, w której Piotr - charakteryzowany i w tym, i w n,rntępnym 

1 Cytaty w tekście pochodzą z następujących wydań utworów Stanisławy Fle

szarowej-Mu:;kat i sygnowane są skrótami: Milionerzy_ Powieść radiowa. Gdynia 

1968 (M); Pozwólcie nam krzyczeć. Gdańsk 1983 (Pnk); Wizyta. Gdańsk 1971 (W); 

Dwie ścieżki czasu. Warszawa 1974 (Dśc); Złoto nie złoto. Warszawa 1986 (Znz); Pa

sje i uspokojenia. Gdańsk 1987 (Piu). 



tć)lnie trylogii jako człowiek znający klasyczną literaturę ś~iatową i lu
biący czytać - udaje się do księdza W et tera p o d p r ~ t e k s t -e m 

pożyczenia książek. I kiedy zakochana w nim Magdalena mówi Z nie

pokojem: ,,Nie wierzę w te książki, które od niego pożyczasz" pada 

bardzo· wieloznaczna odpowiedź: ,,I ja w nie nie wierzę" (Pnk, 356). Woj

na bowiem w powieściach tej autorki jest traktowana · jako czas za

chwiania się przynajmniej niektórych wartości kulturowych, jako cza~ 

działania bądź martyrologii, w którym na lekturę po prostu nie ma 

miejsca. Podobnie zresztą lata odbudowy i budowy po ,pierwszej lub 

drugiej wojnie, choć już w stopniu znacznie mniejszym. Jeżeli boha

terom tej autorki wią. ą się one z lekturą, to w grę wchodzą naJwyżej 

pisarze „bliżsi życiu". W pierwszym tomie trylogii Tak trzymać!, w 

którym przedstawiana jest budowa Gdyni, Anetka Briffaut czyta co 

prawda W poszukiwaniu straconego czasu Prousta, ale lektura stanowi 

dla niej jedynie ucieczkę od nieznośnych warunków bytowania w pry

mity;Vnych warunkach powstającego dopiero portu. Inaczej jest z pozy

tywnymi bohaterami tej trylogii. Oni właśnie czytają pisarzy „bliższych 

życiu" (przy, okazji we wzmiance narracyjnej pojawiają się nazwiska 

Gorkiego, Tołstoja i Dostojewskiego). W każdym razie, gdy działają, 

nie zajmują się lekturą, ucieczka od rzeczywistości nie jest dla nich 

bynajmniej wskazana. 
Na przytaczane tu zjawiska w utworach Fleszarowej-Muskat nie 

pada jednak specjalny nacisk - wprost przeciwnie, pozostają jakby 

ukryte. W bezpośrednio wyrażanej aksjologii jej powieści książka i kul

tura ceniona jest bowiem bardzo wysoko. Warto tu przy okazji przy

pomnieć dwie sceny z „wojennej" trylogii tej autorki. W powieści Po

zwólcie nam krzyczeć, której akcja rozgrywa się w Niemczech podczas 

ostatniej wojny, Magdalena wchodzi do księgarni, by znaleźć jakąś nie

miecką lekturę (bezpośrednia motywacja tego czynu w planie fabular

nym nie pojawia się - może bohaterce chodzi o oderwanie się od wojen

nej rzeczywistości, może o lepsze opanowanie języka ... ). Już w witrynie 

ksiqgarni dostrzega wyłącznie egzemplarze Mein Kampf: 

Jedno z dwóch dużych okien wystawowych wypełniały różne wydania Mein Kampf. 

Egzemplarze prawie że kieszonkowe, wydania popularne na tanim papierze i ozdob

ne tomy oprawne w skórę, przeznaczone na prezenty i nagrody - biły w oczy 

z daleka złotymi czcionkami dobitnego tytułu. (Pnk, 30) 

Nic więc dziwnego, że kiedy bohaterka prosi księgarza o Minnę von 

Barnhelm Lessinga, dowiaduje się, że w hitlerowskich Niemczech nie 

można nabyć dzieł tego autora i ostatecznie wychodzi z tomem ro

mansu popularnego Daniela sucht das Gluck (autor jego nie został na

wet podany). Scena tn oczywiście posiada wymiar symboliczny, uka

zuje znamienny stosunek faszyzmu do arcydzieł klasyki i tradycji kul

turowych. 
Analogicznie· symboliczny charakter ma ukształtowana równolegle 
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w stosunku do tamtej scena w Wizycie, trzeciej części tej samej „wo
jennej" trylogii. Starsza o dwadzieścia cztery lata (jest to już druga 
połowa lat . sześćdziesiątych) Magdalena, odwiedzając ze swym fran~u
s~ir:?- m~żem N~emcy Zachodnie, wchodzi do księgarni w malyn--. nie
mieckim miasteczku Edelheim, w którym przebywała na robotach pod
czas wojny, i w witrynie widzi znowu Mein Karnpf: 

Zbliżyli się do jednej z wystaw i pierwszą książką, na którą padł ich wzrok, był 
okazały, oprawny w ciemną skórę, przyozdobiony złotą czcionką, półokrągłym 
grzbietem i kolorowymi brzegami, wypieszczony przez edytora i dr:.1karza, ekspono
wany tuż przy szybie na okrytej czerwonym płótnie podpórce tom - Mein Kampf. 
(W, 37) . - ... 

Zobaczywszy to, bohaterka już nie tyle pragnie kupić jakąś książkę, ile 
sprawdza, czy w księgarni są klnsycy: Schiller, Goethe, Lessing, Rilke, 
Tomasz Mann ... Wszyscy ci ·pisarz2 :2;najdują się już \V 5;przedaży, ale 
w księgarni są umies1zczeni na zakurzonej, trudno dostępnej najwyż
szej półce, co sygnalizuje, że - w przeciwieństwie do Mein Kampf -
nie są propagowani i być może nikogo nie interesują ... 

Te znalezione w niemieckiej povvojenncj księgarni tomy klasyki 
w gruncie rzeczy zarówno bohaterki, jak samej autorki tak naprawdę 
nie interesują jako książki przeznnczone do czytania. Stosunek do lite
ratury staje się bowiem w obu przywoływanych tu obrazach przede 
wszystkim widomym znakiem stosunku do dziedzictwa kulturowego 
ludzkości, symbolem tego stosunku. Liczy się przecież nie tyle oczyta
nie bohaterki w klasykach niemieckiej literatury (a przynajmniej zna
jomość ich nazwisk, którą ujawnia w tej scenie), ile ukazanie za po
średnic1'wem obrazu księgarni tezy o kontynuacji polityki kulturowej 
III Rzeszy w Niemieckiej Republice Federalnej. 

Wielu bohaterów Fleszarowej-Muskat jest charakteryzowanych jako 
ludzie kulturalni, nic też dziwnego, że choć rzadko widzimy ich odda
jących się lekturze, w wypowiedziach ich - i to bynajmniej nie tylko 
tych, którzy są literatami czy pracownikami szerzących kulturq insty.
tucji - spotykamy naz\viska różnych pisarzy. Przywoływany wiGC jest 
w jej powieściach Plutarch (to jego Żywoty sławnych rnężów czyta 
idealny nadleśniczy Daniel, protagonista utworu Szukając gdzie in
dziej - służą mu w jakiś sposób do leczenia „własnych niepokojów" i ... 
rnsypiania), Rabelais, przedstawiciele światowego dramatu (Sofokles, 
Corneille, Szekspir, Lessing, Schiller, Shaw, Anouilh, Albee), a wresz
cie - i przede wszystkim - twórcy XIX- i XX-wiecznej powieści re
alistycznej. Padają wi~c w różnych powieściach Fleswrowej-Muskat na
zwiska Balzaka, Stendhala, Tołstoja, Zoli, Dostojewskiego, Gorkiego, Ro
main Rollanda... Niektóre nawet kilkakrotnie, w różnych utworach, 
czasem też wymieniane są tytuły ich ;powieści (szczególnie Romain Rol-
1::mda, których wielbicielem - obok Czerwonego i czarnego Stendha
la - jest jedna z najbardziej pozytywnych postaci tej aut~rki, Piotr 
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z Pozwólcie nam krzyczeć i Przerwy na życie). Nowsza proza pojawia 
się rzadziej. W powieści Złoto nie złoto, której protagonistą jest pisarz 
współczesny, wymieniony zostaje Artur Miller, \V Szukając gclzie in
dziej - Robbe-Griliet. Ten ostat:ni jest jednak ujmowany z dystainse~11, 
jalkc twórca filmowy, uznawany tyl:ko przez jednego z mniej ;pozytyw
nych bohaterćvv-obcol~rajowcćw i niezbyt pozytywną postać kobiecą. 

Z poclcbnym dysts.nsem, jak ju~~ \V.Spcmniałem, spoiykm1y się w pierw
szej części Tak trzymuć:! wobec Prousta. ~.Ie,żna w zv.-iązku z tyin n3.wet 
zaryzykować tez~, że współczes,1a literatura Ś\\-i~ltowa, zv,'ło.szc7a_ za
chodnia, jest w po\vieścidch Flcszarowej-:i\luskat raczej symbol -,., -1 neg:i
tywnych cech ZHchcdu, od których się autorka ,cdcina. Z polskich pi
S:1rzy vvymieni:my jest Mick1e\~,:1cz (Pan Taclcvs.:.:, jak w Siei1kiew·iczow
slcim Latc.rnilcu, jest jc::l.11),Tn z 1--..rngnes6w ci~gnących bohaterkę Pasji 
i uspólcoje{i do kraju), Żer::nns'.d (zwfaszcza w cyklu Tak trzyrnać:!), ja
ko pJstać epizcdyczna w pien\--szej części Tak "trzymać! występu.je Bru
no Jasieó.s,ki (ba1rdz.iej jednnk ropreze,ntuje ikj:}nrn:-iistyczne 1poglqdy, -niż 

określony styl literacki). W po\vieści Złoto nie złot.o, najbardziej „lite
rnckiej" ze wszy.stkich uhvorów Flesz3rowej-!dusknt, spotykamy jeszcze 
nazwisko Witkacego oraz cJuzyjn.4 wzmiankę o ,vielkim w~,półczesny:n 

pisarzu, któremu talentu i popularności zazdrości piorw3zoiplanowy bo
hater - chodzi tu, jak siq mo~:na dc:nyślać, o Iwc:szkievvicza. W naj
nowszej powieści, Pasje i uspokojenia, poj:<wiają się jeszcze wzmi8nki 
o Wyspia11S1kim i Leśmianie. I to wszystko. Oczy\\·lście t2 wyst(;{)Ujące 

czasem nawet dość rm:rgincs.owo nazwiska twórcó,v, wymieniane nrJj
cz~ściej przez bohaterów (czyli ujawniajqce ic11 znajomość kultury), znnj
dują siq przede wszystkim na uslugnch cl:nrakteryst.yki postaci: ccl:Ja
ninjqc 1ich literackie predylekcje i ogMną kuHun~. Nie należy v:iqc ich 
traktować jako odzwierciedlenia świudon-:..ości literackiej pisarki. Nie
mniej jednak są one w j;ikiś sposób sy111ptonrntyczne. Znstanavvhjqcy 
jest tu bowiem duży procentowy udział nazwisk należqcych do grona 
twórców realistycznej kJasycz.nej powieści światowej, mały - związany 

z prozą sensu stricto współczesną. 

Świadomość li,teracka Fles,zarowej--:\1:uskat uj::nvnisn1 jest niekiedy 
w jej powieści2ch t2kże w sposób bardziej bezpośredni - w partiJch 
metatekstowych, dotyczących literatury. Ivlyślę tu przede wszystkin~ 
o przedmowach autorskich do 1\lilionerów i Pozv.Jólcie nam krzyczeć 

oraz o wypowiedziach na tematy literackie i Drtystyczne ,:vewnątrz roz
maitych jej powieści, powiąwnych z krectcjami bohaterów-pisarzy i ar

tystów. 

W przedmowie do Milionerów Fleszarowa-Muskat wykazuje się za
równo znajomością nazwisk i utworów swoich bezpośrednich polskich 
poprzedniczek na niwie powieści radiowej (Boguszewskiej i Kuncewi-

6 - Gdański Rocznik Kulturalny 13 81 
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czowej), jak podstawowych konwencji związanych z założeniami poety
ki tej i nie tylko tej powieści oraz słuchowiska radiowego. Ujawnia tak
że świadomość odmienności tych poetyk oraz możliwości ich „przekła

du". Znajomość ta dotyczy przede wszystkim roli tak zasadniczyl:h dla 
powieści elementów struktury, jakimi są narracja i dialog, oraz. ich 
wzajemnych relacji: 

Wszystko, co dzieje się w Milionerach [mowa tu głównie o pierwszej, radiowej ich 
wersji - A.M.], wyrażone jest dialogiem, wyłącznie dialog konstruuje portret psy-· 
chiczny postaci, dialog zarysowuje konflikty. [ ... ] 1 

W powieści 1radiowej, ukazującej się w forimie książki, rygor tego 
gatunku wydaje się jeszcze surowszy. (M, 5) 

Nie tyle te sprawy wydąja się jednak istotne, ile przejawiająca się 

w przytaczanej przedmowie świadomość aprobowanej przez jej autorkę 
literatury: 

Ujawniła .się przy tej okazji prawda stara i zawsze cenna, że ludzie lubią odnajdy
wać w konfliktach powieściowych swoje wła3ne losy, muszą czuć, że pisze się nie 
tylko dla nich, ale i o nich. (M, 5-6) 

Ten program, którego ranga została tu wartościująco podkreślona 

przez sformułowanie „prawda stara, zawsze cenna", jest oczywiście pro
gramem realistycznej powieści, z samego założenia aprobującej mime
tyzm i przyjmującej, że naśladownictwo jest tym, czego szuka odbiorca 
w literaturze. 

W drugiej z przywoływanych tu autorskich przedmów Fleszaro
wej-Muskat, poprzedzającej jej „wojenną" trylogię (Pozwólcie nam 
krzyczeć, Przerwa na życie i Wizyta), dominuje jednak bardziej prze
konanie o potrzebie spełniania przez literaturę funkcji społecznej. · Jest 
ona bowiem tu traktowana jako przestroga prz~d możliwością powtó; 
rzenia się wojny, na tym ma polegać jej najistotniejszy sens. Rolę fa
buły swojej powieści i zaprezentowanych w niej losów bo_haterów, 
(autorka traktuje ich tu jako „syntezq wspomnień o wielu ludziach", 
zarazem jednak zwracając się do nich jako do współtwórców utworu) 
widzi bowiem Fleszarowa-Muskat jako ostrzeżenie: 

Czekają nas razem trudne lata. BGdziemy musieli przekazać je w okrutnej szcze
rości tym, którzy od nas zechcą się uczyć niepojętej sztuki życia, a których nie 
będziemy mogli obdarzyć niczym więcej poza gorzką prawdą o błądzeniu po 
grząskich i poplątanych drogach f ... ]1. Rozstajemy się, gdy zżera nas uczucie da
remności. 

Gdy znów trzeba ·krzyczeć. (Pnk,.5) 

Znamienny jest w tej 1przedmowie właśnie ów ,program „uczenia się" 

przez odbiorców za pomocą literatury „sztuki życia", a także - miesz
czące się na tej samej linii - przekonanie, że „znów trzeba krzyczeć". 
Oba te sformułowania ' zawierają bowiem całkiem niedwuznaczną wizję 
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potrzeby wcią·gnięcia literatury w sprawy · społeczne, jej bardzo jasno 
wyrażonego dydaktyzmu. 1 

W wypowiedziach włożonych w usta bohaterów Fleszarowej-Mu
skat będących pisarzami czy też artystami pojawiają się czasem także 

refleksje na temat sztuki lub literatury. Nie tworzą one oczywiście 
~ adnego programu literackiego, zbyt są ułamkowe i· rozproszone, nie
mniej jednak symptomatyczne. I tak np. w Dwóch ścieżkach czasu mó
wi się o scenariuszu filmu, który ma być reżyserowany przez jednego 
z bohaterów, i przy okazji pojawia się problem prawdopodobieństwa po
staci protagonisty tego filmu. Upomina się o nie polska dziewczyna, roz
mówczyni młodego włoskiego reżysera, który uważa jednak, iż: 

Prawdopodobny to ;naczy taki, jakiego można przewidzieć. Bez żadnej nadziei na 
zaskoczenie, bez niespodzianki, która jest w każdym losie. Po co wobec tego kręcić 
o nim film, skoro każdy imoże przewidzieć jego historię? (Dśc, 69) 

Bohater ka zgadza się co prawda z reżyserem, że postać filmowa nie 
musi być w tym sensie prawdopodobna, jednak w przekonaniu, że „tyle 
rzeczy dzieje się naprawdę" i „życie jest wspaniałe! Trzeba to tylko 
zobaczyć!" (Dśc, 70-71) - potępia „fabułkę", tj. ,,zmyślanie, układanie 

zdarzeń, naginąnie ich do konceptu" (Dśc, 70). 
Ten nie rozstrzygnięty tu jednoznacznie do końca spór dotyczy pro

blem u istotnego dla literatury realistycznej w ogóle oraz dla tej części 

literatury, która będąc z założenia mimetyczna, różni się od wielkiej 
klasycznej realistycznej powieści m.in. typem pojawiającego się tu praw
dobodobieństwa. O ile bowiem dla całej literatury opierającej się na 
mimetyzmie charakterystyczne jest prawdopodobieństwo zewnątrzlite

rackie (tj. takie, które orzeka o możliwości istnienia w pozaliterackiej 
rzeczywistości określonych, przedstawionych w literaturze postaci i zda
rzeń), o tyle ,.;.; literaturze i kulturze sensu stricto popularnej przybiera 
ono postać zupełnie ·skrajną. Staje się tutaj „prawdopodobieństwem nad
zwyczajnym"2, tj. literatura i sztuka tego typu preferują wydarzenia 
i postacie co prawda możliwe empirycznie, lecz daleko odbiegające od 
przeciętności, na tyle rzadkie, że wydają się nieprawdopodobne (przy
pomnijmy sobie choćby rolę porwań, niespodziewanych zwrotów akcji 
i niewiarygodnych ucieczek pozytywnego bohatera w powieści awantur
niczej lub rolę metamorfoz w popularnej literaturze społeczno-obycza
jowej). Owa niewiarygodność wydaje się jednak odbiorcy kultury ma
sowej bardziej interesująca niż jego przeciqtne, codzienne szare ży

cie - nic też dziwnego, że literatura popularna właśnie nią swego czy
telnika epatuje. W pojawiającym się ,tu fragmentarycznie programie Fle-

2 Pojęcia prawdopodobieństwa z.wyczajnego i nadzwyczajnego (vraisemblance:. 

orctinaire i vraisemblance extraordinaire) były bardzo często używane we francu
skim pseudoklasycyzmie (por.: R. Bray, La Formation de la doctrine classique en 

France. Paris 1951; P.E. Knabe, Schl'iisselbegriffe des Kunsttheoretische Denkens in 

Frankreich von der Sµiitklassik bis zu Ende der Aufkliirung. Di.isseldorf 1972). 
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szarawej-Muskat nie kulturze masowej została jednak przyznana racja. 

Potępienie „fabułki" na korzyść „wiecznie zielonego drzewa życia" (w 

te'~-~cie nie p::da ;tu jecknk to określenie i nie jest vvyrnicni:me n:1zwisko 
Gcethego) vvslrnzuje na aprobatę juk najszerzej pojętej prozy realistycz

nej, opierającej się na mimetyzmie rezygnującym z wszelkich niezwyk

łych postaci i niewiarygodnych wy<lDrze11. 
Pcdobny bordzo problem - ale już nie w kontekście znamiennej 

db literatury popularnej koncepcji prav:dcpoclobieóstwa i ujęty bar

dziej jednoznacznie - spotykamy w powieści Złoto nie złoto. Jej głów
ny boh:1t2.r, .pis3rz przyjeż-::lżający do kc,palni miedzi, by tworzyć po

wictć o niej i o jej ludziach, boryka siq z wieloma problemami. Widzi

my gJ wróvvno jako kreatora dwóch różnych typów utworów (do tej 

sprznvy przyjdzie nam jeszcze wrócić), jnk obserwatora okcłokopalni::i

nego życ;a. Wl2śnie to życie 1:;prawia, że w jego myślach pojawia siq 

nastc~pujqcy pr,s-- us: ,,Boże świqty, t,lka l~apit~llna scena! Fikcj:1 napra\v

dq nie m0gb konktirować z życiem, nie potrnf ilby wymyśleć czegoś t8-

kiego" (Znz, 308). Niern~ll identyczne sforJ.nułowania spotykamy w tej 

p0wiC::::c1 zreszlq także kilka stron \.\.:czc~niej, w rozmowie pisarzu. z jed

nym z inżynierów: ,,Fikcja ·nigdy nic dorówna życiu. [ ... ] błahe i da

remne wyduje siq tworzenie wymyflonych falJuł" (Znz, ~304). 

P.rogrnm ten w S'\\:oim :z2łożeniu przypamin1 ujc;cb właściwe już 

nic tylko powieści sensu stricto realistycznej, lecz nc1turalistyczncj. W 

pcnvieści Złoto nie ::lato, zarówno w jej poetyce immanentnej jctk w 
sformułowanej, olbrzymią rol~ pełni autentyzm i dokumeuturność. 

Picnvszy z ostatnio cytowanych f1-.1gmcntów uwidacznia jednak, że Flc

S7:-1wwcj-:\'Ius:01L chodzi iu nie tyle o r-olq ·i funkcjr_• au{entyzmu, ile 

o uzasadnianie nadzwyczaJnych \Vydane1\ prLez fakt (nie wiadomo, czy 

naprawdq rzeczywisty), że się zdarzyły. Jest to jednak spr~nva tkwiąca 

w poetyce po\vieści tej nutork1, do czego jeszcze przyjdzie wrócić. 
Julian, ho1rnter Złota nie złotu, zastanawiając siq nad tematem swej 

przyszłej ksic;żki, przyport1ina sobie m.in. o „kolejnej rundzie wiedeó

~kich rokowaó", z1::laj,1c rprzy okazji pytani2: 

l\foże trzeba było o tym pisać? Ale jak? Gdzież była ta jasność. która dawałaby o:.1-

wagq przejkładania swoich racji czytel:"likowi? 
:\ czytcb::-c !Jbi, 1kie,dy aut,o.r ma racjr., lubi s.iq z nim zgadzać, lubi myśleć, że 

0:1 by .t,J ·,vlaś:1:e tak 1:r.zd:;t:nvil, gdyby sam p,:;;al biriżki. .'\le czytelnik bkżc 

wic:u .r z~zy n.:e l:.ibi, r:-::c:Ic \nzy:,1tk ,m ś~ dlw t~j p:c'.-cicl.?iej męki,, której ko.~z

t2m rciJziły ~-.:-~ zd:rnia ·w jego -m:1:c.man::u l~:'.-1:·'-c:~ i poloczy;:;-~c; nie '\\'Olno wypro

wa:lzać g.J -z. blQdu. nie wolr:-o dopu.;;czać g,o do t2j mQ'.<1 - tylko nap,ra·,dG \\·.:,21-

cy pisarz~ po::\valajq ~iCJ':Jie na swo,:st;.1 k:::.~-cic~e-:s:Q s::cz~,t,o~ci. (Znz, 1-1). 

Postulat dydaktyczności literatury nic t:Gstal tu oczywiście obalony, 

lecz tylko mniej ostro ujawnił siq w świadomości bohatera, niż w po

przednio cytowanych fragmentach powie:~ci Flcswrowej-Muskat. Wiąże 
siq to z pcvmościq z faktem, że w poczćitkowych partiach tego właśnie 

1~tv1oru bohater-pisarz nie potrafi jeszcze z111lcżć drogi twórczej, marzy 



mu s,ię popularnośr~ i pieniądze, a ostatecZJnie zadowala się st)1pendium 

tw6rczym do zagłf;bia miedzi. Tam dopiero odnajdzie swą drogę, pi
sząc o tyr:1, co jest przede wszystkim według niego ważne - o zwyk
łych sprnwRch Z\"Vykł:ych ludzi (cz~ściowo jednak także o wielkiej rni

łości lud;;:i niezwykłych, aktorów). Problematyka dydaktyzmu bezpo

średnio siq nie pojawic1, nJe znrówno losy protagonisty tej powieści, j3k 
losy bohaterów jednego z jego utworów układają się wreszcie w nie
pozbawioną bynajmniej dyd<lkt.yznrn powieść produkcyjną o Hspektach 
a u to tema tycznych. 

Istotną spraw4 jest pojawienie siq w liter:1ckiej świndomości autorki 

Tak trzymać! ,problemutyki rnpodolnh czytelnika. W ostatnio cytowa
nym fragmencie Złota nie :lota sprmva tr1 - jest nieco zakainuflowana 

przez sformułowanie: ,,Czytelnik lubi, kiedy autor ma rację", ale już w 
dalszym ci,1gu tego smnego zdania staje się bardziej jednoznaczna, gdy 
mowa ,o tym, że czytcL1ik lubi s,iq z autcrem zg:ldza(:. Zgoda ta w lite

raturze popularnej jest jednak uzyskiwana w ten sposób, że pisarz mówi 
to, co czytelnicy chcą usłyszeć, wyrafa ich przekonania. Fleszarowa-Mu

skat nie formułuje jednak bynajmniej programu literatury popularnej. 
W jej świc1domości pisnr;;kicj dominują te problemy, które dotyczą ca

łości współczesnej literatury realistycznej. Może tylko bardziej niż inni 

polscy pis2rze po Październiku akcentuje potrzebę społecznej funkcji 
sztuki i literatury. Jest to wlaśc;wie stały, mniej lub bnrdziej bezpo

średnio występujący leit•:notiv wielu jej powieści -od Milionerów począw
szy, a n:i Pasjach i uspokojcniric:h skończywszy. W tej pt::itniej powieści 

na marginesie problematyki filmowej pojawia siG zna11.~·ienna dyskusja: 

- Tak. [ ... ] Życic ułatw:one poprzez rezygnację z zasad jest problemem ogól
no:b:iatowym, 

- Na pewno, I nie tylko pr:nvo, ale i sztuka powinna z tym walczyć. [, .. ] Do 
diabła z tym wszystkim! Do diabla z tym podziałem świata na sprzcc7::1c racje! 
Sztuka, zaprzężona w szory politycznych interpretacji, przestawała być sztuką. Za
czynała czemuś służyć, a nic była do tego powołana. Ale przecież ... były sprawy 
tak ważne, tak wzniosłe i piękne, że mogłaby i powinna im służyć bez uszczerbku 
db S\Voich artystycznych warto~ci... Wojtaszek plącze się \V swoich dywaga
cjach [ ... ]. (Piu, 41) 

Rozmyślania jednego z bohaterów, reżysera filmowego zresztą, ujaw
niają tu z pewnością w jakimś stopniu także \vahania samej autorki. 

Niemniej jednak mimo rozme1it~·ch zastrzeżeń do sensu str:cto politycz
nych funkcji literntury i sztuki Flcsznrowa-Muskat trnktuje je jako 

,,ostatnie sl~>'WO przeJ z:igl:!d<-f' (Piu, :-:8) (nie jest do końc:1 j:lSlne, czy 
chodzi jej o zagładę wojenną czy ekologiczną, ale nie jest to takie istot

ne). Słowo to ma być z3równo ostrzeżeniem ludzkości przed tą zagładą, 

jak ewentualnie ostatnim dokumente:n mówiącym o istnieniu naszej cy

wilizacji. 
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O tradycji literackiej aprobowanej przez konkretnego pisarza moż

na mówić i należy wnioskować zarówno na podstawie poetyki sformuło

wanej jego dzieł (tu zaliczymy wzmianki o różnych pisarzach pojawia

jące się w tych dziełach i ich metatekstowe partie dotyczące literatury), 

jak poetyki immanentnej, dającej się odczytać ze struktury utworów. 

Poetyka immanentna powieści Stanisławy Fleszarowej-Muskat wska

zuje przede wszystkim na obecność w nich tradycji realistycznej po

wieści polskiej i światowej XIX i XX wieku. Częste pojawianie się na

zwisk twórców i przedst'awicieli literatury klasycznego realizmu oraz 

metatekstowych wzmianek poświęconych problematyce mimetyzmu -

nie wprowadziło nas w tym wypadku w błąd. Podobnie symptomatycz

na okazała się nieobecność w poetyce sformułowanej powieści tej autor

ki problematyki prozy mniej tradycyjnej i reprezentantów literatury 

sensu stricto współczesnej (zastanawiający jest np. także brak jakieg·o

kolwiek nazwiska pisarza iberoamerykańskiego w powieściach, których 

akcja toczy się w latach ogromnego polskiego boomu tej właśnie litera

tury). Powieści Fleszarowej-Muskat nawiązują bowiem przede wszyst

kim do zjawisk już przez czytelników zaaprobowanych, tj. mamy w nich 

do czynienia z poetyką z rzadka jedynie odwołującą się do wybitnych 

współczesnych osiągnięć prozy światowej, zwłaszcza zaś tej, która re

prezentuje nowatorstwo treściowe i formalne, iktóra eksperymentuje, 

żąda od czytelnika nie tyle podporządkowania się jej regułom, ile „współ

uczestnictwa w podróży", współpartnerstwa w grze, jaką jest litera

tura3. 
Analiza poetyki powieści Fleszarowej-Muskat pozwala natomiast na 

stwierdzenie obeoności w jej literackiej tradycji także nie wspominanej 

wcale przez jej bohaterów ani nie pojawiającej się w tekście narracyj

nej jej powieści tradycji po 1 s k ie j XIX- i XX-wiecznej prozy. Moż

na by tu z pewnością wymienić Orzeszkową, Sienkiewicza, Prusa i Dą

browską czy nawet - z innych względów, do których jeszcze przyjdzie 

nam wrócić - Rodziewiczównę, nie o samo wymienienie nazwisk jed

nak chodzi, lecz o stwierdzenie, jaka rzeczywista tradycja znajduje się 

u podstaw twórczości analizowanej autorki. W związku z tym należy 

jednak nieco dokładniej przyjrzeć się niektórym elementom struktury 

jej powieści. 

Narracja powieści Fleszarowej-Muskat jest z zasady trzecioosobowa, 

co pozwala wiązać tę powieść z tradycją literatury XIX-wiecznej, w 

której taka właśnie narracja zdecydowanie dominuje (zarówno w pol

skiej, jak światowej). Punkt widzenia narratora rzadko jednak bywa cał

kowicie zewnętrzny, polega bowiem albo na widzeniu zza pleców bo

,hatera (vision par derriere - tak określa ten sposób patrzenia fran-

~ Por. J. Cortazar, Gra w klasy. Przeł. Z. Chądzyńska. Kraków 1974, s. 400-

-401. 
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cuski teoretyk, Jean Pouillon4), albo ··· na spoglądaniu na świat przed

stawiony jego właśnie oczyma, razem z nim (vision avec w terminologii 

Pouillona5). Z tym ostatnim .punktem widzenia wiąże się w powieściach 

Fleszarowej-Muskat istnienie mowy pozornie ,zależnej, tj. przenikanie 

języka i sposobu myślenia postaci na teren narracji. Jest to zjawisko 

charakterystyczne dla późniejszego już etapu prozy realistycznej, czyli 

dla Flaubertowskiej odmiany naturalizmu, w Polsce zaś zasadniczo -

przede wszystkim dla powieści młodopolskiej6. Efektem tych obu po

zycji narracyjnych jest znaczne przybliżenie odbiorcy do bohatera, pro

tagonisty zwłaszcza, sprawiające, że czytelnik patrzy na świat przed

stawiony głównie oczyma tego bohatera. Tym samym jego losy stają się 

w stopniu jeszcze większym niż w klasycznej literaturze realistycznej 

centrum zainteresowania czytelnika, gdyż nie mogą mu być obojętne 

wydarzenia związane z postacią, której oczyma patrzy na świat. 

Czas i przestrzeń w powieściach Fleszarowej-Muskat są kreowane 

przy pomocy odwołań do czasu historycznego i przestrzeni istniejącej 

autentycznie. Nie są to jednak odwoła:n,j_a znamienne dla prozy Balza'... 

kowskiej, w której każdy szczegół z życia bohaterów potrafi być osa

dzony niezmiernie ściśle w historii, a wędrówki ich można zlokalizować 

dokładnie na mapie. Rola autentyzmu u Fleszarowej-Muskat jest także 

mniejsza niż u Stendhala czy Kraszewskiego lub J>rusa, p,rzypomma 

bardziej ' ten sposób kreacji czasu i przestrzeni, który u polskich pisa

-rzy spotykamy w twórczości Orzeszkowej (tu jednak istotną funkcję 

pełniły także ~ uszczegółowione opisy, których w powieściach analizowa

nej autorki brak), Dąbrowskiej (w porównaniu z tą pisarką brak jednak 

u Fleszarowej-Muskat takiego nacisku na stany psychiczne postaci) czy 

wreszcie Rodziewiczówny. Z literatury światowej można by tu przywo

łać ,twórczość powieścio•wą Romain Rollanda (różnica polega na znacz

nie mniejszej dozie psychologizmu oraz na daleko większej roli fabuły 

i jednoznaczności w kreacji postaci) czy Galsworthy'ego (oczywiście bez 

jego subtelnych analiz socjologicznych i psychologicznych). Dla wszyst

kich wymienionych tu pisarzy znamienna jest bowiem taka kreacja cza

su i przestrzeni świata przedstawionego, która sygnalizuje jego możli

wość istnienia w świecie realnym, pozwala go zmieścić w jego ogólnych 

ramach, lecz nie zawsze i nie na każdym kroku przywołuje autentyczną 

pozaliteracką rzeczywistość. 

Fabuła odgrywa w powieściach Fleszarowej-Muskat rolę podstawo

wą. Jest ona z zasady utrzymana w ramach życiowych możliwości, tj. 

' J. Pouillon, Temps e( roman. Par,is 1946, s. 74-114. 

5 Ibidem. Por. też: A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego 

realizmu (1876-1895). Wrocław 1977, s. 11-67. 
s M. Głowiński (Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej_ Wro

cław 1969) określa powieść młodopolską jako powieść pisaną w mowie pozornie z.a

lemej. 
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tworzy fikcję realną, w której bynajmniej nie pojawiają się baśniowe 

postacie czy zvviqzane z nimi \Vcłtki fabularne (nawet tak charnktery

styczne db XIX- i XX-wiecznych rom1.nsów ·wątki Kopciuszka czy 

Pięk1ej i Bestii) .. Jest ona wi~c prnwdopc<lo!ma, lecz pra\vdopodobiei1-

stwo to tylko w cz0,~c.;i opi(:ra si~ na cdv;oły\vaniu siq .do zj3wisk po

wszeclmych czy ccc.b:iennych, bazuj;:1c także na ,:darzeniach co prawda 

empirycznie możliwych, lecz nieco lub rn:iwet moono niewiarygodnych 

J esit to bcwiem, do;(: -cz.qsto_, wspornin~--:.,n2 już pr.'.lwdop'.)-dc:,bi211stwo n3d

zwyczajne (rnuważmy jego istnienie np. w historii „prywatnego" jeńca 

przedstawionej w Zatoce ~piewajqcy~·h traiv, w cudownym ocaleniu nie

mal wszy31k;ch pCJzyty.v,:nych po::,t2ci zawieruchy wojennej, np. w Tak 

trzyrn1(;!, a przykł8Clóv.r nwżr:a by jeszcze pod2.ć wiele ... ). Funkcją jego 

jest z pev,mością da_żność autorki do Zdinteresownnin odbiorców, którzy 

z pcwno'ścią są bardziej ciekav,ci np, losów gv;iazcl filmowych i ich mi

łosnych perypetii, a także wydarzeó niecodziennych i niespodziewanych 

niż codziennej przeci~tności srnrych ludzi. W kreacji fabuły w twórczości 

Flcszarowej-?\.luslrnt znuw2żnmy ho\viem pierwszy i bardzo znamienny 

sygmi.l zwi,12ku poetyki jej powieści z literaturą popubrną. Db tej 

ostatniej -- zwłaszcza cllu popul1rnego romansu - charakterystyczna 

jest dominacja wątków erotycznych, z którą w twórczości Flesznrowej

-~luskat często siq spotykamy. Warto jednak zauważyć istnienie w po

wieściach autorki Tale trzynwć! również wqtków po.triotycznych, wiążzi

cych si1: zarówno z \vojenną 11wrtyrologi~1 Polaków, jak problematyką 

wyboru narodowości (występujqc,1 znamiennie w tc1.kich powieściach, j,.;_k 

Szukając gdzie indziej, J\Jost nad rwącą rzeką -i Pasje i - uspokojenia), 

a także z po3tul0waną - .r:.o. 1.vzĆT p0.zy ty,wistycznej pJwieści tenden

cyjnej i powojennej ,powie~ci prcdu~<cy}1cj - pracą dla dobra kraju 

(m.in. Zatoka śpiewającyc:h traw, Zlotu nie zlot.o). Nieprzypndkov.ro po:. 

jav:iła się tu wzmi;_rnku o powieści tendencyjnej i prcdukcyjnej, tra

dycje ich obu s:1 bov,-iem w twórczości Fleszarowej-:I\.Iusl:at bardzo 

istotne, aczkohviek \vbśnie nazwiska pr1,edstawicieli literatury dydak

tycznej przez bolrnter,,-.v jej powieści wyrnieni::me nie są. Twórczość ta 

jednak - nie tylko \VC \VSpominanyc!1 tu wzi.nianlrnch metalekstowych, 

postlllujqcych kilka r3zy społeczną slużbq literatury - posincb nspekty 

dydaktyczne. W krccv:aniu fabuły wnżkie jest tu splatanie się wątków 

miłosnych i społecznych, a t&kże sposób rm.,viązyvv·r\nia tych ostatnich, 

sprowadzający siq d0 oLdi-irz,:mia zwyci,;stwern (w najgorszym razie -

tylko moralnym, czqściej jednak faktycznym) postr,ci, które zyskały so

bie sympatie: czytelni';;,), boh:1teróv: pozytywnych. 

W świecie postaci istoli.iy dla twórczości Fleszarowej-Muskat oka

zuje się przede wszystkim włnśn1c ten podział: na pozytywne i nega

tywne. Wiąże się on oczywiście z uproszczeniami w konstrukcji boha

terów, obdarzanych zdecydowaną przev,;agą cech dodatnich czy też ujem

nych. Warto tu przy okazji zwrócić uwngq, że jednym z istotnych wy-
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różników tego podziału postaci jest ich stosunek do narodu polskiego -

z obcokrajowców negatyvmie przedstawieni są głównie Niemcy (zwłasz

cza zaś - powiązani z machiną hillerows1kiej zagłady), z Polaków - ci 

bohaterowie (czyli właściwie - bohaterki;, :którzy wybierają łatwe ży

cie na Zachodzie, rezygauj~1c z nnrcdowej wspólnoty. Istnienie polaryza

cji w świecie postaci ~namienne jest przy tym zaróvvno dla literatury 

dydaktycznej, jak popularnej, leży na linii tradycji ich obu. Dydaktyzm 

i popul3.rność bynajmniej się zresztą nie wykluczajc.1, literatura popu

frirna przynajmniej w dwoj~kim sensie jest clydaktyc.lnc:t: instytucjonal

nym i „naturnlnym", wiążącym siq z obecnością w niej archetypóvv 

pełniących ważkie funkcje społeczne7 • 

W poetyce powieści Stanisławy Fleszarovvej-l\hlskat można więc 

dostrzec istnienie tych tradycji literackich, które wpłynęły na JeJ 

kształt: powieści realistycznej najogólniej rzecz 1biorąc, w wersji, jaką 

p,rezentnw2b nie pozG.nwiona dycbktyzmu pc·pularna powieść społeczno

-obyczajowa. W XIX w. taką polską powieść można zwiqzać z nazwi

skiem Rcdziewiczówny, w dwudziestoleci u mi~dzywojcnnym - z Dołę

gą-~1ostowiczem. Nie są to w gruncie rzeczy, mi~110 z:1strzeże11 wiqk

szo;ci krytyków i historyków literatury, t1kie najgorsze koaeksje. Dla 

obojga tych pisarzy zna·~'nienne było zauważanie .palących ;problemów 

epoki i ich swoiste rozstrzyganie, niepozb~wione - Z\vlaszcza w wy

p1dku Rodziewiczówny - ~poleczncgo dyd2ktyzmu. Oboje należą też 

do tych, którzy zyskali sobie bardzo dużą popularność czytelniczą, gdyż 

odwołujqc się do przyswojonych już przez czytelników konwencji rea

listycznej polskiej powieści umieli je wykorzystywać dla uzyskania za

interesownnia odbiorców, umieli tnkże - przywołując odwieczne lite

rackie schematy, si~gajqce swą genealogią mitów - oddziaływać na 

tych odbiorców. 
Twórczość Fleszarowej-Muskat, nawiązujt1ca do tradycji polskiej 

dawniejszej powieści popularnej typu społeczno-obyczajowego, bynaj

mniej się w niej nie mieści. Nie tylko .bowiem nawiązuje do omówio

nych tradycji, ale także próbuje się związać - przynajmniej czasem -

z nowszymi technikami literackimi. Stąd rola takich zjawisk, jak np. 

retardricj3 -czasowa (dosyć często u &utorki Dwóch ścieżek czasu sp::irty

kana) ·pojawianie się monolog,u wewnętrzneg::i p::isbci (np. w Szukając 

gdzie ind::iej), nie usiłującego zresztą być strumieniem świadomości, czy 

wreszcie - autotematyzm (spotykmy jeJnak tylk::i w powieści Złoto 

nie złoto). Nie są to oczywiście w tej twórczości zjawislka naj-

częstsze. 

Tym, co sprawia, że powie~ci Fleszarowej-1Iuskat nie mieszczą się 

1 Por. A. Martuszewska, Fopularność literatury cluclaktycznej a dydaktyzm Li

teratury popularnej, ,,Teksty" 1978, z. 1 i Czum „ta trz(Zcia" kusi badacza literatury? 

(w zbiorze:) Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Pod red. J. Sławińsktego. Wro

cław 1986. 
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do końca w od_mianie literatury, która stanowi jej vodstawową trndycję, 

jest także znamienny zarówno dla twórczości tej autorki, jak i całej pol

skiej literatury popularnej po drugiej wojnie światowej wyższy - w 

porównaniu z okresem międzywojennym i czasami go poprzeazający

mi - poziom tej literatury. Nie odwołuje się ona już tylko do emocji 

i tzw. niższych instynktów, usiłuje również oddziaływać na stronę in

telektualną swoich odbiorców. Zainteresowanie niezwykłymi wydarze

niami staje się coraz częściej tylko środkiem do przyciągania odbiorców, 

a nie głównym celem. Jednakże w dalszym ciągu opiera się ona na tra

dycjach, im właśnie przecież w dużej mierze zawdzięczając swą fak

tyczną popularność. Głosi zarówno wartości aprobowane w sferze mo

ralnej (,,tak trzymać!'' - to znaczy nie zapominać o wartościach przy

jętych przez poprzednie :pokolenia Polaków), jak odwołuje się do wzorrów 

literackich zadomowionych w naszej kulturze i w przeważającej jlości 

wypadków - sprawdzonych. 



· Michał Błażejewski 

ŻYWIOŁ NIEMIECKI 

O stereotypie „obcego" w prozie Stanisławy Fleszarowej-Muskat 

Wśród prezentowanych w powieściach Stanisławy Fleszarowej-Mu

skat postaci obcokrajowców Niemcy wyodrębniają się jako grupa obd;

rzona szczególnym zainteresowaniem pisarki. Możemy powiedzieć, iż 

stanowią oni obok Polaków drugi, w istotny sposób dynamizujący fabu

łę powieści, żywioł. Nie jest to jednak tylko i wyłącznie prosta reje

stracja procesów historycznych. Bohater-Niemiec to najczęściej boha

ter-antagonista, a jego funkcja i cechy .związatne są ściśle z realizowa

nymi przez pisarkę zasadami kompozycyjnymi i z przyjętą przez nią 

intencją wychowawczą. 

Problematyka niemiecka - czy dokładniej - problematyka stosun

ków polsko-niemieckich jest jedną z prymarnych cech twórczości Fle

szarowej1. Powieści, słuchowiska radiowe, sztuki teatralne, opowiadania, 

a · także felietony, wypowiedzi prasowe i wywiady 1przynoszą bogaty ma

teriał analityczny. Wieloaspektowość podejmowanego przez autorkę te

ma tu zasługuje na szereg różnorodnych opracowań. Przy jęte ogranicze

nia skłaniają nas do zawężenia problematyki do sfery biografii postaci 

i jej uwikłań w potoczne i powszechne wyobrażenia2 • 
Na literacki kształt obrazów postaci niemieckich główny wpływ 

mają dwie - choć nie jedyne - sfery źródeł. Pierwszą z nich stanowią 

osobiste doświadczenia pisarki. Są to doświadczenia .różnorodne - od 
wywodzących siq z okresu studenckiego kontaktów w kręgu uczelni 

1 Porównaj wypowiedź pisarki - ,,W mojej twórczości zaznaczyły się trzy 

nurty. Sen o morskiej potędze rozpoczął nurt marynistyczny, zaś Pozwólcie nam 

krzyczeć! nurt spraw, których podstawą są problemy polsko-niemieckie. Jestem kon

sekwentnie wierna tym dwóm nurtom, rzadko tylko od nich odchodzę. Takim 
odejściem są ks.ią:iiki Czterech mężczyzn na brzegu lasu czy Powrót do miejsc 

nieobecnych ,i to jest nurt problemów współczesnych''. S. Fleszarowa-Muskat; Pisarz 

i dzień dzisiejszy. Rozmawiamy z laureatami nagród Ministra Kultury i Sztuki. Roz

mawiał J. Tetter. ,,Głos Wybrzeża" 1969, nr 182. 
2 Por. M. Błażejewski, Stereotyp biografii jako teren porozumienia z czytelni

kami - na JJrzyktadzie prozy powieściowej Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Gdańsk 

1982 (maszynopis rozprawy doktorskiej). 
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poznańskiej, poprzez dramatyczne przeżyci3. pobytu na przymusov:ych 

robctach w głębi Nierr.iec nż do bogatych i b'.łrdzo zróżnicowanych kon

taktóv, wojennych. Grupa dn1ga to doświ2dczenia i inspiracje społeczne, 

\\,·spólne db wi(ks,zej zb:ior:::\vclci Polakóv:, op:::rte ,c~qst.o n2 kl1 dJ

Ś\viadczeniach włas:-i.ych ..- częściej jed;10.k z2lrnrzenione w w-yslępuj~i

cych na wszystkich poziomach Ś\vindorności grupy etnicznej s t er e o

typowy c h3 wyobrażeniach innej nnrodowości. Interesujący dla nas 

może być sposób, w jaki te dwie r;fery inspirncji łqczą się ze sobą, jak 

doświadczenia jednostkowe są poddawane korekcie przez doświadczenia 

zbioro\ve i odwrotnie. W poniższym opracowaniu przyjmujemy zns::dq, 

iż wiodącym tropem z.1interesowań stnnre się obecność w prozie Fle

szarov.:ej owego „przysłowiov,.,.-ego Niemca"\ a poprzez konfrontację tego 

obrazu z doświadczeniami jcdnostkowymr, inclywidu.:1lnymi pisarki hq

dziemy ;:ię starali ukaz3ć sposoby interferencji, stabilizacji czy też prze

łamywania najbardziej rozvnvszechnionych w polskiej świadomości wy

obraże11 postaci niemieckich. 

Badania nad wystqpowaniem stereotypu Niemca w świadomości Po

laków prowadzone są dopiero od niedawna. O potrzebie takich badań 

pisa ł ju ·, wcześniej znakomity etnograf i prekursor badań nad potocz

n ymi wyobrażrniami - Jan St2nisbw Bystroń. W swej Megalomanii 

narodowej poświc;cił on wiele miejsca, pisząc m.in.: 

Niemiec był zawsze w PoLce kimś obcym, lak dalece, że nawet termin ten, Niem

ca, rozciągano czasami na obcych w ogóle, zwłas:cza na rochodzących z północno

-zachodniej Europy; w tym sensie był Niemcem Holender, Szwed czy Duńczyk, 

czasem nawet Anglik czy Francuz. Było Niemców w Polsce zawsze do.~ć [ ... ]. Otóż, 

wobec tych ludzi, obcych pochodzeniem, jqzykicm, kulturą, światopoglqdem, czqsto 

także i religią, wytwarza się w ciągu wicków do?;ć jednolita opinia ludności pol

skiej, czę~ciowo do dziś dnia jesicze się tradycyjnie utrzymująca, mimo, iż sto

sunki polsko-niemieclóe uległy istotnym zmianom (praca Bystronia powstała 

p rzed drugą wojm1 światową - dopisek mój, MB). O:)inia ta jest niechętna, 

czusem wprost lekceważąca czy pogardliwa, w najlepszym razie wyczekująco ne

utralna lub też bezinteresownie satyryczna [ ... l. Nikt. dotychczas nie próbował od

tworzyć popularnych wyobrażeń o Niemcach; byłby to temat nievvątpliwic cie

ka\vy, · a dla ksztalto·.vania sJq sto:mnków pols!rn--niemieckich chyba ważniejszy, 

aniżeli dzieje takiego czy innego traktatu5• 

s O s.t~reotypach n1ro-:iowościowych pis:.ilem w artykule Polaków wizerunek 

wlasnv w po;ntlarriych powieściach Stanisłau.·11 Fleszarowej-Muskat. ,,Ze;;zyty Nau

kowe Wy,d.::ialu Human:1stycz.nego. Prac,e f-Est-0ryczn0rL:terackie". Nr 12-13. Cz. II. 

Uni\nrsy~ct Gdai1s~':, Gda•·s'.< 1937, s. 243-230. Szerzej o zwh12:kach steircotyp -

literatura pisałem w te:;.;:ścic Uw1gi o zastosou;aniu kateoorii stereotmnt w badaniach 

tekstu literackiego. ,,Gdań~!-de Z~szyty Humanistyczne" R 25, nr 2'.), G:lańsk 1986, 

s. 67-81. 
4 P.or. Z. M:bsek, Literatura i stereotypy. Wr:cław 1974, zwlas.zcza xoz.dz:aly: 

,,Przysłowiowy Niemiec", czyli archeologia stcreotupu oraz Obraz wroga - spo

łeczna ro:a symboli literackich. 
5 J.S. Bystroń, l\Iegalo-nania narodowa [w:] 'Tematy, które 1ni odradzano. Pis

ma etnograficzne rozproszone. Wybrał i opracował L. Stomma. Warszawa 1980, 

s. 335-336. , 
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Dzieje kontaktów polsko-niemieckich nasyco~1e są dużą ilością kon

fliktów. To głównie powodowało, że podejmov,nme od dawna próby 

określenia charakteru nair-odGwego Nie:ncćw miały na celu przewidywanie 

dalszego rozwoju toczących się wydarzei1 - analizowano więc niejako 

biografię narcdu ze wzglęciu n.a wysoce pra•.vdopodobny charakter 

jej spełnienia. Z potocznych i obrnnnych więc najczęściej doświadcze/1 

wywodzi się żyl\votność Ltwierdzc-nia, że „pćki ŚYvl::i.t ś·.viatem n.i2 będzie 

nigdy N ie~niec Polakowi bratem". Bystroń zo.świa dcza, że przekonanie 

wyrażone w tej formie przez Wacława Potockiego w Moraliuch miało 

źrćdło we wcześniej już funkcjonujących s;d~ch obiegowych\ 

Istniejący w ś,7v·iadomości ::po::ecznej Polaków stereotyp Niemca-prze

civmik:i jest jednym .z vvażniejsz:> cll i trwahzych wyobrażeń p-Jst:ci 

niemieckich. Opiera się en - d. ~iem Wojciedn Wrzesii1ski2go1 
-

na dwćch generalnych założeniach: że konflikt polsko-niemiecki jest 

rezultatem trwałej (,,genetyczne{?) dążności Niemców do uzyskania no

wych zdobyczy terytcrialnych i ;.;:e Polacy w 0\vym konflikcie, chacic1ż

by mieli do czyni2nb z siłami fr ~2\"'>iużającyln i., nie s:1 skaz,M1i Da po

noszenie klęsk. 
ProI. St-:misL: w Srokowski w pro\.\ 2-dwnym w czasach vvojny dzi2n

niku problem antagonizmów polsko-niemieckich charakteryzował r;.astq

puj~ico: 

Sto •.1•1ki polsko-nicmleckie OJ arte s1 na wzajemnej poiard de. Polacy gard·z: .. 1 Niem

cami jako rolb:;jnik:1.mi, bandytami, pro:-;takami, chćlr.1a1ni, kłarncami, kn~ciciclami, 

Nir>mcy zaś Połakomi, jako lichymi żolr:1erzami, organi.:Z1.tornm.i, slabyr.ni pro:iuccn

bmi, llcho m:cs;drnj.:;cymi, licho o~Vyv,':,1j4cynd się, a dz:ś bez państ\va .• 

Przytnczający te słowa Tom~sz Szarota opatrzył je następującym ko

mentarzem: 

W ojróżnicniu o:.l przekaza:iego tu obrazu Polc1ka w oczach Niemca. który to 

obraz nicztyt precyzyjnie odpo..-;.. ada stereotypov.ri rzeczywi~cie funkcjo 11ująccmu. 

nakreślony wizerunek Niemca w oczach Pola~a wydaje się być zgo:lny z o;.)inią 

publiczną8 • 

Nie istnieje w Polsce jeden stereotyp Niemca - podobnie ja'k nic 

istnieje jeden stereotyp Niemiec. Wyraź.:ie jc-.:;t dychot,:;miczne rozbkic 

krążących wyobrażc/1. Z jednej strony uznanie dla wysokiej kultury 

Niemiec i Niemców, ich gospod8rności, su'nicnno~ci i zdyscyplinowama, 

z drugiej - sygnalizowana pogarda dla braku poczucia humJru, akcen

towanie ociężałości lFnysłowej,. brutalndcj, zczwic·rzqcenia etc. S.1 to 

jednoc7eśnie wyobrażenia silnie nacechow:me emocjonalnie. Obraz przed

stawicieb jakiejkolwiek in;1ej -nt1cji - oprócz cbrazu rnprez,0ntanta wlas-

6 Ibidom, s. 353. 
7 W. V/rzc,:;i11.ski. Niemcy w o~z:ich Fo!aidw 1918-1]3). .,Ojra" 1977, nr 9, 

s. 4. 
a T. Szarota, I\'icrn,cy w oczach PoLa/.:.ów 1]39--1945. ,,Odra" 1977, nr 10, s. 12. 
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nej narodowości - nie wzbudza tylu kontrowersji i me waży „na po
tocznych wyobrażeniach naszego świata tak, jak obraz Niemca. Trzeba 
o tych uwarunkowaniach stale pamiętać podczas lektury i analizy tek
stów Fleszarowej. Powszechność i kontrowersyjność obrazu Niemców 
nie ułatwia pisarce realizacji przyjętych założei1. To zmaganie się z opor-· 
nym tworzywem potocznych wyobrażeń widoczne jest zwłaszcza tam, 
gdzie autorka podejmuje próby ich przełamania. 

Postacie Niemców w utworach prozatorskich Fleszarowej zbudo
wane są z elementów odwołujących się do doświadczeń i przekonań 
skoncentrowanych wokół trzech podstawowych obrazów. Mają one cha
rakter złożony, niejednokrotnie nadto wchodzą w liczne i skompliko
wane związki między sobą. 

Grupa pierwsza to obrazy Niemców z lat 1939-1945. Jest to grupa 
w zdecydowany sposób dominująca nad pozostałymi, bardzo złożona ," za
wierająca zarówno obrazy będące potwierdzeniem negatywnego stereo
typu Niemca-wroga, próby dokumentacji postaci autentycznych, jak i -

próby przełamywania najpowszechniejszych uprzedzeń. 
Aby lepiej przedstawić sposób ujawniania się mechanizmów stereo

typowych, odwołajmy się do pierwszych stron debiutanckiej powieści 

Fleszarowej. Pozwólcie nam krzyczeć! powstawało w okresie, kiedy do
świadczenia wojny były wszystkim ówczesnym czytelnikom bliskie. 
W czterdzieści lat po wojnie sytuacja prezentuje się odmiennie. Czy
telnik najczęściej nie posiada dziś własnych, bezpośrednich doświadczeń 
(ponad połowa ludności Polski to osoby urodzone już po wojnie), z dru
giej zaś strony bardzo trudno jest mu wyeliminować ze świadomości 

obrazy, którymi atakują go filmy, widowiska telewizyjne czy teksty lite
rackie. Indywidualny pogląd pisarza, tak jak i czytelników, ulega tu 
zwielokrotnionej determinacji. Określa go historia i doświadczenie śro

dowiska, w jakim funkcjonuje autor, także doświadczenia czytelników, 
do których teksty są adresowane. Efekt tych poczynań, tekst literacki, 
posiada znacznie szerszy zasięg oddziaływania niż opracowania naukowe, 
popuhrnonaukowe czy wreszcie podręczniki szkolne. Podobnie jak środki 
masowego przekazu, literatura kontaktuje siq z najszerszym kręgiem 

odbiorców i prezentowane przez nią obrazy konfrontowane są najczęś

ciej - a w niektórych przypadkach: wyłącznie - z wyobrażeniami 

i stereotypami występującymi masowo w świadomości potocznej. 
Sposób, w jaki Fleszarowa po raz pierwszy opisuje sytuację spot

kania się Polaka i Niemca, pozwala na dopełnienie tekstu przez czytel
nika zarówno poprzez odwołanie siq do własnego doświadczenia, jak 
i poprzez ,przywołanie potocznego obrazu Niemca lub też - wyobra
zen związanych w ogóle z pojęciami niepewności i zagrożenia. Przyto
czę tu obszerny fragment powieści. Proszq zwrócić uwagę, w jaki spo
sób wyodrębnione przeze mnie fragmenty tekstu (rozstrzelonym dru

kiem) ,,91:erują" emocjami czytelnika. 
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Profesor szedł szybko długim korytarzem szpitalnym, wyprzedzając nieco swoich 

dwóch u mu n dur o w a ny c h towarzyszy. Posługaczka w białym kitlu opusz

czała właśnie papierowe z ac iem n ie n ie na wysokie okna. Tylko dwa w koń

cu korytarza świeciły jeszcze nikłym blaskiem z mi er z c h u. 

Na dworze padał deszcz, powolny deszcz wiosenny. Kobieta popatrzyła chwi

lę na krople spływające po szybie, potem rozluźniła sznur rolety. Zwój papieru 

opadł z chrzęstem. Otwór okienny z ag as ł, jalkby go nagłym chluśnię

ciem zalała fala c i em n e g o deszczu. 

Profesor szedł w uciekające przed nim światło, ale zanim c z ar n a z a

s ł o n a opadła na ostatnie jego źródło, jakieś drzwi otworzyły się b ez s ze le st.."' 

n ie, a jeden z t o w a r z y s z ą cy c h m u 1 u d z i powiedział cicho: 

- To tutaj. 

Pierwsze spojrzenie wchodzącego lekarza pada zwykle na chorego, ale wzrok 

profesora zatrzymał się najpierw na wy s ok ie j p o st a c i człowieka, który 

na jego powitanie wstał z krzesła. 

,,Ojciec" - pomyślał. 

Profesor nie znał się raczej na w o j s k o w y c h dystynkcjach; generała od 

kaprala odróżniał raczej po kroju cholew niż po wzorach wyszywanych sutaszem. 

Naramienniki mu n dur u N iem ca lśniły jednak zbyt natarczywie, aby mógł 

nie zauważyć tego szczegółu. Krótkim spojrzeniem obrzucił także jego twarz, sza

rą, powleczoną znużeniem tak głębokim, że z g as la jej barwa wydawała się 

prawie malarskim efektem przy świetnym kolorycie mu n d u r u. 

N i e m ie c zbliżył się szybko do profesora i uścisnął mu rękę. 

- Jest pan nareszcie - powiedział z ulgą 
- Profesor n ie 1 u b ił mieć do czynienia z ludźmi okazującymi mu zbyt 

wiele zaufania. 
- O co chodzi? - zapytał sucho. 

Siedząca przy łóżku pielęgniarka podniosła abażur lampki na stoliku -

ś w i at ł o padło na twa r z c h or e g o, ale nie drgnął na niej żaden muskuł. 

Profesor zdjął płaszcz, nałożył podany mu kitel, starannie zapinał guziki. 

Młody lekarz n iem ie ck i, którego światło lampki wydobyło z mrok u 

przy łóżku, z d en e r w o w a ny m głosem opisywał wypadek. O ojcu mówił 

,,Heirr General" ,i schyla się w ukłonie, o synu „Herr Sturmfułlrer'' 

i nie kłaniał się, ponieważ tamten był tylko pacjentem. 

Można było nie znać się na łacińskich terminach, których - prawdopodobnie 

ze względu na osobę ojca - nadużywał młody lekarz, można było nie rozumieć 

żadnego ze słów, które wyrzucał z siebie z pośpiechem, jakby to on miał za chwilę 

u mrzeć , dręczony strasznym uczuciem niedopowiedzenia wszystkiego do końca. 

W barwie jego głosu była wieść o śmierci i profesor, przenosząc wzrok z jego 

rozgorączkowanej twarzy na b 1 ad e ob 1 i c ze h i t 1 er o w s k ie g o d Y g n i t a

r z a pragnął, aby tamten to zrozumiał, żeby sam się tego domyślił, żeby nie mu

siał usłyszeć tego od niego. 

Ge ner a ł nie słuchał tego, co mówił lekarz. W patry w a ł się i n te n-

1 Y w n i e w profesora. 

- Mój syn ma dwadzieścia jeden lat - powiedział bez związku. 

Profesor uczuł nagle zażenowanie. Od początku w oj n y żył w bezustannym 

1 ę k u, aż śmiesznym dla otoczenia. Każdy dźwięk dzwonka u drzwi był dla niego 

iapowiedzią n i es z c z ę ś c i a. Trzeba było z czegoś żyć, musiał więc na nowo 

podjąć się leczenia, o pracy naukowej i tak nie było mowy, bez pomocy i labora

torium - ale przyjmował chorych tylko z polecenia znajomych i to w dość ścisłej 

dyskrecji. Operował w klinice przyjaciela za miastem. Wieczorem czytał Londona, 
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Co~rada i iksiążk,i z Dziik:ego Zachodu, wyszperane w b1bliokce syna. Mówił \vtcdy, 

że wyjeżdża za granicę. Na widok n iem ie ck ie go mu n dur u do3tawał 

dreszcz Y. Teraz jednak jego potężny rozmówca w mu n dur ze gen e-' 

r a ł a SS wydał mu się tak żałosny, że uczul do niego prawie ugruntowaną 

pretensję za n ie 1 i c ujące z jego go:lnością zachowanie (Pnk, 7-óJ9• 

Umiejętnie dozując informacje, ł lesz.a:rowa wprorwndza czytelnika 

w sytuację narastającego zagrcżenia (szpital, gasnące światło, mrok, izo

lacja, lęk), aby w końcu ukazać, że źródłem tego zagrożenia jest postać 

Niemca w mundurze. Jest to nie tylko Niemiec-agresor, okupant, 

wrćg - jest to przede wszystkim sprawca w.grożenia i wręcz irrac-Jo

nalnego lęku, wykraczającego ponad ludz!ką miar~. Postać Niemca z.o

staje tutaj zestawiona w wieloraki sposób z pojęciem śmierci, a jedno

cześnie ukazana jest rnornlr,1 wyż '...-zcść profesora-Polak1, .z1:1kcentowa

ne zostają jego ludzkie cechy w przeciwie.'dwi~ do ch!odu i bezdt~sz

ności generała czy służalczej głupoty młodego lekarza niemieckiego. 

Niemiec jako zło wynurzające się z n1roku, j:1ko ktoś, z kim nie

możliwe jest porozumienie - taka sytuacj;'l pojav-lia si~ w powictciach 

i opowiadaniach pisarki bardzo cz~sto. Charnkter tego obrazu bqdą mo

dyfikm,vnły tylko cechy demografie.me ('.viek, pleć) czy socjGlnc. Ina

czej będzie się przej1wiało zło w postaci,.ch nieokrzesanych przcdsta\vi

cieli prawa w Bawarii (urzqdnicy z Arbeits'łmtu, Krcisleitetzy, polic/mt 

Stolzberg czy fandarrn i z trylogii o l\fagdalcnie), a maczej w postaciach 

tych, którzy w hier-1rchii społecznej zostali umieszczeni wyżej (urzc;d

nicy fabryk, wyżsi nobble wojskov:;i itp.). Zł?, jakiego dokonuj~1, jest 

złc:n tylko na mian; ich mcżlivvości - mniejszych u jednych (syn Lenza, 

Frau Hochn:.e1er z Pozi.cólcie nam, kr:::yczcć!), większych u innych (żan

darmi, gestapowcy z pow1eśc1 wojennych, komendant obozu śmierci, 

dowódca łodzi podwodnej z trylogii Tak trzymać! i wiele innych po

staci). 
Zło przybiera postać ludz!zą - postać Niemen. Jakie są jednak 

przyczyny, jaka geneza tego zła? Fleszarowa odpowiada :na to pytanie 

w sposób pośred111, zmuswjąc czytebilc:1 do szukania J odpowiedzi na 

własną rękę i nadto jakby do stałej czujności we ·wszystkich sytuacjach 

życiowych. Przykładem pobudzającym czujność czytelników mogą być 

także wprowadzane przez pis:ukq postacie pozytywnych (w różnym 

stopriiu) przcdst.nwic1eli społccznofri niemieckiej. 

Postacie te ~pclniaj1 \Vie le f unl-:c j i. Po pierwsze - mają być swoi

stym hołdem sl:ładnnym przez pis:irk(' Nicmco:11-nntyfaszystom. Ich 

obecność jest udokumentowana osobistymi doświadczeniami autorki, 

9 Cytaty i przywołania w tekście pochodzą z .nasitępujących wydań utworów 

Stan.i.sławy Fleszarowej-Muskat i sygno,vane są skrótami: PozwóLcie nam krzyczeć, 

Gdynia 1962 (Pnk); ·wizyta, G:bńsk 1971 (W); średniowieczna Madonna (SM), Noc 

pod Alpami {Np.'\) [w:] Jedna noc z tamtych lat. G-dańsk 1'969; Wczesną jesienią 

w Złotych Piaskach. Gdańsk 1970 (Wj). 
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a także potwierdzona dokumentami i przekazami historycmymi1°. Pa
miętajmy jednak, że opisane przez Fleszarową postacie działają we
wnątrz świetnie zorganizowanej maszyny ludobójczej i jakkolwiek w 
intencji autorki. ocalają one w jakimś stopniu człowieczeństwo swego na
rodu, to ich wysiłek zostaje często zaprzepaszczony. Po drugie - obec-
1:_ość „pozytywnych" Niemców ma również uzasadnienie kompozycyjne, 
postaci te wprowadzone są po to, aby obraz społeczności niemieckiej nie 
był jednostronny. Kryjące się tu niebezpieczeństwo przeciwstawiania 
schematowi „złego Niemca" drugiego schematu „dobrego Niemca" jest 
prze~ autorkę zauważane i podejmuje ona próby rozwiązania tego pro
blemu. Niemcy w jej utworach nie zawsze więc przedstawiani są w 
sposób jednoznaczny - pozwala to w wielu wypadkach nawet postacie 
negatywne obdarzyć , jakimś rysem „ludzkim". Również postacie pozy
ty~ne nie są idealizowane. Fleszar<?wa pokazuje, jak niekiedy za ich 
postępowaniem kryje się słabość, nieumiejętność wyboru między do
brem a złem, chęć ucieczki od odpowiedzialności, od tragicznych wia
domości etc. Już w powieści Pozwólcie nam krzyczeć! pojawia się wiele 
prób przełamywania stereotypu „złego Niemca". Opisywane przez Fle
szarową postacie są jednak zbyt słabe, czqsto bierne lub po prostu na
iwne, by mogły skutecznie przeciwstawiać się polityce nazistów. Ksiądz 
Manhold i jego siostra, jakkolwiek poszukują prawdy o wojnie, odkry
wają, że jest to dla nich prawda kłopotliwa i wygodniej jest jej nie 
znać (Pnk, 17 i nast.). Ksiądz Wetter jest antyfaszystą raczej z przy
padku, bardziej z racji swego kapłaństwa niż politycznych przekonań, 
po wojnie i po powrocie z obozu i jego także dosięgnie zwątpienie 

(W, 245 i nast.). Frau Hochmeier przebywa długą drogę od niechęci wo
bec mieszkających u niej cudzoziemskich robotników do współczucia 

i sympatii - za jej pomocą dla uwięzionych kryć będzi~ się jedna}{ 
,,naganna" miłość do przystojnego Francuza i niewzruszona wiara w 
dobre intencje Fuhrera (Pnk, 335). Najsympatyczniejsza z postaoi nie
mieckich, Erna Friesen, mimo utrzymywania kontaktu z cudzoziemcami 
i wielu poświęceń, najchętniej pozostałaby nieświado:r;ną tego, co dzieje 
się w okupowanej Europie (działalność jej męża Hansa), a po wojnie, 
tak jak ksiądz Wetter, nie będzie umiała obronić własnego domu i syna 
(W, 275). ,,Dobroć" pozytywnych postaci bywa więc niekiedy skalana 
brakiem wytrwałości czy nieumiejętnością 1podjęcia decyzji o bardziej 
odpowiedzialnym przeciwstawieniu się złu. Tu odnajdziemy jedną z od
powiedzi pisarki na pytanie o przyczyny powstawania „niemieckiego 
zła" - rodzi się ono tam, gdzie bohaterowie nie potrafią wytrwać przy 
wspólnych wszystkim I udziom ideałach, gdzie ponad nie przedkładają 
własny spokój, egoizm, chęć przypodobania się władzy. ,,Dobroć" Niem
ców jest przedstawiona jako dobroć krucha, oparta na łatwych do znisz-

10 Por. T. Szarota, op.cit., s. 18-20. 
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czenia przesłankach, stale zagrożona pruskim militaryzmem. Jest to po

nadto „dobroć" wymuszana nieustępliwą postawą innych - zwłaszcza 

postawą Polek11
• 

Inną z przyczyn „niemieckiego zła" Jest - zdaniem autorki - śle-

, pofa Niemców. Fleszarowa ukazuje to bardzo dobitnie - Niemcy, na

wet wtedy, gdy się kajają, nie potrafią dostrzec własnej winy. Skłonni 

są wsżędzie upatrywać działań złego losu czy mściwej niechęci przed

stawicieli innych narodów - nigdy natomiast nie potrafią (nie chcą?) 

wyciągnąć wniosków z historii (Pnk, 40). Klasycznym przykładem takiej 

ślepoty może być postać Steinlieba z trylogii o Magdalenie czy postać 

Wieselrodego z Tak trzymać! Nie zdają sobie sprawy (a właściwie -

nie chcą), iż uczestniczą · dobrowolnie w zbiorowym zabijaniu, że ich 

własne przekonania nie służą dobru, a są tylko formą zręcznego samo

uspokojenia i obroną przed świadomością współudziału w zbrodni. Fle

szarowa unaocznia ich podwójną moralność, zezwalającą z jednej strony 

widz,ieć w in:nych praw ie ludzi czy ·obiekty własnej fascynacji (Pnk, 

40), z drugiej zaś - bardzo sprawnie wspierać faszystowski system 

i znajdować logiczne uzasadnienie każdej popełnionej nieprawości. Ich 

wyrzuty sumienia są najczęściej spóŹinione (Tit, it. III, 625-626), a nie

dogodności z nimi związane mają charakter natury „towarzyskiej" -

nie wypada strzelać do kogoś, komu się zostało przedstawionym (Pnk, 

11 O i nast., 350 i nast.). 
Obrazy grupy pierwszej - postacie Niemców z lat 1939-1945 -

dominują' nad pozostałymi i każą rozpatrywać je zawsze w porównaniu 

z okresem wojny. Pozostałe dwie grupy to obrazy związane z czasem 

pokoju, z czasem stabilizacji. 
Grupa druga obrazów odwołuje się do bardzo rozpowszechnionego 

w całej Europie wyobrażenia Niemca jako osobnika gospodarnego, o wy

so!kiej kultiurze i nienagannych zasadach moralnych. Jeżeli źródeł ste

reotypu Niemca-wroga szukamy w historycznie udokumentowanych 

konfliktach polsko-niemieckich, to narodziny drugiego, , pozytywnego (w 

sensie dodatniej oceny składających się nań cech) stereotypu związane 

są z okresami spokoju, współpracy - ale nie tylko. Często ten pozy

tywny obraz to autostereotyp Niemca, ich własne wyobrażenie o sobie, 

swoim miejscu w Europie, stereotyp oparty bardzo często na cechach 

przeciwstawnych wobec obrazu Polaków. Wyobrażenie to jest równie 

stare, jak wyobrażenie Niemca-wroga. Konflikt między tymi dwoma 

przedstawieniami jest zauważany i dokładnie opisywany przez Fleszaro

wą. W Pozwólcie nam krzyczeć! pisarka konfrontuje to, co „typowo nie

mieckie" z tym, co bohaterka faktycznie obserwuje. Stereotyp pozytyw-

11 Podobną rolę wobec Erny odgrywają: Magdalena w Wizycie i Piotr w Po

zwólcie nam krzyczeć! W Tak trzymać! sytuacja powtarza się w układzie Helena 

Tereszkowa - Wieselrode. 
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ny w zestawieniu ze stereotypem wroga ulega swoistej weryfikacji 
i jego pozytywne cechy zostają podważone. I tak zostaje rozbity obraz 
„porządnego niemieckiego domu" - za schludnymi widokami stacyjek 
i bawarskich miasteczek u najbogatszego gospodarza Wimmera Magda
lena odkrywa rażący brud i bałagan (Pnk, 16). ,,Mit" o schludności i czy
stości Niemców zostanie· zestawiony z obrazem Magdaleny zmuszającej 
wimmerowych parobków do mycia (Pnk, 19 i nast.), przysłowiowy sza
cun~k do starców - z zachowaniem rodziny Vogelmeierów, a ich za
sobny, mieszczański dom okaże się pełen posiusianych spodni i ciężkich, 
haftowanych betów wyprawnych (Pnk, 36 i nast.). W trzecim tomie 
Tak trzymać! sam Niemiec spostrzeże różnicę między domem polskim 
a domem niemieckim. Scena przygotowywania przez Polki posiłku w 
kuchni nabierze charakteru wręcz symbolicznego - aptekarski chłód za
chodniej kuchni zestawiony zostanie z tajemniczością i ciepłem kuchnri 
wschod~iej (,,orientalnej"?) (Tt, t. III, 302 i nast.). 

Pierwszy krąg potocznych wyobrażeń - życie codzienne i związane 
z nim stereotypowy - zostaje przez autorkę przełamany. Podobnej wery
fikacji poddane zostanie przekonanie Niemców o ich wyższości kultu
rowej (Pnk, 27). W kręgu etyki dociekliwość narodu „poetów i myśli
cieli"12 zostanie zestawiona ·ze sceną sprzedaży Magdaleny (Pnk, 13), 
z określeniami innych narodów (,,bydło") czy z .podwójną moralnością 
całych grup (kobiety w sklepie, scena z osą w pociągu, reakcja na widok 
jeńców radzieckich - w Pozwólcie nam krzyczeć!). Zauważmy, że we
ryfikacja ta polega zawsze ~a' konfrontacji realnych bądź domnien1anych 
zachowań Niemców i Polaków. W sytuacjach, gdzie wszystko wskazuje 
na to, iż to Polacy powinni okazać się mniej wartościowi, pisarka udo
wadnia, że jest odwrotnie - skazany na klęskę Polak okazuje się mo
ralnie czystszy od tryumfującego Niemca (Pnk, 78). 

W gruipie drugiej umieścić należy ,głównie te wyobrażenia, które 
odnoszą się do sytuacji sprzed 1939 roku. Grupa trzecia natomiast pre
zentuje . obrazy Niemców, jakie pojawiły się w świadomości potocznej 
już po drugiej wojnie i związane są z faktem istnienia Niemiec Zachod
nich. Obejmuje ona zarówno doświadczenia nowe, jak i te, które zo
stały już przez nas odnotowane przy omawianiu grup poprzednich. 

Z doraźnych badań stereotypu Niemca wynika, że z nazwą Repu
bliki Federalnej Niemiec kojarzą się różne treści: Polacy potrafią zdo
być się na nadawanie ocenie Niemców z RFN odć.ieni pozytywnych; 
często jednak spotykamy się z ocenami negatywnymi. Ogólnie biorąc, 
w ocenach tych odzwierciedla się, po pierwsze, uznanie dla RFN z racji 
miejsca, jakie zajmuje wśród potęg gospodarczych i technicznych świa
ta, po drugie - brak zaufania do szczerości polityki tego państwa 

12 F. Ryszka, My i oni [w:] Sąsiedzi i inni. Warszawa 1978, s. 35. 

99 



wzgiędem Polsk[. Rów:no.c;ześnie dla Polaków Niemcy z RFN należą do 

„ najmniej sympatycznych, najmniej „podobających się" narodów ... 13 

W powieściach Fleszarowej odnajdujemy odbicie obu tych opinii. 

Ważniejszy okaże się w nich jednak temat polityczny, a nie ekono

miczny. 
Wizyta jest specyficznym :powrotem do, ludzi i miejsc, pow~otem, 

który ma ,pomóc odtworzyć„ sytuacje 1z okresu wojennego bądź też umoż-

liwić porównanie czasu teraźniejszego z czasem minionym. Spokojne 
• • I 

Edelheim z lat powojennych przypomina jednak bardziej miasto z okre-

Sl! dochodz~enia Hitlera do władzy. Bohaterowie szybko odkrywają, że 

pod układnością wobec gości (typową?) i pod schludnym spokojem (ty

powym?) jest nowe „Edelheim, którego nie mogliby sobie nawet wyobra

:l1ić - rozepchane wszerz i wzdłuż, potężną jakąś swoją mikropychą" 

(W, 34-35). 
„Nigdy nie nauczą się pokory" - mówią o pokonanych Niemcach 

Amerykanie (SM, 11). W nowej księgarni w starym lokalu Lenza nie 

wisi co prawda - jak podczas wojny - mapa .z oznaczeniami zwy

cięs~w i klęsk, pamięć bowiem dokładnie usunęła to, co nie służy sp9-

kojowi dzisiejszych obywateli miasta .--;- ale na wystawie umieszczono 

najnowsze wydanie Mein Kampf (W, 37). Pamięć wojny żyje jednak -

niezależnie bowiem od jej celów i rezultatów honor niemieckiego żoł

nierza wyszedł z niej bez szwanku - takie zdanie reprezentuje w roz

mowie z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego stojący wysoko • w 

zachodnioniemieckiej hierarchii duchowny (W, 248). 

Antywojenne hasła są „wciąż te sarrne i wciąż ci sami, tylko ci sami 

ludzie je głoszą (W, 248). Po przeciwnej stronie - hasła wojenne (rów

nież - jak każe się domyślać autorka - te same) głoszone przez coraz 

to nowych ludzi. Coraz młodsi przejmują ideologię, która zawsze do

prowadzała do wojny. ,,Dobrzy" Niemcy z Edelheim albo poumierali, 

albo milczą i nie potrafią przeciwstawić się powracającym tendencjom 

faszystowskim. Nie tylko w biografiach ludzi „szaleństwa córek były 

ty1ko powtórzeniem szaleństw .ich matek" (W, 175), .również w biogra

fiach narodów szaleństwa zdają się powtarzać. Pisarka zwraca wielo

krotnie uwagę, że w aktualnej sytuacji wystarczy przecież znacznie 

mniej poświęceń niż w czasie wojny, by przeciwstawić się złu (W, 231-

-232). To tylko bierność innych, chęć zachowania własnej stabilizacji 

sprawiają, że zło (,,niemieckie zło") -rozprzestrzenia się nie tylko „z ojca 

na syna" (Wj, 183). 
Akcentując wielość wpływów i wzajemnych powiązań między cha

rakteryzowanymi przez nas obrazami Fleszarowa pozwala czytelnikom 

zrekonstruować b i o g r a f i ę n i e m i e c k ą. Jest to jednocześnie bio

grafia dokładniejsza, bogatsza w informacje niż biografie przedstawicieli 

11 A. Kwilecki, Niemc1,1 w oczach Polaków po roku 1945, ,,Odra" 1977, nr 11, 

s. 33. 
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innych narodów. Jej powtarzalność wykazuje jednocześnie, że stale obec
ne w kreowaniu tej biografii są wyobrażenia najpowszechniejsze, ste
reotypowe. One to pozwalają odtworzyć przewidywane spełnienie tej 
biografii, odkryć jej funkcję, poznać cel, ku któremu dąży. 

Fleszarowa w serii mjgawkowych obrazów ukazuje typowy los 
Niemca. Tak przedstawione jest życie Hansa Friesena w Pozwólcie nam 

krzyczeć! Znaczące jest to, iż zapis ten cdnajdujemy "w 1rodzihmym al
bumie Friesenów. Album z fotografiami to nie tylko dokumentacja ży
cia konkretnych jednostek - to także ślad konwencji społecznych, za
pis rytuałów codziennośd 'Przedstawi::mych w s!kodyhkowany, aprobo
wany powszechnie sposób. 

Erna przyniosła album z fotografiami. 
Hans Friesen okazał się rzeczywiście zwykłym kapralem armii. Magdalena 

Patrzyła na pogodną, otwartą twarz uczciwego, wesołego chłopca i usiłowała so
bie wyobrazić, co może robić w tej chwili na ulicach jakiegoś miasta w jej kra
ju [ ... ]. 

Oto Hans Friesen jako uczel'l szkoły w Edelheim. Krótkie skórzane spodenki 
ukazują kolana porozbijane o kamienie i podrapane kolczastym drutem. Kolana, 
na których wypisana jest cała geografia chłopięcych przygód. 

A tutaj Hans jako anioł w szkolnym przedstawieniu. Biała koszula i peruka 
z lnianych włosów, a pod grzywką roześmiane, łobuzerskie oczy. 

Pocztówkowe zdjęcie ukazywało go w ,gronie kolegów na maturalnym bak. 
Miał ciemne ubranie i koszulę z usztywnionym kołnierzykiem. Niezdarnie opuszczo
ne wzdłuż korpusu ręce wydawały się sztucznymi kończynami, nie mającymi nic 
wspólnego z całym ciałem. 

A tu Hans Friesen student Wyższej Szkoły Leśniczej w Monachium. Na po
falowanych włosach mała, kolorowa studencka czapeczka; siedzi w parku na. ławce 
i, być może, czeka na jakąś dziewczynę. (Pnk, 83-84) 

Prezentowanie banalnych, stereotypowych sytuacji z życia Hansa 
nieustannie jest zestawiane z jego aktualną misją, misją, która dla niego 
i dla jego współziomków jest jednocześnie najwyższym celem życia. 
,,Zwyciężać, pokonywać'' (Wj, 14) - tak odczytują to sami Niemcy. Po
lacy odczytują cel biografii niemieckiej inaczej - ,,zagrażać innym, 
Wzniecać wojnę". Postronni, starający się .zachować bezpieczny dystans 
wobec spraw wojny, nie potrafią dostrzec ani tych niebezpieczeństw, 
ani swej winy czy wr~cz milczącego współuczestnictwa (Wj, 14). 

W obrazie Niemca w polskiej śwjadomości istnieje stale obecna, 
stale przełamywana i niejednokrotnie potwierdzająca się nieufność. Ty
powe życie Niemca ukazane jest bowjem w prozie Fleszarowej jako życie 
zmierzające stale w kierunku wojny. W Nocy pod Alpami młody Nie
rniec - ,,jakiś Braun" - zanim pojawi się wśród byłych jeńców od
wiedzających zapamiętane z okresu wojny i niewoli miejsca, stanie siG 
konkretnym Braunem z ,ich wojennych przeżyć, ,,tym Braunem", innym 
dla każdego z nich, ale zawsze w jakiś sposób związanym z obrazem 
Niemca-wroga. Realny Braun jest młody - co z ulgą przyznają boha
terowie opowiadania - ,,Jest pan taki młody, jest pan inny niż ci, któ-
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rych znaliśmy, i od .pana wszystko może się zmienić ... (NpA, 125). Są 

to jednak nadzieje bardzo złudne . Młody Niemiec !llusi być w tfona

chium, a z reakcji słuchających go osób czytelnik może się domyślać, 

że zmian nie będzie, że stare h:1sła znów znajdują · zwolenników, że 

~,bycie Braunem" oznacza jedno - fascynację wojną, zabijaniem . 

. W utworach Fleszarowej ~idać nieustanne ścieranie się potocznych 

wyobrażeń o Niemcach z próbami ich przełamania. Pisarka przyjmuje, 

że najsłuszniejszym sposobem podważenia stereotypu będzie zestawie

nie go z możliwie bezstronną, opartą na niepodważalnych dokumentach 

relacją. Próby ., te - choć nie zawsze uwieńczone sukcesem artystycz

nym - zasługują na szczególną uwagę zwłaszcza wtedy, gdy odnoszą 

się do żywotnych spraw kontaktów między dwoma narodami w płasz

czyźnie potocznej świadomości, z trudem poddającej się badaniu14
• Proza 

Fleszarowej dokumentuje stan aktualny tej świadomości, rejestruje tak

że próby weryfikacji pojf~Ć obiegowych, chociaż skuteczność przełamy

wania stereotypów wiąże się głównie ze zmianami zachodzącymi w ota

czającej pisarza i czytelników rzeczywistości. 

14 Por. A. Kwilecki, op.cit. Sygnalizowane przez Kwileckiego „rozszczepie-nie" 

stereotypu niemieckiego z powodu braku matea:-iiału w analizowanyc.h telkstach nie 

może zostać w .tej pracy zilustrowane (jeden ,obraz demokratycznego Berlina w 

Przerwie na życie zawarly w jednym tylko z:dainiu). Szczególnie c,iekawe dla ewen

tualnych dalszych badań byłoby zastosowanie imetod .socjo- i psychoEngwistycz

nych do analizy pól znaczeniowych stereotypu „niemiec!kiego". 



Krystyna Turo 

ZBIGNIEW JASIŃSKI - MARYNARZ I PISARZ 

Zmarły 5 lutego 1984 roku w Australii (w Bermaqui) Zbigniew Ja

siński należy do grona zasłużonych, choć może dziś trochę zapomnia

nych twórców i propagatorów polskiej li tera tury marynistycznej XX 

wieku. Działalność jego na tym polu zamyka się wprawdzie głównie w 

okresie dwudziestolecia międzywojennego (od wojny przebywał poza gra

nicami kraju), jednak są to osiągnięcia na tyle .znaczące, że nie sposób 

bez przywołania ich mówić dziś i pisać o polskiej współczesnej literatu

rze marynistycznej. Był ·poetą, powieściopisarzem, aktywnym publicy

stą, znawcą literatury morskiej - jej twórcą, teoretykiem i krytykiem, 

działającym w osobliwym dla tej literatury okresie, w czasie jej naro

dzin i szczególnie :intensywnego, wprost żywiołowego rozwoju. 

Zbigniew Jasiński należy do marynistów profesjonalnie związanych 

z morzem - był marynarzem. I te bezpośrednie doświadczenia i prze

życia morskie, zamykające się w kręgu autentycznych doznań autobio

g:raficznych, wyznaczają granice ·i Oikreślają specyfikę jego twórczych 

zainteresowań. 

Jasiński jako młody (urodził się w 1908 roku), dwudziestoparoletni 

chłopiec przez sześć lat pływał na statkach floty handlowej i wojennej. 

W Marynarce Wojennej służył w latach 1929-1932. Czynną służbę na 

morzu zmuszony był przerwać - choć nie na zawsze - z powodu fa

talnego złamania ręiki 1 • W latach 1932-1934 uczył się w S~kole Dzien

nikarstwa w Warszawie, po czym pracował w redakcji „Szkwału" -

pisma, które w swych pierwszych latach (1933-1935) i ostatnim roku 

(1939) było organem Akademickiego Związku Morskiego R.P., zaś w 

latach 1935-1937 miesięcznikiem Ligi Morskiej i Kolonialnej, przezna

czonym dla młodej inteligencji. Zbigniew Jasiński od 1934 roku reda

gował w tym piśmie dział literacki Literatura i marynistyka:, a po-

1 Zob. z. Jasiński, Literatura i prasa a morze. ,,P!I'ooto z Mostu" 1937, nr 9, 

s. 5 (Lip) i A. Rzeczyca, Poeta morza smutnego. ,,Szkwał" 1936, nr 13, s. 11. Publi

kacje cytowane wielokrotnie sygnowane są w tekście skrótem podanym po przy

pisie. 
2 Zob. ,,Szkwał" 1934, nr 2, s. 21-23. 
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tern - od drugiego numeru roku 1935 zapoczątkowany przez niego i oso

biście prowadzony do roku 1937 „stały i jedyny w Polsce"3, wysoko 

oceniany p['zez ówczesnych czytelników4 (a i d2iiś będący „kopalnią" wie

dzy o literaturze morskiej tamtych lat) dział Morze w literaturze pięk

nej5. W latach 1937-1938 Jasiński pracował w Instytucie Bałtyckim 

w Gdyni. Okazało się, że przymusowe i nieoczekiwane, z powodu loso

wego wypadku, przerwanie zawodowej, czynnej służby morskiej nie 

spowodowało zerwania kontaktu z morzem. Jasiński brał bezpośredni 

udział w morskich rejsach jachtowych. W roku 1935 na żeglarskim 

obozie Akademickiego Związku Morskiego w Jastarni zdobył stopień 

żeglarza morskiego i jeszcze w tym samym roku uczestniczył w podróży 

morskiej jachtu „Szkwał" z Jastarni do Szwecji'. W latach 1938-1939, 

również jako członek załogi, brał udział w rejsie dookoła świata har

cerskiego jachtu „Poleszuk". Przebył jednak wspólnie tylko trasę wzdłuż 

wybrzeży Afryki i na początku 1939 roku, ,rezygnując z podróż/ przez 

Atlantyk, pow.rócił do kraju7
• 

W latach trzydziestych należał Jasiński do grona najaktywniejszych 

twórców i propagatorów polskiej literatury marynistycznej. Był profe

sjonalnie związanym z morzem marynistą, wychowanym już w odro

dzonej Polsce. Ten rodzaj działalności będzie przedmiotem naszych obec

nych zainteresowań. 

Wróćmy jednak jeszcze do biografii, by ,pełniej za1prezentować syl~ 

wetkę interesującego pisarza-marynarza. 

Zbigniew Jasiński w 1939 roku wstąpił do ochotniczego korpusu 

czechosłowackiego generała Lwa Prchali. W czasie wojny został ranny. 

Rannego odesłano do obozu Onikeit. Wydany Niemcom zbiegł z trans

.portu na linij Bugu. Brał bezpośredni 1Udział w powstaniu warszaw

skim. Nalefał do zespołu radiostacji AK „Błyskawica", będąc od 1944 ro

ku żołnierzem 'Armii Krajowej. I tu jako ciekawostkę odnotowuję fakt, 

iż to właśnie Zbigniew Jasiński jest autorem głośnej w czasie powstania 

pieśni Ządamy amunicji8. Po upadku powstania wywieziony został dó„ 

Oflagu Sandbostel, skąd w 1945 roku przez Gandawę i Paryż udał się 

do Londynu. W Anglii został przydzielony do Marynarki Wojennej 

PKPRz, gdzie pełnił służbę do 1948 roku. Odbył studia nawigacyjne 

w Sauthnmpton University. Od roku 1948 pływał na statkach mary

narki handlowej. W 1952 roku zamieszkał w Australii. 

11 Zob. ,,Kamena" 1936, nr 10, s. 215. 

' St. Zadrożny, żywa myśl. ,,Szkwał" 1937, nr 12, s. 13. 

1 Zob. ~.Szkwał" 1935, nr 2, s. 9-11. 

8 Zob. Obozy żeglarskie Akademickiego Zwiqzku Morskiego. ,,Sz.kwal'! 1935, 

nr 8 (1 okł. wew.). 
7 Zob. ,,żeglarz" 1939, nr 3, s. 54. 
8 PodajG ~a: E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, Cz. I. Starategie 

liryczne. Warszawa 1982, s. 59. 
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Zbigniew Jasiński debiutował w 1931 ' roku zbiorem poezji zatytu
łowanym Rejs do Rygi (Poznań 1931), wydanym jako XV tom znanej 
Biblioteki Studwudziestu Jana Kuglina. Tomik ten był pierwszym pol-" 
skim zbiorem wierszy wyłącznie morskich, opublikowanym przez ma
rynarza z młodego pokolenia9• Pięć lat później Biblioteka Polska w War
szawie wydała drugi zbiór poezji Jasińskiego pt. Papierowym okrętem 
(Warszawa 1936), który jest niejako kontynuacją Rejsu do Rygi. To
mik Papiirowym okrętem, dedykowany Todzicom autora, otrzymał bar
dzo staranną oprawę bibliofilską, zawiera dziewięć utworów, zilustrowa
nych .pi~knymi, interesująco współgrającymi z tekstem dr.zeworyta
mi Kajetana Sosnowskiego. Ciekawostką jest fakt, że na końcu książ
ki widnieje znaJk przedstawiający :przedpotopowego IJ)Otwma (smo
ka), sporządzony przez autora-marynarza według własnego tatuażu. Do
dam tu, że okładkę pierwszego tomu poezji zdobi także bardzo suge
stywny, piękny rysunek, wykonany przez poetę, przedstawiający młode
go, muskula1rnego chłopca, który w ostatecznym wyczer:paniu, nadludzkim 
wisiłk·u dzierży ster. 

Wróćmy jednak do prezentacji wydania tomu Papierowym okrętem. 
Jego nakład liczył zaledwie 125 egzemplarzy, odbitych na bezdrzew
nym żeberkowym papierze. Drzeworyty w pierwszych 25 egzemplarzach 
tłoczone · były na wkładkach z papieru japońskiego. W tym bardzo ni
·skim nakładz-ie numery od 1 do 50 były „numerami :niesprzeda:żmymi". 
W tej sytuacji zrozumiałe się staje dlaczego dziś ten interesujący zbiór 
wierszy (powojennego wydania nie było) jest tak trudno dostępny. Je
den, bardzo cenny egzemplarz jest w posiadaniu biblioteki Muzeum Mor
skiego w Gdańsku. Tomik ten, odnotowany jako 106 egzemplarz nakła
du, .posiada odręczną dedy1kację autora. 

Teksty poetyckie Jasińskiego publikowane były także w wielu cza
sopismach. Ogłaszały je magazyny typowo morskie, takie jak „Mor~e" 
i "Szkwał", ale drukowały te wiersze również pisma o profilu ogólno
społeczmym czy kulturowym, jak „Tygodnik Ilustrowany", a także 
„Okolica Poetów", ,,Kamena" czy „Dwutygodnik Literacki" - pisma 

o profilu ,typowo literackim, a nawet wyłącznie poetyckim
10

• 

W roku 1936 na wielkim, trwającym dwa lata konkursie „Ilustrowa
nego Kur i era Codziennego" została wyróżniona powieść Jasińskiego Bi
czmen 11. Wyróżnienie to n:1biera szczególnego znaczenia, ,gdy uświadomi
my sobie fakt, iż na konkurs przysłano 532 prace, które oceniane były 
Przez takie polonistycme znakomitości, jak: K. Czachowski, S. Pigoń, 

9 Podaję za: z. Jas:iński, Morze w poezji polskiej_ Antologia poezji maryni-

stycznych, Warszawa 1937, s. 30 {M). -
10 Np. z. Jasiński, Morze dzieciństwa. ,,Szkwał" 1936, nr 1, s. 11; .tenże, ,save 

Our Souls. ,,Tygodnik Ilustrowany" 1933 z dn, 21 VIII; tenże Archipelag Galapagos. 

,,Okolica Poetów" 1935, nr 18, s. 16-17; tenże, Akwarium, ,,Kamena" 1936, nr 16; 

tenże, Wrak. ,,Dwutygodnik Literacki" 1932 z dn, 15 I. 
11 Zob. ,,Morze" 1936, nr 7, s. 40. 
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K.H. Roztworowski, L. Szczepański i J. Flach12
• Nie jest to zresztą je

dyne wyróżnienie twórczości Zbigniewa Jasińskiego - trzy lata wcześ
niej, w 1933 roku otrzymał aż dwa literackie wyróżnienia za nowele w 
konkursie nowel marynistycznych, organizowanym przez „Sea and R,iver 
Leaque" w Chicago (M, s. 295-296). 

Motywacja wyróżnienia powieści Biczmen brzmi następująco: 

Powieść z życia marynarzy, rozmiłowana w morzu i przygodzie. Talent narracyjny, 
świeżość tematu, znajomość przedmiotu, żywość stylu, bogactwo doznań marynar
skich. Sama fabuła powieściowa raczej skąpa, z nadmiaru wykładów teoretycz
nych o fachowych stronach życia marynarskiego. Swietną propagandę morza psuje 
nędza twardego życia i smutny, artystycznie nieumotywowany los końcowy boha
ter6w11. 

Jest to niewątpliwie recenzja doskonale charakteryzująca nie tylko wy
mienioną powieść, ale i także całą twórczość literacką Jasińskiego. Z tą 

tylko uwagą, że końcową sentencję recenzji (rzekomy .zarzut) uznajemy 
za najistotniejszą, osobliwą cechę wyróżniającą jego twórczość spośród 

innych tekstów współczesnych mu pisarzy-marynarzy. 
Jasiński jest, ja~ pięknie i trafnie określił go inny ówczesny recen

zent - Artur Rzeczyca - ,,piewcą morza smutnego" 14, pisarzem-ma
Tynarzem ,posiadającym odrębną, indywidualną U{artę. Jego teksty lite
rackie mają wagę dokumentów, ale osobliwych, w których nad auten
tyzmem morskich wydarzeń i faktów dominują marynarskie przeżycia 
i doznania - (,,wzruszająca, najautentyczniejsza prostota uczuć, męski 

jęk i bunt młodości" 15) - cokolwiek inaczej wyrażane w liryce, inacc2ej 
w powieści i jeszcze inaczej w reportażu - w gatunku, którego istnie
nie w literackim dorobku Jasińskiego trzeba także odnotować. 

Zbigniew Jasiński jest zatem również i autorem literackich relacji 
z morskich podróży jachtowych, w których sam uczestniczył, np. Jach
tem „Szkwał" do Szwecji. Cz. I: Na flaucie do Kalmaru i Cz. II: Pobyt 
w Kalmarze i powrót 16• Tu przedmiotem opisu są konkretne morskie wy
darzenia, dziejące się w określonym czasie i przest:rzeni. Przebiegiem 
autentycznej żeglarskiej podróży morskiej uwarunkowany jest linearny, 
chronologiczny ciąg opisu. Sam autor jest tożsamy z narratorem i boha
terem. Literackie relacje z morskich podróży jachtowych są osobliwymi, 
literackimi dokumentami, obrazującymi prężnie rozwijający się wów
czas morski jachting. Teksty te wpisują Jasińskiego do kolejnego grona 
morskich pionierów - pisarzy profesjonalnie złączonych z morzem, two
rzących nową, nie posiadającą własnej polskiej tradycji literackiej od
mianę literatury marynistycznej - jej nurt żeglarski. 
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13 Zob. Noty. ,,Kamena" 1936, nr 10, s. 215. 
14 A. Rzeczyca, op.cit. 
15 S. Napierski, U poetów. ,,Wiadomości Literackie" 1933, nr 10. 
18 Zob. ,,Szkwał" 1935, nr 8, s. 14-16 i nr 9, s. 12-14, 



Marynistyczna literatura żeglarska, zdaniem jej twórców (Jasińskie
go także), wyróżniała się własną, .indywidualną poetyiką. W przy,padku 
Jasińskiego - świadomość tę dokumentują nie tylko bezpośrednie teksty 
literackie (owe relacje), ale, co ciekawe, także prace teoretyczne -
o czym dokładniej powiemy w dalszej części artykułu. 

Autentyczne doświadczenia i przeżycia morskie w twórczości Ja
sińskiego stają się znaczs_cą kategorią autobiograficzną, nazywamy ją 

umownie - :kategorią autobiografizmu morskiego, która zgodnie z prze
konaniem twórcy, świctdomie i bardzo konsekwentnie kreującego się we 
wszystkich swych pracach (teoretyczno-krytycznych i publicystycznych 
także) na pisarza-marynarza, pisarza należącego do tzw. ,,szkoły pisarzy 
morza" (to także termin wprowadzony do literatury przez Jasińskiego17), 

jest rnajistotniejszą kategurią tworzącą tekst marynistyczny, kategorią 

„odpowiadającą" właśnie za marynistyczną wartość każdego literackiego 
utworu morskiego. Jasiński wysoko ceni ,,autentyczny marynizm ksią

żek", w których „nic nie ma lądu", w ktćrych „całość dzieje się na mo
rzu", a wszystko, ,,co opisuje (pisarz), to bezpośrednie odbicia zdarzeń 
morskich [ ... ] bez zast1rzeżeń oddane prawdzie, bez patetycznego nalo
tu marynistów z lądu" 18 • Taki właśnie utwór, zdaniem Jasińskiego 

,,z punktu widzenia marynistycznego" jest „rzeczą dodatnią", bo tak ro
zumiany „marynizm" nie ogranicza się do wprowadzania do tekstów lite
rackich autentycznych morskich faktów i zdarzeil, ale decyduje też o je
go poetyce: ,,o specjalnym, na wskroś indywidualnym stylu" danego 
utworu, o osobliwym „ujmującym podejściu malarskim, w subtelnym 
odczuciu kolorowego bogactwa natury" oraz o „wysokim, jo~ialnym, 
często rubasznym marynarskim humorze" (SK). I taka dopiero książka 
,,daje czytelnikowi, zwłaszcza wtajemniczonemu w sprawy morza, sa
tysfakcję!", a autorowi „pozycję ważką, kwalifikującą {go] na miejsce 
zgoła odrębne i specjalne" (SK). z tego punktu widzenia oceniał Zbi
gniew Jasiński morskie książki, które bardzo często recenzował, ale też 
i jego własna działalność twórcza i popularyzatorska posiadała interesu
jące 'Piętno .indywidualil)mu, często znacznie odbiegające od powszech
nych upodobań, gustów i norm określających ówczesną literaturę mary

nistyczną. 
Z powojennych wydań tekstów literackich Jasińskiego zdołałam od

notować trzy drobne publikacje19
• Sytuację tę zdaje się r~kompensować 

11 z. Jasiński, Pionierzy morza w naszej prozie. ,,Szkwał" 1935, nr 1, s. 15 

(Pm). 
1s Tenże, Samotny krążownik. ,,Szkwał" 1936, nr 10, s. 10 (Sk). 
ig Zob. kolejno: z. Jas'iński, Tat1taże. ,,W,iatir od Morza" 1946, 1nr 3, ·s. 13 (Po

daję za: A. Bukowski, ,,Wiatr od Morza" (1946). ,,Gdański Rocznik Kulturalny'', 
Gdańsk 1937, s. 36); tenże, Wrak [ w:] Poeci i morze. Antologia poezji o morzu. 

Oprac. L. Prorok. Gdańsk 1969, s. 131-132; tenże, Żądamy amunicji [w:] E. Bal

cerzan, op.cit., s. 59. 
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fakt, iż prawie każda praca, każdy obszerniejszy artykuł omawiaJący 

problematykę polskiej literatiury marynistycznej przywołuje jednak na
zwisko Zbigniewa Jasińskiego jako a u tora cennych prac krytyc~nych 
i teoretycznych, które kształtowały model literatury marynistycznej 
dwudziestolecia międzywojennego. Jest on bowiem czoło,~y~ teorety
kiem i krytykiem tej literatury, wywodzącym się ze środowiska mary
narskiego. 

Prace Jasińskiego omawiające 'Polską literaturę marynistyczną po
wstały głównie w latach 1935-1937. Zakres problematyki prezentowa
ny w obszerniejszych opracowaniach i artykułach wydatnie i konstruk
tywnie wzbogacają liczne recenzje, dotyczące różnych tekstów morskich: 
tomików -poezji, powietci, reportaży, prac specjalistycznych i publicy
stycznych20. Ten młody poeta, pow1esc10pisarz-marynarz był także 

wszechstronnym, posiadającym 'rozległą wiedzę i ostre spojrzenie oraz 
przejawiającym dużą aktywność twórczą badaczem naszej literatury 
morskiej - pionierem prezentującym tę twórczość w jej najróżnorod
niejszych aspektach. 

Interesowały go nie tylko zagadnienia morskiej literatury współ

czesnej, tej żywiołowo powstającej w odrodzonej Polsce, ale pisał też 

i o , literaturze dawnej21. Tropił w niej skrupulatnie najdrobniejsze mo
tywy morskie, sięgał aż po wiek XII, po to, by móc wskazać możliwie 
najdokładniej, jakie są jej źródła, gdzie tkwią korzenie naszej literatury 
marynistycznej. 

Jasiński nie ograniczał się w tych pracach do chronologicznego od
notowania tekstów związanych z morzem, ale utwory te oceniał, klasy
fikował, ustalał ich wartość i miejsce na ogólnej „mapie" literatu;y pol
skiej. Znalazły się też w tych artykułach uwagi na temat morskiej lite
ratury światowej oraz informacje o jej niektórych przekładach pol
skich22. Badacz przywoływał więc teksty, które jego zdaniem zawierają 
np. pierwsze polskie opisy morza, wyrażające radość, zachwyt na _ widok 
wspaniałego żywiołu lub pierwsze opisy burzy morrkiej (Mldw) itp. Za 
pierwszego polskiego poetę, który „tworzył na pokładzie okrętu" uznał 
J. Zbylitowskiego, za pierwszego zaś, który „po mistrzowsku oddał ści

słą łączność człowieka z morzem", dał „sugestywne obrazy życia okrę
towego" oraz piękne morskie pejzaże, przedstawione z niespotykaną . ~ 

20 Zob. np.: Z. Jasiński, U marynistów. ,,Szkwał" 1934, nr 2, s. 22 [rec. książki 
M. Lisiewicza U 33. Kraków 1931); tenże, Na morskich szlakach. 11Polska na Morzu" 
1937, nr 10, s. 8 [rec. książ,ki S. Zadrożnego Na gdyńskim szlaku. Warszawa 1937]; 
tenże, Z ruchu wydaumiczego. ,.Morze" 1937, nr 1, s. 34 [rec. książki J. Żuławskie
go Wyprawa o zmierzchu. Warszawa 1936]. 

21 Tenże, Morze w literaturze dawnych wieków. ,,Polska na Morzu'' 1936, nr 3, 

s. 8 (Mldw). 
22 Zob. np. tenże, O poezji marynistycznej. ,,Sprawy Morskie i Kolonialne" 

1936, nr 2, s. 141-145 (Opm). 
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„ekspresją marynistyczną" uważał M. Borzymowskiego, który jest u nas 

pierwszym marynistą w najściślejszym tego słowa znaczeniu (Mldw). M. 

Reja nazwał „ojczymem polskiej marynistyki", podobnie oceniał twór

czość Klanowicza, łvliaskowskiego, Opalińskiego i Potockiego. Pisał też 

o literaturze XIX wieku. Wskazywał na istotne i prekursorskie w tej 

problematyce zasługi Mickiewicza i Słowackiego. Twierdził np., że nikt 

w naszej literaturze przed Mickiewiczem nie przedstawił tak jak on 

,,prawdziwie pulsującej rytmiki fal, ich barwy, plastyki i melodii". 

Wspominał również o zasługach F. Ceynowy, H. Derdo~skiego, A. Maj

kowskiego i całego ruchu młodokaszubskiego, który to właśnie „poprzez 

regionalizm pomorsko-bałtycki dążył ku Polsce" (Mldw). 

Ale według Zbigniewa Jasińskiego „dopiero początek XX wieku 

przyniósł nam żywsze przejawy zainteresowań tematy1ką morską. Toteż 

mówiąc o literaturze marynistycznej, należałoby zacząć od Wacława Sie

roszewskiego, który „ pierwszy w naszej literaturze sięgnął do przeboga

tej egzotyki morskiej"23 • Zaznaczał, że równolegle z Sieroszewskim te

matyką tą zajmował się Zaruski, ale w jego twórczości podkreślał fakt 

pierwszeństwa Sonetów morskich 21 (,,pierwszego u nas zbioru wierszy 

marynistycznych napisanych pod wpływem osobistych przeżyć na dale

kich morwch w służbie marynarskiej", Mlp). Zauważmy, z jaką kon

sekwencją Jasiński śledził i wydobywał wszystkie nasze prekursorskie 

poczynania w dziedzinie literatury morskiej i wszędzie, gdzie tylko było 

to możliwe, podkreślał pozytywny wpływ bezpośrednich doświadczeń 

i przeżyć na wartość tekstu literackiego. 
Zainteresowania Jasińskiego skupiają się głównie na marynistycz

nej literaturze XX wieku, tej tworzonej w odrodzonej Polsce, uważał 

bowiem, że: 

Literackie zaLnteres,owania morzem najsilniej i najżywoitniej objawJać się poczęły 

dopiero po ugruntowaniu własnej państwowości Polski w oparciu o Bałtyk - po 

powstaniu Gdyni, tego wspaniałego poematu polskiej pracy, który najrealniejszą 

0wą rzeczywistością daleko wyprzedził pieśni poetów. (Opm) 

Dostrzegał wzrost morskich zainteresowań polskiego społeczeństwa, ale 

też i odważnie zaznaczał, że nowoczesna my~l morska kiełkowała „nie, 

jak to się o tym śpiewać zwykło" wysiłkiem całego narodu, ale „trudem 

znojnym garstki wytrwałych pionierów szarpiących się z niewiarą ogó

łu"25. Do autentycznych 1pionierów zaliczał „pisarzy szkoły morza", tzn. 

tych twórców, którzy „odbyli faktyczną służbę na morzu" (Pm). W gro

nie tym na pierwszym miejscu znalazł się J.B. Rychliński jako powieś-

28 Z. Jasiński, Morze w literaturze pięknej. ,,Morze'' 1937, nr 7, ·s. 2·1 (Mlp). 

2' M. Zaruski, Sonety północne, sonety morskie. Kraków 1902. Sonety północne 

Pierwotnie drukowane były w „Tygodniku Ilustrowanym'' 1898, nr 6, s. 108. 
25 Tenże, Głębie i płyciznv marynisti,,ki. ,,Wiadomości Literackie" 1937, nr 27, 

I. 27 (G). 
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ciopisarz, nowelista oraz tłumacz obcej literatury morskiej. Obok niego 
wymieniał: M. Zaruskiego, J. Pokera (J. Ginsberta), J. Brzęczkowskiego, 
T. Dębickiego, B. Dzimicza (W. Steyera), J. Stępowskiego, B. P2włowi
cza, St. M. Salińskiego i J. Szareckiego. Stwierdzał wzrost literackich 
zainteresowań, ale dostrzegał też i bardzo poważnie niedociągnięcia 

i braki literatury marynistycznej. Wierzył jednak, że nawet ta „garstka 
marynistów", ale „marynistów rzetelnych, talentów nieprzeciętnych", 

która „daleko odskoczyła od pseudomarynistów" zdoła „literaturę pol
ską orzeźwić potężnym, szerokim tchem oceanów, ucząc n..:_ nie tylko 
kochać morze, ale przede wszystkim czuć i rozumieć morze" (Pm). 

Konsekwencją taikiego stanowiska był fakt, iż Jasiński wyłączył 

z literatury marynistycznej Żeromskiego, uznał jego wielkość i zasługi, 

ale stanowczo stwierdził, iż ten „marynistą nie jest" (Pm), podobnie, j::ik 
Z. Umiński, J. Bandrowski czy A. l\Iarczyński, bo morze w ich twór
czości jest „tylko wdzięcznym i wygodnym podkładem, pokostem (Pm). 
Poglądy swe popierał J asiń,ski wyipowiedzfami innych znawców ,i twór
ców literatury morskiej, cytował np. sądy B. Pawłowicza, marynisty, 
który morze znał także z autopsji, a ponieważ do społeczności tej i sam 
należał, podjął świadomie trud zaznajomienia polskiego czytelnika z ma
rynistyką, trud walki z „morskimi głupstwami", które zalewały naszą 

literaturę i prasę, bo „to są sprawy ludziom morza śmieszne i przykre, 
to są wypryszczyska nie do wy leczenia chyba, bo - tragiczne - nikt 
nie wie, nie chce wiedzieć, a może, a może i chciałby, ale nie wie, nie 
wie, nie wie! r że to bzdury, że tyle tego, że - że aż zatyka" (Lip). 
Miał ponadto Jasiński świadomość, że „dotychczas - niestety - nie
wieleśmy wiedzieli o marynistyce polskiej" (Opm). Przyjmuje więc 
i proponuje twórcom wy\vodzącym się z marynarskiego środowiska no
wą rolę - rolę, jak to określa „marynarza-uspołecznionego, zabierają

cego głos na tematy literatury marynistycznej" (Lip). I z tej pozycji, 
z pozycji „człowieka morza" literaturq tę oceniał, wartościował i kla
syfikował. Pisał np.: 

Gdyby ktoś zapytał mnie, jakbym sklasyfikował twórczość tych wymienionych tu 
poetów - byłbym w kłopocie. Nie wystarcza mi bowiem pewien mniejszy lub 
większy poziom artystyczny tych lub innych utworów: bierze mnie przede wszy
stkim sam żywioł morski, który nie może być wydmuchany. (Opm) 

Zbigniew Jasiński był krytykiem konstruktywnym, który nie tylko 
konsekwentnie ukazywał braki, określał ich przyczyny, ale też i dawał 

korrkretne wsikazówki, pisał, jak powinna np. wyglądać dobra powieść 

morska, na jakich zasadach winna opierać się dobra poezja, publicystyka 
i krytyka marynistyczna, jak należy „uprawiać", tak modną wówczas, 
morską propagandę itp. 
Oto przykład takiej wypowiedzi: 

Jakie zatem założenia winna postawić sobie nasza powieść morska? Sądzę, że 
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przede wszystkim winna zrzucić z siebie wszelki~ obowiązki propagandy~mu, ±e ca
ły zamysł twórczy powieściopisarzy o tematyce morskiej winie.n skierować się 

w kierunku artyzmu utworu. Dobra powieść marynistyczna winna się różnić od 
dobrej powieści nie - marynistycznej - tylko odrębnym morskim tłem, morskim 
środowiskiem, różnym od tła i środowiska „lądowego". 

Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego, że dobra powieść o morzu nie za
chwaszczona kwiatkami propagandyzmu, stanowi daleko lepsze, bo mimowolne 
narzędzie tej właśnie propagandy. Powieść taka, nie nużąc wywodami polityczno
czy gospodarczo-ideowymi, zaczerpniętymi zazwyczaj z publikacji specjalnych, po
wieść pozbawiona publicystycznego natręctwa, i patriotycznej frazeologii, uczy 
0 morzu i jego sprawach daleko żywiej, daleko łatwiej, daleko skuteczniej. Z dru
giej zaś strony tylko taka powieść morska, istotnie morska, a nie propagandowa -
o ile napisana jest z talentem rzetelnym - może być zaliczona do literatury pięk
nej28. 

Zbigniew Jasiński napisał najwięcej prac ' poruszających problema
tykę poezji marynistycznej, uważał, ,,że jest łona] w literaturze pięknej 
tą najlepszą jej częścią, która w sposób najbardziej zbliżony do ideału 
w sposób rytmiczny i śpiewny - obrazuje naszą wrażliwość, uzmysła
wia nasze estetyczne wzruszenia na piękno, odzwierciedla nasze prze
życia w sposób piękny" (Opm). 

Twierdził, że polska poezja marynistyczna ma na ogół charakt~r 
,,twórczości przypadkowej", raczej „letniskowej". Jest poezją „nadmo
rza", morze bowiem w iniej „nie jest prawdziwe, lecz zakłamane" op1s~
ne na podstawie bądź to chłopięcych marzeó, bądź literatury przygodo
wej, lub w najlepszym wypadku - krótkiego pobytu nad morzem. Brak 
jest w niej „bezpośrednich, ,autentycznych przeżyć", w miejsce których 
pojawia się „klajstrowatość ckliwa" (G) oraz nadmiar propagandowej, 
banalnej publicystyki, np.: 

Propaganda szeroko zasto.sowana w całej naszej poezji współczesnej, przestaje być 
rzeczowa ... Przez bowiem pochopne nadużywanie publicystyki morskiej - znikają 
Wartości artystyczne tej marynistyki, która zaledwie narodziła się, a już staje się 
banalna. Zanikają wartości artystyczne i to wcale nie na korzyść propagandy, bo 
cóż ;propagandzie po utworach mało wartokiowych. (Opm) 

Wartość poezji marynistycznej, zdaniem Jasińskiego, bardzo poważnle 
obniża nieprawidłowo lub nieumiejętnie stosowana morska terminolo
gia21. 

A jednak Zbigniew Jasiński - autentyczny marynarz, utalentowany 
Poeta, autor wielu tekstów poetyckich, które są ptrawdziwymi ,pieśniami 
morza, a przede wszystkim sumienny krytyk, w tej powodzi najróżniej
szych, generalnie nie najlepszych wierszy marynistycznych, które były 
W literaturze dwudziestolecia „największym i najsilniejszym odbłyskiem 
zwierciadła [ tamtych] morskich czasów28 zdołał odnaleźć „wiersze wolne 

t 5 Z. Jasiński, Niepro11agandowa propaganda. ,,Pion" 1937, nr 26, s. 5 (Np). 
-n Zob. np. tenże, zostawcie marynarzom ich język. ,.Prosto z Mostu" 1936, 

nr 24, s. 2. 
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od błędów marynistycznych'', wiersze natchnione wyłącznie morzem, 

wiersze, w których morze jest niepodzielnie bohaterem. Jasi11.ski jest 

autorem ,ba.rdzo starannie wydanej29 antologii poezji morskiej opatrzonej 

tytułem Morze w poezji polskiej. Antologia t,a jest pierwsz~ polską 

księgą wierszy wyłącznie morskich30, dodajmy - piękną księgą, wypeł

nioną . autentyczną tęsknotą do morza i niekłamanym zachwytem nad 

nim. Zebrał w niej autor plon bardzo obfity - około 150 wierszy autor

stwa ponad 60 poetów. Pozycja, będąca owocem długiej i żmudnej pracy 

badacza, celem której było: ,,uratowanie literaturze szeregu cennych 

utworów o morzu, rozproszonych i niknącyoh, nieraz zagubionych w set

kach czasopism i książek", dalej - wykazanie, że marynistyka w pol

skiej literaturze pięknej „reprezentowana jest już poważnie" oraz -

umożliwienie łatwego i dobrego wyboru tekstów do recytacji (M, 11-12 

nlb), zajmuje do dziś w polskiej literaturze miejsce szczególne - jest 

nadal poważnym kompendium wiedzy marynistycznej. Antologia wy

Tóżnia się ciekawym, nowatorskim pomysłem ułożenia tekstów w dzie

sięć bardzo sumiennie opracowanych cykli tematycznych, np.: Mare 

Nostrum, Pieśń portu, Morze dzieciństwa, Morza dalekie, Słowa na wie

trze, Sny o dnie morza, Litania fal itp. Na wyróżnienie zasługuje wzor

cowa przejrzystość książki. Zawiera ona: źródła, bibliografię, krótkie in

formacje biograficzne, skorowidz w krzyżowym ujęciu treści, doskonałe 

objaśnienia z zakresu marynarskiego słownictwa, a nadto cenny wstęp, 

w którym Jasiński wykłada swe poglądy na temat istoty poezji mary

nistycznej. Będąc badaczem niezwykle drobiazgowym podaje ,dodatko

wo kilkadziesiąt nazwisk poetów; tych, w dorobku których znajdzie się 

niejeden utwór marynistyczny i tych, którzy jeszcze bardzo nieśmiało 

potrącają o morskie struny (M, 21-22). 

Interesujące w dorobku krytyczno-literackim Jasińskiego jest to, że 

literacką twórczość marynistyczną widział i przedstawiał on w rozwo

ju - odkrywał źródła inspirujące jej narodziny, omawiał drogi i kie

runek tego rozwoju. 

Literatury, proszę pana, nikt z nogawki nie wytrzęsie. Proces narastania litera

tury jest wolny. Boć nie od razu Kraków ... Wprawdzie Gdynię od razu, ale litera

tura - to nie architektura. Marynistyka literacka pójdzie bez wątpienia za gdyr\

ską r;zeczywJs-tością, tak za tą „białdkamielilJlą - pi,aseczlwwą" ii za tą smrodhwą 

z nadmorskich przedmieść, jak i za tą najbardziej opisania godną. A przyszły pol

ski pisarz morza, pisarz naprawdę wielki na miarę wzorców nieśmiertelnych -

aa (J.S.), z. Jasiński, Morze w poezji polskiej_ Antologia [rec.]. ,,Morze'' 1937, 

nr 6, s. 35. 
2g 25 egzemplarzy odbito na angielskim papierze piórkowym esparto. Zob. 

Z. Jasiński, Morze w poezji polskiej. Antologia ... , s. 8 nlb. 

ao Wcześniej ukazała się antologia W. Pniewskiego Morze i Pomorze w piefoi. 

Gdańsk 1931, jednak nie była to książka poświęcona wyłącznie morzu. 
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dopiero się rodzi, i wyjdzie chyba nie spośród ludzi lądu, lecz spośród tych, któ
rzy [ ... ] są ludźmi morza. Współczesnymi ludźmi - współczesnego morza. (Lip) 

Określał rolę marynistyki literackiej oraz przewidywał funkcje, jakie 
ma ona pełnić w literaturze ogólnej. 

Marynistyka w poezji nie musi i nie może być lekceważona przez nie-marynistów. 
Polska taka czy inna, reakcyjna czy rewolucyjna w przyszłości będzie Polską mor
ską. Stąd wszelkie możliwo:ki rozwoju marynistyki w ogóle, i stąd wszelkie prawa 
do /ln~ejsca dla niej w i::oezji. Rzec.zą twórców. walczących o nową postawę poetyc
ką. by opanowali marynistykę. Co dziś jest im jeszcze obce i godne pośmieszków, 
jutro może stać się bardzo własne i godne ohro11y najzapaleńszej. [ ... ] 

Marynistyka jest strumieniem ożywczym, bo świeżym, a więc w pewnym 
:;ensie - awa,nga.rdowym. Stylu nabi.e.rze31 • 

Marynistykę literacką traktował jako ważną, ,,nową postawę", jako „bo-. 
daj jedyny, świeży Todziniy stru:111ie11, ,predestynowany do orzeźwienia 
naszej literatury, przez pół zeskorupiałej i uparcie patrzącej wstecz, 
a przez pół żłobionej najczęściej sztucznie nurtami obcymi'' (Pm). 

W twórczości marynislycznej najwyżej stawiał Jasiński popraw
ność ówczesnej mo,rSikiej publicystyki specjalnej, ,którą „uprawiali" nie
mal wyłącznie morscy profesjonaliści, fachowcy. Dlatego „szerzenie 
spraw morza" podejrnowane jest w niej na ogół „umiejętnie i rzeczo
wo" (Np). 

Lektura prac teoretycznych i krytycznych Jasińskiego pozwala za
uważyć, że jest on twórcą i popularyzatorem wielu i dziś powszechnie 
stosowanych terminów marynistycznych, takich jak np.: ,,marynistyika", 
,,marynistyka literacka", ,,pubUcystyka marynistyczna", ,,poezje mary
nistyczne", ,,ekspresja marynistyczna", ,,krytyka marynistyczna" czy 
„marynarz uspołeczniony" itp. Niektóre te określenia pojawiały się w 
naszej literaturze już wcześniej, ale jednak dopiero Jasi11ski konsekwent
nie wyjaśniał ich teoretyczne rozumienie, określał wzajemne ich relacje, 
a także propagował właściwe praktyczne ich stosowanie w procesie 
twórczym. Omawinł konkretne sposoby i metody tworzenia tekstów ma
rynistycznych oraz ustalał ich funkcje w literaturze i życiu społecznym. 
Jasiński propagował tzw. ,,marynistykf~ istotną", taką, która pozo
stawała w zdecydowuncj opozycji do „l;_1dowości", która byłaby „bez
pośrednim spojrzeniem w oblicze żywiołu morskiego", a w rezultacie 
miałaby prowadzić cło ci,1 głcg,J odkrywania ,,istoty morza", istoty ge
neralnie różniącej się od „i:-,toty lądu" (Opm). 

Ląctowość naszej marynistyki jest jej poważnym brakiem. Więcej: jest przes:i:kodą 
nawe,t w dobrze rozumianej propagandzie m~:rza, dqżącej prze-cież do najgłębsze-
go z nim zespolenia całego narodu. (Opm) 

Odkrywanie istoty morza jest dla naszej marynistyki, jak twierdził Ja
siński, zadaniem wci,łż pierwszoplanowym, bo ciągle jeszcze, choć od 

11 Z. Jasiński, ,,Sygnały" 1936, nr 17, s. 216. 
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chwili odzyskania morza upłynęło już ponad piętnaście lat, jest ono 
dla naszego społecze11stwa terenem nadal nieznanym, kuszącym i zacie
kawiającym - .,cgzotyczny~n", wciąż „daleko nam jeszcze do „morskie
go realizmu'' (G). Do odkrywania morza powołany jest, zdamcm kry

tykn, tylko marynarz (,,O tyn1 dobrze może pis3ć tylko marynarz"), bo 
„pisarz sam musi przeżyć to, co ma napisać, pisarz sam musi r; poczuć 
przeogromne pragnienie poruszenia spraw, które w nim dogłębnie nur
tują" (Lip). Tworzenie z powodu „stosunkowej łatwości spieniężenia za

robkowych wypłuczyn" (G) uważa za bardzo szkodliwe, opowiada siQ 
za „marynistyką najistotniejszą na chleb nie zamienianą - [a ta] ' _:_ 

b~dzie najwymowniejszym· obrazem naszej miłości morza. I przez takie 
pieśni tak pojętego morza - zwiążemy się z nim najściślej, najspoiściej, 
najtrwalej!" (Opm) 

Odrzuca Jasiński z literackiej twórczo~ci marynistycznej 11 jałowy, 
chroniczny zachwyt, który zmienia się w bierną egzaltację", tępi brak 

odwagi i płytkość spojrzeń, bo postawy -takie prowadzą do tendencyj

nych łatwizn, kłócących się z prawdą morską" (G). Natomiast najwi~k

szym „wrogiem" marynistyki i marynistów jest „propagandyzm i ko
niunktura" (G). Propagandy morza nie odrzuca, dostrzega jej pozytyw
ne działanie w społeczności o psychice lądowej (,,oczywiście, jeżeli cho
dzi o Mare Nostrum, to propaganda polskiego morza, drogiego sercu 

każdego Polaka, powinna być jak najszersza i jak n.'.ljbardziej rzeczo
wa ... ", Opm), ale opowiada się zdecydowanie :la wyplenieniem jej z twćr
czości literackiej, bo tu jest ona „samookłamywaniem" (Np) i banałem. 
Proponuje zatem: albo oddzielić marynistyk~ literacką od marynist~rl{i 
publicystycznej specjalnej, albo inaczej „uprawiać" morską propagandq: 
tę „plakatową", ,,krzykliwą'' pozostawić na plakacie, a tej „literackiej" 

postawić bezwarunkowo ambitniejsze cele. Cele, które realizując program 
morskiego wychowania społeczeństwa nie niszczyłyby wartości uniwer
salnych, a przede wszystkim wartości nrtystycznych utworów, lecz by
łyby nimi „dobrze zamaskowane" i dowcipnie przemycane w szacie na

prawdę literackiej" (Np). 

TwierdzG: morskim ut\vorem naprawdq propagandov:ym bQdzic tylko taki, którego 

autor, nie oglądaj4c siG ani na względy hurra-pro~)a~andy, ani na koniunkturalną 
łatwo;ć zdobycia literackiego towaru - da z siebie utwór istotnie artystyczny, ma

j<-¼CY na celu przede wszystkim wydobycie ogólnoludzkich wzrusze11 z duszy czy

tclntka. Tylko taki utwór morski (i nic morski). może wytaić uczucia głębokie. 

tylko taki stanic siG cząstką przcLyć Człowieka. Z'.·Vi<1że go z sobą, zaciekawi tem;i
tem. tylko taki w~ęc utwór morski odsłoni n·rn1 Morze, to prawdziwe, odczute
j ukaza:ic przez artystę, tylko taki zatem utwór mcr·sJki stanic się naprawdę propa

gandowy w najlepszym tego słowa pojęciu 1l. 

Najwyższą wartością literatury morskiej jest wiqc jej artyzm, i dla

tego w tym kierunku winien kierować sit; cały z:nnysł twórczy pisarza. 

~2 Tenże , Propavancly::m. w mari;nistucc . •. ~lorze'' rn:n, nr 3, s. 26-27. 
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Dobrze rozumiany „marynizm", jako konieczna wartość literatury ma
rynistycznej (o czym szczegółowo pisałam wyżej), powinien pozostawać 
na usługach artyzmu. Jasiński sądził, że dobry, autentyczny marynizm 
już niejako ze swej natury rodzi pozytywne wartości literackie. Litera
tura marynistyczna powinna być literaturą natchnioną morzem, zrodzoną 
na skutek „istotnych doznali i głębokich duchowych potrzeb". Jeden 
z rnce,nzentów poezji Z. Ja!sińskiego pisał: ,,każdy marynarz ma już nutq 
szczerej poezji w sercu, toteż wiersze jego morskie tchną szczerością wy
nikającą z zetknięć niejako dwóch poetów. Marynarz trzyma poetę przy
kutego do rzeczywistości, do codzienności morza"33

• Poezja J asińs:kiego 
prawdę tę potwierdza, a krytyka popularyzuje. W artykule O miejsce 
poezji rnarynistycznej czytamy: · ' 

Utwory prawdziwie morskie giną niepoznane. W ciągu kilkuletniej mej służby na 
morzu miałem sposobność spotkać się z setką chyba marynistycznych utworów ni
gdzie nie drukowanych, luźno wędrujących z ręki do ręki, z pokładu na pokład. 
Wspominam tu tylko takie, które na rzetelne zajęcie się nimi zasługiwały napraw- , 
dę. Jeśli udawało mi się odszukać jednego z autorów wierszy, wówczas słyszałem 
stereotypową odpowiedź: ,,Owszem, wysyłałem do pisma, ale odmawiali lub w ogóle 
zbyli milczeniem". 

Tak wysiłki poetów-marynistów krępowane są nieprzejednanym stanowiskiem 
lwiej części redakcji". 

Literaturę marynistyczną rozumianą jako nieunikniony, ciągle roz
wijający się proces, zrodzony w określonej rzeczywistości, ujmuje Ja
siński w dwóch płaszczyznach: w planie ' ,twórcy i w planie odbiorcy. 
Pisał: 

Twórzmy pie~ni nie o tym, co wszyscy już znamy i kochamy, i co jest ośpiewa
ne, - lecz szukajmy raczej tego, co przed naszą psychiką lądową jest ukryte, co 
Przed sobą, a i dla wszystkich - odkryć dopiero musimy. (Opm) 

ł 

O kształcie utworu marynistycznego ma wi~c też decydować wzgląd na 
odbiorcę, który przez Jasi11skiego rozumiany jest dwojako: jako odbiorca 
wywodzący siq ze środowiska marynarskiego (,,fachowiec morski", 
,,spec"), bardzo chętnie siqgający po teksty morskie (,,Marynarze, prócz 
Planowego organizowania pijatyk, bójek na noże oraz buntów załóg -
lubią też poczytać sobie, i to nie tylko Wallace'a. Sporo wartościowych 
Wierszy, często anonimowych, krąży w odpisach z pokładu na pokład, 
zwłasccza jeżeli dotyczą morza" (M, :rn), crnz taki, którego ze sprawa
mi morza należy dopiero zaznajomić, do lektury umiejętnie i skutecznie 
z1chęcić. I ta zróiinicowana kategoria odbiorcy poważnie komplikuje 
Proces tworzenia, bo to co „w oczach czytelnika z lądu [może] uchodzić 
za doskonałe, w oczach marynarza wygląda wręcz humorystycznie" 

33 M.A., Antologia poezji mor;;:;a. ,,Torpe<la" 1937, nr 4, s. 7. 
14 Z. Jasiński, o miejsce clla poezji polskiej marynistycznej. ,,Szkwał'' 1934, 

nr 3, s. 16 . 
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(Opm). Podkreślić trzeba też fakt, że Jasi1'iski sytuację odb10ru widział 

jako sytuację zmienrni, także okre~laną kształtem aktualnej rzeczywi

stości. 

Nast~pnym ważnym zagadnieniem jest podział literatury maryni

stycznej na dwa nurty: na mJrynistyczną literaturę marynarską i lite

rat:1rq żeglarską. Jasiński oddzielał wyraźnie ,,sprawy marynarskie'' od 

„żeglarskich" (Lip). Ten doświadczony m2rynarz widział istotne różnice 

zachodzące pomiędz'y żeglugą n:i jachtach morskich a pływa.niem na 

okrętach czy statkach, i dlatego sądził, że inaczej widzi i czuje morze 

marynarz, a inaczej żeglarz - zwłaszcza ten samotny, który jest 
. ' 

symbolem konającej romantyki mórz; ogrnniczony barierami paszportóv,:, zaoliwio-

nych smarem węglowych parowcóv.,r, symbolem tej romantyki dnia wczoraj~zego. 

lub - kto wie? - może zwiastunem nowej. bcztro,kiej ery po\viqkszajc1cej się ro

dziny poszukiwaczy przygód - maio: po:;zukiw.1czy - ludzi, którzy potrafiq zdo

być się na zcrv..-anie z tępq, beznadziejną codzicnnością
85 . 

I 

Żeglarze - pisał Jasiński - to ludzie inni niż my, inne wiodący życie, 

„żyjący pełnią swobody i przygody, słońca i zwycięstwa. Którzy, jeśli 

ponoszą klęski to - wspaniałe", to ludzie „nieujarzmieni, dzicy, zu

chwali, gardzący wymysłami cywilizacji" (O-n). Żeglarstwo, zdaniem 

krytyka-żeglarza przynosi „ożywczy egzotyzm dalekich mórz", a żeglarz 

,v tej sytuacji staje się „b8żyszczcrn młod?ieży całego świata", która 

,,łaknie" owego egz.otyzmu najbardziej. Wprawdzie morska żegluga j:1ch

tem jako „poezja romantycznej włóczqgi" kosztuje wiele trudu i wy

rzeczer'l., lecz „wizje szumiqcych tqsknot rzeźwym tchem wiatru" (O-n) . 

ciągle kuszą. Tc.:sknoty te odnajdujemy też w marynarskich wicrsDch 

.Jasióskiego. Bohater jego liryki - młody marynarz pędzi życie na po

kł&dzic okn;tu, ale nieustannie tęskni za jachtem, za „własnym jach

tem". W wierszu Sny włóczęgi z tomu Rejs cło Rygi czytarny: 

Matros ja i wagabunda, 

antek i porto\vy kunda, 

ot, królewski lct"1. -

Bywa, cza:;cm się rozmarzę 

i złociste sny wy jarzę 

w tysiąc drżc1cych lśnic1\. -

[ ... ] 
\Ve wspomnieniach dawnych tom;. 

powracaj1 suy marzonc 

pośród nocnych wacht -

coś mi cicho gada, baje, 

coś sir. plecie. coś się zdaje, 

że - mam własny jacht. 

Jasiński stwierdza, że „z ciosów grzywiastych fal, z rozfalowanych no-

s.; Tenże, Ostatni - czy nov:i romantycy mórz? (;lossa na marginesie litera

tury żq;larskiej. ,.Szkwal'' 1936, nr 5, s. 6 (O-n). 
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cami przygód - wyłaniają siq postacie nowych reporterów morza, 
przedstawicieli pokolenia nowego. Tak powstały już cykle barwnych 
wspomnień Leszka Wi~leżyóskiPgo (<<Szkwał»), tak narosły poetyckie 
impresje Wandy KGrczewskiej (<{Szkwał», «Kurier Poranny»), pierwszej 
w Polsce kobiety-żeglarki, pisu1cej o morzu. Dni zatopione skrami lśnień 
za rufami jachtów zostawiają ślad najtrwalszy. I tak rodzi się nowe po
kolenie romantyków morza'' (O-n), których przeżycia w zestawieniu 
z przeżyci:lmi marynarzy s:1 bez por6wns.ni::.t piękniejsze i autentycz
niejsze. Jasiński stwiC>rdza, że istnieje też duże zapotrzebowanie na tego 
rodzaju literaturę - co jest szczególnie cenne - wśród młodzieży. 
,,Chłonq chłopcy karty książek, bez wzgl~du na ich wartość literacką, 
a ze względu na ich morską tr~·ść. [ ... ] Przeczytane rejsy włóczGgów 
morskich nie pozostają bez echa" (O-n). 

Zbigniew Jasiński jest jednym z głównych (obok J. Ginsberta, U. 
Krzyżanowskiego, J.B. Rychlińskiego, J. Stqpowskiego) twórców krytyki 
marynistycznej. On krytykę szeroko „uprawiał", ale też i pełnił rolq 
inspiratora, . twórcy-teoretyka budujqcego w bezpośeclniej polemice z ów
czesnymi krytykami, zabierającymi głos na tematy literatury maryni
stycznej, jej teoretyczny model. Godny szczególnego podkreślenia jest 
fakt, że w wypowiedziach Jasińskiego rysuje siq wyraźnie „przeciwrik 
artystyczny'', typ literatury i krytyki, któremu badacz ostro przeciw
stawia się. Jest nią szeroko uprawiana wówczas „marynistyka lądowa" 
i „marynistyka niepr.zeżyta". Tę ostatnią nazywa „wyrobnicą" błędnie 
i nieprzekonywająco kształtt;jącą obrazowość i ekspresję utwor.u lite
rackiego (M, 33). J\fodel krytyki mary.nistyoznej Jasińskiego dokładnie 
precyzuje jej s:połec?Jne i literackie obowią2;ki, wskazuje na du~e znacze
nie w całym procesie komunikacji literackiej. Dlatego ma też być ona 
krytyką ko.nstruktywną, nie może być więc uprawiana r jakhy dla samej 
Pasji krytykowania, ma budować, a nie niszczyć (Lip). 

Bzdury w prasie i literaturze [należy] ośmieszać, ale też nie załamywać dłoni nad 
tym, co tego załamywania nie wymaga, co zaś jest w naszych posunięciach mor
s~ich dobrego, a w literackiej marynistyce pięknej pięknego uznać [ ... ], wystrzegać 
się bezradnego żółciowego krytykicrstwa, bez wyboru, bez umiaru, ze zjadliwą, sa
nohójc.q ,.Scha:1cnfreude". (Lip) 

Najlepszym krytykiem może więc ·być „marynarz uspołeczniony'' - fa
chowiec morski dobrze znaj,!CY i rozumiejący zadania i cele stawiane 
Przed literatur::1 marynistyczmł (te artystyczne i te społeczne), ale przede 
Wszystkim _ co w założeniach Jasi1'1skiego jest wręcz koniecznością -
uprawiający twórczo literatun~ marynistyczną. 

Jasiński zauważał, że istniejąca krytyku generalnie nie nadążała 
za intensywnie rozwijajclCcl si~ literaturq. Dlatego bardzo często wska
zywał na pisarzy uprawiaj,1cych tę twórczość poprawnie i solidnie, np.: 
U. Krzyżanowski, S. Mioduszewski czy J. Poker, zwracał również uwa
gę na (t~pił lub aprobował) niekomvenćjonalne sposoby jej uprawiania. 
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I tak dla przykładu, ubolewał nad faktem, że napisana przez pisarza
-marynarza S. Mioduszewskiego powieść satyryczna, zbudowana z „ka
wałków morskich bzdur" wyj~tych z , naszej rodzimej marynirtyki nie 
zostab wydana, bo przez wydawców była niezrozumiana (Lip). Karola 
W. Zawcdzińskiego nazwał »krytykującym szczurem lądowym"86 , ale 
też i polemizował z U. Krzyżanowskim, zarzucając mu „snobizm ma
rynarski, polegający na zaprzeczeniu w sobie morskiego romantyzmu, 
przecież pożytecznego'' (Lip), snobizm marynarski, który w tym przy
padku jest postawą niesłusznie odrzucającą żeglarstwo, a co za tym 
idzie i literaturę żeglarską. 

Co panu przeszkadza ,.ochocza młódź, ci;~gnąca za postronki" żagli? Co akademicy 
i Bogu ducha winni żeglarze? 1 co tysięczne rzesze niezamożnych kajakowców, 
których nie stać na nic poza kruchymi stateczkami z dykty i tymi sercami pło

miennymi - rwącymi się do morza, nie do tego zawszonego. ale do tego. jakie 
i pan choialby, aby było. [ ... ) Czyżby pan chciał, z marynars:~iej, zawistnej mi

łości, w monopol wziąć bałtycki stawek i przyległe oceany? (Lip) 

Zbigniew Jasiński był twórce! nie tylko posiadającym swój własny, 
indywidualńy, jasno sprecyzowany model marynistyki, ale też i bada
czem konsekwentnie i uparcie poglądy te popularyzującym. Był czoło

wym, bardzo 'aktywnym twórcą literackiego środowiska „piszących ma
rynarzy", którego działalność nie ograniczała się do tworzenia litera
tury pięknej i krytycz;no-teoretycz.nej. Położył też duże zasługi w upo
wszechnianiu literatury marynistycznej. Okazuje się, że i tu J;Śiński 
znalazł się w gronie prekursorów. Był jednym z założycieli Sek_cji Pi
sarzy-Marynistów, która powstała w 1936 roku przy Towarzystwie Li
teratów i Dziennikarzy Polskich. W jej skład wchodziło wielu pisarzy 
profesjonalnie związanych z morzem, m.in. R. Czeczott, J. Ginsbert, 
W. Hubert, B. Dzimicz, F. Kulleschitz, J. Stqpowski, J.B. Rychliński 
i Z. Jasiński. Sekcja, której celem było „krzewienie spraw morza pol
skiego i kolonii za pomocą literatury pięknej, naukowej i publicystycz
nej, dbałość o wysoki poziom ideowy, artystyczny, fachowy i naukowy 
utworów z ,zakresu te6o rodzaju literatury, popieranie tych prac i ini
cjatywy oraz budzenie w społeczeństwie polskim zamiłowania do piś

miennictwa w rtej dziedzinie" 87, była bardzo ważnym faktem dokumen
tującym istnienie środowiska literackiego pisarzy-marynistów. Pisarze 
podejmowali szereg inicjatyw realizujących te postulaty. Pierwszym wy
stąpieniem Sekcji był Inauguracyjny wieczór morski zorganizowany w 
ramach „Poniedziałków Klubowych" Towarzystwa Literatów i Dzienni
karzy Polskich w dniu 10 lutego 1936 roku. Na całość programu zło

żyły się obok fragmentów Wiatru od morza S. Żeromskiego wiersze 

85 Z. Jasiński, Karoi W . Zawadziński - krytykujqcy szczur lądowy, ,,Szkwał'' 

1935, nr 9, s. 7-9. 
87 Notujemy. ,,Szkwał'' 1936_. nr 6, s. 10. Zcb. też ,,K3mcna" 1936, ' nr 10, s. 214. 
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i fragmenty utworów członków Sekcji. Dzięki kh staraniom odbył się 
także w ramach „poniedziałkó,v", w dniu 12 kwietnia 1937 roku, w War
szawie wieczór O mor:zu i nwrynarzach poświęcony twórczości maryni
stycznej Juliana Ginsberta i Zbigniewa Jasińskiego. Słowo wstępne wy
głosił A. Bogusławski, fragmenty prozy Ginsberta recytowali Irena Mal
kiewicz-Domańska i Janusz Stępowski, zaś poezję Jasińskiego recytował 
sam autor. Uroczystość uświetniona była częścią koncertowo-muzyczną 
z udziałem m.in. profernra L. Starczewskiego38• 

Jasiński był · uczes.1inikiem wielu spotkań upowszechniających lite
ratur<; marynistyczną. I tak np. 9 marca 1936 roku wygłosił prelekcję 
Polska poezja marynistyczna na zorganizowanym przez Zarząd Okręgu 
Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej „pierwszym tego rodzaju ' w 
Polsce", Wieczorze poe_.zji morskiej, który odbył się w Katolickim Uni
wersytecie Lubelskim. Wieczór ten połączony był z morskim konkur
sem-turniejem poetyckim, w którym uczestniczyło ośmiu poetów. I tu 
Z. Jasiński był jednym z trzech, obok ks. prof. Zalewskiego i prof. Ja
kubanisa, członków jury39• 

Wśród cennych inicjatyw szeroko upowszechniajcicych literaturę ma
rynistyczną odnotować należy wystąpienia radiowe Jasińskiego, np. 10 lu
tego 1936 roku Polskie Radio nadało Literacki wieczór morski, w którym 
udział wzięli Z. Jasiński, J. Stępowski i S. Zadrożny, zaś 20 czerwca tego 
roku nadana została audycja dla Polaków z zagranicy opracowana przez 
J asińskiego'o. 

Wspomniałam już o tym, że Jasiński współpracował bardzo aktyw
nie z wieloma czasopismami. Interesującym faktem w kręgu tej, działal
ności jest jego pomoc w redagowaniu specjalnych ,,morskich numerów" 
Pism o profilu ogólnospołecznym bqdź literackim. Był np. współredak
torem morskiego numeru „Kameny'' w której czytamy: 

Niniejszy zeszyt ( ... ], poświęcony w całości morzu, ukazuje się w tej postaci. dzięki 
uprzejmości pana Zbigniewa Jasińskiego, któremu zą pomoc w zredagowaniu nu
meru składamy serdeczne podziękowanie. Udział ten potwierdza jego dużą wiedzę 
1 doświadczenie dziennikarskie w zakresie popularyzacji spraw morskich41 

Jasiński jako publicysta morski żywo interesował się aktualnymi 
morskimi problemami gospodarczymi i społecznymi, o których pisał w 
bardzo przystępny popularny sposób. Niech świadczą o tym artykuł_Y= 
Jakie statki ma nasza flota, Co to jest F.A.K.? czy Po co Polsce kolonie, 
które opublikował w ciągu jednego roku na łamach jednego tylko pis
mau. Lączył zainteresowania literackie ze społeczno-gospodarczymi. Li----18 

Zob. ,,Szkwał" 1937, nr 5, s. 11. 
ag Zob. Notujemy. ,,Szkwał" 1936, nr 4, s. 11. 
'

0 
Zob. kolejno: ,,Szkwał" 1936, nr 6, s. 10 i ,.Polska na Morzu" 1936, nr 7, s. 5. 

'1 ,,Kamena" 1936, nr 10, s. 216. 
u Zob. kolejno: ,,Polska na Morzu" 1036, nr 1, s. 12; nr 10, s. 9, nr 11, 

I. 7-8. 
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~raturę piękną traktował jako swego rodzaju skarbnicę narodową, w 
której, w sposób oryginalny wmykają się wszystkie sprawy i problemy, 
jakimi żyje naród. Dowodem może być artykuł Sprawa kolonialna w be
letrystyce polskiej dawniej i dziś43 • 

Żywo interesowała też Jasió.skiego · sytuacja ówczesnego Gdańska. 
Do zagadnień tych ,vracał wielokrotnie, przy różnych okazjach, w róż

nego rodzaju pracach. Był dobrym znawcą historii i literatury Gdań
ska. Jest np. autorem interesującej prnc.:y Gdu.iisk w literaturze4

', w któ
rej poprzez skrupulatne odwołania do najdaw.niejszych skarbów naszej 
literatury dowodził polskości tego miasta i regionu. 

Zbigniew Jasiiiski - marynarz był zatem w pełni tego słowa zna
czeniu „marynarzem uspołecznionym", wypełniającym bardzo aktywnie 
i twórczo swe nowe role: rolę poety, powieściopisarza, krytyka, ~publi
cysty i popularyzatora. Dorobek pisarski i działalność popularyzatorska 
pozwalają umieścić go w gronie najbardziej zasłużonych i oryginalnych 
twórców środowiska literackiego pisarzy-marynistów dwudziestolecia 
międzywojennego profesjonalnie związanych z morzem45

• 

Był „marynarzem uspołecznionym", którego twórcze zaangażowanie 
uwarunkowane _ było głqboką świadomością istnienia i koniecznością fa
chowego, rozumnego i planowego rozwijania i kształtowania „ruchu ma
rynistycznego" (to także termin wprowadzony przez Jasińskiego), ruchu, 
który rozumiany jako postawa ogólnospołeczna i kulturowa miał rozwi
jać morskie zainteresowania polskiego społecze11stwa w sposób dyskret
ny, ale konsekwentny i ciągły. 
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t. XLVI, Gdańsk 1986, nr 2, s. 179-211. 
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Morze w poezji polskiej. Antologia poezji marynistycznych. Warszawa 
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II. PRACE KRYTYCZNO-TEORETYCZNE 

Antologia poezji marynistycznych [wstęp do: Morze w poezji polskiej. 
Antologia ... ]. ,,Szkwał" 1935 nr 5 s. 11. 
Gdańsk w literaturze. ,,Morze" 1937 nr 1 O s. 26-28. 
Głębie i płycizny marynistyki. ,,Wiadomości Literackie" 1937 nr 27 s. 27. 
Karol W. Zawadziński - krytykujący szczur lądowy. ,,Szkwał" 1935 
nr 9 s. 7-9. 

Literatura i prasa a morze. ,,Prosto z Mostu" 1937 nr 9 s. 5. 
Morze w literaturze dawnych 1cieków. ,,Polska na Morzu" 19:rn nr 3 s. 8. 
Morze w literaturze pięknej. ,,Morze" 1937 nr 7 s. 24-25. 
N a morskich szlakach. Polska na Morzu" 1937 nr 1 O s. 8. 
Na tropach Smętka. ,,M~rze" 1936 nr 12 s. 18-19. 
Niepropagandowa propaganda. ,,Pion" 1937 nr 26 s. 5. 
Obraz rozwoju polskiej poezji marynistycznej [w:] Morze w poezji pol
skiej. Antologia ... s. 17-37. 
O miejsce dla polskiej poezji marynistycznej. ,,Szkwał" 1934 nr 3 s. 15-
-16. 

O poezji marynistycznej, ,,Sprawy Morskie i Kolonialne" 1936 nr 2 
s. 141-145. Zob. też wersję nieco zmienionq - ,,Kamena" 1936 nr 1 O 
s. 193-198. 
?statni - czy nowi romantycy mórz? Glossa na marginesie literatury 

Zeglarskiej. ,,Szkwał" 1936 nr 5 s. 6-7. 
Pionierzy rnorza w naszej prozie. ,,Szk.wal" 1935 nr 1 s. 15. 
Propagandy:zm w marynistyce. ,

1
Morze" 1937 nr 3 s. 26-27 · 

Samotny krążownik. ,,Szkwał" 1936 nr 1 O s. 10-11. 
Sprawa kolonialna v: beletrystyce polskiej dau'niej i dziś. ,,Szkwał" 1936 
nr 11 s. 8-9. 

Uwaga: nie wymieniam licznych recenzji publikowanych głównie na łamach 
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_,,Szkwału" i „Morza". Np. w 1937 roku Zbigniew Jasiński op'.lblikowal w „Morzu" 
ponad 10 recenzji. 

III. PRACE PUBLICYSTYCZNE 
' . 

Co to jest F.A.K.? ,,Polska na :Morzu '' 1936 nr 10,9. 
Jakie statki ma nasza flota? ,,Polska na Morzu" 1936 nr 1 s. 12. 
Na „Darze Pomorza" dookoła świata. ,,Polska na Morzu" 1935 nr 7 
s. 11-12. - " 
Po co Polsce kolonie . ,,Polska na Morzu" 1936 nr 11 s. 7-8. 
Sprawa Gdańska. ,,Polska na Morzu" 1936 nr 8 s. 11. 



7 

Wojsław Brydak 

FANTOM 

Podróż od słów do rzeczywistości przypomina przeprawę przez mo
rze. Zapisanie myśli trwa minuty. Urzeczywistnianie tych paru linijek 
może się ciągnąć latami. Często z wątpliwym skutkiem. Może się wy
dawać kreśleniem na wodzie, szarżą na wiatraki albo czymś jeszcze 
śmieszniejszym. 

. Teatr podporządkowany tylko doraźnej . praktyce - umiera. Nie-
11111Y widok, wszystko jedno czy zza kulis czy z opłacrnnego fotela na 
~ali. Zamiary siGgające dalej, nawet utopijne, chronią od tej nieprzy
Jemności. Z drugiej strony grożą uwikłaniem się w złudę. Matka na
dzieja ,podpowiada, że nie .z::1wsze. 

, Może najgłębszą przepaść między zamysłami a rzeczywistością wi
dac w teatrze muzycznym. ' 

Teoria i tradycja dopatrują się w tym teatrze - może ·· na wy
r~st - ideału scenicznej równoprawności sztuk, ideału ich współistnie
nia. Ma ono stanowić wartość samo przez się. Pisze się o nim jak o raju 
utraconym, z którego teatr się wywodzi i jak o ziemi obiecanej, do któ
rej teatr zmie~a, a przynajmniej tęskni. Tymczasem w spektaklu mu
zycznym, w rzeczywistości, spotykają się artyści o odmiennych albo na
Wet o sprzecznych nas.tawieniach wobec sceny. Zdarza się, że są to 
artyści różnego kalibru, powiedzmy pierwszorzędny scenograf, drugo
rzędny kompozytor, trzeciorzędny poeta - i taki zespól nikogo w tea
trze muzycznym nie zdziwi. 

W teorii teatr muzyczny może liczyć na bogactwo języka muzycz
nego, od awangardy przez nurty muzyki współczesnej, przez szerokie 
obszary muzyki stylizowanej, po jazz i :różne odmiany muzyki popuar
nej. W praktyce kończy się na tej ostatniej, czasem przyprawionej pre
tensjami do czegoś lepszego. A trzeba też pamiętać o kulturze muzycz
n~j publiczności; w Polsce jest ona niska. Trudno w to uwierzyć, ale 
elita znakomitych kompozytorów, niezły poziom uczelni muzycznych, 
sp,ora liczba orkiestr, oper - to zjawiska niemal zawieszone w próżni. 

Niezbadane przypadki (piszę to bez ironii) sprawiły, że z bogactwa 
możliwych form polska scena muzyczna wzięła - prócz opery - spa-
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dek tandetny, operetkę. Od czo.su do czasu ktoś próbuje ją odmienić na 
amerykański musical. I to już prawie WSZ)'Stko. Wypowiadając lub sły
sząc nazwę „teatr" bardzo rzadko bierze się pod uwagę i1,stytucje na
zywane teatrami muzycznymi c::y operetkami. Jakby nie mieszczą się 

w tym pojęciu. ,,Teatr" - pewna całość - podlega współczesnym mo
dom, wyraża ducha czasu, obirra sv;oich pnpieży i antypapieży, jak 
Grotowski, Brook czy Strehler, co wpłyv;a nn dziesiątki ważnych przed
stawie11. Tyrnczasern teatr muzyczny, zanurzony w czasie zaprzeszłym, 
w zaprzeszłych estetykach, pozbawi,my jasnej orientacji, czym miałLy 
być, żeby nie pozostawać: tragikomicznym anachronizmem, jest innym 
światem. 

Spostrzeżenia, które tu notujr:, pochodzq z pracy w Teatrze Mu
zycznym w Gdyni, w roli kierownika literackiego, a dotyczą głównie 

trzech sezonów, 1979-1982. Z codzienną prnktyką, uwarunkowaną róż
norodnie i często przyziemnie, kojarzyły się bm, wówczes, pytania o głqb
szy sens przedsięwzięcia. Tkwiły w ściana.eh nowo wzniesionego bu
dynku. 

Od 1979 roku do końca 1982 roku Teatr Muzyczny w Gdyni pro
wadził Andrzej Cybtlłski. Zostnł nastE;pcą Danuty Bnduszkowej. 

Baduszkowa była reżyserem. Cybulski reprezentował bardziej mgli
sty zawód. Był działaczem kulturalnym. l\fogł pochwalić się ' dorobkiem 
organizatorskim właśnie w dziedzinie sztuki, począwszy od prowadzenia 
klubu studenckiego ,,Żak" w jego najlepszym okresie, poprzez urucha
mianie Gdańskiego Towc1rzystwa Przyjaciół Sztuki i prowadzenie mie
sięcznika kulturalnego, po dyrekcjq agencji estradowej, którą to firmę 
przekształcił i znacznie rozbudował. ,,Cywil" w teatrze, odpierał groźny 
zarzut niefachowości pytaniem: a co dotychczas zrobili z teatru mu
zycznego facho\vcy? 

Z początkiem 1979 roku w budyneczku przy ulicy Bema 26 w Gdy
ni przygotowywano ostatnie jn ·~ premiery. (Teraz mieści si<; tam Tentr 
Dramatyczny). Po przeciwległej stronie Knmiennej Góry jakieś brygady 
wciąż coś majstrowały. Ale już w lipcu, w niegotowym jeszcze gnrn
chu, po raz pierwszy pojawiła sif~ publiczność; odbył się koncert. W 
grudniu zaś odbyła się inauguracyjna premiera. 

Formalnie rzecz biorąc, budowa trwała ' nadal · przez następne cztery 
lata i nie została ukończona, a to z racji partactw, których doliczono 
się w protokole trochę mniej niż tysiąc. Firma budowlana nie lnvapila 
się do usunięcia błędów i postawiła raczej na prawników niż na robot
ników. Dokumentami nie udawało się wprawdzie zJkleić dziur w d1-
chu, przez pewien cz2s deszcz padał wprost na scenę przez most oświe
tleniowy, być może jednak padał nielegalnie. Przez cały omawiany tu 
okres trwała wojna komisji, toczonn na oświadczenin i protokoły; czym 
ostatecznie skończyła się ta logom~chia, nie wiem. 

Okazały budynek budził respekt. Onieśmielał. Wpływał na sposób 
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1:1Yślenia. Zdawało się, że ewentualny zamiar wystawienia tutaj, bo 
Ja wiem, jakiejś Księżniczki cyrkówki albo Miłości szejka może się za
kończyć zapudłowaniem całego personelu i nie bez racji. 

W nowej siedzibie Baduszkowa zamierzała wystawiać, przynajmniej 
na początek, leklkie opery, opery komiczne. Świadczyły ,o tym plano
wane inscenizacje, z których Locloiska Cherubiniego, z librettem w prze
kładzie Bogusławskiego, doczekała się projektów scenograficznych. Zro
bił je Stanisław Bąkowski. Gruntownie przejrzano też wyciąg fortepia
nowy Bocaccia Franza Suppe. 

Ten repertuar faktycznie odraczał pytanie: co · dalej? 
W rok po śmierci Baduszkowej teatr został otwarty inaczej, pre

mierą Krakowiaków i Górali. Niby do sensu, nieprzypadkowo. Ale i ta 
premiera była odroczeniem pytania. Myśl Bogusławskiego o popularnym 
teatrze muzycznym doczekała się wyrywkowych tylko kontynuacji, czę
st0 nietrwałych; doczekała się tnkże wulg:uyzacji. Być może w jakiejś 
chwili porzucił ją duch czasu. Być może nie doczekała się właściwego 
,,przekładu'' na język współczesnej sceny. 

Czy jednak budynek zobowiązuj4cy przynajmniej do uważnego na
mysłu to zła okazja, żeby nabrać- rozpędu? W każdym razie Baduszko
wa - której gdyński teatr muzyczny zawdzięczał powstanie, zawdzię
czał zaszczepienie zespołowi myśli o współczesności poczyna11, zawd,ję
czał wreszcie wybudowanie grn~chu, o którym tu mowa - spostrzegła 
~ Gdyni szansę, by możliwe zmiany w teatrze muzycznym wymuszać 
rownież przy pomocy takiego argumentu. Był namacalny, bardzo kon
kretny; betonowy. 

Uchodzi za rzecz oczywistą, że teatr muzyczny składa się z dwóch 
~atunków, ,,wysokiego" i „niskiego". ,,Wysoki" teatr muzyczny, opera, 
zyje własnym życiem; na ogół pod dyktando kompozytora i dyrygenta, 
~ W bogatszych krajach także pod dyktando śpiewających gwiazd. Do
swiadczenia tego teatru to jakby zjawiska z autonomicznego świata, nie
użyteczne w innych okolicznościcJ.ch. Temu ,,wysokiemu'' teatrowi mu
zycznemu jakoby towarzyszy „niski''; jak bratu-dziedzicowi towarzyszy 
brat-bękart, jak 7a uroczyst;1 oclą pomyb pijaoka t:piev1ka, jak spoza 
Veni creator słych<1ć rodz.inną awanturq na schodach, jak ludzkiej po
trzobie idcalizovvania towa.rzy.szy ludzka potrzcb3 pncdrzeźmania, jak 
sztuce przez <lu;:c S towar;,yszy tandeta nula Judzi". Jednym z wielu 
czynników dccyduj;1cych o podziale Jla „wyż.szq" i „niższą" scenę mu
zyc7..ną - wciąż w obn;bie cytawancgo s~1du - jest fakt, że teatr „niż
szy", taki jaki jest obecnie, akceptuje wtórność. 

W środowiskach zainteresowanych bezpośrednio, zawodowo, dzie
dziną teatru muzycznego, słychać głębokie westchnienia, a w każdym 
r~zie było je słychać na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdzie
siątych. Ach, wystawić West Side Story. Wystawić Hair. Wystawić Huś
tawk~. Wystawić Jesus Christ Superstar. Wystawić Chorus Line. Je-
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dyne wątpliwości brzmiały: kto by to zagrał? Kto zaśpiewał? Kto za

t111czył? Nie budziła wątpliwości myśl - po co? Problem polegał, naj
wyżej, na braku gwiazd. 

r, Tymczasem jak wystawić Hair bez tła, bez niepokojów w związku 

z Wietnamem, i to widzianych od środka, jako sprawa wewnętrzna? 
W piqtnaście lat 1 później, kiedy niektórzy bohaterowie zbliżyli się już 

do . wojskowej emerytury? Jak wystawić Huśtawkę bez przeżycia spo
łecznej przygody z „mniejszościami"? Jak wystawić Chorus Line bez 
narodowościowej i - zwyczajnie - ~yciowej , różnorodności amerykafr- . 
skiej? Jak wystawić Godspell albo J esus Christ Superstar bez widocz

nego w codzienności kontrkulturowego zwrotu? Cóż z tego zostaje? Ja
kaś akcja i trochę piosenek? . Na ogół takich sobie, jak to w musicalu,' 
dość marnych w porównaniu, bo ja wiem, z nagraniami Quincy Jonesa 
czy "W ea ther Report", jeżeli pozostać przy ~ samej muzyce? 

Sława amerykańskich musicali z rzadka tylko zachęcała do zasta
nowienia się nad źródłami ich powodzenia. Reklama, nagrania, filmy 
jakby trochę oślepiały i powodowały przeoczenia sedna sprawy. Budzi

ły myśl o sprowadzeniu teatru, tak jak się sprowadza spodnie. Bądź 

o zmajstrowaniu na miejscu czegoś podobnego, systemem gospodar
czym. 

Na całą tę sprawę można jednak popatrzeć inaczej, próbując my
śleć historycznie. W takim ujęciu opera, operetka, musical stają się 

konkretnymi gatunkami, rozwiniętymi w konkretnym miejscu i czasie; 
gatunkami mniej lub bardziej trwałymi, żywymi albo zabytkowymi i -

co najważniejsze - nie jedynymi, nie przekreślającymi obecności czy 
rodzenia się czy też odradzania innych gatunków. 

Wyobrażenie teatru muzycznego jako alternatywy: albo-albo, albo 

złocona opera, albo plastykowy musical, nie musi być prawdziwe. Nie 
musi też obowiązywać bez końca. 

Baduszkowa uznab to wyobrażenie za anachronizm. Przede \v~ y
stkim w praktyce. 

W otwartym w 1958 roku teatrze muzycznym w Trójmieście (pierw
sze przedstawienia odbywały się nie w Gdyni, lecz w Gdańsku, w od
ległym Nowym Porcie) wystawiała przede wszystkim operetki: Cnotliwą 
Zuzannę, W esolą wdówkę, Księżniczkę czardasza, Ptasznika z Tyrolu, 

Orjeusza w piekle, najbardziej znane tytuły. Z rzadka pojawiały się na 

scenie opery komieczne, jakieś powtórzenia przedwojennych sztuk rozryw
kowych. Wystawiła też Domek trzech dziewcząt Schuberta i Zamek na 
Czorsztynie Kurpińskiego . 

. Coś wyraźnie zmieniło się pod koniec 1965 roku. Niemal jeden po 

drugim w ciągu dwunastu miesięcy trafiły na scenG musicale, My Fair 
Lady, Fantastyczny rejs (Anything Goes), Rinaldo (Rinaldo in campo). 

A w 1967 roku, jako trzydziesta ósma premiera teatru, pojawiła się na 
scenie komedia Jacka Korczakowskiego z muzyką Stefana Rembowskie-
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go Panowie z ogłoszenia. Rozpoczęła ona długą serię polskich prapremier 

w Gdyni. Od tej chwili, w ciągu jedenastu lat, do końca swojej dzi: bl

ności, Baduszkowa wprowadziła na scenę grubo ponad dwadzieścia p:ra

-premieir i premier nowych polskich sztuk muzycznych, na ogół sztuk in

nego rodzaju niż operetki. Jeżeli dodać premiery kabaretów, sztuk dla 

dziec.i, sztuk i musicali sprowadzonych zza gra·nicy, wresz.cie kilku inte-· 

resujących przedsięwzięć baletowych, to okaże się, że Baduszkowa nagle / 

w ciągu jednego czy dwóch sezonów, zepchnęła operetki na bardzo daleki 

plan. Gdynia stała się miejscem odwiedzanym, widocznym, wyjątkowym 

na tle pozostałych teatrów muzycznych. 

Jednak z tych licznych nowych sztuk niewiele utrzymało się w te

atrze. Pirzeci\vnie. Często Gdynia była pierwszym i osta,tnim miejscem 

wystawienia, n
1

awet jeżeli sztuka odnosiła sukces frekwencyjny i lokal

ny sukces prasowy. 1Maszynopisy i partytury bardzo szybko pokryły się 

kurzem. W tej chwili niczego z tego repertuaru nie spotkamy · na sce..: 

nach. Co się stało? 

Nic tylko Baduszkowa widziała konieczność gruntownego przewie

trzenia w sceny muzycznej w Polsce. Tę konieczność , widziało bardzo wie:.. 

1 u ludzi - teoretycznie. Tymczasem wprowadzenie nowości praktycznie 

interesowało tych, którzy uważali się za potencjalnych autorów. Przede 

wszystkim byli to artyści związani z muzyką rozrywkową, na co dzień _ 

zwróceni w stronę estrady, radia, studiów nagrań, list przebojów i tele

dysków. Teatr muzyczny uznawali - i tak chyba jest nadal - za „swo

ją" scenq. 13ad uszkowa ... zwróciła się przede wszystkim do nich, ·chociaż 

łatwo mogło siq okazać, że przerastają ich wymagania sceny. 

Sztuki oryginalne proponowali rzadko. Były nieliczne. Przede wszy

stkim przerabiali na scenę popularne książki. Wydłubywali z nich akcję, 

,,wygładzali'' ją, następnie ozdabiali piosenkami, czasem sceną baletową, 

nieodzownie - pogodnym finałem. Pół biedy, jeżeli w ten sposób prze

robił swojq własn~ książkq autor Czterech pancernych i psa. Gorzej by-. 

ło, kiedy z Przygód clzielncgo 1.vojaka Szwejka została wykrojona ckli

wa bajęda, jakiś protest - zgłoszony w Gdyni w 1973 roku - przeciw

ko K.u.K. rakuskomadziarskiemu uciskowi, podlany sosem patriotycz

nym, czeskim. Pewnego razu estradowi „ tekściarze" przyozdobili dowci

pnymi rymami powieść Grahama Greena Nasz człowiek w Hawanie, 

która pewnie wydała im się nie dość śmieszna. Nie umknęła spod no

życzek i trylogia Sienkiewicza, z której udało się wystrzyc parę kartek. 

Przykład sfawnych przeróbek Pigmaliona i Poskromienia złośnicy przy

nosił, niestety, rezultaty. 

Uproszczenia mogły tu przerazić najtwardszych. Zwolennicy tłuma

czyli je mitycznymi „prawami teatru muzycznego", które „trzeba zro-~ 

zumi(>c:" . Tła tych sztuk, rzcozywistości, z których wyrastały, były ksi~

życowc. Do schematu operctkov.-cgo wszywano nowe postaci, nowe fa-
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buły, często o szlachetnym rodowodzie, licząc w ten sposób na uszlachet- · 
nienie bądź odnowienie samego schematu. 

Doraźność tych przedsięwzięć i komercyjne rachuby były widoczne 
jak na dłoni. W rozumieniu autorów owych przeróbek nie istnieje róż
nica między teatrem popularnym a komercyjnym, przy czym komercyj
ność jest tu widziana dosyć jednostronnie: uproszczenia, obliczone na 
niewybredny gust, służą interesorn autora, nie zaś dochodowemu prowa
dzeniu teatru, który grając k~nnercyjne sztuki korzysta w najlepsze 
z subwencji, co nikogo nie dziwi. 

Parę słów należy się też muzyce. Wbrew rozpowszechnionym opi
niom dobra partytura nie uratuje złego egzemplarza. Toteż sztukom za
granym w Gdyni nie przysporzyło długowieczności nawet to, że przez

1 

pulpit dyrygencki przewijały siq
1 

czasem utwory znanych kompozytorów, 
Augustyna Blocha, Witolda Rudzióskiego, Rysz~rda Sielickiego, godne 
uwagi. Istotne okazało się bowiem co innego. · 

W teatrze Baduszkowej przeważała muzyka popularna, zaś w la-, 
tach sześćdziesiątych nowa muzyka popularna, wyrastająca z bluesa i jaz
zu, zupełnie zmieniła sferę dźwiękową, w której porusza się ogół. To 
było rzeczywiście coś nowego. Teatralna mała orkiestra symfoniczna imi
towała brzmienie nowej muzyki popularnej z takim samym powodze
niem, z jakim akcja sceniczna imitowała rzeczywistość powieści Greena. 
Już w chwili premiery była to starzyzna dla publiczności zachwycającej 
się wówczas utworami Lennona i I\'Tc Cartneya czy później Me Laughlina 
albo grupy „Blood, Sweat and Tears". Co tu gadać, z kanału orkiestry 
dobiegały echa operetkowe niezależnie od tego, co niósł tekst. 

Czy B1duszkowa źle wybrała partnerów? Pomyliła sic;? Opatruję te 
zdania pytajnikiem dlatego, że doświadczenia Baduszkowcj były, zdaje 
si(;, nieuniknione. Chyba trzeba było działać metodą prób i błędów. Ro
bi si~ przede wszystkim to, co można zrobić. Krąg, do którego się zwró
ciła, chciał pracować dla sceny muzycznej, podczas kiedy wielu innym 
artystom nie przyszłoby to cło głowy. 

Mania przeróbek? Przecież to był 1,wyczaj nienowy. Wcześniej, i w 
gdyńskim teatrze i gdzie jndzicj, gryv.,-,do się przeróbki stc1rych, nie chro
nionych fars, z nową rnuzyką, nowymi piosenkami, przy czym zdarzało 
si~, że aclaptatorzy, zapewne przez roztargnienie, zapominali podać na 
stronie tytułowej nazwisko autora oryginału, z:.1dowalając się własnym. 

Przeskok od Ciotki Karola do Ogniem i mieczem to był w końcu sposób 
ulepszenia muzycznej sceny, desperacki, a zarazem pierwszy, jaki się 

nawijał pod rękę. 
Wprowadzając się do nowego budynku, trzeba więc było wziąć pod 

uwagę z doświadczeń Baduszkowej przynajmniej tyle, że muzyczność 

teatru wypadnie uznać za cechę artystyczną, techniczną, organizacyjną, 

ale nie za cechę programową. Że chodzi o prowadzenie teatru popul~r
nego, zrozumiałego, lecz nie za cenę rażących uproszczeń, takiego teatru, 
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w któryip muzyka pomaga w wyszukiwaniu wspólnego języka z liczną 
widownią. Wypadało więc przyjąć kilka zasad. Odwoływać się do przy
~ładów, że alternatywna wizja teat~u muzycznego jako :,wyższego" 
i „niższego" jest nieprawdziwa. Wykazywać, że nieoperowy teatr mu
zyczny nie musi być ufundowany na wtórności. Pr;yjąć, że w rozumo
waniach artystycznych , dominują racje teatru jako sztuki najważniej
szej, nie uj~ując muzyce tego, co należne. Nie upierać się, że z- góry 
wiadomo, kto okaże się najlepszym sojusznikiem. Być może repertuar 
takiego t~atru mogli ukształtować ludzie, którzy jeszcze nie mieli o tym 
pojęcia. .. 

W ciągu trzech lat, od grudnia 1979 do grudnia 1982, w nowym 
budynku odbyło się jedenaście premier na dużej scenie i cztery premie
ry na_ scenie k~meralnej. Ponadto Studio Wokalno-Aktorskie, kształcące 
śpiewaków-aktorów, przygotowało pięć przedstawień, w tym trzy dy
plomowe. 

Wśród tych wszystkich przedstawień było sześć prapremier. W wy
niku zamówień teatru znalazły się na scenie: Kolęda-nocka Ernesta 
Brylla i Wojciecha Trzcińskiego, Wielki świat Wiesława Górnickiego, 
Jo!łnsza K_ofty, Stefana Wenty i Jarosława Kukulskiego, kameralna sztu7 
ka Wesołego powszedniego dnia Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derf
la or~z Proces - szeroka muzyka na teatr instrumentalny dla F. Kafki 
Ryszarda Miśka i czterech aż kompozytorów - Artura Dutkiewicza, 
Leszka Kułakowskiego, Ryszarda Miśka i Helmuta Nadolskiego. I_:>ozo
stałe prapremiery to Piraci Gilberta i Sulli vana i - na scenie , kame
ralnej ·_ Musikkraker Helmuta Kajzara z muzyką Zbigniewa Pniew
skiego. 

Tempo wprowadzania nowości na scenę było podobne do tempa, ja
kie przyjęła Baduszk~wa w tych latach, w których poświęciła uwagę 
nowym sztukom. W teatrze, który nie bez trudu przygotowywał na du
żej scenie cztery premiery w sezonie, było to tempo szybkie, nawet ry-
zykowne. -

Z innego punktu widzenia - z tego mianowicie, z którego brało 

się pod uwagę ewentualne przekształcanie sceny muzycznej - nie było 
to tak wiele. Oczywiście, inne · sztuki w repertuarze nie przeczyły ogól
nemu zamysłowi. Podkreślały go. W omawianych trzech latach pierwszą 
premierą byli Krakowiacy i Górale, ostatnią zaś Rozkwit i upadek mia
sta Mahagonny i zestaw ten nie był przypadkowy. (Nawiasem: Mahagon
ny, w oryginalnej wersji muzycznej, w reżyserii Wileniusa, która sta
rannie i nie bez rozmachu przedkładała wywód Brechta, została - wy
daje się - niesprawiedliwie potraktowana na tle równoczesnego, głoś

nego przedstawienia warszawskiego, w którym sztuka głównie posłu
żyła za pretekst do efektownego odśpiewywania songów). Jeżeli jednak 
pamiętać o przypuszczeniu, że droga do lepszego teatru muzycznego pro
wadzi przede wszys!kim przez nowy repertuar, jeżeli to przekonanie 
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brać ser10 - to na afiszach widoczny był kompromis między załoz~nia: 
mi a praktyką. l • 

Trochę inne spostrzeżenia wynikają z ułożenia sztuk w czasiE:. Ni
czego nowego nie przyniósł pierwszy sezon. Drugi, przeciwnie, okazał 

się festiwalem nowości: prawie same prapremiery i to przy pełnej sali. 
\V trzecim sezonie widać wyraźnie cofnięcie się, plany teatru zmienił 

stan wojenny, odegrało też rolę niedotrzymanie kilku umów, przez teatr 
i przez współpracowników. Dzięki niektórym ·zamówieniom , powstały 

egzemplarze interesujące, ale zbyt trudne teatralnie, przynajmniej na 
ówczesnym poziomie możliwości teatru. Przy tym narastał spór z wła
dzami województwa, przykra odmiana po okresie życzliwości, z której 
teatr wielokroć korzystał, kiedy wojewodą gdańskim był prof. Jerzy Ko
łodziejski. Był to sezon zły, urozmaicony katastrofalną premierą Panny 

Tutli-Putli Witkacego z muzyką Wojciecha Głucha. · 

Pod koniec 1982 :r. spór z władzami zakończył się wręczeniem dymisji 
dyrektorowi. Czym zakończył się także opisywany tu okres pracy teatru. 

Co mogły przynieść następne sezony, gdyby nadal trwała działalność 
zespołu prowadzącego wówczas teatr w Gdyni? Czy mogłyby powstać 
sztuki i przedstawienia warte uwagi? Lista projektów, umów i rozpo
czętych prac nie była krótka. Sam najba.rdziej byłem ciekaw trzech 
możliwych przedstawień: Legendy Wyspiaó.skiego, do której Zygmunt 
Konieczny napisał już połowę partytury, Kinderbalu Piotra Wojciechow.:. 

skiego i wreszcie Próby Ar:okalipsy Ewy Lipskiej. Jednak używając tej 
samej miary, której użyłem wobec repertuaru Baduszkowej, wypadnie 
chyba przyznać się do porażki. Wprawdzie Kolęda-nocka zyskała roz
głos szerszy niż jakiekolwiek wcześniejsze gdyńskie przedstawienie, 
wprawdzie sztuka Wesołego powszedniego dnia trafiła na inne sceny, 

wprawdzie odbiegające od potocznych gdyńskich upodobań przedsta.:. 
wienie Rozkwitu i upadku miasta Mahagonny cieszyło się ·przyzwoitą 

frekwencją - ale i tym razem nie doszło do widocznego poszerzenia ·re
pertuaru teatru muzycznego. Nie powstały, zdaje się, sztuki, do których 

się wraca. A do pewnego stopnia o to chodziło. 
Kompromisy, wciąż te same, byłyby nadal nieuniknione w przy

szłości. Granie znanych sztuk, o wysoce prawdopodobnym powodzeniu, 

musiałoby równoważyć ryzyko, które teatr ponosi przygotowując pra

premiery. Rezultaty mogły mijać się z oczekiwaniami. Poza tym teatr 
poszukiw'ał rozmaitych sprzymierzeńców, posługujących się bardzo · róż
norakimi estetykami, także w muzyce. Zespół zaś był ter. l sam i nie 
mógł z dnia na dzień ani z miesiąca na miesiąc przerzucać się z powo.:. 

dzeniem od mikrofonowej emisji głosu i swingowych podziałów, do kla
sycznego śpiewu płynącego według miary tempo rubato. To musiało cią

żyć na realizacjach. No i ciążyło. 
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zdaje. Chodziło ni to o spektakl, ni o koncert z okazji · jubileuszu Poli
techniki Gdańskiej. Tak to wyglądało wiosną 1980 roku; jubileusz przy
padał w jesieni. Bryll miał doglądać wyboru własnych wierszy, Trzciński 
komponować, Bukowski „coś z tego zrobić". Robota zaczęła się latem. 
Ale również latem szybka decyzja autora, kompozytora, reżysera, szyb
ka decyzja teatru, spowodowały zmianę planów. Celem była już sztuka, 
przeznaczona na dużą scenę teatru i odnosząca się wprost do rzeczywi
stości i nastrojów. Plany zmieniły się także na Politechnice. Tekst go
towy był w jesieni. Muzykę Trzcióski kończył w czasie prób. Prapremie
ra odbyła się w grudniu, zaledwie po trzech tygodniach pracy na scenie. 

Przygotowanie Kolędy-nocki dowiodło, że kilkusetosobowy, powolny 
z natury organizm, spętany setkami przepisów, często wykluczających 
się nawzajem, często po prostu głupich, może działać znacznie spraw
niej, niż się zdaje, przynajmniej w sprzyjających warunkach. A trzeba 
pamiętać, że w jrsieni 1930 roku nikt nie zmienił przep~sów i że po 
niespełna dwóch latach skrupulatnie sprawdzono, czy te przepisy nie 
zostały naruszone. Nie zostały. 

Innego rodzaju nauka płynęła z muzyki. W przedstawieniu wystę
powały dwie piosenkarki, grał kilkuosobowy zespół zaangażowany spoza 
teatru, wyposażony w przyzwoitą aparaturę elektroniczną. W teatrze 
była to nowość: znany jEzzyk muzyki popularnej, a nie jego imitacja., ode
grana przez operetkową or.kiestrę z udziałem operetkowych śpiewaków. 
Różnica bardzo istotna, zasadniczo wpływająca na odbiór. 

Wreszcie - Kolęda-nocka była ciągiem swobodnie łączonych• obra
zów. Debatowano wprawdzie, czy to, co je łączy, to myśl, czy tylko 
atrapa myśli; warto jednak zwrócić uwagę, że taki ciąg obrazów prze
mawia ze sceny muzycznej mniej naiwnie niż sztuka fabularna. Kolęda
-nocka przypomniała, że teatr muzyczny bardziej niż jakikolwiek inny 
jest dziedziną znaku. Porzucanie symboliki, porzucanie najdalej idącej 
teatralizacji i szukanie „życiowych" prawdopodobieństw, pracowite bu
dowanie zapiętej na ostatni guzik akcji fabularnej zakrawa na niezro
zumienie istoty teatru muzycznego. 

Teatr znaku, symbolu, sztuczności na ogół uchodzi za „trudniejszy", 
a teatr muzyczny za „łatwiejszy". Jest to, zdaje się, sąd fałszywy i opar
ty na pomieszaniu pojęć. 

Wielki świat. Tutaj prehistoria sięgała czasów Baduszkowej, która 
namawiała Wiesława Górnickiego, by swój tom reportaży z ONZ „prze
robił na musical". Pomysł dosyć szczególny, jednak po teatrze błąkało 
się parę kartek, na których Górnicki naszkicował trzy lub cztery luźne 
obrazy, miał z tego powstGć balet, a kartki przetrwały chyba dlatego, 
że trudno było je wyrzucić do kosza. Obrazy były sugestywne, wyobraź
nia teatralnego typu. Niewiele miały też wspólnego z reporterską do
słownością. Muzyka mogła je wyposażyć w dodatkowy wymiar. Ale 
jaka? Kto mógłby ją napisać? Trwały namysły. Józef Skrzek? 
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Zgodził się chętnie, nawet z własnym udziałem w przedstawieniach. 
Sprawa nabrała rrumieńców. Górnicki obawiał się jednak pisania sztu
ki, gatunku zbyt egzotycznego dla reportera. Stanęło na zorganizowa
niu spółki. Obrazy zaczęły szybko obrastać w akcję, pojawiły się postaci, 
po1n ty scen. Jo nasz Kofta ułożył pierwsze songi. W opolskim studio ra
diowym· Skrzek przegrywał próbne taśmy. Sprawność zespołu budziła 

respekt. 
Budziła go nadal, kiedy z jakichś nie dość jasnych powodów Skrzek 

zrezygnował z komponowania. Podejrzewam, że nie dowierzał sobie w 
dziedzinie większej formy i do tego podporządkowanej wymaganiom 
dramaturgii; chyba komplikuje intuicyjne i chyba wie o tym. Rolę prze
jął Jarosław Kukulski, zrównoważony, punktualny kompozytor przebo:. 
jów, który nie przestraszył się naglącego terminu. Praca toczyła się nie
przerwanie. 

Wreszcie pod sceną zasiadła orkiestra (była to następna premiera 
po Kolędzie-nocce i zrezygnowanie po raz drugi z drogo opłacanej - or
kiestry mogłoby spowodować niemałe kłopoty). Próby całości -udowod
niły, że sztuka została „zrobiona" ze znajomością rzeczy. Ale i widać 
też było, że w sprawnej maszynerii zupełnie zaginęło to „coś", co uchro
niło kartki z pomysłem od wrzucenia do kosza, jakichś ich „efekt osobli
wości", wpisany między wiersze piórem nieobytego ze sceną reportera. 
Powstała sztuka podobna do tych, które tak irytowały na scenie Badusz
kowej, sztuka, która coś udawała. Kryminał? N ową powieść Forsythe'a? 
Sensacyjną operetkę A.DJ 981? A przecież tego nikt nie chciał. To przed
stawienie dowiodło, że rtak zwany „profesjonalizm" w sztuce chroni 
wprawdzie od klapy, ale za to może prostą drogą doprowadzić do chłod
nej drugorzędności. 

Proces - szeroka muzyka na teatr instrumentalny dla F. Kafki. 
Saksofonista jazzowy z Wrocławia, Ryszard „Gwalbert" Misiek, szukał 

kontaktów z gdyńskim teatrem jeszcze za czasów Baduszkowej. Podsu
wał myśl o zorganizowaniu samodzielnego zespołu zajmującego się tea
trem instrumentalnym. Sprawa nabrała rozpędu dopiero w nowym ,bu
dynku. Misiek dopiął celu przy poparciu i życzliwości Cybulskiego, któ
rego korciły nowości, osobliwości i nieustanne poszerzanie teatru. 

Misiek zebrał kolegów młodych i bardzo młodych. Zaangażował do
skonałą śpiewaczkę Olgę Szwajgier, ekscentrycznego kontrabasistę Hel
muta Nadolskiego, zaprosił do współpracy Zofię de Inez-Lewczuk. 
W urzeczywistnienie zamysłu włożył mnóstwo energii. Mimo to miał 

w teatrze niewielu sojuszników. Oprócz zwykłej niechęci do nowego 
organizmu odegrał też rolę brak przekonania. Teatr instrumentalny ko
jarzył się z awangardą, a gdyński teatr tym się nie zajmował. 

Tym większe zaskoczenie przyniosła premiera. Przedstawienie za
ciekawiło. Jego treścią było zderzenie muzycznej „prawdy" i „fałszu", 

gra tocząca się między nimi o muzyka-indywidualistę okrytego własnym 
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światem-płaszczem dźwiękowym. Widowisko nie w każdym fragmencie 
stanowiło popis dyscypliny, mylące i niepotrzebne było posłużenie się 

Procesem i nazwiskiem Kafki w tytule, chociaż taki mógł być punkt 
wyjściowy prób. Przedstawienie było jednak czytelne, sugestywne, 
a klucz do powodzenia znajdował się daleko od literatt.iry. Muzycy 
Miśka improwizowali, oczywiście w wyznaczonym zakresie, a współ..: 
cześni słuchacze są doskonale zżyci z tą odrębną miarą i architekturą 

muzyczną, jaką narzuca improwizacj::.i jazzowa, czy spokrewniona z jaz
zową. Doskonale rozumieją te podobne do monologów, intensywne em~
cjonalne wypowiedzi instrumentalistów; b::i:rdzo wyraźnie słyszą spoza 
gry grającego człowieka. Więc - język był tyleż nowy w teatrze, co do-
brze znany w ogóle. · 

Misiek umiał też „otworzyć" swoich muzyków, by rzeczywiście wy
powiadali się jak aktorzy grając na instrumentach. Ci, jak ich nazwał 
Misiek „musitorzy" to , nie - była blaga. Punktem wyjścia było dla .... nich 
uświadomienie sobie· teatralnej ekspresji grającego trębacza, skrzypka 
czy saksofonisty, /Zwykle tak komicznej, kiedy usiłuje ją bez powodze
nia naśladować aktor. To także był zrozumiały znak, czy zrozumiała 

klasa znaków. 
Proces nie miał nic wspólnego z awangardą. Teatr instrumentaby 

przedzierał się przez ciemności ćwierć wieku wcześniej. Misiek zbierał 

już owoce z dawniejszych zasiewów, chociażby Bogusława - schaeffera 
czy zespołu MW 2. Taki teatr już nie szokuje. Może, najzwyczajniej, 
zaciekawić lub znudzić. • 

Ten Proces pozwolił na ważne spostrzeżenie. Dzięki Miśkowyrr/ ,,mu~ 
sitorom" znikł beznadziejny, zdawałoby się, problem teatralny, co zrobić 
z instrumentalistami, z tym martwym dodatkiem, z orkiestrą wstydli
wie ukrywaną w „kanale". Tutaj muzycy rozgrywali akcję tyleż teatral-= 
ną, co muzyczną. Podziały traciły sens. Zespolenie tego wszystkiego 
jeszcze ze słowami - w Procesie nie było słów - przyniosłoby zupeł.: 

nie nieoczekiwaną integrację sztuk, o której tyle się mówi w teatrze 
muzycznym. Byłby to dowód, że takich syntez może być sporo, różnych. 
Jeżeli zastanowić się nad przyszłością teatru muzycznego - to na pew'no 
tędy prowadzi jakaś droga. 

Podtrzymuj~ to zdanie znając smutne i zakończone już losy zespołu 
Miśka. . . ). 

Co zaważyło, że w ciągu tych kilku lat nie udało się w Gdyni 
zmienić wyobrażenia o teatrze · muzycznym? Błędne rachuby? Niedługi 
czas działania? Natura teatru muzycznego - instytucji niepodatnej na 
zmiany? Słabostka do utopii? Coś innego? 

Nie wdając się w szczegółowe rozgrzebywanie wypada wskazać ·:kil;;; 
ka okoliczności, do których musi się odnieść każdy, kto zechce zetknąć 
się ze sprawami teatru muzycznego, chociażby w myśli. " 

Instrument, na którym przychodzi grać - cały teatr - zs,stał skon-
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struowany w innej epoce do innego celu. Wszystkie teatry muzyczne 
w Polsce mają kształt teatru operetkowego. Składają się - chociaż nie 
jest ,to ani konieczne, ani potrzebne - z czterech pokaźnych zespołów 
artystycznych: solistów, orkiestry, baletu i chóru mieszanego. Utrzymy
wanie tych licznych i kosztownych zespołów nie budzi niczyich zastrze
żeń, sprawia to tradycja. Ale brakuje pieniędzy na wyposażenie teatrów 
w instrumenty zespolone .z elektroniką, w syntezatoiry, w miksery wy
sokiej klasy, w mikirofony i we wzmacniacze, oraz na stałe unowocześ
nianie tego ekwipunku (często pożyczanego z prywatnych rąk). Tym
czasem zaangażowanie niewielu bardzo dobrze płatnych muzyków po
sługujących się tymi ułatwieniami, zaangażowanie na miarę potrzeb (do 
sztuki) albo grupy bluesowej albo kapeli cygańskiej, albo nawet orkie
stry do operetki, nie tylko otwierałoby wiele nowych możliwości. By
łoby też znacznie tańsze. 

Takie rozwiązanie, uzasadnione artystycznie i ekonomicznie, wy
konalne organizacyjnie, wygląda jednak na fantazję. Tak silny jest na
cisk nawyku. 

Podobnie mają się sprawy z legendamie nieruchawym chórem, czy 
z baletem wybiegającym do „numerów". W Gdyni Baduszkowa pomy
słowo złagodziła te kłopoty. Utrzymywała wprawdzie niewielki chór 
i nieco większy balet, ale zespolone zadania aktorskie i ruchowe otrzy
mywali adepci Studia Wokalno-Aktorskiego. Decydowali o wyrazie zbio-
rowych scen, epizodów. Zwracali na siebie uwagę. -

Jednak studio, twór pojedynczy, nieseryjny, irytowało urzędńiczki 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Cybulski otaczał studio staranną opieką. 
Mimo to co roku oglądałem z przerażeniem jakieś panie; którĆ graso
wały po teatrze, chyłkiem przemykały za plecami komisji egzaminacyj
nej i wsuwały nosek w najbardziej nieoczekiwane pomieszczenia czy 
szuflady. Pilnie i cierpliwie wypatrywały pretekstu, który pozwoliłby 
dobrać się do skóry serdecznie nielubianej przez nie szkole. 'A przecież 
ni'kt głośno nie kwestionował pożytku, który przynosiła uczniom i teatro
wi. Po prostu teatry muzyczne są w Polsce pomyślane seryjnie. Prze
róbki jakiegoś egzemplarza budziły niepokój i najgłębszą niechęć. (O ile 
wiem, w parę lat po odejściu Cybulskiego rozprawa ze studiem naresz.:. 
cie się udała i ten pożyteczny organizm, zamiast okrzepnąć 1 nabrać 
formy, został zredukowany do wymiarów mniejszych, raczej szkółki niż 
szkoły). Z drugiej strony, wzór tej serii jest ana.chronicźny. Bez szkody 
można by go było wykraść z ministerialnej szafy i zanieść do „Desy". 
Zagadką pozostaje tylko sprawa wyceny. 

Mecenas - skoro zagadało się o urzędnikach - nieprzypadkowo opo
wiada się za dotychczasowym wzorem instrumentu. W latach sześćdzie
siątych i siedemdziesiątych sztuka bajkowa, możliwie oderwana od rze
czywistości mogła liczyć na dyskretną, ale naprawdę życzliwą opiekę 
władz. Pogodny, rozrywkowy teatr muzyczny, wraz z estradą, miał do 
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odegrania pewną rolę, w opozycji do teatru dramatycznego, po którym 
kręcili się różni nsprawiacze umysłów. Sztuka bajkowa, ,,ładna", z. uś
miechem przylepionym do ust artystów . tak trwale, że nie odkleja t się 
nawet we śnie, rymuje się z częstym marzeniem władz o społeczeństwie 
dużych dzieci, przyzwoicie wychowanych, nie wałęsających się w nie
pewnym towarzystwie, nie zadają,cych głupich pytań, pełnych s.zaĆun
ku dla starszych i otrzymujących w nagrodę czasem autko, czasem mi
sia, czasem narty pod choinkę. W takiej koncepcji teatr muzyczny pełni 
rolę misia, wraz z kolorowym światem festiwali piosenki. , 

Rozważając politykę kulturalną, taką, jaką widać od strony teatru 
muzycznego, trzeba jednak zwrócić uwagę na pułap!<ę, w którą wpadł 

sam mecenas. Tą pula pką jest chęć odgrywania przez państwo roli me
cenasa kultury i sztuki w sposób zbliżony do monopolistycznego. To 
z góry wyklucza szlachetną stronniczość artystyczną. 

Nie ma żadnego powodu, aby rząd popierał Dymszę, bo Dymsza i tak da sobie radę. 
Nie ma żadnego powodu, aby państwo prowadziło operetkę. Nie trzeba zawracać 
głowy szumnymi ... zapowiedziami, utyskiwaniem na bezideowość teatru, jeżeli się 

ma potem źle prowadzony teatr ratować operetkami. Opieka państwa nad teatrem 
ma sens właśnie wtedy, gdy broni teatru przed dorywczą zarobkowością, gdy po
zwala na utrzymanie linii repertuarowej. Ale jeżeli nie broni przed lataniem kasy 
operetką, a jednocześnie· krępuje'· poważny repertuar nie wyjaśnioną ideowością, 
a repertuar komediowy poddaje dodatkowej,- domowej cenzurze - jakiż może być 

pożytek z takiej państwowej opieki? Bardzo szczerze namawiamy ,aby państwo 
zdjęło swój szyld z tej kiepskiej imprezy. Wyjdzie to obu stronom na dobre. 

l 1 ' .. ... 

To Słonimski o przedstawieniu w Teatrze Polskim w Warszawie w 
1934 roku (wypada dodać, że dzisiejsza operetka jest deficytowa, cho
ciaż Słonimski sądził, że zawsze się jakoś wyżywi). 

Po:Rierać można tylko coś kosztem czegoś. Natomiast monopolista 
musi „popierać" wszystko, jeżeli nie chce dopuścić do wymarcia jakiegoś 
gatunku; odpowiedzialność za wymarcie jakichś _ gatunków, chociażby 

i mało cenionych, to już poważna sprawa i nikt rozsądny nie weźmie 

jej sobie na kark. 
Popieranie wszys,tkiego po trosze - jeżeli odłożyć na bok względy 

polityczne - wymaga zasad bardzo, ale to bardzo ogólnikowych. Rezul
tat zaś jest taki, że przy formalnie tej samej polityce kulturalnej jej 
piraktyczne, konkretne wykładnie mogą przybierać zdumiewająco róż„ 

ny kształt. Pozostaje bowiem bardzo wiele miejsca dla gustu konkret
nych urzędników, którzy tę politykę realizują, ludzi czasem znających 
się na sztuce albo lubiących ją, a ·czasem mających o niej Sizkolne naj
wyżej pojęcie i lekceważący do niej stosunek. 

Cokolwiek by myśleć - ożywia to w teatrze nastrój. I chwała 

Bogu. • 
Wspólnota. Gra i praca w teatrze muzycznym, mówiąc oględnie, bu

dzi wątpliwości; artystów i nie tylko artystów. Różnie to bywa. Wybitny 
scenograf może siG podjąć pracy w teatrze muzycznym nawet chętnie. 
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Duża scena, możliwości techniczne, okazja do posłużenia się dużymi gru
pami ludzi - to ciągnie. Ten i ów zdolny reżyser raz i drugi zdradzi 
teatr zwykły - czyli dramatyczny - dla teatru muzycznego, ale wy
strzega się na ogół trwalszych związków; zbyt wiele tu ograniczeń. Dla 
dyrygenta natomiast teatr muzyczny to zajęcie najwyżej dr'u'goligowe 
w stosunku do filharmonii c'!'y opery; zresztą niejeden rasowy dyrygent 
uważ1 w głębi ducha za dopust boży cJłą tę błazenadę z przebieraniem 
się, szminkowaniem, bieganiem po scenie przez co muzyka może tylko 
ucierpieć. Muzykowi ( orkiestrowemu gra w teatrze muzycznym także 

nie pochlebia. Podobnie ocenia to miejsce tancerz z klasycznym wyształ
ceniem, podobnie chórzysta. Inaczej z solistaini. Z a:-eguły gra i śpiew 
cieszą ich, satysfakcjonują, ale wejście na scenę teatru muzycznego -ozna
cza dla wielu z nich wybór, porzucenie, na przykład , świata kantat Ba
cha czy pieśni romantycznych. 

Wewnątrz teatru stosunek do sceny jest splotem bardzo rozmaitych 
życiorysów -artystycznych, wyobrażeń i oczekiwań. Osiąganie poważne

go celu w zespole tak różnorodnym, dużym, nasączonym sprzecznoś

ciami, czegoś wymag:1. Tchnienia wspólnego ducha. Nic mniej, nic wię

cej. 
Czy całe to przedsięwzięcie było gonitwą za jakąś złudą? 

Problem teatru muzycznego nie polega na estetyce, na doskonalszej 
czy mniej doskonałej syntezie sztuk. Polega na odpowiedzi na pytanie, 
jakie przesłanie ten gatunek może udźwignąć? I jakie tu są granice? 
Czy rzeczywiście jest bardziej nośny, niż się zdaje, czy może przekazy
wać coś w sobie tylko właściwy sposób, · i co takiego? Czy może, prze-
ciwnie, jest ograniczony? Ułomny? · 

Co wynika ze związku muzyki z językiem, kiedy okresy i zdania 
rozpadają się na słowa i sylaby, zamieniają na dźwięki? Co daje - lub 
zabiera - ta łatwość rządzenia emocjami, ten zmysłowy pierwiastek, 
którym tak swobodnie, i beztrosko, rozporządza muzyka? Na ile jego 
irracjonalność wpływa na konstrukcje bardziej rozumowej natury, "na 
ile je wspiera · lub - na odwrót - przytłacza? Do czego mogą prowa
dzić sojusze dionizyjsko-apollińskie? Kto i kiedy zbliżył się tu do gra
nic wypowiedzi? Czy wciąt jest to dziedzina penetratorów? Awangardy? 

O tym wszystkim można się przekonać tylko czynnie. 1 

Nie bez powodu poświęciłem przed chwilą tyle uwagi wzorom · or
ganizacyjnym. Istniejący instrument - teatr muzyczny 'jakó instytucja 
ukształtowana przez tradycję, nie najlepszą - nie sprzyja znajdowaniu 
odpowiedzi na te pytania. Nie znaczy to jednak, że nikt i nigdzie nie 
szuka odpowiedzi i nie znajduje. 

Wyprawy w stronę przeczuwanych tylko, niewypróbowanych moż
liwości teatru muzycznego przytrafiały się i nadal przytrafiają w róż

nych miejscach i okolicznościach, na scenach teatrów dramatycznych, 
w zespołach : ruchu, tańca, w grupach awangardowych, w -. samych tea-
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trach muzycznych. Ów nowy teatr muzyc'zny przeskakuje z m1eJsca na 
miejsce, błyska to tu, to tam. Czy mógłby obJawić się w sposób trwały, 
konsekwentny - i zadziwiający zarazem? 

- Jego różnorodne móżliwości byłoby mjła,twiej urzeczywistnić - tak 
sądzę - w małych zespołach, w grupach jednolitych stylistycznie, ufor
mowanych przez artystę całą gębą, zarazem leadera; w zespołach po
chłoniętych ideą teatru muzycznego, ale wolnych cd pretensji do uni~ 
wersalności, 'do jedynie słusznej teatralnej syntezy sztuk. t 

Kontrpropozycją mógłby być teatr-centrum (w om·awianym okresie 
Gdynia była bliższa takiego właśnie zamysłu). Jakiś gigant, gdzie na 
korytarz.ach mijają się indywidualnofoi z różnych dziedzin, a nad całością 
czu\va człowiek o temperamencie producenta, miłośnik sztuki, w ideale 
ktoś, kto byłby krewnym Diagilewa. Ale za tego rodzaju rozwiązaniem 
musi się piętrzyć, wysoko, aż pod strop sznurowni, niebywała sterta 
pieniędzy. -

Przeciwieństwem obu tych możliwości jest wiara w rewię. Piękna 
wiara. Jej przesłanie powiada, że dwunastu pięknie ubranych mężczyzn 
w cylindrach wiecznie żyje w młodości i szczęściu z sześćdziesięcioma 
pięknymi kobietami, ubranymi w siatkowe pończochy. 

To optymistyczna, zapewne, ale zupełnie inna historia. 

Przedstawienia Teatru Muzycznego w Gdyni od maja 1979 
do listopada 1982 

a) przy ulicy Bema 26 
Aleksander Fredro, . Nov.,,y Don Kichot. Muzyka Stanisław Moniuszko; 
r. Zbigniew Bogdański*, km. Stanisław Królikowski, sc. Ali Bunsch. Pre
miera 13 maja 1979. Przedstawienie dyplomowe Studia Wokalno-Aktor
skiego. 
Eugene Labiche, Sekretny przystanek. Muzyka Marek Sart; przekład 
Arnold Mostowicz, adaptacja i teksty piosenek Stefania Grodzieńska 
i Jerzy Jurandot; r. Zbigniew Bogdański, km. Zbigniew Bruna, se. Jad
wiga P~żakowska, eh. Zygmunt Kamiński. Premiera 7 lipca 1979. 

b) przy Placu Grunwaldzkim 1 
Wojciech Bogusławski, Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale. Mu
zyka Jan Stefani. r. Andrzej Ziębiński i Zofia Kuleszanka, km. Zbigniew 

• skróty: r. - reżyseria, km. - kierownictwo muzyczne, se. - ,scenografia, 
eh. - choreogra:f ia, rs. - ruch sceniczny, pch. - przygotowanie chóru. ' 
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Brun~, se. Jerzy Krechow.icz, eh. Zofia Kuleszanka, pch. Stanisław Kró: 
likowski. Premiera 6 grudnia 1979, połączona z otwarciem nowego bu
dynku; w clniu premiery została odsłonięta w hallu teatru tablica po-: 
święcona pamięci Danuty Baduszkowej, zaprojektowana przez Adama 

· Smolanę. Scena duża. 
Fiodor Dostojewski, Białe noce. Muzyka Jerzy Maksymiuk; przekład 
Władysław Broniewski; adaptacja Romuald Szejd, songi Jonasz Kofta; 
r. Jarosław Kus~wski, km. Jarosław Mądroszkiewicz, SC. Anna Rachel. 
Premiera 14 grudnia 1979. Scena kameralna. · 
Lewis Carroli, Alicja w Krainie Czarów. Muzyka Wojciech Głucha; 

1 

przekład Maria Morawska, adaptacja Andrzej Strzelecki; r. Urszula 
Mordzewska i Henryk Bista, km. i pch. Stanisław Królikowski, se. Jerzy 
Janis~e.wski, H_enryk Zdrojewski, Małgorzata Żak-Iszoro. Premiera 
8 marca 1980. Scena duża. 
Jan Pietrzak, Musicabaret. Muzyka Roman Czubaty, Bogdan Dominik, 
Piotr Figiel, Wojciech Kacperski, Wojciech Karolak, Janusz Kępski, Wło
dzimierz Korcz, Tomasz Ochalski, Bułat Okudżawa, Jan Pietrzak, Ry
sza~d Poznakowski, Stefan Rembowski, Jan Tomaszewski/ Jerzy Wa
sowski; r. Jan Pietrzak, km. Ryszard Damrosz i Jan Tomaszewski, se. 
Edward Lutczyn, eh. Stefan Wenta, pch. Stanisław Królikowski. Premie
ra 26 marca 1980. Scena duża. 
Ernest Bryll, Słowik. Muzyka Piotr Hertel; r. Wojsław Brydak, km. Ry
szard Damrosz, se. Marian Kołodziej, rs. Przemysław Śliwa, pch. Sta
nisław Królikowski. Premiera 6 lipca 1980. Scena duża. Za scenografię 
do Słowika Mariap Kołoąziej otrzymał nagrodę Wojewody Gdańskiego 
za rok 1980 (łącznie ze scenografią do Kolędy-nocki). 
William Gilbert, Piraci. Muzyka Arthur Sullivan; przekład Antoni Ma
rianowicz; r. Dariusz Miłkowski, km. Zbigniew Bruna, se. Jacek Zaga
jewski, pch. Henryk Czyżewski. Prapremiera polska 28 listopada 1980. 
Scena duża. 
Ernest Bryll, Kolęda-nocka. Muzyka Wojciech Trzciński; r. Krzysztof 
Bukowski, km. Wojciech Trzciński, se. Maria·n Kołodziej, rs. Bożena Ko
ciolowska. Prapremiera 20 grudnia 1980. Scena duża. Przedstawienie 
otrzymało nagrodę Wojewody Gdańskiego za reżyserię, a Marian Koło
dziej za scenografię (łącznie ze scenografią do Słowika). Sztuka powsta
ła na zamówienie teatru. 
Bliźniacy z Wenecji, balet wg komedii Carlo Goldoniego. Muzyka 
Gioacchino Rossini (uwertury operowe); libretto Andrzej Żurowski; 
eh. Przemysław Sliwa, km. Zygmunt Rychert, se. Władysław Wigura. 
Premiera 8 lutego 1981. Scena duża. ~ 
Czesław Milosz, Pomóż mi st warzyć miłość żywą i prawdziwą. Wiersze, 
muzyka Jacek Mełnicki; r. Urszula Mordzewska i Henryk Bista. Pre: 
miera 26 marca 1981. Scena kameralna. Przedstawienie ITI roku Studia 
Wokalno-Aktorskiego. 
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Helmut Kajzar, Ivlusikkraker. Muzyka Zbigniew Pniewski; r. Zbigniew 

Mich, se. l'vlarcin Januszkiewicz. Prapremiera 12 kwietnia 1981. Scena 
kameralna. Zbigniew Pniewski otrzymał nagrodę Wojewody Gdańskiego 
za kompozycję . Muzyka powstała na zamówenie teatru. 1 

Wiesław Górnicki, Jonasz Kofta, Stefan Wenta,' Wielki świat. Muzyka 
.Jarosław Kukulski; r. i eh. Stefan Wenta, km. Jarosław Kukulski, se. 
Marek Lewandowski, pch. Henryk Czyżewski. Prapremiera 23 maja 
1981. Scena duża. Sztuka powstała na zamówienie teatru. 

Wojciech Młynarski, Wesołego powszedniego dnia. Muzyka Jerzy Der
fel; r. i eh. Tadeusz Wiśniewski, km. Jan Tomaszewski i Jarosław Mą
droszkiewicz, se. Łucja i Bruno Sobczakowie. Prapremiera 1 O czerwca 
1981. Scena kameralna. 
Ernest Bryll, Małgorzata Goraj, J rn Skotnicki wg L. Franka Ba urna 
W zielonej krainie Oz. Muzyka Władysław I. Kowalski; r. Jan Skot
nicki, km. Wiesław Suchoples, se. Adam Kilian, rs. Irena Olszewska. 
Premiera 7 listopada 1981. Scena duża. Przedstawienie otrzymało nagro
dę Wojewody Gdańskiego jako przedstawienie roku 1981; Zofia Świe

boda otrzymała nagrodę Wojewody Gdańskiego za rolę kobiecą. 

Bertold Brecht, Opera za trzy grosze. Muzyka Kurt Weill; przekład Bar
bara Witek-Swinarska, przekład songów Władysław Broniewski; r. Wal
demar Matuszewski, km. Wiesław Suchoples (instrumentacja Kazimierz 
Guzowski), se. Małgorzata Treutler. Premiera 2 lutego 1982. Scena ka
meralna. Przedstawienie III roku Studia Wokalno-Aktorskiego. 
Uciechy staropolskie, intermedia anonimowe w opracowaniu dramatur
gicznym Kazimierza Dejmka~ Muzyka Cyprian Bazylik, Mikołaj Gomuł
ka, Wacław z Szamotuł, anonimowie z XVI i XVII w.; opracowanie mu
zyczne Jerzy Dobrzański; r. Kazimierz Łastawiecki, km. Henryk Czy
żewski, se. Marian Kołodziej, eh. Wanda Szczuka. Premiera 17 kwietnia 
1982. Scena du ·;: a. 
Ryszard Misiek, Proces - szeroka muzyka na teatr instrumentalny dla 
F. Kafki. Muzyka Ryszard Misiek, Helmut Nadolski, Leszek Kulakow
ski, Artur Dutkiewicz; r. i km. Ryszard Misiek, se. Zofia de Inez-Lew
czuk. Prapremiera 13 marca 1932. Scena kameralna. Przedstawienie ze

społu Teatru Instrumentalnego. 
Stanisław I. Witkiewicz, Poza rzeczywistością. Muzyka Wojciech Głuch 
i Andrzej Zarycki; układ tekstu Zbigniew Mich; r. Zbigniew Mich, se. 
Marcin Jarnuszkiewicz, km. Wiesław Suchoples. Premiera 30 kwietnia 

1982. Scena kameralna. 
Jan Drda, Igraszki z diabłem. Muzyka Jan Tomaszewski; przekład Zdzi-
sław Hierowski, songi Paweł Lejm:rn; r. Urszula Mordzewska i Henryk 
Bista, km. Jan Tomaszewski, se. Łucja i Bruno Sobczakowie, rs. Zyg
\11Unt Kamiński. Premiera 5 czerwca 1982. Scena kameralna. 

Stanisław I. Witkiewicz, Panna Tutli-Putli. Muzyka Wojciech Głuch; 

r. Zbigniew :\iich, km. Wojciech Głuch, se. Marcin Jarnuszkiewicz, eh 
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Henryk Konwi11ski, pch. Henryk Czyżewski. r Premiera 25 lipca 1982. 
Scena duża. Muzyka powstała na zamówienie teatru. -
Bertolt Brecht, Rozkwit i upadek miasta Mahagonny. Muzyka Kurt 
Weill; prz;kład E~; Zycieńska i Edmund Misiołek; r. Kari Wilenius, km. 
Zbigniew Bruna, se. Marian Kołodziej, rs. Jerzy Sidorowicz, pch. Hen
ryk Czyżewski. Premiera 18 listopada 1982. Scena · duża. 



Dorota Sobieniecka 

TEATR JERZEGO GRUZY 

Kiedy w maju 1958 roku młody absolwent Państwowej Wyższej 

Szkoły Filmowej w Łodzi Jerzy Gruza reżyserował w telewizji swój 

piąty z kolei spektakl poniedziałkowego teatru TV1 Slepy Geromino i je

go brat Schnitzlera, w Gdyni uroczyście otwierano premierą Balu ~ 

Operze Heubergera w reżyserii Danuty Baduszkowej Teatr Muzyczny, 

który już niebawem miał stać się jedną z najciekawszych tego rodzaju 

scen w Polsce. · 

Pierwsza, p3miętna premiera odbyła się w sali widowiskowej Mor

skiego Domu Kultury w Nowym Porcie. Organizatorka „operetki" Da

nuta Baduszkowa głęboko wier:zyła w możliwości młodego zespołu. Przy 

wzrastającym zainteresowaniu publiczności powstawały kolejne pozycje: 

Orfeusz w piekle Offenbacha, Piękna Galatea Suppego, Domek trzech 

dziewcząt Schuberta. Kiero~nictwo zapraszało do współpracy takie zna

komitości świata muzycznego, jak Bogdana Wodiczkę, Karola Stryję, 

czy Witolda Rowickiego. Dopiero sześć lat później władze miejskie w 

uznaniu osiągnięć artystycznych przyznały zespołowi budynek przy uli

cy Bema w Gdyni. Baduszkowa, nie rezygnując z klasycznego reper

tuaru operetkowego, poszukiwała niestrudzenie nowych gatunków sceny 

muzycznej. Wystawiała współczesne musicale i komedie muzyczne, ,,od

kurzała" zapomniany, rodzimy repertuar, poszukiwała młodych twór

ców. Stąd obok Wiedeńskiej krwi Straussa czy Cygańskiej miłości Le

hara - Fantastyczny rejs Cole Portera, My Fair Lady Loewego, Pro~ 

mises, Promises Bacharacha, również Tradycja dowcipem załatwiona we

dług Franciszka Zabłockiego, czy Czarnomysł Kurpińskiego. 

Baduszkowa wiedziała, że o sukcesie tego teatru decydować będzie 

sprawny, młody zespół. Z jej inicjatywy powstała przy teatrze szkoła 

kształcąca śpiewających i tańczących aktorów - Studio Wokalne. Funk

cjonuje ono do dziś ze znakomitym skutkiem. Większość solistów gdyń

skiej sceny to jego absolwenci, wielu z nich zasila inne sceny muzyc~e, 

niektórzy sprawdzają się w teatrach dramatycznych. 

Z każdym kolejnym sezonem zespół Teatru Muzycznego utwierdzał 

nowymi, interesującymi spektaklami swoją rangę artystyczną, zyskując 
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opm1ę najciekawszej sceny muzycznej w kraju. Danuta Baduszkowa 
chcąc rozwijać zespół marzyła o nowoczesnym, obszerny1.;--gmachu. Jej 
starania zostały uwieńczone sukcesem. Zapadły decyzje, w pracowni ar
chitekta inżyniera Daniela Olędzkiego powstały projekty. Zanh1 jednak 
nad morzem stanął nowy teatr, w dwadzieścia lat po pierwszej premie
rze Danuta Baduszkowa odeszła na zawsze po ciężkiej chorobie. 

W kilka miesięcy później, w grudniu 1979 premierą Cudu mniema
nego, czyli Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego otwarto 
nowy gmach teatru. Dyrekcję objął Andrzej Cybulski - jeden z orga
nizatorów kulturalnego ,życia Wybrzeża. Repertuar tego okresu był wy
nikiem poszukiwań współczesnych, nowych form i treści. Dosyć kon
sekwentnie skreślono operetkę jako g~tunek, odwrócono się od musicali 
„z _pogranicza", takich jak na przykład My Fair Lady. Zaproponowano 
nietypowy (często niosący duże ryzyko artystyczne) program, gdzie obok 
entuzjastycznie przyjętyoh Kolędy-nocki Brylla i Trzcióskiego w reży,;

serii Krzysztofa Bukowskiego, Białych nocy Dostojewskiego z muzyką 
Jerzego Maksymiuka - powstała Panna Tutli-Putli Witkacego krytko
wana za żenujący poziom artystyczny. ówczesne kierownictwo w poszu
kiwaniu '"nowej formuły przełamującej schematy sięgało do tematów z po
granicza publicystyki, często o wyraźnym charakterze politycznym. Obok 
wspomnianej Kolędy-nocki zrealizowano musical Wielki świat -Wiesława 
Górnickiego. Otwarto scenę dla eksperymentu - przygarnięto i dano 
inożliwości rozwoju Teatrowi Instrumentalnemu Ryszarda „Gwalberta" 
Miśka. 

Po dramatycznym okresie niepokoju początku lat osiemdziesiątych, 
który znalazł jaskrawe odbicie w stosunkach międzyludzkich zespołu, jak 
i w kształcie działań artystycznych nastąpił (na szczęście krótkotrwały) 
kryzys. Po odejściu Andrzeja Cybulskiego na około rok zabrakło kierow
nika artystycznego. Na wiosnę 1983 roku objął to stanowisko Jerzy Gru
za, deklarując kontynuację formuły teatru poszukiwa11, zdrowego eklek
tyzmu gatunkowego, tego co najlepsze z minionych okresów. 

· Decyzja znanego reżysera telewizyjnego o objęciu dyrekcji Teatru 
Muzycznego w Gdyni budziła początkowo zdziwienie. Wielu dziennikarzy 
zadawało w wywiadach pytanie o motywy. Odpowiedzi bywały różne: 
,,Przez wiele lat funkcjonowałem jako śrubka w machinie telewizyjnej, 
może zatęskniłem do tego, żeby się sprawdzić na swoim, czy coś -potra
fię poza _tą machiną. Tutaj, od września do czerwca, codziennie o 19.00 -
reżyser, dyrektor, administrator"; ,,Po wielu latach życia w molochu 
szukam śladu kameralności. Tutaj robię to co lubię"; ,,W jednym z od
cinków Czterdziestolatka jest scena, w której bohater serialu leży w 
szpitalu na zawał serca. Wówczas lekarz mówi: - «w pewnym wieku 
trzeba umrzeć, albo się zmienić». Po prostu po tylu latach w telewizji 
postanowiłem zmienić otoczenie, problemy, zająć się czymś innym". 

Jerzy Gruza miał ~ już wtedy ustaloną , markę i był kojarzony 
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z twórczością telewizyjno-rozrywkową. Słusznie, aczkolwiek · nie do 
końca. Zazwyczaj .rozrywka, szczególnie ta estradowa, bywa zalicza
na do „gorszego" gatun~u twórczości artystycznej, uważana za „łatwiz
nę" i „chałturę". Ale nazwisko Jerzego Gruzy w powszechnej świado
mości łączyło się~ z dwoma cyklami telewizyjnych widowisk estrado.:. 
wych - Poznajmy się i Małżeństwo doskonałe. Było to w początku lat 
sześćdziesiątych, ~iedy powstająca dopiero telewizja polska stała się po
letkiem eksperymentalnym młodych twórców. Niestety, wszystkie doko
nania tamtego okresu przeminęły bezpowrotnie, emitowane „na żywo ' 

bez możliwości rejestracji. W obu cyklach reżyserowanych przez Jerze
go Gruzę wzięły udział takie indywidualności, jak Bogumił Kobiela czy 
Jacek Fedorowicz. Cechą charakterystyczną była tu improwizacja, pm
wakowanie zaskakujących sytuacji, podglądanie rzeczywistości. Gruza 
udowodnił, _że zamiast karykatury, groteski, krzywego zwierciadła -
wystarczy pokazać „życie w zbliżeniu", bywa fo jesz,cze śmieszniejsze 

i bardziej zmuszające do refleksji, bo prawdziwe, nie retuszowane. W 
programach tych wykorzystano amerykański pomysł ukrytej kamery, 
rejestrującej zabawne sytuacje pisane przez samo życie. Tutaj również 
jak w całej twór,czości Jerzego Gruzy ujawniła się ogromna miłość do 
epizodów i postaci druga- i trzecioplanowych. Trzeba w tym miejscu za
znaczyć, że pomimo estradowej etykiety, żaden z tych programów nie 
otarł się o banał ani tandetę. Zarówno Poznajmy się, jak i Małżeństwo 
doskonale były programami nie pozbawionymi dobrego smaku i cieszyły 
się dużym powodzeniem. 

Nie mniejszą popularność zdobyły seriale telewizyjne Wojna domo
wa według powieści Marii Zientarowej i Czterdziestolatek (aż dwa
dzieścia jeden odcinków!). Znakomite pomysły reżyserskie, świetne dia
logi pisane wspólnie z Krzysztofem Teodorem Toeplitzem, niezapomnia
ne kreacje aktorskie Kazimierza Rudzkiego, Ireny Kwiatkowskiej, An
drzeja Szczepkowskiego, Aliny Janowskiej, Anny Seniuk, czy Wojcie
cha Pokory - stanowiły o sukcesie tych seriali. Sukces był mierzony 
popularnością, gdyż krytyka rzadko zajmowała się poziomem artystycz.:. 
nym tej twórczości, z góry przypisując ją do „gorszego" gatunku - roz
rywki, niemniej dostrzegano społeczne aspekty pokazywania codziennego 
życia przeciętnych Polaków w sposób satyryczny, z przymrużeniem oka 
pogodnie obnażający śmiesznostki i „wady narodowe". Wspólnie z KTT 
stworzył Gruza również filmy fabularne przeznaczone dla kin - Dzię
cioł i Motylem jestem. Do znanych pozycji filmowych należy także kon
trowersyjna adaptacja muzyczna powieści Lewisa Carolla Alicja w krai
nie czarów pod tytułem Alicja. 

Niedawno emitowany w telewizji cykl Antologii dramatu powszech
nego pozwolił natomiast przypomnieć publiczności dokonania Jerzego 
Gruzy na polu klasyki teatralnej. Był to chyba najbardziej znaczący nurt 
działalności telewizyjnej tego reżysera. Na przestrzeni trzydziestu lat 
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stworzył ponad sześćdziesiąt liczących się widowisk. Jan Paweł Gawlik 
pisał: 

statystycznie dorobek ten może wydawać się sk~omny, ale artystycznie bardzo 
jest znaczący. Wystarczy w każdym razie, by uc~ynić z Gruzy nie tyle klasyka, co 
jakby Witkacego telewizyjnego teatru. Twórcę nie w pełni docenianego przez współ
czesnych, ale następnym pokoleniom otwierającego całe obszary sztuki. 

W tym miejscu należy podkreślić ,t że -tych sześćdziesiąt z górą tytułów 
daje przekrój całej historii dramatu 'powszechnego, zaczynając od I Sofo
klesa, poprzez Szekspira, Moliera, Shawa, Diderota, Gogola, Osborne·a, 
Brechta, Strindberga, France'a, Wildera, Cocteau, Durrenmatta, Mer-
cera, J oyce'a, Mrożka i innych. · • ""' 

Do nieco lżejszego gatunku należy zaliczyć sztuki Gruzy zrealizo
wane na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Teatrzf:! Sen
sacji, mowa tu o popularnych „Kobrach". Niektóre z nich trudno było
by przypisać do mniej ambitnego repertuaru, choćby np. Portret Doria
na Graya Oscara Wilde'a. 

Dzięki głębokiej świadomości materii teatralnej z jednej strony i fil
mowej z drugiej, a ~ również dzięki specyficznej wrażliwości estetyczrn~j 
uniknął Gruza w teatrze telewizji zarówno „rejestracji spektaklu", jak 
i „nakręcania filmu", miał na względzie oryginalną spe-cyfikę nÓwego, 
dopiero rodzącego się gatunku - był jednym z jego twó'rców. · 

Krytyków i widzów zadziwiała różnorodność estetyczna ' tych przed
stawień. Od kameralności Sammy'ego Kena Hughesa, do monumental
ności Eryka XIV Strindberga (uznanego przez wielu krytyków za naj
ważniejsze osiągnięcie zarówno reżysera, jak i całego cyklu „poniedział
kowego teatru"). Jakże odmienna była żywiołowość · Romea i Julii Szeks
pira od powolnego sączenia akcji w Antygonie Sofoklesa, w której umow
ności kostiumów i dekoracji można z kolei przeciwstawić dosłowne osa
dzenie w realiach epoki scenografii Mieszczanina - szlachcicem Moliera. 

Jerzemu Gruzie - reżyserowi - telewizyjnemu przypadła w udziale 
możliwość współpracy z najznakomitszymi aktorami Polski powojennej. 
Wiedziony intuicją nie obawiał się obsadzać ich wbrew ich emplois. Dzię
ki odważnej wyobraźni pomógł swym udziałem reżyserskim stworzyć 

wielu aktorom zna~omite, niezapomniane kreacje. Radością napawa fakt, 
że większość tych przedstawień nadal istnieje - zarejestrowana " na 
taśmach magnetowidowych w archiwach polskiej telewizji. 

Obok całej działalności telewizyjnej Gruzy - do której należy rów
nież zaliczyć widowiska muzyczne, recitale (na przykład Piosenki Freda 
Buscalione w wykonaniu Wiesława Golasa), interesowała go estrada w 
dosłownym tego słowa znaczeniu. Z górą dwadzieścia razy reżyserował 
w sopockiej Operze Leśnej Międzynarodowy Festiwal Piosenki, a także 

koncerty w ramach festiwalu opolskiego. 

I otóż po blisko trzydziestoletniej współpracy z telewizją warszaw
ską, tak bardzo związany z warszawskim środowiskiem artystycznym 
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Jerzy Gruza przyjmuje pi·opozycję objqcia dyrekcji artystycznej mu
zycznego teatru na Wybrzeżu. To nie jest krótkotrwały wyjazd „na 
zdjęcia" w plener, to już związanie się na dobre z instytucją, którą w do
datku firmuje się swoim nazwiskiem. To już nie jest reżyseria spek.!: 
bklu, gdzie jako „wynajęty człowiek" jednorazowo dobiera sobie ze
spół i współrealizatorów. To stały zespół artystyczny, technika, admini
stracja, budynek, i sto tysięcy większych lub mniejszych spraw i proble
mów, za które przyjmuje się odpowiedzialność. Na pytanie dziennikarki 
0 powód podjęcia się tej odpowiedzialności odpowiedział: ,,Dążę do nie
ustannej niekompetencji. Mam nadzieję, że tu się to sprawdzi ... " Po kilku 
miesiącach od pieTWszej wyreżyserowanej przez siebie premiery - Mada
me Sans-Gene (według Wiktoryna Sardou, Antoni Marianowicz, Stefan 
Kisielewski) - Jerzy Gruza obejmuje stanowisko dyrektora naczelnego. 
Nominalnie jest to już w pełni jego teatr. Od dobrych już kilku lat, od 
czasu do czasu grożąc odejściem, oddał się pracy w dużej części polega
jącej na tworzeniu inscenizacji, ale również na szarpaniu się z trudnoś
ciami formalnymi, technicznymi i organizacyjnymi, na pisaniu i tłuma
czeniu sztuk muzycznych, na poszukiwaniu nowego, ciekawego repertua
ru, na ·promocji teatru w krnju i za granicą, na wychowywaniu młodego 
pokolenia aktorów i organizatorów pracy teatralnej. 

Można z całą ~dpowiedzialnością stwierdzić, że udało mu się stwo
rzyć własny teatr o indywidualnym charakterze, zachowując to, co uznał 
za najlepsze z przeszłych dokonań tej sceny. 

Pierwszą sztuką wystawioną na gdyńskiej scenie, wspomnianą Ma
dame Sans-Gene, zdobył Gruza publiczność i krytykę. Wdzięczna hi
storyjka o Napoleonie Bonaparte i praczce Katarzynie, oprawiona w 
efektowne kostiumy i dekoracje Marka Lewandowskiego, którego reży
ser jeszcze wielokrotnie bqdzie zapraszał do współpracy, zdobyła dobrą 
prasę. W tym miejscu należy nadmienić, że autor komedii Antoni Ma
rianowicz - satyryk, librecista i tłumacz, współpracował niemal od po
czątku istnienia gdyńskiego teatru najpierw z Danutą Baduszkową, a po
tem z dyrektorem Gruzą, dostarczając wspaniałych musicali. Jego głów
ną zasługą było sprowadzanie na polską (najczęściej gdyńską) scen<~ 
Przekładów sztuk zupełnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
nieznanego gatunku, który zrodził się w Ameryce - musicalu. Dziqki 
translatorskiej działalności Antoniego 1farianowicza gdyriski Teatr Mu
zyczny nigdy nie stał się operetką wystawiającą jedynie klasyczny i „za
kurzony" repertuar. Największym chyba wspólnym sukcesem Maria
~owicza, Gruzy i gdyńskiego zespołu była inscenizacja musicalu Steina 
1 Bocka Skrzypek na dachu (1984) - jak określiła to krytyka - naj
większego bodaj osiągnięcia polskiej sceny muzycznej. 

. W chwili objęcia przez Jerzego Gruzę dyrekcji teatr praktycznie 
ni_e posiadał żadnego repertuaru. Pierwszym poważnym zadaniem było 
Więc wypełnienie afisza tytułami. Już pod koniec sierpnia 1983 powsb-

IO - Gdański Hocznik Kulturulny 13 
145 



ją Fachowcy, widowisko w rodzaju kabaretu muzycznego. W listopa
dzie ~erichola Offenbacha - rz;dko ostatnio grywana operetka klasycz
na. Jerzy Gruza reżyseruje ją w zupełnie nowej konwencji, jest to dobry 
przykł~d nowators½iego spojrzenia na operetkę przy zachovTaniu tra-
dycyjnych środków. Podobną Pericholę w trzy lata później przygotuje 
Gruza na scenie Stadt Theater w Oberhausen w RFN, osiągając duży 
sukces. N a przełomie 1983 i 84: roku zaprasza do współpracy Ryszarda 
Peryta; powierzając mu- reżyserię kantaty Widma Stanisława Moniuszk i 
wAedług Dziadów r.1:icki~wicza. Trzeba przyznać, że było to ryzykowne 
posunięcie,· gdyż po-iwstwa łe w poprzednim stuleciu Widrna nigdy ,nie cd
niosły sukcesu inscenizacyjneg8. A jednc1.k gdyńskn realizncj1 t.:potk2b 
się z uznaniem. Jego mi2rą są wszystkie głóvme nagrody uzyskane na 
Ogólncpols~ich Konfront2cjc:ch Teatralnych w 1UB4 roku w Opolu. 

Od początku „rusza" działalność sceny kameralnej, która ma być 
miejscem ambitnych, w pewnym sensie._ eksperymentalnych działa11 te
stralnych. Andrzej Strzelecki (pćźniejsizy twórca słynnego Złego w
chowania w PWST) reżyseruje Clownów, Andrzej Pieczyński przygoto
wuje monodram Jana Piśty Disco-story, Urszula i Henryk Bistowie -
spektakl dyplomowy adeptów Studia Wokalno-Aktorskiego The „ Fanta
stics według Rostanda. Ar:drzej Pieczyński debiutuje tu jako reżys2r 
sztuką muzyczną Rychtera i Kofty Kompot. Jerzy Afanasjew pokazuje 
swój Kabaret Uteracki. W listopadzie 198G roku australijski reżyser i p2-
dagog Pierre Cunliffe wystawia w angielsko-polskiej wersji językow~j 
Oedipusa Seneki w adaptacji Teda Hughesa. W spektaklu bierze udział 
znakomita australijska aktorka Tanya „ Gerstle. W 1987 roku na ~cenie 
kameralnej pojawia się sztuka dramatyczna Davida Mercera - przed
stawiciela pokolenia „młodych-gnievmych" w Anglii -- pod tytułe:n 
Mordujemy Vivaldiego. W kill<:a miesięcy później chwalony jako

1 

śmiała 
decyzja repertuarowa Wieczór z Offenbachem, czyli dwie jednoaktówki 
sbnowiące korzenie gatunku ... operetki. Konifc sezonu 1987 - to pre
miera Dyrektora teatru Mozarta - typowej opery komicznej (znako
mite ćwiczenie wokalne w klasycznym repertuarze dla' aktorów ... przy
wykłych iuż do musicalu.). Na scenie kameralnej gdyńskiego Teatru l\Jlu
zycznego "występował przez lat kilka proponujący nowę formę :,pa{ito
mimy muzycznej'' Teatr Instrumenblny Rysz::1.rda „Gwalberta'' Miśka . 
Teatr ten, przeżywający wówczas swój rozkwit, angażował muzyków 
o zainteresowaniach jazzowo-eksperymentalnych. W ciągu ' trzech lat po
wstały trzy premiery: Proces według Kafki, 'Taniec lokator~ i Wejście 
gladiatorów. 

) 

Niestety, z powodów ekonomicznych mała scena przeżywa obecnie 
regres. Lilcząca około stu miejsc widov,-nia nie jest w stanie p9kryć ko
sztów spe'c<.ta:du, jeżeli jest to sztuka większa obsudowo od monodramu, 
gdy \vymag 2 kosii~1m[;\V i dcl~crrc,Ji. Spo\v:_lz 1 siq wciąż jcdy:nie Brel, 
czyli p~osen.ki .facque~;a Brela, wyst2.wlo,ne prawie bez scenografii. 

I • - • \. 
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. Ju:Lna przykładzie repertuaru sceny kameralnej widać, że zasadą 

Jtst tutaj różnorodno:ć,i.~ g;tunkowa, a repertuar dużej sceny pokazuje 

wyraźnie, że właśnie eklektyzm pod hasłem szerokiej propozycji dla wi

dzów o różnych gust:Jch je:t formułą tego teatru. 

Z 5wej definicji teatr muzyczny jest skazany na dwojaki rodzaj re

?ertuaru: operetkę jak wiadomo pochodzenia francusko-austriackiego 

1 musical - gatunek o korzeniach ameryk:n1skich. Rodzimej twórczości 

w tej clziedzin.ie pn.wie nie m.::, a jeśli pojawia siq, to ma raczej epi

goński charakter. Jerzy Gruza wspólnie ze Stefanem Friedmanem i kom

pozytorem Arndrzejem Korzyński:n podjęli w 1984 roku próbę stworze

nia, jak to później nazwala prasa, ,,polskiej drogi do musicalu", sztuki 

muzycznej, mieszczącej się w gatunkowych ramach musicalu, o charak

terze satyrycznym, lecz rodzimych, bliskich polskiemu widzowi treściach. 

W Drugini wcjfriu smoka, c:zyli Franku Kirrwno story pobrzmiewają cch::1 

poprzednich, telewizyjnych dokonań Gruzy, szczególnie w sposobie
1 

przedstawienia świata. To właściwie nie jest krzywe zwierciadło, 'a ra.:

c, ej - używając języka filmowego - pokazyv,ranie w dużym zbliżeniu 

PJ.nującej mody i śmiesznostek subkultury młodzicżov,-ej, częE:to bezkry

tycznie akceptującej obce wzorce. Drugie wejście smoka doczekało w 

fr1gu czterech lat 150 przedstaw.ień rna gdyńskiej scenie, jak również nd 

wielu innych sceno.eh, np. w warszawskiej sali Kongresowej, w kralww

skim Teatrze im. Słowpckiego, v.rreszcie w Leningradzie, gdzie pomimo 

bariery językowej było czytelne i rozśmieszało p~bliczność. Kontynuacją 

tego gatunku był następny musical-kabaret napisany przez tę samą spół

kę: Gruza, Friedman, Korzy'ński - Czarna dziura, czyli gwiezdne love 

story, również reżyserowany przez Jerzego Gruzę. P~dobnie jal/·Drugie 

wejście smoka strona muzyczna spektaklu oparta była na elektronicz

nych nagraniach kompozytora, a treść mieściła się w rodzaju parodii 

g-: tunku science-fiction i horroru. Przy krytykowanej wtórności spek

tnklu wobec poprzednika, podkreślano także jego mocne strony: bogac

two inscenizacyjne, dobre wykonanie, niezłą dramaturgię. Należy tu do

dać, że Jerzy Gruza wiclokrolnie w S\vych wypowiedziach twierdził, iż 

n1J,vażniejszą rzeczą w teatrze (i nie tylko) jest profesjonalizm, którego 

n:e można odmówić obu '\\iy~,ej wymienionym pozycjom, szc.zególnie w 

aspekcie realizacji (opracowanie muzyczne, scenografia, choreografia 

i przede wszystkim reżyseria). 

Sezon teatralny 1984/85 był bardzo znaczący dla Teatru Muzyczne

go w Gdyni. Rozpoczęła go premiera bodaj najważniejsza, rzutująca na 

późniejsze losy tej sceny. W listopadzie 1984 zrealizowano tu jeden 

z najgłośniejs7.ych musicali z Broadwayu, evergreen świGcący triumfy 

2rtystyc ·1-:e i ka::;O\ve przez kilkar:a::cic lat bez przerwy - Skrzypka nei 

dachu (Fiddler on lhe RoofJ l1cc1t0, Stc~ina i Harnicka - w przekładzie 

A_1tc niego 1,! · r, no\vicz:1 1 rc~7scrrii J :rzego Gruzy. Fcnornen tego spek

taklu tkwi w superpr(Jfesjonalnie napisanej adaptacji opowiadania kła-
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syka iiteratury żydowskiej - Szoiema Alejchema jak i muzyce, która 
wykorzystując oryginalne motywy żydowskiego folkloru, ma charakter 
wpadają~ych w ucho hitów, ale zachowuje szlachetność brzmienia. Suk
ces gdyńskiej sceny nie polegał na samym fakcie wystawienia tej Jztu
ki. Była to bowiem trzecia z kolei premiera w Polsce, w kilka zaledwie 
miesięcy po teatrach z Łodzi i Poznania. A jednak ta inscenizacja stała 
się legendą inuzycznej sceny w powojennej Polsce. Tajemnica sukcesu 
tkwiła przede wszystkim w intuicji reżysera dotyczącej sposobu przed
stawienia dzieł~, jak i wyboru współrealizatorów, znających znakomi
cie realia kultur~we i folklor żydowski. Jan Szurmiej - aktor, choreo
graf i reżyser związ„any z Teatrem Żydowskim, opracowd choreografię 
wspaniałych tańców w scenach zbiorowych, jak również taniec z butel
ka1:1i, którego ukł,ad jest często określany jako w pełni dorównujący lub 
przewyższający wersję słynnego Jerome Robbinsa. Wiesław Olko i Krzy
sztof Baumiller zaprojektowali dekoracje, a Irena Biegańska - kostiu
my. Wszystko- jest wierne realiom aż do najdrobniejszego szczegółu. 
Scena jest surowa, bez zbędnej ornamentyki, utrzymana w kolorycie 
czerni, bieli i szarości. Wspólne kierownictwo muzyczne znakomitego 
Zygmunta Rycherta i Leopolda Kozłowskiego, który dbał o zachowanie 
typowego brzmienia muzyki żydowskiej, dało świetne efekty. Wreszcie 
reżyseria - pełna błyskotliwych pomysłów i rozmachu inscenizacyjne
go, jest bodaj najsilniejszą stroną spektaklu. Trudno analizować tu całe 
przedstawienie, ale należy zwrócić uwagę na osobliwą poetykę, wymowę 
filozoficzną, tragizm i humor w przedstawieniu losów Tewiego Mlecza
rza z Anatewki, które uosabiają jakby historię całego narodu żydowskie
go, religii i diaspoiry. W roli tytułowej wystąpił znany aktor Teatru Ży
dowskiego Juliusz Berger. Jerzy Gruza „postawił" w wyborze odtwórcy 
tej roli na aspekt sztuki dramatycznej, czyli na aktorstwo. Berger nie 
jest śpiewakiem - pomimo to bezbłędnie wykonuje partie wokalne -
po raz. pierwszy w życiu biorąc udział w musicalu. 

W tym miejscu został porus.zony ogromnie ważny problem - pro
blem aktorstwa i śpiewania w teatrze muzycznym. Polskie sceny bory
kają się tu z wielkimi trudnościami. Niewielu jest bowiem aktorów 
śpiewających i tańczących, których zawodowstwo pozwalałoby bez obaw 
przystępować do realizacji typowego musicalu. Teatr Muzyczny w Gdy
ni rozwiązał częściowo ten problem dzięki powołaniu ponad dwadzieścia 
lat temu szkoły kształcącej takich aktorów - mowa tu o Studio Wo
kalno-Aktorskim, które obecnie nosi imię swej założycielki - Da
nuty Baduszkowej. Rokrocznie przybywają . więc nowi soliści, a ~ adepci 
studia są w ramach programu nauczania angażowani ·do zespołu wokal
nego, czyli chóru teatralnego. Stąd na gdyńskiej scenie młody, roztań
czony, rozśpiewany zespół przedstawiający jedną z najistotniejszych 
kreacji - rolę zbiorową, tak czqsto nagradzaną, chwaloną przez widzów 
i prasę. Jerzy Gruza jako inscenizator ma wyczucie dużych scen zbio-
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rowych, wspaniale kieruje na scenie tym „ tłumem", często prowadzi 
akcję w kilku planach. ł Czasem nie bardzo można rozgraniczyć, który 
z nich jest pierwszym. W duże grupy reżyser lubi wplatać postaci epi
zodyczne. Jest cz~sto nazywany „mistrzem zbiorówek". 

Sukces, jaki odniósł Skrzypek na dachu miał swoje następstwa. 
Teatr zyskał markę, miano najlepszej srnny muzycznej w kraju. Zespół 
nabrał pewności siebie i już absolutnie zaufał reżyserowi. Ale „po
przeczka" została podniesiona. Od tej pory zarówno zespół, jak i pu
bliczność oczekiwały jeszcze większego sukcesu, stawiając coraz większe 
wymagania. Zwykły sukces - realizacja dobrego, profesjonalnego, rze
te1lnego· spektaklu już przestał satysfakcjonować. Oczekiwano super-hitu. 
N a takie ~ydarzenie przyszło czekać dwa i pół roku. A stało się nim 
przedstawienie Jesus Christ Superstar - rock-opera Andrewa Lloyda 
Webbera i Time Rice'a, również w reżyserii Jerzego Gruzy, spektakl 
owiany legendą i skandalem związanym z bezsensownym sporem o pra
wo wystawienia tej sztuki w Polsce. 

Zanim jednak J esus Christ Superstar trafił na scenę, miały na niej 
miejsce inne znaczące premiery, niekoniecznie musicali. Straussiada -
widowisko baletowe, które powstało pod kierunkiem Bożeny Kociołkow
skiej - miało dać szansę wyjścia na pierwszy plan i zagrania głównej 
roli zespołowi baletowemu teatru. W typowym repertuarze gdyńskiej 
sceny tancerze odgrywają najczęściej role zbiorowe z nielicznymi po
pisami solowymi. Huśtawka Cy Colemana to muzyczna wersja Dwojga 
na huśtawce - znanej sztuki Williama Gibbsona. Reżyserował ten mu.:. 
sical Wojciech Kępczyński. Sztuka nie odniosła wielkiego sukcesu, acz
kolwiek miała niezłą prasę i widownię. Mocną jej stroną była świetna 
choreografia i sceny zbiorowe, jak i wykonanie dobrych piosenek, słab
sze zaś były dialogi z uwagi na ułomność tekstu, źle przetłumaczonego 
i płytko zaadaptowanego. 

Po trzech latach od Pericholi, w marcu 1986 roku znowu wysta
wiono klasyczną operetkę - tym razem słynną Księżniczkę czardasza 
Imre Kalmana, w reżyserii niemieckiego reżysera Fritzdietera Gerhardsa 
ze Stadt Theater w Oberhausen. Zespół gdyńskiego teatru przyzwycza
jony do konwencji musicalu niechętnie zaakceptował tę pozycję. Pomi
mo pewnych mankamentów przedstawienie jednak bardzo podoba się 
publiczności i należy do typowo komercyjnego repertuaru, gdyż w prze
ciwieństwie do Pericholi Gruzy trudno tu mówić o jakimkolwiek nowa
torstwie czy głębszych walorach artystycznych. 

Jedna z najsłynniejszych przedstawic.ielek klasyki mus~calowej -
My Fair Lady z muzyką Frederica Loewe i librettem Alana Jay Lerne
ra według Pigmaliona G.B. Shawa w reżyserii Jerzego Gruzy otworzyła 
następny sezon 1986/87. Wspaniała inscenizacja tej zabawnej historyjki 
opartej na motywie Kopciuszka i księcia zachwyciła krytyków i widzów 
scenografią Marka Lewandowskiego i muzyką opracowaną przez Wie-
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sława Suchoplesa (kierownika muzycznego teGtru). Jest to do dziś nie-; 
wątpliwie jedna z najważniejszych pozycji na gdyńskiej scenie. To ju~ 
druga inscenizacja tego musicalu w gdyńskim teatrze. Pierwsza miała 
miejsce w grudniu 1965 roku w reżyserii Stanisława Kwaskowskego. 

W grudniu 1986 roku Jerzy Gruza podjął się niełatwego zadania na
dania teatralnego kształtu riiezapomnianemu Kabaretowi Starsz~11cli Pi
nów z tekstami Jeremiego Przybory i muzyką nieżyj::1cego już Jerzego 
Wasowskiego. W świndomości \Vielu vvidzów tkwił jeszcze pie'rwowzor 
telewizyjz:iy widowiska z kreacjami aktorskimi Ireny Kwiatkowskiej, 
Mieczysława Czechowicza, Kaliny Jędrusik, vVieslawa Michnikowskiego, 
Wiesława Golasa i innych. Gruza wierzył jedn1k, że zńakcmity tekst 
pełen specyficznego, intelektualner,o humoru i muzyka Wasowskiego są 
na tyle silne, że obronią się w nowej niej2ko formie. Spektakl był ~trz:,: -
many na dobrym pozio~1ie artystycznym, ale powodzenie u publicznojci 
nie było współmierne z dobrymi recenzjami i jego faktycznymi vrnlo
rami. W końcu sezonu W esolc jest życie staruszka czyli Kabaret Star: 
szych Panów zszedł ze sceny. 

Od 1984 roku, od spektaklu dyplomovvcgo adeptów Studia Wokalno
-Aktorskiego Lato Muminków według Tove Jansson w reżyserii Kuby 
Zaklukiewicza (przedstawienie to vieszło do regula1·nego repertuaru tea
tru) nie było sztuki przeznaczonej dlH publiczności dziecięce( I oto w 
marcu 1987 · pojawia się Książę Punka, światowa prapremiera music:ilu 
angiels~<iego pisarza Rich1:rda Collins1 z muzyką norweskiego kompo
zytora · polskiego poch0dzenia - Kazimierza Ożgi. Libretto przełożył 

Jerzy Gruza, piosenki - Mirosław Bednarek. Gruza dobiera zcspćł reo.
lizator6w: scenografia - ł.,ucja i Bruno Sobczakmvie, związani od daw
na z tą scc1ą, chorcogrr fia - Jerzy Sidorow:cz (znakomity tancerz, cho
reograf i pedagog, z którym Gruza zrealizuje n[ts1ępnie Jesus Christ 
Superstar), kierownictwo muzyczne - Hyszard ł ... ada (młody m,uzyk, 
asystent kierownikrt muzycznego tc1tru). Ogromnym problemem staje 
się brak partytury i innych zapisanych materirJów muzyfznych. Ob.
zało się, że po śmierci kompozytora w 1082 roku w Oslo zagirn~la ta 
ostatnia w jego życiu partyturn, pis3na już p8dczas ciqżkiej choroby V' 

szpitalu. Znchowała się jedynie kaseta z n:)_grcmien. Ryszard Lrtda wraz 
z drugim młodym muzykie;n - Krzysztofem Bakł odtworzyli cdość mJ
teriału muzycznego i zaaranż0wali go. Spckta kl był udany, szczególnie 
zaś podobała się kreacja Andrzeja Pieczyńskiego jako premier1 Hdrn. 
Widowisko zachwycało barwną, błyszczącą świ::itłami scenografi1. 

Największym wydarzeniem od czasu Skrzypka nri cfodw oka~a.ła 

się realizacja rock-opery Andrewa Lloyda Webbera i Tima Rice'a J
11
esus 

Christ Superstar oparta na ewangelicznej historii ostatnich siedmiu dni 
życia Jezusa Chrystusa. Nienowa to sztuka, ho powstała w 1970 rolni 
w Anglii, skąd dosyć szybko przer.iesiono ją na I1rm1dway, gdzie do cb:iś 

święci triumfy. 

150 



Nie trzeba się roz·wodzić nad foktem, jak ryzykownym' i trudnym 
posunięciem jest wystawienie w Polsce właśnie tej rock-opery w nowo
czesnej, rockowej formie muzycznej, z librettem operującym młodzieżo
wym slangiem. Wojciech Młynarski - tłumacz siarał sic; zacho~ać kli-. 
m2.t oryginału, do~wnując nieznacznych retuszy. ·worlo zwrócić uwagę na 
fakt, że sztuka ta powstała w kraju protestanckim gdzie wpełnie ina
czej funkcjonuje postać Marii Panny czy Marii Magdaleny. Dla polskiego 
widza może wydawać się szokujący brak postaci matki Chrystusa w ca
łej sztuce. Głównym bohaterem jest tu \Vbrew pozorom nie" Chrystus, 
lecz Judasz, postać i:v.rictnie narysO\vana przez autoróv.r i pełna tr2gizmu. 
Jerzy Gruza spróbował się zmierzyć z tym utwore~ tak jak malarz, któ
ry przed m.malowaniem obrazu wykonuje sz,ereg szkiców. Gdyńska ren
lizacja rock-opery w zaledwie zaznaczonych dekoracjach stanowi jedy~ 
nie próbę podejścia do tematu, niezupełnie sko/iczoną. Każdy spektakl 
jest rcdwjem próby generalnej, redizatorzy wciąż wprowadzajł zmiany 
i poprawki. Oszczędność i ubóstwo dekoracji niosą w sobie pewną szla
chetność wyrazu. Pokazanie poszczególnych postaci w różnych konwen
cjach jest zabiegiem zamierzonym i celowym. Tak ""oto Judasza gra A~~ 
drzej Pieczyński w sposób typowo dramatyczny, ważny jest każdy gest, 
mimika. Marek Piekarczyk - wokalista rockowy; debiutant - na scenie 
teatralnej „wygrywa" · rolę Jezus3 wokalnie, posługując się wspaniałym 
głosem, w konwencji rockowo-heavy metalowej. Piłat w wykona11iu Mar
ka Rajskiego utrzym1ny jest w konwencji patetyczno-0perowej. Za~~ka
kują w tej sztuce, podobnie jak w innych reolizacj3ch pomysły reży
serskie. Spektakl podzielono na poszczególne sceny, zapowiadając je ty
tułnmi wyświetlanymi na horyzoncie. Kompozycja obrazu sceny.. przy
pomina ilustracje z katechizmu, jest w tym głęboka v1ymmva i sym-
bolika. 

Walor muzyczny spektaklu jest niezaprzeczalny - kierownictwo 
muzyczne objął w nim Stv.nisllw KróEkowski, znany, doświadczony 

i utalentownny chórmistrz .. Autorem układów choreograficznych był Je
rzy Sidorowicz. I znowu tak cze;sto spotykany w sztukach Gruzy ogrom
ny, ta11czący i śpiewający zespół wo1::alny - jedna z silniejszych stron 
teatru. Rcck-opera w reżyserii Jerzego Gruzy stała się wydarzeniem na 
skalę cdego kraju. Zaczęli .siG nią i:ntcresovvać 2genci zagraniczni i tak 
oto z sukcesem wystqpio:r.o w Teatrze Muzycznej Komedii w Leningra
dzie i co jest niezwykle ciekawe - w Ka!lD.dzie i StHnach Zjedr.oczo
nych. 

Najbliższe plany również wiążą się z musicalami-hitami, które jak 
historia pokazała są pozycjami „pewnymi" z artystycznego i kasowego 
Punktu widzenia. W dzisiejszych, jakże trudnych czasach odpowiedzial
ność finansowo-artystyczna dyrektora teatru staje się coraz większa i co
raz trudniej podjąć decyzje dotyczice wyboru nowych tytułów. Dziś nie 
Wobo si~ pomylić. Koszt premiery na gdyńskiej dużej sceny waha się 
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w granicach kilkunastu milionów złotych, z których trzeba się skrupu
latnie wyliczyć przed mecenasem i publicznością. Budżet jest na tyle 
okrojony i tak bardzo ostatnio zmieniły się proporcje teatralnych wy
datków, że po pokryciu stałych kosztów związanych choćby z podatka
mi, utrzymaniem budynków, pensjami pracowników - niewiele pozo
staje na działalność artystyczną. Teatr muzyczny nie jest tani - za
trudnia niewspółmiernie do teatru dramatycznego duży zespół arty
styczny (balet, orkiestra, chór, nie licząc solistów), a w związku z tym 
obszerny dział techniczny. Duża scena wymaga dużej dekoracji i dużego 
zespołu. O tych wszystkich problemach naczelny dyrektor Jerzy Gruza 
musiał się dowiedzieć bardzo szybko. Borykanie się z trudnościami finan
sowo-organizacyjno-administracyjnymi pochłania wiele czasu i jest ciem
ną stroną kierowania taką instytucją. Tę jaśniejszą stanowi możliwość 
wywierania poprzez kształtowanie charakteru zespołu, dobór realizato
rów, wreszcie wybór repertuaru indywidualnego wpływu na oblicze 
teatru. 

Jerzy Gruza programowo niejako zakładał zdrowy eklektyzm ga
tunkowy gdyńskiej sceny, stąd obok starych, ,,sprawdzonych" pozycji -
poszukiwanie nowych form i środków wyrazu. Skonwencjonalizowaną 

w swojej formie operetkę, poruszającą ograniczony zestaw tematów waż
nych sto lat temu, jak również wywodzący się z Ameryki musical, zwią
zany z innym kręgiem kulturowym można przedstawić na scenie, ope
rując takimi środkami, aby gatunki te mogły nas zainteresować, aby 
stały się uniwersalne. Tezę tę udowodnił Jerzy Gruza w ciągu · pięciu 
la1t swojego kierowania gdyńskim Teatrem Muzycznym. Nie zrezygnował 
również z poszukiwania nowych form, nawet z pogranicza publicystyki. 
Tworzy swój teatr nie zapominając ani przez chwilę o widzu, dla którego 
„robi" ten teatr. Przedstawienia, często oparte na solidnej klasyce, ale 
nowatorstwo zrealizowane, zaskakujqce pomysłami inscenizacyjnymi, peł
ne humoru, ale i zadumy - oto teatr Jerzego Gruzy. 



Bożena Chylewska 

KAZIMIERZ ŁASTAWIECKI I JEGO TEATR 

Po ukończeniu studiów na Wydziale Aktorskim w krakowskiej 
PWST (1956) Kazimierz Łastawiecki pracował jako asystent prof. M. 
Kotlarczyka (prowadził w roku 1956/57 zajęcia z dykcji i fonetyki). Mi
mo tego, iż asystentura w PWST dawała mu wiele satysfakcji, pragnął 
zrealizować w praktyce umiejętności, które wyniósł ze studiów. W 
1957 roku znalazł się w Poznaniu, by na okres czterech lat związać się 
ze scenami Teatru Polskiego i Teatru N owego. 

W tym samym czasie włączył siG w życie teatralne studentów. Peł
nemu pasji twórczej absolwentowi PWST odpowiadała poetyka te3.tru 
studenckiego, który koncentrował się na literaturze bogatej intelektual:
nie, inspirującej wizje plastyczne spektakli, shvarzającej możliwości po
szukiwań formalnych. Taki model teatru prezentował m.in. Teatr Trój
kątnej Sceny, z którym z~iązał si ę ł..,astawiecki. Teatr ten p~wstał w 
1959 roku przy klubie „Od Nowa'' z inicjatywy poznańskiego animatora 
ruchu kulturalnego Stefana Mroczkowskiego. Członkowie zespołu (Ste
fan Mroczkowski, Bohdan Adamczak, Adam Kochanowski, Jerzy Milian, 
Juliusz Boss-Gosławski i Kazimierz Łastawiecki) będący absolwentami 
wyższych uczelni mieli już skrystalizowane osobowości twórcze. 

Działalność Teatru Trójkątnej Sceny zainaugurował poetycki spek
takl oparty na tekstach Obłoku w spodniach i fragmentach Fletu krę
gosłupa Włodzimierza Majakowskiego. Premiera będąca owocem reży
serskiej współpracy Mroczkowskiego i Łastawieckiego stała siQ wielkim 
Wydarzeniem: 

Znakomite aktorstwo Łastawieckiego, precyzyjna reżyseria Mroczkowskiego, a prze
de Wszystkim scenografia Gosławskiego - oto trzy główne atuty spektaklu. Było 
to jedno z najpiękniejszych widowisk jakie widziałem1 • 

Przedstawienie rozbudzało wyobraźnię widza znakomjtym połącze.: 
niem różnych elementów (słowo, plastyka, światło, muzyka, przestrzeń 
sceniczna). Poprzez wyeliminowanie ze sceny prosto pojętej zdarzenio-

1 M. Grześczak, Poznańskie teatry stuclenckie [w zbiorze} Teatry studenckie 
w Polsce. Warszawa 1968, s. 248. 
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waści inscenizatorzy uzyskali niezwykłą ~krótowo-symboliczną 2sencjE; 
poezji Majakowskiego. Na Ogólnopolskim Festiwalu Kulturalnym w Kra
kowie (maj 1959) sp2!kt::lkl zdobył jedm~ z czcłowych nagród. 

Na początku 1910 roku K. Łastawi2cki podjął się przy współpr2cy 
ze Stanisławem l\frowi11skim - malarzem i satyrykiem, scenicznej reali
zacji Monachomachii Ignacego K.rasickiego. W przedstav;ieniu tym 
oprócz lHonachomąchii wykorzyst- no ró,~.-njP-ż fraszki RejR i Koch:mow
skiego. Posługując się tekstami staropolskimi reżyser zobrazował różne 
przejawy życia obyczajowego, E!połecznego i politycznego Polski lat sz~ść
dziesiątych, c1 tym samym zwrócił U\.yagę na niezmienne cechy narodu. 
Na Festiwalu Kultury Studentów Ziem Z8.chcdnich we Wrocławiu (m1j 
1960) przedstawienie otrzymBło II nu.grodę w dziedzinie teatrów saty
rycznych. Nci tym spektaklu kończy się historia Teatru Trójkątnej Sce
ny, ale późniejsze podobne próby innych zespołów wiele zawdzięcwją 
właśnie spektaklom poznańskim. Kiedy K. Lastav.riecki przeniósł się do 
Gdańska, wykorzystał w zc.1łożonym przez siebie te3.trzyku „Uwc1ga 61" 
wiele pomysłów pozn8ńskich2 . 

W czasie kiedy przybył do Trójmiasta (listop~d 1960), oórndkie~ 
programującym artystyczny ruch młodych był Klub Studentów Wy
brzeża „Zak". Tu właśnie w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury 
Studentów w 1961 mlrn vvystą.pił z poetyckim spektaklem Wołanie do 
Mungu nikomu nieznany teatrzyk ,,Uv.ragn nl" prowadzony przez K. ł.,a
stawieckiego. z~ tworzywo literacki~ przedstawienia posłużyły teksty 
związane z autentycznym folklorem Afryki, prop1guj'.1ce ideq u.rityko
lonialną. Reżyser shvc:-zył niezwykle plastyczn0 i pełnc1 wewnqtnnej 
ekspresji wizję teatralną, za ktć·rą przyz113.no spck.bklowi ho11orową na
grodę festiwalu - ,.Czerwoną Różę", wyróżnienie za sce-nogn.fiq i in
scenizację. 

Nazwa teatru „Uw::iga 61" stancwih o obliczu nrtys'iycznym zespo
łu, dla którego materiałem twórczych poszukiwań była szeroko ro:7:umia
na teraźniejszość. Wynikic~ owej orientacji oka2c1ły się kolejr.c rec11i- ~ 
zacje sceniczne: Portret ludobójcy, Listy z u:ię:2'iP11- orn Nikita Hfom~
szow. Pierwsza z wymienionych sztuk to sceniczna adapt::icja w~pnmYJie11 
byłego zbrodniarza hitlerowskiego A. Eichmmma. Sccm1riu':~Z n2pisn.! Ln
stawiecki w oparciu o wspomnienia drukow,me w tygodnikach „Polity
ka" i „Prawo i Życie". W tym wstrząsajqcym rejestrze zbrodni suche 
fakty beznamiętnie podawane przez cynicznego ludohójcę „m0wiły same 
za siebie". Kontynu:lcją nurtu publi~ystycznego były Listy z więziefi, 
w ktćrym to przcdst.:v.vieniu reż;:::er od:.łonił prywatne życie skawnych 
na śmierć rewolucjor:ist~,w. Posługuj'.lr. się ciekawą formą przekazE -
listem, zaprezentował p::-,:cjmującą wizje: oczekiwania na śmierć. 

Założeniem teatru „U 1::agq 61" była programow3, jednorcczna ak-

2 Ibidem, s. 248. 
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tu Jność. Po roku 1961 teatr o tej mzwie przestał istnieć. Osb.tni „stu

dencki" spektakl ł.,astawieckiego to Nikita Dłamaszow wg opowiadań 

Isaaka Babla zrealizowany w Teatrze Rozmów. Zamierzeniem reżyser

skim było tu skonfrontowanie bablowskiej wizji rewolucji ze świado

mośch polskiej klasy robotniczej. Sztuka wywołała liczne kontrowersje. 

Po kilku przeds,ts.\vie,niach wkroczyła C(Gzura i Nikit<; zdjęto z afisza. 

K. Łastawiecki łączył działalność na scenie studenckiej z pracą akto

ra w Teatrze ,,\\lybrzeże". Doświ:::dczenia zdobyte w ruchu studenckim 

skrystalizowały jego twórczą osobowość. 

W marcu 1963 roku Łastawiecki założył przy Gda11skir11 Towarzy

st.i.vic Przyjc1ciół Sztuki Te:,tr przy Stoli1:u3
• Jego idea zasadzab się na 

prezentowaniu publiczności najnowszych osiągnięć dramaturgii polskiej 

i obcej, sztuk nie wystawianych wcześniej na scenach trójmiejskich tea

trów zavvodowych. ł...astawiecki jako inscenizator zredukował do mini

rnum teatralne środki wyrazu, pozostawiając jedynie słowo. Niekonwen

cjonalną formę tych przedstawień tworzyli aktorzy usytuowani w su

ff,WeJ przestrzeni rcenicznej, poz.bawicnej !:'Ccnografii, muzy.ki, rekwi

zytów itp. Ruch sceniczny ograniczał się praktycznie do gestów siedzą

cych na krzesłach aktorów. Taka koncepcja widowiska wiązała się z bra

kietL1 w nim sytuacji scenicznych, które wstąpić mcgły jedynie słowo, 

mimika, czasem gest. Aktorzy poprzez odczytywanie tekstów odautor

skich sami informows.li publiczno.tć o r:1ie;js·cu i czBsie akcji oraz o in

nych okolicznościach z nią związanych. W równie specyficznej formie 

przebiegały przygotowania do premiery. Koncepcja przedstawienia ro

dziła się podczas prób. Na nich dokonywano koniecznych skrótów tekstu 

w celu uniknięcia dłużyzn, co było istotne przy statycznym charakterze 

widowiska. Teatr przy Stoliku podejmował poszuk.iwania formalne zwią

zane z oryginalną koncepcją interakcji: bezpośrednim dialogiem aktorów 

z widzami. W s·wej istocie owa dialogowość sprowadzab się do dwóch 

wyrniarów. Pierwszy wynikał z technicznych warunków inscenizacji. 

,,Sceną" tego teatru były najczqściej kawiarnie, czytelnie, kluby, świet

lice zakładowe itp. W takich nietypowych dla teatru okolicznościach za

tarciu ulegały granice między zespołem a publicznością. Lasbwiecki 

z„1:ierz:-:ł do stworzenia sytuacji naturalnej, pozbav;ionej b-1:ier typo

wych dla teatru. Jednak samo wysta\.,./ieni2 sztuki nie wyczerpywało 

działalnotci zespołu. Celem Teatru przy Stolilrn było zach~c!1nie publicz

no.ści do szerokiej dyskusji, do sporów. 1\liały one miej::;ce po każdym 

przedsbwieniu i stanowiły efekt emocjonabej i intelektualnej więzi wi

d:ców z artystami. z uwagi n ato, że premiery odbywały Rię zawsze w 

Trójmieście (nnjczęściej w kl11hi2 GTPS), przychodziła nu nie ta sama 

Publiczność. Była ona staL1 czc.;:~ci::i ·widowni Teatru przy Stoliku. 

3 Uwagi dotycz<ice przygotow~tń i tEchniki wystnwicn'a zaw<lzięczam Stanisła

wowi Dąbrowskiemu, z którym przcprowndzilam rO?mOWG 12.03.J 988 r. w gmachu 

Teatru „Wybrzeże". 
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Widownia jednak nie ogranicz1la się tylko do środowiska trójmiej
skiego. Teatr przy Stoliku docierał do wsi i gromad całego wojewódz
twa. Wystąpił m.in. w Wejherowie, Marzęcinie, Redzie, Rumi, Kolecz
kowie, Bychowie, Osowie, Chwaszczynie, propagując w ten sposób ideę 
teatru wśród najbardziej niewyrobionej publiczności. Temu teatrowi 
wielu ludzi zawdzięcza pierwszy w życiu kontakt z teatrem. Aktorami, 
którzy najczęścia występowali przy „Stoliku fermentu intelektualnego''. 
byli: Henryk Bista, Lech Skolimowski, Stanisław Dąbrowski, Tecresa Las
sota, Jerzy Kiszkis, Lech Grzmociński, Krystyna Łubieńska, Teresa Iżew
ska, Zbigniew Grochal i inni. Poprzez specyficzny - objazdowy charak
ter pracy Łastawiecki realizował ic~eę teatru wszechobecnego, który:. 
,,powracał periodycznie do tych samych miejsc, organizował wespół z kie
rownictwem klubów koła miłośników teatru, był forpocztą Teatru «Wy
brzeże», sprowadzając nowych widzów w jego progi"4. 

Repertuar teatru Łasbwieckiego został zdeterminowany jego specy
ficzną poetyką, w którą wpisana była najbardziej autentyczna dialogo
wość, która w pełni mogła się ujawnić poprzez prezentowanie polskiej 
dramaturgii współczesnej (Sławomir Mrożek, Jerzy Krzysztoń, Jerzy Ju
randot, Janusz Krasiński, Antoni Cwojdziński, Ernest Bryll, Jarosław 
Abramow, Tadeusz Różewicz, Jerzy Broszkiewicz, Zbigniew Herbert, 
Bohdan Drozdowski) najbliższej doświadczeniom potencj8.lnego widza. 
Szczególną rolę w tym względzie odegrała twórczość lokalna, z : którą 
najpełniej mógł skonfrontować się odbiorca z rejonu Wybrzeża (Jan 
Tetter, Lech Bądkowski). Spośród dramaturgii obcej Łastawiecki wybie.: 
rał twórców awangardowych i kontrowersyjnych (Harold Pinter, Frie
drich Durrenmatt, Bertolt Brecht, Jean Genet, Alejo Carpentier, Edward 
Albee). Materiałem literackim były najczęściej teksty dramatyczne poja
wiające się aktualnie w pismach literacko-teatralnych. W ciągu dziesię
ciu lat istnienia (1963-1973) teatr Lastawieokiego dał ok. 620 przedsta
wień. <-.; ~~~~"ł~ 

Jednym z przykładów realizacji założeń Teatru przy Stoliku było 
wystawienie Smierci w Antwerpii J. Tettera w, stoczni gdyńskiej: 

Tematem sztuki jest katastrofa m/s ,,Dzierżyńskiego", zawijającego ongiś do gdyń
skiego portu i remontowanego w tamtejszej stoczni. Dzięki wstrząsającej auten
tyczności i prostocie środków przekazu tekstu sz.tuka zrobiła na słuchaczach ogrom
ne wrażenie. Sprowokowała ona do długiej rozmowy z obecnymi na sali autorem 
i aktorami1. 

Ogniskowała się wokół zagadnień etycznych związanych z postawą głów
nego bohatera - kapitana statku. Smierć w Antwerpii poruszała wi
dzów autentycznością przedstawianych problemów, które miały miejsce 
w niedalekiej przeszłości. 

' A. Cybulski, Nabrzeże kultury. ,,Gdański Rocznik Kulturalny" 1969, nr 4, 
s. 33. 

5 Ibidem, s. 32. 
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Przedstawieniem, które miało najwięcej realizacji w Teatrze przy 

Stoliku, była adaptacja słuchowiska radiowego J. Krzysztonia Towa

rzysz N. Błaha. Z pozoru fabuła - zbiorowość małego miasteczka popada 

w panikę z powodu przyjazdu nieznajomego - przypomina Rewizor.1 

Mikołaj1 Gogola. Ukazuje mechanizmy życia zbiorowego, urojone nie

bezpieczeństwo uniemożliwia normalne bytowanie, nadając mu znamiona 

absurdu. W Towarzyszu N. Łastawiecki podjął refleksję nad społeczeń

stwem polskim, próbę określenia etycznego wymiaru otaczających nas 

wydarzeń. Przedstawienie to miało charakter rozrachunkowy - mówiąc 

o niedoskonałościach życia społecznego, stanowiło jednocześnie wyraz tę

sknoty za wizją Polski doskonałej. · 

Trafne też było wykonanie poszczególnych ról przez aktorów Teatru „Wybrzeże" 

[ ... ]. Całość wyreżyserował i rozmowę z widzami poprowadził K. Łastawiecki. Pu

bliczność reagowała żywo, kwitując zabawne momenty śmiechem, a po spektaklu 

nawiązując z aktorami dyskusję na tematy warsztatowe teatrzyku11
• 

Prowadząc Teatr przy Stoliku, Kazimierz Lastawiecki jednocześnie 

grał i inscenizował w Teatrze „ Wybrzeże", a także w Gdańskim Ośrod

ku Telewizji. Obok tego zajmował siq działalnością publicystyczną na 

łamach pism lokalnych. Ważny choć krótki etap w artystycznej biografii 

Łastawieckiego wyznacza praca inscenizatorska w Teatrze „Wybrzeże". 

Niebagatelny wpływ na osobowość twórczą Łastawieckiego wywarł prof. 

Mieczysł~w Kotlarczyk i jego Teatr Rapsodyczny, dla którego podsta

wowym tworzywem były ,teksty poetyckie. Podobnie ja.k inscenizacje w 

teatrach studenckich, pierwsze ._ przedstawienia na scenie zawodowej oparł 

Łastawecki na poezji. 
Zadebiutował w Teatrze „Wybrzeże" ja1ko reżyser adnptacją Kwia

tów polskich Juliana Tuwima. Prapremiera (21 II 1962) będącą dziełem 

Róży Ostrowskiej i Kazimierza Łastawieckiego zyskała wiele przychyl

nych opinii, które podkreślały jej doskonalą konstrukcję sceniczną. 

Przedstawienie ukazywało losy narodu polskiego w ostatnim półwieczu 

(1905-1955) ułożone w porządku chronologicznym. 

Kolejną próbą ukazania możliwości zainscenizowania poezji w tea

trze była realizacja spektaklu To ja - Dąb oparta na tekstach Włady

sława Broniewskiego (premiera 19 IV 1963). Łastawiecki w umiejętny 

sposób wydobył atmosferę wierszy tego poety, ,połączył problematykę 

intymną z dominującym w twórczości nurtem politycznym. W komen

tarzach krytyki przedstawienie uznano za najlepsze warsztatowo w do

robku reżyserskim Łastawieckiego. O jego randze może świadczyć wy

powiedź: ,,Tego rodzaju spektakle zdarzały się u Kotlarczyka w Teatrze 

Rapsodycznym w Krakowie"7• 

Zgoła odmienny charakter posiadała następna realizacja sceniczna 

6 (ter), ,,Towarzysz N'' Krzysztonia. ,,Dziennik Bałtycki" 1965, nr 161. 

7 n. Kolter, Obłok poezji, ,,Litery" 1963, nr 6, s. 14-15. 
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Łastawieckiego - komedia Jarosława Abramowa i Andrzeja JareckicgG 
Duże jasne. Inscenizacja ukazywała proces współczesnych przemian spo
łecznych i kulluralnych \V konfrontacji z tradycją i rclikt:1mi dc1wn2j 
mentalności. W szybkie tempo akcji pełnej lekkości i dowcipGw zostały 
wplecione skecze i scenki rodzajowe atakujące negatywne następs~wa 

awansu kulturowego. 
Debiut Łastawieckiego w Teatrze „Wybrzeże" można uznać za uda

ny. Na tle prezento·...vanego przez ten teatr npertu::u'u w okresie p:ec N
szych sezonów dyrekcji Jerzego Golińskiego wyróżniają siq szczególnie 
spektakle poetyckie Ku;iaty polskie oraz To ja - Dąb. Zwracają uv.,:agę 

zarówno stroną formalną, jak i ładunkiem intelektualnym. 
Ważnym okresem w artystycznej biogrdii K. Lastawieckiego jest 

jego działalność w Gdańskim Ośrodku Telewizji Polskiej. 1 listopada 
1965 roku zatrudniony został na stanowisku starszego redaktora, a w dwa 
lata później powierzono mu funkcję kierownika redakcji artystycznej. 
W okresie od 1 stycznia 1970 do 1 stycznia 1972 roku piastował stano
wisko reżysera odpowiedzialnego. Specyfikę pracy telewizyjnej poznał 

wcześniej w Poznańskim Ośrodku TVP, gdzie brał udział w comiesięcz
nej audycji Arkusz poetycki. W GOTVP znalazła otj_zwierciedlenie jego 
pasja publicystyczna i teatralna. W latach 1965-1970 systematycznie po
kazywane były następujące cykle programów, które najczęściej prowa
dził, realizował i opracowywał Lastawiecki: Gdańskie pogwarki, Spotka
nia teatralne, Rozmowy o książkach. Po roku 1970 ich cykliczny cha
rakter został zachwiany i pojawiały się tylko sporadycznie pod zmie
nionym tytułem Pogwarki redakcyjne. Stałym elementem tych progra
mów był przegląd aktualności kulturalnych Wybrzeża w zakresie tea
tru, opery, baletu, nowości wydawniczych, pojawiały się także wywiady 
z ludźmi sztuki (aktorzy, inscenizatorzy, plastycy, muzycy, krytycy fil
mowi .i teatralni, pisarze i n:rnkowcy). Jednym z przejawów dz.iabl
ności artystycznej Łastawieckiego w TV było realizowanie cyklu pro
gramów Estrada poetycka. Prezentował w nich montaże słowńo-muzycz
ne wykorzystuj4c poezję m.in. Willi,ama Szekspira, Aleksandra Błoka, 

Włodzimierz:i Majakowskiego, Mieczysława Jastruna, Kaziemiery Ilkko
wiczówny, Jarosława Iwaszkiewicza. Warto wspomnieć, że „prapremie
ra" wielu wierszy ostatniego z wymienionych miała właśnie miejsce na 
antenie telewizji gdańskiej, rn.in. w programie Okno i drzewo. 

Ciekawą inicjatywę Łastawieckiego stanO\viło zaprezentowanie na 
antenie lokalnej tzw. Teatru Małych Form, którego charakterystyczną 

cechą była różnorodność tematyczna. W ramGch Małych Form pokazał 
np. Zejście na ląd Jerzego Surdykov.skiego, Pocl Złotą r:otwicq i Pro
fesor Tvtka Jerzego Szaniawskiego. Publicystyka kulturalna i wspom
niane ins-cenizacje stano w iły jakby tło dla istotnej t wórcrn~ci Lashwicc
kiego w TVP. Inscenizował bowiem około 20 spektakli telewizyjnych. 
Cech4 znan:1ienn,1 tego teatru była zamierz.00:1 różnorodność, która wy-
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nikała z eharakteru potencjalnej widowni. Teatr nie był jednak obli

czony na „nievvyrob:cnego'' widza. vV n:pertuarze dominowały sztuki 

współczesnych autorów pol~kich (Stanisław Dygat, Henryk Bereza, Ma

ria Kuncewiczowa, Jan Pa\veł Gawlik, Jerzy Szaniawski, Franciszek Fe

nikowski, Michał l\lisiomy, Wojsław Brydak, Lucyna Legut), obok nich 

prezentO'wano khsykę le~{ką ,i wesołą (Alfred de Mu~set, PieJ:re Cnrlet de 

Marivam~) oraz poważną (Hemik Ibsen, August Strindberg). Już sam 

wybćr szt½k mówi o niech~ci Lastawieckiego do widowiskowości i mo

numeritalizmu oraz romantycznego patosu. Jeg0 teatr telewizji był apo

lityczny, s:kłmiający si~ raczej ,ku pryw&tnym, intymnym sferom żyda. 

Reżyser z pietyzmem trak to wał tekst li tern ck i, nie zmie~iając jego pier

vvotnego kształtu. Dopuszczał się z111ian tylko wtedy, gdy wym.agała tego 

techniczaa realizacja widowiska. 

Spektaklem najpełniej realizującym te założenia był 1'..Jurzyn Sza

niawskiego. Reżyser doskonale odtworzył pełną metaforyczności, alu

zyjno::ci i niedcpo-.viEdze11 aL110dotG dnmwtu SzanićAwskiego. ,,Te~tr Sz:1-

niawskiego potrzebuje intyr..1nej atawsfery, którą zapewni mu telewi

zja"8 - powiedział Łastawiecki. 

W tym miejscu należy pccEffeślić zasługi Łastawicckiegu - jako 

reżysct'.l -- w popubryzol\vGniu w:_:_pJłczesi12j dramaturgii powstałej na 

Wybrzeżu. 1 tak zaprezentował na antenie ogólnopolskiej: Nie trzeba 

krzykiem zagłuszać ciszy nocy Lucyny Legut, Słoa;o kupca Frnnciszka 

Fenikow·skiego, Smierć w Antwerpii J2na Tettera. Akcja dramatu L. Le

gut osnuta jest wokćł problemów dwćch starzejących się aktorek, które 

nie chcą pogodzić si~ z nieuchronny!-:.1 przemijanien.1 czo.su. Ich buntow

ni,cza p::;sitnwa nnrnża je n,1 śmjeszno{;ć, kcrnprornit::cjq. Odmienna w n1-

stroju jest sz,tuka F. Fenikmv::kicgo tfov.;o kupca czyli wodewil gcla-rzski. 

Błaha btryga zostda osadzona 111 tle v;aż,n.yc-h \Vydanei1 histnrycznych 

(bitwa pod Oliwą). Banalny teE12,t „zctbiegów rnibs:1ych'' dzięki wytraw

nej grze aktorów (Elż,bieL:1 Goetel, StJnisłs.w Miclnlski, Andrzej Szaciłło, 

Henry~ Bislf:t) uzysk~l lekkość i pG-lot. W Śmierci w Antwerpii, realizo-

Wc1nej ,vczeŚii.1iej w Tea,trze pay Stoh!rn, przedsb\\7 ił Łastawiecki psycho

logic2i11y port.ret człowieka związanego z morzem. Kapitcm obwiniony 

0 spuwodc,wanie \Vyp1dku zostJje po,.=tawi'.:my, 1-,r ied sąde!11. J e:dnak jego 

prze;:ycia, sub:2ktywn.;1 cx.:ena zdarzeń pc.i{azuje vngh:dność: winy, a tyrn 

samym relatyvvno±ć wszelkiego os2,du. 

Po siedmiu latach, 1 stycznia 1972 roku Łastawiecki opuścił tele

wizjq (wspólprncuj,1c ~ nią od tej pory sporadycznie), by na stałe związać 

siq z Teatrem Ziemi Gdańskiej, gdzie objął funkcję kierownika arty

stycznego, a od 1973 roku _ dyrektora tej placówki. Do tego czasu miała 

cna charakter sceny objazdowej. Nowy dyrektor postanowił ją zrefor

rnować:, twierdząc, że taki rodzaj pracy teatru nie jest już koniecznością 

5 n. Szydłowski, r; a ck, unie tele.__:izc,rn: Szaniawski, Galczuf,ski. ,.T1:ybuna 

LuJu'' 1960, nr 2~7. 
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w dobie rozkwltu telewizji. Potrzeba powołania do życia gdy11skiego 
teatru dramatycznego sprawiła, że w 1974 roku Teatr Ziemi Gdańskiej 
zmienił nazwę na Teatr Drama tyczny i otrzyma ł nowy barak, w którym 
znalazła siedzibę dyrekcja, sala prób i warsztaity. Od roku 195~ teatr gdyń
ski borykd się z trudnościami lokalowymi. W poszukiwaniu bazy wędro
wał „od baraku do baraku". Mimo trudnych warunków pracy przed tea
trem postawiono ambitne zadanie: ,,obok wyjazdu w teren - reteatrali
zacja Gdyni"8

• Zgodnie z tym założeniem Łastawiecki postanowił ograni
czyć ilość miejscowości objętych objazdami i równocześnie zwiększyć 
liczbę spektakli w Gdyni. 

Premiery odbywały się w wynajmowanej przez teatr sali Domu 
Rzemiosła, później zaś także w Białej Sali Ratusza Głównego Miasta w 
Gdańsku. Warunki bytowe miały duży wpływ na kształtowanie linii re
pertuar?wej teatru. W jednym z wywiadów Łastawiecki mówił: 

Nie możemy sobie pozwolić na przedstawienia dużego formatu, wymagające dużej 
sceny, wielkiej scenografii, jak np. Wesele Wyspiańskiego. Pozostawiamy ten re
pertuar Teatrowi „Wybrzeże". Postawiliśmy ze zrozumiałych względów na kame
ralność111. 

W doborze repertuaru nie było jednak żadnej przypadkowości. Znako
mitą przewagę miały w nim utwory literatury współczesnej polskiej i~ob
cej, a klasyka pojawiała się raczej sporadycznie. Nacisk na współczes
ność tłumaczył Łasta~iecki w ten sposób: 

Teatr jest formą publicystyki. Staramy się więc poprzez interesujące sztuki spro
wokować naszą publiczność do dyskusji na temat spraw aktualnych, ważkich , nie
rzadko drażliwych [ ... ] Większość naszej wido\vni stanowi młodzież szkolna i ro
botnicza, a także odbywająca aktualnie służbę wojskową. Z jej gustami musimy się 

liczyć 11 . 

W dramaturgii współczesnej dominowały sztuki o aspekcie publicystycz
nym (np. Ballada o tamtych dniach, Pieśń ujdzie cało, To miejsce, tamten 
czas, Dzwony zwycięstwa, Stracone wakacje, Rozmowy z katem). W tak 
dobranym repertuarze zwracają uwagę nazwiska gdańskich pisarzy: Ka
zimierza Radowicza i Stanisława Goszczurnego. 

Kiedy Łastawiecki obejmował Teatr Ziemi Gdańskiej, liczył on 14 
aktorów. Przez okres siedmiu lat udało mu się powiększyć zespół do 
liczby 47 aktorów, co wpłynęło na rozszerzenie możliwości artystycz
nych. Wielu aktorów wrosło na stałe w kulturalny pejzaż Trójmiasta: 
Danuta Borowska, Irena i Jerzy Kuliccy, Kazimierz Błaszczyński , Wie
sława Kosmalska, Ryszard Maria Fischbach i wielu innych. 

W gdyńskim teatrze Łastawieoki łączył działalność inscenizatOTską 

9 A. Paprocka, XX lat gdyńskiego Teatru Dramatycznego. ,,Dzienn ik Bałtyck i" 

1979, nr 237. 
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11 Ibidem. 



z pracą dyrektora i aktora. Pasja twórcza i ogromna pracowitość pozwo

liły mu „wyprow&dzić Teatr Dr;1m~tyczny w Gdyni z z.aułka pewnego 

prowincjonalizmu i btwizny scenicznej, jaką ta ważna społecznie pla

cówka teatralna omanow&ła w swym pionierskim, trudnym okresie (jako 

Objazdowy 1:eatr Ziemi Gdańskiej) z obiektywnych powodów oczywiś

cie"12. 

Pierwszym i dla tego znaczqcym spektaklem wyreżyserowanym przez 

Łasta,vieckiego w Teatrze Ziemi Gdańskiej był Fircyk w zalota,ch Fran-: 

ciszka Zabloc.kiego (premie~{·a 1 X 1971). Inscenizator potraktował tekst 

komedii w sposób umo;Nny, wprowadzając na scenę postać Autora, któ

ry pełnił rolę „mistrza ceremonii, wyzna·czającego rytm widowiska" 13• 

Nadal akcji dynamikę, pozostawiając te jej fragmenty, które współczes

nemu widzowi wydają się najciekawsze. Korespondowała z tym umow

na i skrótowa scenografia - ozdobne kotary. W Lękach f orannych Sta

nisława Grochowiaka , (premiera 8 III 1974) - ambitnym przedsiqwzi(:~

ciu w sferze artystycznej - Lastawiecki ukazał studium stras;zliwego 

nałogu, sytuację totalnego zagrożenia człowieka zniewolonego alkoholiz

mem. Ryszard Maria Fischbach w sugestywny sposób ukazał rodzącą 

się chorob~, która prow~dzi bohatera do samobójstwa. Tragiczną sytua

cję osamotnionego Alfo pogłębił przywołany na scenę w postaci osoby 

dramatu - Bis, czyli „poranna projekcja myśli i urojeń alkoholika" 1-i_ 

Atmosferę zagrożenia potęgowała kafkowska w nastroju scenografia Je

rzego Zabłockiego. Dramat bohatera rozgrywał się na oczach „nornrnl

nego otoczenia", które zamia~t pomocy oferowało mu obojętność i po

gardę. 

W nurcie ważkich problemów moralnych mieścił się Złodziej W. 

M Y~liwskiego (premiera 30 I 1975 ), którego rcaliwcji ,podjął się Łasta

\Viceki, gdyż jest to: ,,sztuka o nas. O doświadczeniach i tragediach Po

laków doznawanych w okupacyjnej no::f115
• Fabuła dramatu Myśliw

skiego jes,t dość prost¼ - odbywa siG sąd społeczności chłopskiej nad 

człowiekiem przyłapanym na kradzieży ziemniaków. Złożoność problc

inatyki ujawni~ sif; jcdna,k c!opi~ro w konfrontacji postaw wpis:mej w 

tragiczne okoliczno{ci okupacji. Sztuka ta postawiła przed aktorami Tea

t~u Dramatycznego trudne zadanie wiarygodnego przedstawienia niuan

sow psychologicznych. Bezbłc~dnie wyv.;iązał się z tego Kazimierz Bhsz

~~Yńs1ki, który za krencjQ Ojca otrzymał wyróżnienie na VII Festiwalu 

Ieatrów Polski Północnej w Toruniu. Całość inscenizacji oceniono jako 

przedstawienie uJanc. podkreślano ~prn.wnq reżyserię Łastawieckiego: --- . 
12 J. Zicgeuhirtc, ,\lians :: bezdomną MdJ)omcną [w:! XXV lat Teatru Dra-

matycznego w Gdyni. Gda1·1sk 1983, s. 31. 
13 S. Sicrccki, .,Fircyk w zalotach'' Zaulockicgo. ,,\Vieczór ·wybrzeża" 1971, 

nr 292. 

a E. Wysii1ska, Grochowiak i pułapki dramatu. ,,Dialog" 1972, nr 8, s. 146-

-148. 
15 

K. Łastawiccki, Dziś premiera - ,,Zlocl:::icf'. ,,Dziennik BaltycJ{i'' 1975, nr 25. 
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,,Teatr gdyński za dyrektorskiej kądencji Łastawieckiego poczynił znacz
ne post(zpy i z pewnością o tym ambitny1~1 zespole jeszcze usłyszymy" 15 • 

Ciekawą pozycją repertuarową było przedstawienie „komedii serio 
dla dorosłych" Jarosława Marka Rymkiewicza pt. Ułant (premier~ 
18 XII 1975). Sztuka ta jest parodystycznie odtworzoną wizją polskiego 
romantyzmu, w której uchwycono jego podstawowe składniki i sposób 
ich społecznego funkcjonowania: to nieomal komediowa synteza roman
tyzmu:7. Zamierzeniem Łastawieckiego było ukazanie · obrachunku ze 
zn~cznie zakompo.nowanymi mitami ;,wykrojonymi z narodowej· rekwi
zytorni". Tworzą je postacie z Dam i huzarów, Wesela, Pana Taclćusza, 
Fantazego. Na scenie pojawiały się groteskowe postacie - nie literackie 
symbole - mające świadomość swej własnej umowności i zależności od 
stereotypów myślenia o rom:mtyzmie. Dużym walorem inscenizacji La..: ' ' , 
stawieckiego było stonowane i dyskretne ujt:;cie tematu drastycznego w 
sensie obyczajowym. ,,Tło scenicznej akcji w scenografii J. Pożakowskiej 
stanm~.:ib kurtyna z namalowanq swojską wierzbą" 1 'i. " 

Oryginalnym przedstawieniem okazał sic: też monodram zatytuło

wany Niezasłużone róże opracowany na podstawie fragme~tów Dzienni
ków Zofii Nałkowskiej (premiera 24 VI 1977). Centralnym moty'\vem adap
tacji scenicznej Łastawieckiego była opowieść o niespełnionej miłości pi
sarki do Karola Szymanowskiego. Inscenizator ukazał portret niemło-2 
dej już kobiety przeżywającej namiętne uczucie. Wiesława Kosmalska 
świetną kreacją oddała różnorodn,1 skalG napiGć: od fascynacji do re
zygnacji - próby ocalenia spokoju wEwnętrznego i kobiecej ~ godności. 
Osoba Szymanowskiego przywołana została w muzyce wykonyvvanl:j 
przez pianistów: Pawła BaryłQ i Wiesława Wiersztordta. Stanowib on~t 
delika,tny komentarz do pełnego niedopowiedzeń i przemilczeń monolo
gu. Nostalgiczny charokter wyznari. padających ze sceny uzupełniała me
bforyczna scenografia J. Pożakowskiej. Jury XII Ogólnopolskiego · Fe
stiwalu Jednego i\ktor<1 wyrazHo uznanie dl3 twórców Niczaslużonycli 

róż. 

Komedia Aclu:olcat i rcjże Sz~miav.'skicgo (premiera 8 VI 1978) urze
kb La~tawieckiego wizj,1 „wyidc1lizowunego, wyfilozofowanego, zamknię
tego Ś\viatn, w którym ludzie więcej odczuwaj~! i pragną niż mówią'ttg. 

Inscenizator id~c za rnyśl<1 autora, postawił przed widownią pytanie: Ja
ki model życb wybrać, by zaistnieć możliwie najpdniej? W gdyńskim 
przedstawieniu zderzyły się dwt1 światy. Konfrontacj1 ta ujawniła kru
chość złudzeń, kultu marzenia i piqkna wobec brutalnego, realistycznego 

19 13. D1,itko, J. Srg:et, Kalendarz XVII F'TPJ> w Toruni11. ,,Warmia i Mawry'' 
1975, nr 8. 

17 Por. M. Janion [w:] Program teatralny do spektaklu utani J.M. Rymkic. 
wicza, premiera 18 XII 1975. 

18 E. Mosk:tlówna, Komedi<t clla clorosllJCh. ,,Głos Wyhrzcża" 1975, nr 28-l. 
19 K. Łastawiecki, ,<;wiat J. Szaniawskiego . . Dziennik Bałtycki" 1978, nr 129. 
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nurtu życic\ reprezentowanego przez Agenta (Szymon Pawlicki). Dema

skacja świata, w którym piękno przysłoniło prawdę pozbawia Mecenasa 

złudzeń, załamuje jego dotychczasowy system wartości. Cała inscenizacja 

posiadała wyciszony, pozbawiony dysonansów nastrój, w którym ważną 

rolę odegr1ły typowe dla Szaniawskiego przemilczenia i niedopowiedze

nia. Gdyński .s1pekt:1kl zachowując kameralny klimat komedii, pokazał, 

że „prawdziwy nurt świata toczy siq w jego głębi i niedostrzegalny jest 

gołym okiem"20• 
• ' 

Interesującą pozycją w reżyserskim dorobku Łastawieckiego była' 

komedia Piotra Doma·ńskiego Symfonia domowa (premiera 20 XII 1979). 

Opowiada ona o życiu przeciętnej rodziny - pokoleniu dorastających 

dzieci i ro<lziców, którzy współegzystują w ciasnym mies?Jkaniu. Zdarze

nia przedstawione w '
1

sztuce koncentrują się wokół konfliktu· pokolenio

wego. Inscenizacj1 Łastawieckicgo ujawniła pozorność buntu młodych 

i jego powierzchowny charakter przejawiający się tylko w słowach. Ak

cję umiejscowiono w kuchni, której przestrzeń stanowiła uosobienie 

mieszczańskiej pruderii. Kuchnia awansowała do rangi salonu;· w niej 

spotykali się domownicy, kwitło życie, odbywało się nawet imieninowe 

przyjęcie. Bohaterowie próbujący poprzez bunt znaleźć dla siebie pry

watne miejsce, w konsekwencji wracają na łono rodziny, która daje im 

poczucie bezpieczc11stwa. Wygodnictwo, konformizm, brak wszelkich as

piracji to typowe znamiona młodego pokolenia. 

Margrabia Kazhnierza Radowicza (premiera 15 IX 1983) był ostatnią 

sztuką zainscenizowaną przez, Lastawieckiego w Teatrze Dramatycznym 

W Gdyni. Dramat ten został napisany na zamówienie teatru z, okazji 

l20 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Tytułowy Margrabia to 

kontrowersyjna postać Wielopolskiego, który bez porozumienia z na

rodem a nierzadko wbrew jego woli pertraktował z zaborcami. Jednakże 

Margrabia „ to rzecz nie o człowieku, jego namiętnościach, ale sztuka 

0 _ polskim losie, o narodGwcj sprawie, pokazanej na przykładzie fragmen

tow z przeszłośd''21 • ,,Spektakl rozgrywany jest na dwóch planach 

0 ~miennej perspektywie. Plan ogólny zarysowuje tło historyczne, przed

stawia ugrupowania politycwe Liałych i czerwonych, ich czołowych re

prezentantów i - w sposób raczej hasłowy - głoszone przez nich poglą

dy. W tym też kadrze mieszczą się sceny zbiorowe z udziałem ludu War

~zawy manifestującego nastroje w licznych ,pieśniach, przyśpiewkach 

1_ kupletach"11• W drugim planie rozgrywa się dramat osamotnionego po

hty,ka, przekonanego o słuszności swego postępov1ania, wierzącego w 

dziejową misję, pełnego goryczy i dystansu wobec otoczenia. Myśli, roz-

!O Ibidem. 

• 
81 A. Jęsiak, Chłodnym okiem. ,,Margrabia"' w Teatrze Dramatycznym. ,,Dzien

nik Bałtycki" 1983, nr 215. 

n A. Multanow.ski, Trzy clni na Wybrzeżu. ,,Teatr" 1984, nr 1, s. 22-24. 
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terki i dylematy we\vnqtrznc Wielopolskiego zostały upostaciowane w 
formie romantyczno-modemistycznych nlcgor1i: 

Historia, Ządza, Prawda i Sława (projekcja myśli i głos sumienia Wielopolskiego) 
odsłaniają przed n~mi CZGŚĆ T tajników jeg; umysłu i s~rca ... pode:las gdy on sam 
siedzi przed widownią niemy, z zafrasowaną h:..·~rzą2~. 

Powściągliwa i oszczędna w środkach wyrazu kreacja Zbigniewa Bogdm1-
skiego doskonale oddawc1ła dynamiczną, a le skierowaną do wewnątrz 

osobowość: ,,Unosi się i wybucha rzadko, ujawniając wtedy ogromny ak
torski temperament, którego nie zdradza owo skupienie i refleksyjne na
stawienie"24. 

Postacią, która zdecydowanie wysunęła siq na plan pierwszy nie był 
tytułowy bohater, lecz namiestnik Gorczakow. Oryginalną koncepcję po
staci Gorczakow~ zaprezentował K. Łastawiecki. 

Gorczakow może, a nawet musi u,:ewn~trznić swoje · uczucia,. oddać wahania poli
tyka, realizującego określoną lini<; i człowieka, w którym odzywa się w ko1·1z:u 
głos splamionego krwią :;umienia. Gorcza~ow przechodzi na scenie metamorfozę i to 
następna korzystna okoliczność, a zarazem szansa dla aktora, mogącego oddać t~ 
ze\vrn;lrz.ną i wewnGtrznc1 przemianę25 • 

Wykreował Łastawiecki sugestywny portret „inteligentnego łajdaka'', ba
wiącego siG drama tern Polaków. Popisem aktorskiego kunsztu byb sce
na szaleństwa, w której: ,,wybuch nami<~tności zostnl ukazany poprzez 
słabość. Gorczakow odrzuca lask(; i bezsilnie wisi na ramionach towa
rzyszy - przytłacza go wizja krwi'' 21

•• 

Scenografia Jan iny Pożnkowskiej poprzez symbole - umiesz~~zony 
nad sceną pott:żny dqb, otoczony złamanymi orlimi skrzydłami, run:owi
sko hełmów u podnóża oraz koronG i herbowq tarczę - tworzyła upo
E:t3ciowionq duchowq rzeczywistość tamtych czasów. Sztuka ta, podobnie 
jak inne dramaty rozrachunkowe, proponovrnb konfrontacjG naszej rze
czy\vistości z historią lHa ;g~abia okaz1ł si(~ przedstawieniem, które od
biło siq szerokim echem w teatralnym środowisku Trójmiasta. 

We wrześniu 1979 roku Łastawiecki złożył rezygnację ze stanowiska 
dyrektora i kiernwnik~ artystycznego. Cech<"l znamienną Teatru Drama
tycznego w b tach 1972--7~) ( okres dyrekcji f,Jst 1\:Vieckiego) było nasta
v:ienie nc1 szeroko rozumiany dialog z widzem. Właśnie w nim . dyrektor 
upatrywał istotq działanb te1tru: 

Te:1 magnetyzm serc i 1nózgów, to wzajcm:1c przenikanie fluidów (sc:e:1a-widow
nia--scena), to rozbuuza11ie i rozph1tywanic v.-yohrażni jest na każdym przedsta
wieniu sam,1 rzecz,1 glÓ\l..'n,1. Właśnie po to i tylk•> p'> to robi siq teatr27 • 

: 3 A. JGsiak, op.cit. 
~ Ibidem. 
2;;; Ibidem. 
2" E. Moskalóv;na. Złamane skrzwrlia. ,.Glo:; Wybrzc.ka·• 1983, nr 201. 
f7 K. Lastawiccki, Tentr J.otr,:cl}lllJ [w:] XX lat Teatru Dramatyczneoo w 

Gc.luni. Gdynia [brw!, s. 20 nlh. 
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Z postawionego w 1973 roku z~dania reteatralizacji Gdyni L:ista

Wiecki wywiązał się znakomicie: ,,Jedno jest pewne: teatr ten ma wi

dza"28, a nawet wiqcej: ,,sumienną i ambitną pracą zyskał opinię teatru 

szanującegJ własn~1 publiczność. Nigdy nie zawiódł swoich widzóv/'29• 

Powyższe opinie . potwierdził sam dyrektor: ,,Zawsze byliśmy teatrem 

potrzebnym i oczekiwanym, teatrem bez przepychu wystawy i wielkich 

sław aktorskich, lecz przyjmowanym na ziemi gdyńskiej mile i serdecz
nie"80. 

Mimo repertuarowego kornpromisu . wy1~i-lrnjqcego z potrzeb środo
wiska i wykonania planu budżetowego, główny nurt dzialari. artystycz

nych ewoluował w kierunku krystalizacji ściśle określonej koncepcji tea

tru, Jej ramy wyznaczają kameralność i współczesność. Pierwszy z wy

znaczników z<leterminO\vany był w dużym stopniu warunkami loikalorwy

mi, szczupłości4 zespołu nrtystycznego, 3 tukże jego możliwościami. Ka

meralna konwencja służyła wyżej \VSpornnia_pej dialogowości. Sprzyjała 

jej również , dominujc1ca w repertuarze dramaturgia współczesna. Nie

\Vćttpli\vq zasługą w tym zakresie _ było wprowadzenie na afisz Teatru 

Dramatycznego sztuk autorów wywodzących si(~ ze środowiska trójmiej
skiego. 

O ostatecznym kształcie artystycznym teatru w latach 1972-79 prze

sądziły okoliczności obiektywne wcześniej już sygnalizowane: tj. brdk 

Odpowiedniej b3zy lokalowej, stała rotacja aktorów, trudności z zaanga

żowaniem wybitnych, doświadczonych inscenizatorów. Wszystilrn to prze- • 

sądziło o tym, że za dyrekcji Łastawieckicgo nie było olśniewHjących suk

cesów. Jednak sam dyrektor za najważniejsze uznał inne aspektr swej 

działalności: ,,Za to ,była żmudna, systematyczncl i uparta praca. W mo-

jej ocenie jest to największy sukces, na jaki się może zdobyć stale prze

ci_eż zmieniajcicy się zespół ludzi'' 81
• KrytJka oceniała często ,kształt sce

niczny sp2ktakli, nie uwzglc;dniając trudnych warunków, w jakich praco

\Vał zespół. Ten „bezdomny teatr·· pozostawuł zawsze w cieniu Teatru 

,,Wybrzeże", nie pretendując do rywalizacji z nim, spełniając odrębne 
Powinności teatru kameralnego. Siedmioletnia działalność dyrektorska 

Łasbwieckiego uczyniła teatr w Gdyni „eksponowaną i ciekawą arty

s~ycznie phc6wką''~2• Jego niekłamana p.'.l'sja te~tralna sp:ilała się wob2c 

ciągle napctyirnnych trudności , związanych z wnlką o przyzwoite lo1kum 

dla teatru. W każdym udzielanym wywiadzie wspominał o niedaleki.ej 

P-:rspektywie własnej teatralnej siedziby. Z roku ma rok przekładał te 

Oczekiwania. Niestety, w momencie jego odejścia Teatr Dramatyczny w 

dalszym ciągu był „bezdomną 1\1elpornenć(. ---
28 

J. Danisc-,vicz jw:] XX lat Teatru Dramatycznego w Gdyni, [s. 12}. 
2

:i Z. Kowalski [w:] XX fat Tt:atru Dramatycznego w Gdyni, (s. 15J nlb. 
30 

K. Lastawiecki, Teatr potrze/my, [s. 21]. 
81 

Ibidem, [s. 20]. 
82 

J. Ziegenhirte, op.cit., s. 31. 
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Ważny element w artystycznej biografii Łastawieckiego stanowiło 
aktorstwo. Zgodnie z wykształceniem, jakie· otrzymał w krakowskiej 
PWST na Wydziale Aktorskim, w sezonie 1958/59 podjął pracę na eta
cie grając w poznańskich teatrach Polskim i Nowym. Jako młodemu, 
niedoświadczonemu, nie posiadającemu własnego emploi aktorowi, po
wierzano mu najczęściej role ' epizodyczne. Na uwag<~ zasługują jedynie 
dwie kreacje. W Norze (reż. Maria Wiercińska) był partnerem Elżbiety 
Barszczewskiej, która stworzyła pełnq skrywanego tragizmu rolę tytu
łową. Dr Rank w kreacji Łastawieckiego wyróżnił się skłonnością do sa
moanalizy. Z kolei w Voyzecku (reż. Marek Okopiński) J Łastawiecki 

stworzył groteskową, wyrazish1 postać Obł4kanego. W sezonie 1960/61 
znalazł się na etacie aktorskim w Teatrze „Wybrzeże". W tym samym 
czasie jego nowym dyrektorem został Jerzy Goliński. Po kilku epizo
dycznych rolach otrzymał nieco poważniejsze zadanie w Historii o miło
siernej, czyli Testamencie psa A. Suassuny (reż. Konrad · Swinarski). W 
tym świetnym przedstawieniu Łastawicc:ki stworzył pełną gracji postać 
Pajaca. Nadał jej znamiona typowego dla teatrzyków jarmarcznych ko
mentatora wydarzeń wiążącego całość z dużym wdziękiem. , 

Po prawie siedmioletnim okresie przerwy w pracy aktorskiej (dzia
łalność w GOTVP) powrócił na scenę w Teatrze Ziemi Gdar1skiej jako 
aktor i reżyser zarazem. Taki model twórczości artystycznej kontynuował 
do końca swego życia. Za najlepszą jego rolę krytyka uznała kreację ty
tułową w Wielkim Fryderyku Adolfa Nowaczyńskiego (reż. L. Hellwig
Górzyński). Przygotowywał się do niej niezwykle sumiennie. W J oparciu 
o źródła historyczne dokonał subiektywnej oceny tej kontrowersyjnej, 
ale i fascynującej postaci. Kreacja stworzona przez Łastawieckiego była 
wypadkową różnych opinii o Fryderyku Wielkim, które fragmentarycz
nie odsłaniały tę niezwykłą oso~owość. 

Natura króla Fryderyka, zdeklarowanego legalisty, wyrosłego w kulcie wszechwład

nego prawa i surowej dyscypliny wewnGtrznej, jego poczucie własnej wielkości, 

kult rozumu i porządku [ ... ] oraz widoczne uleganie wszechobecnemu racjonaliz
mowi, ·walczącemu z sentymentalizmem i słabości - te cechy znakomicie podpatrzył 
Lastawiecki jako sceniczny Wielki Fryderyk38• 

l 

W tej roli aktor wykorzystał swoją niesprawność fizyczną, b~dącą wy
nikiem ciężkiej choroby, z którą zmag2ł się po to, by wrócić na scenq. 
Podpierając się laską i wykorzystując ją jako ważny rekwizyt, dał wy
raz przełamania własnej, fizycznej ułomności.. Istotnym atutem tej krea
cji była doskonała dykcja i wyrazistość aktorskiego gestu. Kładł nacisk 
na dialog, wygrywając znakomicie niuanse słowne. Operując apodyk
tycznym gestem, stale rozkazującym tonem stworzył portret 

I 

inteligentnego starucha, który każdą intrygę poprowadzi według _ V(łasnej myśli, 

przy czym doda jej jeszcze pozory prawdy poniżając upokarzając przeciwnika. 

33 Ibidem, s. 34--35. 
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Cz.lowiek inie znaczy dla niego nic i biada temu, ,v kogo wymierzy s,voją laskG. 

On pogardza wszy:;tkim dookoła, a jedynie polityka może go poruszyć:~". 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przyznano Łastawieckiemu na

grodę (obok H. Bisty) za najlepszą kreację roku 1979. 

Sukces Wielkiego Fryderyka powtórzył Łastawiecki w dramacie po

litycznym Ernesta Brylla Słowik (reż. Wojsław Brydak), wystawionym 

w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
, 

RolG Cesarza centraln~ i największą powierzono występującemu gościnnie K. Ła: 

stawieckiemu. Cesarz ma podobną .k.os,tycz.ność. ruch hieratyczny i mowę skando

waną na sposób wojskowy, ale jest to przecież ten sam 8ktor - a i typ po

staci podobny: tu i tam zachcianka władcy jest prawem. Przy tych przywarach 

absolutnej władzy Cesarz-Łasta\viecki da sit! lubić. Aktor pozostawia mu szeroki 

rnargines ludzkich zaintereso'\vai1. .. i .poczucie humoru 36• 

Kolejn~i znaczącą rolą , była kreacja Dyrektora Małego Zwierciadb 

W Dwóch teatrach Jerzego Szaniawskiego (reż. Walerian Lachnitt). Głów

nie dzi~ki kreacji Lastawieckiego spektakl uzyskał wymiar kameralne

go, nastrojowego wid~iska: 

Łastawiecki tak głęboko kameralnie, właśnie na wyciszeniach głosu, jakby w no

stalgicznej zadumie i wewnętrznym zapatrzeniu się w siebie rozgrywa sceniczne 

Pc.l.rtie dyrektora· Teatru Snó\'v, nie eskponując zbyt mocno roli Dyrektora teatru 

Małego Zwierciadlaas. 

W innym miejscu podkreślono z kolei wyrazistą, oszczqdną i precyzyjną 

grq Łasfawieckiego, -przez cały spektakl był „jakby znużony, przy tym 

op:.mowany i precyzyjny"'7• A tmosierę przemijania wyraźnie pod}.creślała 

nieodłącnna laska ozd,rowie11ca. 

Istotną cechą aktorstwa ł ... astawieckiego była powściągliwo·ść w 

środkach zewnętrznych. Kreacje jego nie stroniły od wypaczeń i defor

macji, obrnzując osobowości niejedn9znaczne, a nawet patologiczne. Uka

zywały dystans wobec postaci, tym samym zachowując znamiona oso

bowości aktora. Wszystkie jego role cechowało kunsztowne operowanie 

słowem. Charakterystyczne jest to, że wyżyny aktorstwa osiągnął w 

ostatnich latach swojego życia. Nasuwa się tu paradoksalne skojarzenie: 

Pełną dojrzałość aktorskq zdobył po dramatycznej walce z własną nie

rnocą. 

Ważne miejsce w życiu Łastawieckiego zajmowała felietonistyka. 

Twórczość literacko-dziennikarską uprawiał od kwietnia 1963 do stycz

nia 1984 roku. Felietony Lnstawieckiego ukazywały się regularnie raz 

W tygodniu w specjalnie wydzielonej rubryce „Dziennika Bałtyckiego", 

a także przygodnie w innych działach tej gazety. Typowy dla felietonu 

34 
A. Paprocka, We władzy tyrana . . ,Dziennik Bałtycki" 1979_. nr 91. 

86 R. Witkowska, Słowik. ,,Dziennik Bałtycki'' 1980, nr 116. 

BG J. Zie6en.filrte, op.cit., s. 36. 

~ W. Natanson, Przeciw marnotrawstwu. nżycie Warsz.a wy" 1982, nr 51. 
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asocjacyjny tok dyskursu pozwalał mu zmieścić w nich subiektywną wi
zję życia czławieb. uwikłanego w problemy XX wieku. Z lektury tych 
tekstów można wyprowadzić istotne uogólnienia, które odsłaniają zami
łowania i pasje autora, a jednocześnie pozwalają opisać bliski mu model 
życia wewnętrznego. Można przypuszcz'.łć, że ,vszechstronne zaintereso
wania i szeroka działalność ł,astawieckiego wynikały z potrzeby inten
sywnej samorealizacji, z prześwi:::dezenia o kruchości ludzkiego istnie
nia. Często też powracał do problemu śmierci, upływu czasu. W recenzji 
spektaklu Sen srebrny Salomei pisał o umioraniu epoki, a także o włas
nej obsesji ujętej w formie autoironiczrn~j przestrogi: ,,Panie Ł., p:m 
stale o umieraniu jakby umier,mic było najważniejszą treścią życia. Ow
szem tak jest. Umieramy przecież od momentu narodzin, a w sposobie 
umierania uzewnętrznia się cała wielkość i małość człoi\vieka". 

Cz~sto Łastawiecki deklarowuł swój bliski związek z czytelnikami 
poprzez nadawanie swoim wywodom znamion intymnych: ,,Czytam du
żo o śmierci, bo muszę ją polubić jak polubiłem życie. Chcę być z nią 
za pan brat, jak jestem za pan brat z moimi nieszcz~ściami, które mam 
już Zł sobą i ·które są przede mną". Podobne przesłanie zawiera felieton 
poświęcony twórczości G.G. Marqueza. Jest ton według łJastawieckiego 
poszukiwaniem prawdy o śmi:erci, a zarazem próbq godzenia si ęz nią. 
Świadomość śmierci rodzi pesymizm, ale działa t:ikże mobilizująco, wzma
ga aktywność człowieka. Prawdę tę potwicrdzn felieton napisany w rocz
nicę urodzin Samuela Becketta. Świ1t jego utworów widzi Łastawiecki 
jako „śmietnik w fazie agonii", v1 którym pełen rozpaczy człowiek czeka 
na zbawienie. Ale ta rozp<.1cz nas u~.ktywnia, ogarnia nas strach i prze
rażenie przed „śmietnikiem''. Takiej stoi(:kiej postawy, pokory wobec 
losu, a jednocześnie wit2lizmu uczył Łast3wiecki w swoich felietonach. 

Twórczość w „Dzienniku Bałtyckim': traktował jako uzupełnienie 

teatralnej, która stanowiła istoh; jego życia. Dlatego też wiele miejsca 
wśród cotygodniowych felietonów poświqcuł rozważaniom na temat tea.: 
tru. Na podstawie tego krótkiego i wybiórczego opisu felietonistyki Ła
stawieckiego można wysnuć pewne wnioski dotyczc1ce jego osobowości. 
Był człowiekiem niezwykłej wn;cz pracowitości, o wszechstronnych za
interesowaniach. Posiadał twórczy stosunek do rzeczywistości, który prze..: 
jawinł się w ciągłym pogłębi,miu wiedzy. Jako człowiek o dużej erudy
cji mógł imponować bystrością i \vnikli\vościq sądów. U~zył swoich czy
telników jak żyć w sposób pełny i świadomy, kładc1c szczególny nacisk 
na rozwój duchowy, zgodnie z przekonaniem, że „zasoby duchowe, nie 
materialne decydują o stylu istnienia i one to są świadectwem człowie
ka". 



Andrzej Zawilski 

Z DZIEJÓW MUZYKI KAMERALNEJ NA WYBRZEŻU 

Opisanie dziejów muzyki kameralnej wqze się z trudnościami, któ

re nie wystqpuj;-4 w przypadku wykonmvshva innego rodzaju. Trudno 

bowiem dokładnie zakreślić granice dla muzyki .kameralnej, stwierdza

jąc jednoznacznie, gdzie mamy do czynienia z zespołem kameralnym, 

gdzie ZJŚ - w wypadku duetu - z solistą i akompaniatorem - w wy

padku natomiast większego zespołu - z orkiestrą lub chórem. Knlejny 

Problem to nietrwałość zespołów kameralnych. Powstawało ich wiele 

na przestrzeni powojennego okresu, żywot większości był jednak krótki. 

Praca niniejsza nie może z:1tem pretendować do wyczerpania tematu. 

Konieczne było pominięcie pewnych zespołów, co - j3k każdy wy- • 

bór - budzić może zastrzeżenia. Dodatkowy problem to brak dokumen

tacji dotyczącej kameralistyki w okresie benpośrcdnio powoj2nny:n. Ża

den z zespołów nie był objęty instytucjonalnym mecenatem, nie zacho

wały się w związku z tym dokumenty, brakuje programów koncerto

wych i trudno dotrzeć do ludzi, którzy mogliby pamiętać t:1mte wyda

rzenia. 

Początki muzyki kameralnej w powojennym Gdańsku wiążą się 

z działalnością Filharmonii Bałtyckiej. Założona w 1945 roku orkiestra 

symfoniczn1 była jedyną wówczas instytucją na Wybrzeżu skupiającą 

Pokaźną grupę zawodowych muzyków. Pierwszy filharmoniczny afisz 

a~onsujący koncert muzyki kameralnej pochodzi z roku 1946. Wystą

pili wówczas członkowie orkiestry filharmonicznej w trzech utworach 

Wymagających różnych składów instrumentalnych; Trio Es-clur (praw

dopodobnie tzw. Kegelstatt-Trio) W.A. l\fozarta grali: Iren1 Wodiczko 

(fortepian). Franciszek Jamry (skrzypce) i Mieczysław Śmilgin (altówka), 

Serenadę G-dur l\l. Regera - Edmund Wojakowski (flet), Franciszek 

Jamry i Mieczysław Śmilgin oraz Trio Es-dur op. 40 J. Brahmsa -- Ire

na Wodiczko, Franciszek Jamry i Aleksander Walczak (róg). O dalszej 

działalności któregoś z wymienionych zespołów niczego wszakże nie wia

domo. Natomiast w 1949 roku powstał kwartet smyczkowy złożony także 
z muzyków orkiestry Filharmonii Bałtyckiej. Tworzyli go: Henryk Pa-
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lulis (I skrzypce), Stanisław Kosiorek (II skrzypce), Mieczysław Śmilgin 
(altówka) i Michał Cieślewicz (wiolonczela). Kwflrtet istniał około dwóch 
lat. Przyczyny, z povvodu których się rozp3dł, trudno dziś ustalić, różnie 
wyglądają one w relacjach świadków. Nie bez znaczenia byly tu za
pewne solistyczne plany Henryka Palulisa, który w 1951 roku opuścił 

Gdańsk, w rok później zaś znalazł się w gronie laureatów Międzynaro
dowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Je
dynym trwałym ślad2m działalności zespołu jest zachowane w archi
wum Rozgłofni Polskieg:) Radia nagranie Kwartetu smyczkowego H. Ja
błońsikiego. Na początku lat pit:ćdziesiątych w pewnej mierze związany 
był z .Trójmiastem kwartet smyczkowy działający przy rozgłośni radio
wej w Bydgoszczy. Grali w nim: lVlirosłnwa Rezlerowa (I skrzypce), Ste
fan Turkowski (II skrzypce), Józef Rezler (altówka) i Roman Suchecki 
(wiolonczela). Rezultatem powiązań z Wybrzeżem są zachowane w ar
chiwum radia gdańskiego nagrania kwartetów S. 1\foniuszki dokonane 
przez ten zespół. Od tego czasu aż do utworzenia w roku 1967 ,,Kwar
tetu 67", s:kładającego siq ze studentów PWSM nie było na Wybrzeżu dłu
żej istniejącego zespołu tego rodzaju. Kilkakrotne próby założenia ky.rar
tetu w oparciu o muzyków z orkiestry filharmonicznej nie dały oczeki
wanych rezultatów. 

W tej sytuacji muzyka kameralna ograniczała się na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych, a także później, do duetów. Tych duetów 
było wiele, choć - jak już powiedziano wyżej - trudno niekiedy pr~e
prowadzić granicG między muzyką kameralną a solistyczną. Przez dłuższy 
czas wspólnie grywały Anita Romanowska (skrzypce) i Krysty~a Ja
strzębska (fortepian). Prezentowały one duży repertuar, w całym tego 
słowa znaczeniu kameralny. Były w nim wszystkie sonaty na skrzypce 
i fortep~an W.A. l\fozarta oraz L. van Beethovena, a także wiele innych 
utworów. Spośród skrzypków podobną i w miarę stałą działalność roz
wijał Jan Wawrzyniak - koncertmistrz orkiestry Filharmonii Bałtyc
kiej w latach 1949-1955, nieco później Tadeusz Kochański (z klawe
synistką i pi:mistką Cecylią Konopacką oraz pianistami Jerzym Michala
kiem i Lucjanem Galonem), a sporadycznie Wiesław Jeziorny - także 

z Cecylią Konopacką. Krótki pobyt w Gdańsku Tadeusza Wrońskiego z1-
owocował świetnymi koncertami kamenlnymi, na których Wroński wy
stępował wspólnie z pianistą Wbdysławem Szpilmanem. Na początku 
lat pięćdziesiątych wspólnie z Cecylią Konopacką występującą w roli pia
nistki lub klawesynistki grywali także inni muzycy: fleciści - Gustaw 
Pieske i Edmund Woj1kowski oraz oboista Emil Pardus. Specyficznym 
zespołem kameralnym był krótko działający duet skrzypcowy ' Anita Ro-
manowska - Oskar R uppel. - · 

r 

W roku 1952 przybył na Wybrzeże Kazimierz Wiłkomirski. Objął 

stanowisko dyrektora artystycznego Filharmonii Bałtyckiej i Studia Ope
rowego, a także klasę wiolonczeli w sopockiej PWSM. K. Wiłkomirski 
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zorganizował w tej uczelni także klasę kameralną. Warto wspommec 
o dwóch zespołach st udcnckich, które uchodziły wówczas za najlepsze 
i zapoczątkowały późniejszy pmvażny rozwój tej klasy w gdańskiej 

uczelni. Jednym z nich był kwartet smyczkowy w składzie: Tadeusz Ko
chański (I skrzypce), Wojciech Szmaj (II skrzypce), Jerzy Wojtkowski 
(altówka), Jerzy Węsławski (wiolonczela), drugim zaś kwartet fortepia
nowy, w którym grali: Wojciech Szmaj, Jerzy Wojtkov-.rski oraz Krysty
na (fortepi~n) i Roman (wiolonczela) Sucheccy. Zespoły te uczestniczyły 
w I Festiwalu Wyższych Szkół Muzycznych w Poznaniu (1955) oraz w 
Konkursie Mozartowskim w Katowicach (1956), gdzie kwartet fortepia
nowy zdobył III nagrodę. 

Przebywając w Trójmieście Kazimierz Wiłkomirski sam grywał spo
ro muzyki kameralnej. Współpracował z pianistami: Urszulą Kulkową, 

Marią Wiłkomirską, Piotrem ł ... obozem oraz później - z Elwirą Hodi
narzową. 

W tych samych latach rozpoczęła się też działalność kameralistycz
na Krystyny i Romana Sucheckich. Sucheccy utworzyli duet współpra
cujący do dziś, a repertuar tego zespołu był ogromny. Znalazła się w 
nim muzyka różnych ,epok, był jedna:k czas, kiedy w programach zespołu 
dominowały utwory współczesne. Podjęli także Sucheccy trud nagrania 
dla Polskiego Radia wszystkich polskich sonat wiolonczelowych. Tego 
przedsiGwzięcia nie udało im się doprowadzić do ·końca, ale dzięki dueto
wi wiele utworów zostało wykonnnych po raz pierwszy. Nie sposób wy
lnienić tutaj tych utworów, były wśród nich m.in. kompozycje Zyg
munta Stojowskiego, Aleksandra Tansmana, Tadeusza Paciorkiewicza, 
Witolda Szalonka, Konrada Pałubickiego, w późniejszych latach Jerzego 
Gablenza i Krzysztofa n1eyera. Zespół koncertował i koncertuje nadal, 
zarówno na pojedynczych koncertach, jak i większych festiwalach. 

Przez piętnaście lat w salach koncertowych Trójmiasta i na antenie 
radiowej występowało „Trio SPAM", w którym wraz z Krystyną i Ro
manem Sucheckimi grał skrzypek Tadeusz Kochański. Zespół także opra
cował wielki repertuar klasyczny i współczesny, dokonał szeregu pra
wykonań - ,v tym utworó\v gd9.ńskich kompozytorów: Władysława Wa
lentynowicza i Konrada Pałubickiego. Działalność estradowa „Tria 
SP AM'' była bardzo szeroka. Trio koncertowało na znaczących festiwa
lach muzycznych w Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu, Bydgoszczy, wystę„ 

Powało także w Warszawie i Łodzi. 
Przykładem nowego rozwiąz::mia organizacyjnego, mającego zapew-

nić trwałość zespołu, była działalność Tria „Polihymnia", utworzonego 
w końcu 1965 roku z inicjatywy pianisty Jerzego Partyki. Prócz Jerze
go Partyki w zespole grali Wojciech Szmaj (skrzypce) i Andrzej Filar 
(wiolonczela). Opiekę nad „Polihymnią" roztoczył Wojewódzki Dom Kul
tury w Gdańsku i polegała ona na regularnym organizowaniu oraz fi-: 
nansowaniu dwóch koncertów miesięcznie - jednego w Ratuszu .Staro-
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miejskim w Gda11sku, drugiego w którymś z terenowych domóvv kul
tury. Zespół postawił sobie ambitne wdanie repertuarowe - opanowG
nie całej twórczości kompozytoró'.v Wybrzeh (co poza Triem W. wa:. 
lentynowicz:1 zosblo zrealizowane), a z czasem cnłej polskiej lite:ratury 
pisanej na ten zestaw instrumentów. Obok tego muzycy z „Polihymnii" 
grywali dzieb ze światowego rs,pertuc1ru kameralnego. Prócz różnego ro
dzaju ' koncertów \V Tr(ljmieście i n1 obszarze dawnego województwa 
Trio „Polihymnia" ,vystE:,po-walo również w programie telewizyjnym. 
Wiosną 1970 roku, a więc po czterech latach istnienia, zespól rozpadł 
się. Mecenat .Wojewódz~-:iego Do;1rn Kultury okazał się z cz1sem niewy
starczający, muzykom zależało na szerszej działalności koncertowej, a tej 
Dom Kultury nic potrafił zorganizować. Jak to zazwycz::1j bywa z ka
meralistami, rozeszli się do swych codziennych zajf:ć. 

Rok 1967 był pomyślny db gdm1skiej kameralistyki. Rozpoczęło 
wówczas działalność kilki różnych zespołów, które istniały ·przez pewien 
czas i, podobnie jak wcześniej zespoły Krystyny i Ro!11ana Sucheckich, 
zdobyły rozgłos w krajowym środowisku muzycznym. Działalność trzech 
spośród wymienionych zespołów była zresztą owocem pracy wspomnia
nej pary muzyków, powstały bowiem w PWSM i składały się ze stu
dentów, którzy kameralistyki uczyli się pod kierunkiem Sucheckich. 

Do 1972 roku koncertowało na krajowych estradach trio fortepia
nowe w składzie: Grażyna Fiedoruk-Sienkiewicz (fortepian), Ewa Raatz 
(skrzypce) i Dorota Popielarz (wiolonczeh). Zespół miał w repertuarze 
kilka dużych pozycji ze światowej i polskiej muzyki kameralnej. W ro
ku 1967 na Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Klasycznej w Łodzi 
trio uhonorowano III nagrodą, a w 1970 na III Ogólnopolskim Festiwalu 
!vlłodych Muzyków w Gdańsku zespół zdobył nagrodq III sitopnia. 

Na tych samych konkursach nagradzano inny zespół - ,,Kwartet 
67". W l.,odzi zespół zdobył III nagrodę, na festiwalu gdańskim - na
grodę II stopnia. W kwartecie grali: Zbigniew Wytrykowski (I skrzypce), 
Ewa Raatz (II skrzypce), Bogdan Czerniawski (altówka) i Dorota Popie
larz (wiolonczela). Był to pierwszy po wielu latach tego rodzaju zespół 
na Wybrzeżu, prezeTitujący wysoki poziom artystyczny i niestety, jak 

• dotychczas, ostatni. W ciągu czterech lat dziah 1ności „Kwartet 67" wy
stąpił na przeszło stu koncertach, dokonał kilku nagrań radiowych i te
lewizyjnych. Brał udział w festiwalach muzycznych: I Bydgoskim Fe
stiwalu Muzycznym (1968), ,,Poznańskiej wiośnie" (1969), Festiwalu Mu
zyki Kameralnej Radzieckiej i Polskiej w Baranowie (1969), V Festi
walu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim (1969), 
II Festiwalu I\1uzyki Kameralnej w Kaliszu (1969), V Dniach H. Wie
niawskiego w- Szczawnie-Zdroju (1970). W roku 1971 „Kwartet 67" wy
stępował w Szwecji. W repertuarze obok kameralnej klasyki zespół po
siadał dzieła, które po raz pierwszy zabrzmiały na naszych estradach -
utwory Brittena, Pałubickiego i Walentynowicza. 
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W marcu 1967 roku odbywał się w Poznaniu IV Festiwal Wyższych 

Szkól Muzycznych. Wystąpił na nim, prncujący p:::d kierunkiem Romana 

Sucheckiego, kwartet wiolonczelistów w składzie: Zdzisław_ Miodowski, 

Jadwiga Raatz, Andrzej Bartoszewicz i Krzysztof Sperski. Kwartet ten 

rychło przerodził się w duży zespól, dla którego trudno .znaleźć odpo

wiednik wśród orkiestr polskich. Na III Festiwalu Muzyki Organowej 

i Kameralnej w Kamieniu P9morskim w roku 1967 zespół ten wystąpił 

już w składzie dwunastosobowym, a jego kierownik zasiadł w zespole 

wraz z grającymi studen tarni. R,.12em z ze~połem występowała śpiewacz

ka Zdzisława Donat, wykonując partię \vokalną w arii z Bachianas Bra

sileiras nr 5 Heitora Villi-Lobosa. Bachianas Brasileiras nr 1 i nr 5 tego 

kompozytom były najczęściej wykonywaną przez zespół pozycją reper

tuarową, .prócz tego wiolonczeliści grywali op.cucowania utworów J.S. 

Bacha oraz dzieła innych kompozytorów. Terenem działalności koncer

towej zespołu, który nazywano również orkiestrą wiolonczel, było przede 

wszystkim Trójmiasto - przedproża ulicy lVIariackiej w Gdańsku, Pa

łac Opatów_ :V Oliwie, gdańskie ratusze i oczywiście sala koncertowa 

PWSM. W roku 1971 zespół ponovmie uczestniczył w Festiwalu Muzy-_ 

ki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, a rok później w 

letnich koncertach organizov.;anych przez PWSM w Ciechocinku, tym 

rnzem ze śpiewaczką Bożeną Porzyńską. W roku 1973 grupa osiągnęła 

największą liczebność, grało w niej szesnaście ·osób, w tym kontraba

sista. Tego też roku orkiestra brała udział w sesji naukowej poświęconej 

twórczości Tadeusza Szeligowskiego, wykonując po raz pierwszy jego 

Ricercer, oraz VIII Dniach H. Wienia\vskiego w Szczawnie-Zdroju, po

nownie ze śpiewaczką Zdzisławą Donat. Kolejne lata to znów ksmccrty 

w Trójmieście, a także udział w programach telewizji polskiej i NRD. 

Później aktywność wiolonczelistów wyraźnie osłabła, choć zespół istniał 

do roku 197B. 

W tym samym cza.sie, troch(; jakby obok nurtu głównych wydarze11 

muzycznych, rozwijał nieiwykle żywą działalność koncertową zespół 

,,Triada''. Był to zespól specyficzny, zachował ciągłość prncy nie posia

daj~ic stałego składu instrumentalnego. Może właśnie to zdecydowało 

o trwałości „Triady". Trzon założonego w roku 1967 zespołu tworzyli po

czqtkowo: Krystyna J urccka (skrzypce), Krzysztof Sperski (wiolonczela) 

i Anna Bruzdowicz (fortepian). Ale program koncertów prezentowanych 

prt.ez „Triad!;'' był bardzo zróżnicowany. Grywano utv\·ory solowe, due

ty, tria, kwartety, wykonywano kompozycj e wokalne, zespół uczestniczył 

w wieczorctch h1czqcych poezj~ z muzyką. Prócz \VSpomni:mych muzyków 

z ,,Trifldą'' w~;pólprncowali ::;krzypkowic: Wiesław Jeziorny, Anna Wolió

ska, Grzegorz Jakubowski, Jerzy Mahler, Maria Su wara, Maria Ciszew

ska; wiolonczeliści: Zdzisław Micdowski, Bożena Zaborowska, Jad wiga 

Ewald; altowiolista Bogusław Stobrski, gitarzysta Jan Paterek; śpie

waczki: Stefania Toczyska i Halina Mickiewiczówna. Repertuar „Triady" 
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obejmował przede wszystkim muzykę dawnych mistrzów ze szczególnym 
uwzględnieniem kompozycji polskich, grywano też utwory z różnych 

epok, ze współczesnymi włącznie. Muzycy z „Triady" docierali ze swymi 
koncertami do barc!zo wielu miejsc w Trójmieście, często słuchali ich 
melomani Malborka, Kwidzyna i Sztumu. Dwukrotnie zespół wyjeżdżał 
za granicę - w roku 1969 na Wqgry, w 1974 do Rumunii. 

W kwietniu 1969 roku przewodniczący Przymorskiego Oddziału 

Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Tadeusz Tomczak, zarazem 
wiolonczelista w orkiestrze Opery i Filharmonii Bałtyckiej, wystąpił 

z inicjatywą utworzenia orkiestry kameralnej. Jeśli nie liczyć tutaj spe
cyficznego zespołu wiolonczelistów, orkiestra ta, której nadano nazwę 
Orkiestry „Przymorze'' była pierwszym większym, profesjonalnym ze
społem kameralnym w powojennej historii życia muzycznego w Trój-~ 
mieście. W orkiestrze grało ,.. stale piętnastu muzyków, w zależności od 
potrzeb skład powiększano. Mecenat nad zespołem objqła Powszechna 
Spółdzielnia Mieszkarniowa „Przymorze". Poleg:1ł on na finansowaniu 
koncertów; początkowo koncerty te odbywały się raz na kwartał, 'póź-l 
niej co dwa miesiące. Organizowano je w ramach cyklu zatytułowanego 
,,l\fozyka o zmierzchu":Pierwszy koncert odbył się 15 września 1970 'ro-' 

ku w sali Spćłdzielczego Ośrodka Kultury na Przymorzu. Ta sama sala 
była głównym miejscem koncertów w późniejszych latach, choć od roku 
1977, kiedy czqść spraw organizacyjnych przejął Wojewódzki Ośrodek 
Kultury, zespół często wyjeżdżał w teren do mniejszych ośrodków woje-· 
wództwa. Do roku 1972 zespołem kierował Grzegorz Sutt wspólnie z Ta
deuszem Tomczakiem i Barbarą Zuro\vską-Sult. Na przełomie lat 1971/72 
część koncertów prowadził Andrzej Filar, później, do końca istnienia ze
społu kierownictwo artystyczne spoczywało w rękach Andrzeja Bachle
dy. W programach koncertów preferowano muzykę epoki baroku, gry
wano jednak utwory z innych epok, organizowano specjalne koncerty 
dla najmłodszych słuchaczy. 

Prócz koncertów w Trójmieście i woj. gdańskim Orkiestra „Przy-· 
morze" występowała także w warszawskich Ł:nicnkach i tamtejszym 

• Teatrze „Na Wyspie", dokonab nagra11 dla radia i telewizji. W charak
terze członków zespołu z orkiestrą \Vspółpracowalo wielu znanych na 
Wybrzeżu muzyków, jako soliści występowali z orkiestrą m.in. skrzyp
kowie: Tadeusz Kochański, Tadeusz Niewodowski, Krystyna Jurecka, Ja
nusz Zis, Joanna Mądroszkiewicz, Wojciech Szmaj; wiolonczeliści: Krzy
sztof Spcrski i Janusz Swilło; wokaliści: Małgorzata J\rmanowska, Ali
cja Marczak-Faberowa, Jan Kusiewicz, Urszula Szerszeń, Florian Skul
ski, K. Sergiel; harfistka Anna Bachleda, puzonista MaTian Stefanowiczr 
oboista Józef R-.atz, trębacz Szymon Pawłowski. Niektóre utwory orkie
stra wykonywała wspólnie z chórami Uniwersytetu i Politechniki Gdań
skiej. 

W roku 1979 obchodzono uroczyście dziesięciolecie orkiestry. Póż-
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niej jednak działalność zespołu ustab, choć w zasadzie do dziś istnieje 

możliwość zebrania orkiestry, odbycia prób i koncertu. z takiej możli~ 

wości skorzystano nawet kilka lat temu, kiedy orkiestra wzięła udział 

w sesji poświęconej kulturze, wykonując współczesne kompozycje zwią-= 

zane tematycznie z Wybrzeżem, a później nagrywając te utwory 'dla 

gdańskiego programu radiowego i telewizyjnego. · · 

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesic1tych, tak jak i poprzednio, 

istniała pewna ilość zespołów dwuosobowych grających repertuar karne-' 

ralny. Kontynuował działalność duet Krystyny i Romana Sucheckich. W 

roku 1967 przybył na Wybrzeże skrzypek Henryk Keszkowski, który grał 

wspólnie z Krystynq Wawryków. Z tą samą pianistką wystGpował; 

skrzypaczka Krystyna Jurecka, zaś z Haliną Cichoń-Haras, ta:kże pia

nistką , - nawiązała trwającą do dziś współpracę skrzypaczka Mirosława 
Pawlak. Sonaty skrzypcowe grywał Konstanty Andrzej Kulka - głów

nie z Elwirą Hodinarzową, natomiaŚt inny znakomity muzyk - wiolon

. czelista Roman J abło11ski współpracował z Krystyną Suchecką, Jerzym 

Michalskim i Elwirą IIodinarzową. Repertuar kameralny grywał też 

oboista Janusz Banaszek - najcz(?ściej z Jerzym Michalakiem. Dłuższą 

działalność miaLna swym koncie duet w składzie: Bożena Zaborowska 

(wiolonczela) i Jadwiga Lewczuk (fortepian),' z Jadwigą Lewczuk też na 

początku lat siedemdziesiątych trwającą do dziś współpracę nawiązał 

klarnecista Andrzej Pietras. Z Bożeną Zaborowską Jadwiga Lewczuk wy

konała cały szereg najwybitniejszych sonat na wiolonczelę i fortepian, 

podobna była jej współpraca z Andrzejem Pietrasem. Oba duety miały 

w dorobku prawykonania utworów kompozytorów gdańskich - pierw

szy z nich Miniatura Kazimierza Guzowskiego, drugi - Sonty Konrada 

Pałubickiego. 

Po wyjeździe z Gdańska Bożeny Zaborow.:1kicj J t1dwiga Lewczuk 

podjGła współpracQ z innq wiolo·nczelistką - Małgorzatą Kuziemską. 

Obok sonat Beethovena, Brahmsa, Szostakowicza, Debussy'ego, duet do

konał prawykonai1 kilku utworów Konrada Pałubickiego i Henryka Ja

błońskiego. Małgorzata Kuziemska i Jadwiga Lewczuk występowały na 

bardzo wielu koncertc1ch w kraju, m.in. również nc1 Festiwalu Muzyki 

Współczesnej we Wrocbwiu, a także za granicą (Włochy, Kuba). 

W latnch siedc.ndzicsiątych rozpoczął też współpracę inny duet łą

czący wiolonczelę z fortepianem - Krzysztof Sp2rski i Anna Prabucka

-Firlej. Wiele pozycji w repertuarze tego zesrpolu to kompozycje knme

ralne, są w nim także utwory pisane specjalnie dla żcspołu przez gdań

skiego kompozytora Eugeniusza Głowskiego - Figliki II oraz Concertino 

na wiolonczelę i fortepian z orkiestrą. Trwa bujna działalność koncerto

wa zespołu w kraju i za granice! (Bułgaria, Rumunia, Czechosłowacja, 

NRD, RFN, Finlandi~, Szwecja, Wielka Brytanb, Islandia). Od kilku bt 

Anna Prabucka-Firlej i Krzysztof Sperski grają również razem z klar

necistą Markiem Schillerem - zespół funkcjonuje jako „Trio gdaó.skie". 

175 



Ciekawostką w repertuarze tej trójki muzyków jes~ Grancl trio Ignacego 
Fel1ksa Dobrzyńskiego - kompozytora polskiego współczesnego Chopi-: 
nowi. Rękopis tego wartościowego utworu został odnaleziony w archi
wum - Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i opracowany przez 
Krzysztofa . Sperskiego. 

W ostatnich latach zawiązał si~ jeszcze jeden duet, który przejawia 
dużą aktywność: Henryk Keszkowski (skrzypce) i Włodzimierz Wiesztordt 
(fortepian). Zespół ten często koncertuje na estradach krajowych, odbył 
też tournee zagraniczne (Szwajcaria). 

Warto też wspomnieć tutaj o dwóch duetach, które ist·niały krótko, 
lecz składały się z wyjątkowo utalentowanych uczniów szkół muzycz
nych II stopnia - Joanna Mądroszkiewicz (skrzypce) i Ewa Pobłocka 
(fortepian) oraz Magdalena Suchecka (skrzypce) i Roman Dziqcioł (for
tepian). Oba ucz~st.niczyły w konkursie nagrań organizovvanym przez 
Radiofonię Czechosłowacką dla młodzieży do lat bzesnastu „Concertino 
Praha'' (1972). Oba też znalazły siq wśród laureatów ksmkursu, na któ
rym prezentowały nagrania sonat Ludwika van Beethovena. 

- Logicznym następstwem dojrzewania umiejętności młodziutkiej 

skrzypaczki Magdaleny Sucheckiej było powstanie w roku 1972 tria Su
checkich. Trio dało wiele koncertów na terenie całego kraju. W tym 
składzie muzycy opracowali utwory nie grane przez wcześniejsze „Trio 
SPAlVI", jak Trio g-rnoll R. Schumanna, <lwa tria W.A. Mozarta, Trio 
A. Malawskiego. 

Próby utworzenia kameralnego zespołu instrumentów dqtych podej
mowano wcześniej, dopiero jednak zespół puzonowy „Ad libitum'' zało
żony przez Mariana Pietrewicza w latach siedemdziesiątych istniał ja
kiś czas. W roku 1979 z inicjatywy innego puzonisty - Tadeusza Kassa
ka - powstał Kwartet D<;ty Filharmonii Bałtyckiej. Grali w nim muzy
.cy z orkiestry filharmonicznej: Janusz Szadowiak (trąbka), Wojciech Ko
rzonek (trąbka), Marek Kocik (róg) i Tadeusz Kassak (puzon). Od roku 
1984 na miej;.;ce Wojciech~ Korzonka wszedł do . zespołu Ireneusz \Yiś

niewski i w takim składzie kwartet istnieje do dziś. Patronat nad ze
społem sprawuje Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka. Członkowie 
kwartetu są wprawdzie zatrudnieni w orkiestrze filharmonicmej jako 
muzycy orkiestrowi, nie zaś kameraliści, lecz korzystają w instytucji 
z szeregu udogodnień ułatwiających im kameralne muzykowanie. Sam 
pomysł stworzenia zespołu o takim składzie był ryzykowny. Jest to 
skład metypowy, kwartet stan~4ł wi~c wobec braku odpowiednich utwo
rów, ol>awiano si~ tci, że zespół ni0. zn~jdzie słuchaczy. Obecnie, dziqki 
staraniom zespołu polegającym na kontakcie z wydawnictwami muzycz
nymi na całym świecie oraz kompozytorami, kwartet posiada duży re
pertuar obejmujący muzykę różnych epok. Kilku kompozytoró\y pisało 
specjalnie dla zespołu - łącznie takich utworów powstało dotychczas je
denaście. Na podkreślenie zasługuje współpraca kwartetu ze Zbignie-
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Wem Pniewskim, który dla czwórki muzyków napisał kilka utworów, w 

tym Suitę na Kwartet dęty z towarzyszeniem orkiestry. 

Zespół prowadzi intensywną działalność koncertową i, wbrew wcześ

niejszym przewidywaniom, koncerty kwartetu cieszą się powodzeniem. 

Muzycy gościli na estradach :kilku filharmonii, koncertowali w wielu 

miastach Polski, występowali na festiwalach - w Kamieniu Pomorskim 

(1986), ,,PÓ~nańskiej Wiośnie" (1986), w Baranowie (1987), ' Międzynaro

dowym Festiwalu (poświqconym muzyce na instrumenty dęte blaszane) 

w Weronie (1987), ,,Musica Antiqua Pclonka" (Wrocław 1988). Zespół 

wyjeżdżał za granicę (RFN, NRD, Włochy, Bułgaria, Austria), nagrywał 

dla Polskiego Radia i Telewizji, ma w swym dorobku nagranie płytowe 

dokonane we Włoszech. 

Przez kilka lat widoczną w gdańskim środowisku działalność koncer

tową prowadził inny zespół instrumentów dętych - Kwintet Teatru Mu

zycznego w Gdyni. Zespól r założony został przez flecistkę Ewę Szymań

ską-Krawczuk. Wraz z założycielką grali w nim muzycy z orkiestry Tea

tru Muzycznego w' Gdyni i Filharmonii Bałtyckiej: Józef Raatz (obój), 

Marek Schiller (klarnet), Krzysztof Czekaj (róg) i Włodzimierz Targański 

(fagot). W kwintecie partię fagotu grywał także Wojciech Orawiec, a 

Współpracowali z zespołem również Stanisław Bryks (obój) i Mirosław 

Merchel (róg). Jak na stosunkowo krótki okres 
1

działalności, kwintet po

siadał rozległy repertuar, grywał kompozycje z repertuaru klasycznego, 

dokonał kilku prawykonań utworów współczesnych. Dał wiele koncer

tów na terenie całego kraju, występował na antenie Polskiego Radia. 

Od nagrania dla Polskiego Radia rozpoczął swą działalność jeszcze 

jeden zespół o podobnym, aczkolwiek większym składzie: Oktet Instru

mentów Dętych Filharmonii Bałtyckiej. Zespół powstał w :roku 1983 

z inicjatywy oboisty Józefa Raatza; prócz Józefa Raatza w skład oktetu 

WEszli: Alicja Glinianowicz (obój), Mariusz Gołębiewski (klarnet), Bogdan 

Ocieszak (klarnet), Lucyna Chodzińska (róg), Brygida Muchowiecka (róg); 

Mirosław Stracewski (fagot), Danuta Dorosz-Buczkowska (fagot). Oktet 

występował w Trójmieście, brał udział w Koncertach Królewskich w War

szawie, uczestniczył w festiwalach w Kaliszu, Kielcach i Gdańsku. Sp2-

cjalnie dla zespołu Konrad Pałubicki skomponował Metamorfozy; utwór 

ten został przez oktet wykonony po raz pierwszy. 

W roku 1978 w PWSM założono orkiestrę kameralną o nazwie „Ca

merata Academica". Był to zespół studencki, próby odbywały się w ra

mach obowiązkowych zajęć na uczelni. Zakładając ten zespół nie my

ślano prawdopodobnie, że konsekwencją powołania studenckiej „came

raty" będzie utworzenie w przyszłości Orkiestry Kameralnej Wojciech1 

Rujskiego - zaliczanej dziś do czołowych zespołów w kraju. Orkiestrę 

,,Camerata Academica" prowadził skrzypek Henryk Keszkowski. Grali w 

niej początkowo tylko studenci, później dołączyli do nich również absol

wenci uczelni. Zespół szybko osiągnął wysoki poziom artystyczny. W ro-
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ku założenia zdobył brązowy medal na odbywającym się w Berlinie Za
chodnim Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Symfonicznych i Kame

ralnych Fundacji HerbeTta von Karajana. Repertuar orkiestry obejmował 

utwory dawnych kompozytorów polskich (A. Jarzębskiego, S.S. Szarzyń

skiego, M. Mielczewskiego), dzieła typowe dla orkiestr kameraL1ych (A. 

Vivaldi, J.S. Bach, G.F. Telemann, G.F. Haendel, W.A. Mozart, I. Stra-

wiński) oraz polskie kompozycje współczesne (H. Jabłoński, B.K. Przy-
1 

bylski). Orkiestra występowała dwukrotnie w Filharmonii Narodowej 
w Warszawie, uczestniczyła w Festiwalach Laureatów Konkursów ~u-

zycznych w Białymstoku ·i Warszawie, a także Festiwalu Muzyki Orga

nowej i Kameralnej w Koszalinie. Zespół był dobrze znany melomanom 

Trójmiasta, a także słuchaczom letnich koncertów organizowanych przez 

uczelnię w Połczynie-Zdroju. ,,Camerab Academica" nagrywała rów
nież dla radia i telewizji. Istniała do lutego 1982 roku. 

W tym też mniej więcej czasie Wojciech Rajski przystąpił do zorga

nizowania profesjonalnej, etatowej orkiestry kameralnej. Trzon nowej 

orkiestry utworzyli muzycy grający wcześniej w zespole „Camerata Aca

demica". Etaty otrzymali w Bałtyckiej Agencji Artystycznej i w czerw

cu 1982 roku w sali gdyńskiego Teatru Muzycznego odbył się koncert 

inaugurujący działalność tego niespełna dwudziestoosobowego zespołu. 

Omówienie bujnej działalności estradowej Orkiestry W. Rajskiego prze

kraczałoby ramy niniejszej pracy. Ograniczając się do wyliczenia naj

ważniejszych faktów należy stwierdzić, że występując stale w Trójmieś

cie i na estradach krajowych - z Filharmonią Narodową w Warsza~ie 

włącznie - Orkiestra Rajskiego należy do najczęściej wyjeżdżających 

za granicę zespołów polskich. Znana jest słuchaczom wielu krajów, kon

certowała w salach uchodzących za najtrudniej dostępne, ściągających 

elity wykonawców i słuchaczy (Filharmonia Berlina Zach., Teatro Reale 

w Madrycie, Festiwal w Edynburgu i in.), objechała z koncertami po

kaźną część Stanów Zjednoczo:iych, występowała na antenie radia i . te

lewizji w kraju i za granicą, nagrała trzynaście płyt długogrających. W 

oparciu o swą orkiestrę Wojciech Rajski dwukrotnie wystawiał opery -

w 1972 roku Sosarme G.F. Haendla (polska prapremiera), w 1984 Rigo

letto G. Verdiego. W przedstawieniach udział brali wybitni soliści po

chodzący z różnych ośrodków kraju. Dwukrotnie też W. Rajski organi

zował Dni Muzyki Kameralnej. Pierwsze odbyły się w sopockim Grand 

Hot€lu w roku 1984, następne w- 1985 w auli Politechniki Gdańskiej. 
Dzięki tym festiwalom słyszeliśmy w Trójmieście wybitne zespoły ka

meralne: Słowacką Orkiestrę Bohdana Varchala, Orkiestrę im. Haendla 

z Halle, ,,Cappellę Bydgostiensis", ,,Cappellę Cracoviensis" . 

Dość długo dojrzewał w gdańskim środowisku pomysł powołania ka

meralnego zespołu chóralnego. Znany chórmistrz Ireneusz Łukaszewski 

próbował wyłonić taki zespół ze składu chóru gdańskiej Akademii Me

dycznej. Za każdym razem powodzenie takiego przedsięwzięcia okazy-
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wało się połowiczne. Kameralne rozmiary chóru wymagały perfekcji wy
konawczej, musiałby więc być to zespół zawodowy, mający czas na co
dzienne próby, objęty instytucjonalnym mecenatem. Zespół taki, w pełni 
etatowy, powstał przy Operze i Filharmonii w roku 1978. Kierownictwo 
dwudziestoosobowego chóru, któremu nadano nazwę „Schola Cantorum 
Gedanensis" objął Ireneusz Łukaszewski. Członkowie tego chóru, od daw
na dobrze znanego miłośnikom muzyki wokalnej w Polsce, to po części 
zawodowi muzycy, częściowo wś uzdolnieni muzycznie i wokalnie młodzi 
ludzie - najczęściej studenci lub absolwenci gdańskich uczelni. Po kilku 
latach Opera i Filharmonia Bałtycka przestała sprawować patronat nad 
zespołem, mimo to chór, zyskawszy trwałe podstawy organizacyjne, prze
trwał i poziom artystyczny nie obniżył się. Od roku 1983 kierownictwo 
artystyczne przejął Jan Łukaszewski, który prowadzi zespół do dziś. 

W dorobku chóru znajduje się szereg nagród konkursowych: ,,Grand 
Prix" i tytuł „najlepszego z najlepszych" na konkursie „Jugend und 
Musik'' (Wiedeń 1982), ,,Grand Prix" na festiwalu „Rencontres bt2rna
tionales de Chant Chorał" ,Tours 1985), ,,Grand Prix" na przeglądzie · 
chórów kameralnych w Takarazuka w Japonii (1986), I miejsce na festi
walu „Academia cantat" (Bydgoszcz 1987). Zespół koncertował w USA, 
Japonii, Austrii, Belgii, Francji, Holandii, RFN, we Włoszech i Watyka
nie, występował na wielu koncertach w Polsce, uczestniczył w festiwa
lach w Gdańsku, Olsztynie, Koszalinie, Słupsku, Poznaniu (,,Poznańska 
Wiosna"), Warszawie (,,Warszawska Jesień"), Częstochowie, Wrocławiu 
(,,Wratislavia cantans"). Chór współpracuje z filharmoniami w kraju i za 
granicą, śpiewając w poszerzonym składzie osobowym kompozycje z re
pertuaru oratoryjno-kantatowego. Ważną pozycję w repertuarze chóru 
stanowią prawykonania utworów polskich kompozytorów współczesnych 
(A. Koszewski, J. Łuciuk, H.M. Górecki, F. Nowowiejski, R. Twardow
ski, E. Pałlasz), dav,me utwory kompozytorów gdo.ńskich (J. Wanning, 
A. Hackenberger) oraz artystyczne opracowania folkloru kaszubskiego. 
Zespół dokonał nagrań płytowych, wielokrotnie występował w radiu i te-
lewizji. -

Jednym z zadań, jakie stawiano chórowi „Schola Cantorum" miało 
być przywrócenie życia estradowego dawnej muzyce gdańskiej, utwo
rom znajdującym się w gdańskiej Bibliotece PAN i Wojewódzkim Ar
chiwum Państwowym. z zadania tego chór wywiązał się w niewielkim 
stopniu. Między innymi nie bez znaczenia był tutaj wokalny profil ze
społu. Toteż kiedy w rnku 1982 powstał zespól wokalno-instrumentalny 
,,Cappella Gedanensis" deklarujący gotowość podjęcia penetracji zbio
rów archiwalnych i wykonawstwa dawnych utworów gdańskich, rychło 
znalazł mecenasa. Patronat nad „Cappellą" objęło Gdańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuki, a kierownictwo artystyczne zespołu spoczęło w rękach 
Aliny Kowalskiej-Pińczak. Obecnie zespół składa się z dziesiqciu soli
stów-wokalistów i dziesięciu instrumentalistów. 
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Dorobek repertuarowy i koncertowy zespołu jest duży i w obu dzie
dzinach swej działalności „Cappella Gedanensis" zasługuje na uznanie. 1 

W poszukiwaniu zapomnianych kompozycji członkowie zespołu nie ogra
niczyli się do penetracji zbiorów gd:1ńskich, lecz sięgnęli także ~o wielu 
bibliotek Europy i USA. Poszukiwania prowadzone w Londynie, Heidel
bergu, Berlinie, Norymberdze, Paryżu, Nowym Jorku dały dobre rezul
taty, odnaleziono szereg zapomnianych rękopisów i śtarodruków. 

Z uwagi na etatowe zatrudnienie „Cappella" zobowiązana jest do 
częstych koncertów na terenie Trójmiasta. W kraju zespół koncertował 
przede wszystkim w ramach festiwali muzyki dawnej (Warszawa, Stary 
Sącz), ale również na „Nałęczowskim Divertimento", ,,Tygodniu Młodych 
Talentów" w Tarnowie i innych. Odbył także kilka tournee zagranicz
nych (1983 - Francja, RFN, Szwajcaria; 1984 - Francja, RFN, Wło
chy; 1985 - USA). Wielokrotnie zespół nagrywał dla radia i telewizji, 
w 1985 roku ukazała się pierwsza płyta długogrająca „Cappelli" wydana 
przez francuską firmę „Leslie", zawierająca nagrania dawnej muzyki 
gdańskiej. W roku 1986 nakręcono w Austrii film z udziałem zespołu. 

Wokalno-instrument:llny skład „Cappelli" pozwala na wykonywanie 
utworów a cappella, wokalno-instrumentalnych oraz instrumentalnych -
zarówno zespołowych, jak i snlistycz:nych. W repertuarze dominują daw
ne kompozycje gdańskie - utwory: Francisco de Rivula, Andrzeja Hac
kenbergera, Pawła Sieferta, Kaspara Forstera, Johanna Wanninga, Mi
kołaja Zangiusa, Johanna Balthasara Freisslicha i innych. Są w nim tak
że utwory z dawnej muzyki polskiej (m.in. A. J arzębs:ki, S.S. Szymański, 
B. Pękiel, M. Gomółka), a także kompozycje ze światowego repertuaru 
(J.S. Bach, C. Monteverdi, I-I. Purcell i wielu innych). Repertuar ten 
stale powiększa się. 

Powyższy szkic dziejów muzyki kameralnej w środowisku gdańskim 
należałoby skończyć sformułowaniem nasuwających się kilku bodaj wnio
sków. Historia kameralistyki odzwierciedla rozwój środowiska muzycz
nego na przestrzeni minionego czterdziestolecia, mimo że powstawanie 
i rozpndanie się kolejnych zespołów sugeruje brak w rozwoju samej ka
meralistyki podobnej ciągłości, jaka charakteryzuje np. dzieje opery i fil
harmonii. Przyczynq nietrwałości zespołów kameralnych upatruje się 

przede wszystkim w braku etatowych form ich egzystencji. Doświadcze
nia minionego okresu do pewnego stopnia potwierdzają tę tezę. Trwale 
okazały się wszystkie zespoły etatowe: ,,Schola Cantorum", ,,Cappella Ge
danensis", Orkiestra Kameralna W. Rajskiego. Z drugiej jednak strony 
mamy do czynienia z zespołami, które obywają się bez etatów, takimi 
jak zespoły Krystyny i Romana Sucheckich lub Kwartet Dęty Filharmo
nii Bałtyckiej, nie wspominając o duetach. Te zespoły również trwają 

od lat utrzymując wysoki poziom artystyczny. Paradoksalne, że łatwiej 
o etaty dla dwudziestoosobowej orkiestry niż dla kwartetu. Dla muzyka 
jednak oczywisty jest też inny paradoks: trwałość łatwiej osiągać właś-
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nie w zespole dużym. Zespół kameralny jest delikatną strukturą składa

jącą się z kilku ludzi, którzy muszą chcieć współpracy. Brak wzajemnego 

porozumienia między muzykami i odejście jednej lub dwóch osób z kwar

tetu może oznaczać koniec istnienia zespołu. Utrata dwóch osób nie spo

woduje natomiast rozpadu orkiestry kamernlnej. Dlatego też trudno 

stwierdzić, czy objęcie etatami tria lub kwartetu dałoby dobre rezultaty. 

Może jednak warto spróbować. Tym bardziej, że posiadając na Wybrze

żu orkiestrę kamerJlną i chór, zespół muzyki d::nvnej, oktet instrumentów 

dętych drewnianych i kwartet blasz:rnych nie mamy od lat zespołów 

o ustalonym od przeszło dwustu lat 1klasycznym składzie - tria forte

pianowego i kwartetu smyczkowego. Szeroka działalność koncertowa ze

społów istniejc1cych zdaje się świadczyć, że v1brew niektórym opiniom, 

istnieje zapotrzebowanie społeczne 111 muzykq kameralną. 

WYKAZ NAGRÓD ZDOBYTYCH PRZEZ GDA~SKIE ZESPOŁY 

KAMERALNE NA KONKURSACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 

1956 r. - Kwartet w składzie: Krystyna Suchecka (fortepian), Vlojciech 

Szmaj (skrzypce), Jerzy Wojtkowski (altówka), Roman Su

checki (wiolonczela) - III nagroda m Ogólnopolskim Kon

kursie Mozartowskiin w Katowicach. 

1964 r. - Duet w składzie: Krystym (fortepian) i Roman Suchecki (wio.! 

lonczela) - I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Audycji 

Szkolnych w Łodzi. 

1968 r. - Kwartet smyczkowy w składzie: Zbigniew Wytrykowski (I 

skrzypce), Ewa Raatz (II ~1krzyp2e), Bogdan Czerniawski (al

tówka). Dorota Popielarz (wiolcnczeh) - III nagroda na Mię-

4dzyuczelnianym Konkursie Muzyki Klasycznej w Łodzi. 

- Trio fortepianowe w składzie: Grażyna Fiedoruk-Sienkiewicz 

(fortepian), Ewa Raatz (skrzypce), Dorota Popielarz (wiolon

czela) - III nagroda na Mi~dzyuc.Lelaianym Konkursie Muzy

ki Klasycznej w Łodzi. 

- Duet w składzie: Zbigniew Wytrykowski (skrzypce) i Elżbieta 

Zając (fortepian) - III nagroda na Międzyuczel}1ianym Kon

kursie Muzyki Klasycznej w Łodzi. 

1970 r. - Trio fortepianowe w składzie: Halina Cichoń (fortepian), Ma

rek Bojarski (skrzypce), Paweł Rok (wiolonczela) - III na

groda na Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Romantycz

nej w Łodzi. 

- Trio fortepianowe w składzie: Grażyna Fiedoruk-Sienkiewicz 
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(fortepian), Ewa Raatz (skrzypce), Dorota Popielarz (wiolon
czela.) - nagroda III stopnia na III Ogólnopolskim Festiwalu 
Młodych Muzyków w Gdańsku. 

- Kwartet smyczkowy w składzie: Zbigniew Wytrykowski 
(I skrzypce), Ewa Raatz (II skrzypce), Bogdan Czerniawski (al
tówka), Dorota Popielarz (wiolonczela) - nagroda II stopnia 
na III Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Muzyków w Gdań
sku. 

- Kwintet dęty w składzie: Wiesława Welke (flet), Józef Raatz 
(obój), Ryszard Świercz (klarnet), Edward Daniecki (róg), Mi
rosław Stracewski (fagot) - nagroda III stopnia na III Ogól
nopolskim Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku. 

1972 r. - Duet w skł.1dzie: Joanna Mądroszkiewicz (skrzypce), Ewa Po
błocka (fortepian) - wyróżnienie na konkursie dla młodzieży 
do lat 16 organizowanym przez Radiofonię Czechosłowacką 

,,Concertino Praha 72" - nagranie studyjne sonaty skrzypco
wej L. v. Beethovena. 

- Duet w składzie: Magdalena Suchecka (skrzypce), Roman Dzię
cioł (fortepian) - wyróżnienie na konkursie Radiofonii Cze
chosłowackiej „Concertino Praha 72" - studyjne nagranie 
sona ty Beethovena. 

1974 r. - Trio fortepianowe w składzie: Włodzimierz Wiesztordt (forte
pian), Anna Preyss (skrzypce), Zbigniew Krzymiński (wiolon
czela) - II nagroda na Międzyuczelnianym Konkursie Pol
skiej Muzyki Kameralnej w Łodzi. 

1976 r. - Trio fortepianowe w składzie: Krzysztof Gotartowski (forte
pian), Irena Żarnowska (skrzypce), Irena Wziętek (wioloncze
la) - wyróżnienie na festiwalu „Włocławski Kwiecień Mu
zyczny". 

1977 r. - Trio fortepianowe w składzie: Krzysztof Gotartowski (forte
pian), Irena Żarnowska (skrzypce), Paweł Pędrasik (wiolon
czela) - III nagroda na Międzyuczelnianym Konkursie Muzy
ki Kameralnej w Łodzi. 

- Trio fortepianowe w składzie: Ewa Pobłocka (fortepian), Anna 
Preyss (skrzypce), Małgorzata Kuziemska (wiolonczela) - wy
różnienie na Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameral
nej w Łodzi. 

1978 r. - Trio klarnetowe w składzie: Józef Damski (klarnet), Leopold 
Kaczyński (klarnet), Andrzej Zwarycz (klarnet) - wyróżnie

nie na festiwalu „Włocławski Kwiecień Muzyczny". 
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- Trio stroikowe w składzie: Andrzej Krzykowski (obój), Bog
dan Ocieszka (klarnet), Krzysztof ł..,ukaszewicz (fagot) - wy
·różnienie na festiwalu „Wrocłowski Kwiecień Muzyczny". 

- Kwintet dęty w składzie: Marek Halicki (flet), Andrzej Krzy-



kowski (obój), Karol Szymański (klarnet), Irena Morawska 

(róg), Wojciech Halicki (fagot) - wyróżnienie na festiwalu 

,, Włocławski Kwiecień Muzyczny". 

- Orkiestra „Camerata Academica" - brązowy medal na Mię

dzynarodowym Festiwalu Orkiestr Symfonicznych i Kameral

nych Fundacji Herberta von Karajana w Berlinie Zachodnim. 

1982 r. - ,,Schola Cantorum Gedanensis" - ,,Grand Prix'' na konkursie 

,,Jugend und Musik" w Wiedniu. 

1985 r. - ,,Schola Cantorum Gedanensis" - ,,Grand Prix" na festiwalu 

„Rencontres Internationales du Chant Chorał" w Tours 

(Francja). 
1986 r. ,,Schola Cantorum Gedanensis" - ,,Grand Prix" na Przeglą

dzie Chórów Kameralnych w Takarazuka (Japonia). 

- Kwartet smyczkowy w składzie: Krzysztof Oczko (I skrzypce), 

Maria Klemenska (II skrzypce), Marzena Kamińska (altówka), 

Tadeusz Szefler (wiolonczela) - III nagroda na Ogólnopol

skim Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi. 

Duet w składzie: Katarzyna Łazarowicz (wiolonczela), Danuta 

Mossakowska (fortepian) - wyróżnienie na Ogólnopolskim 

Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi. 

1987 r. - ,,Schola Cantorum Gedanensis" - I miejsce na festiwalu 

,,Academia can ta t" w Bydgoszczy. 



Janusz Krassowski 

WŁADYSŁAW WALENTYNOWICZ 

Kim właściwie jest Władysław Walentynowicz, kompozytor i pia
nista? Pytanie o osobowość bywa niezmiernie złożone. Jest z pewnością 
autentycznym muzykiem w najszerszym znaczeniu tego słowa, w róż

norodnych jego odcieniach. Był nim przez całe życie, od najwcześniej
szego dzieciństwa: ,,Pamiętam, jak orkiestra wojskowa przechodząc przez 
plac [ ... ] grała marsza. Wybiegłem wówczas za bramę naszego podwórka 
i w zachwycie rzewnie płakałem". 

Zacząłem pamiętać siebie - tak rozpoczyna swój pamiętnik - i otaczający mnie 
świat w obszernym domu moich rodziców, który stał przy dużym placu w małym 
prowincjonalnym mieście o dziwnej nazwie Jełabuga, we wschodni<!j guberni Ro
sji. Dom był własnością !archireja [ ... ] pierwsze moje wspomnienie związane je5t 
z tym budynkiem, kiedy bawiąc się na tarasie usłyszałem strzały. Podbiegłem do 
końca tarasu i zobaczyłem niezwykły ruch [ ... ] krzyki i strzały łączyły się z brzę
kiem roZibijanych szyb, a żołnierze z karabinami w ręku otaczali więzienie. Był to, 
jak później dowiedziałem się, bunt więźniów podczas rewolucj,i 1905 roku. 

Zamierzchła już dziś epoka. ,,Miałem wtedy trzy lata'' - konklu
duje autor. 

Dzieciństwo spędził w Rosji. Mło::lość w Warszawie. Od m:1e.1sca 
urodzeni:1 w J arańsku (guberni permskiej, na Uralu) droga wiodła do 
w~pomni.;nej .Jełabugi, nad rzeką K:1mą, w której upłynęło pi~tnaście 

lat. Nast~pnie była Wiatka (Kirow), Szadryńsk na Syberii, Tomsk, Omsk 
i Barnauł - a wreszcie Moskwa. Zmiany nast~powały początkowo dla
tego, że ojciec, inżynier chemik, lubił zmieniać mieszkania i pracę, ale 
już niedługo potem migracjq wymuszał rewolucyjny kontredans „bia
łych'' i „czerwonych"; w końcu i sam młodzieniec poszukiwał możliwości 
zrealizO'\Vania swoich zamierzeń. 

Wychowywał się na styku kultur, w polskiej rodzinie inteligenckiej 
wtopionej naturalnie w otoczenie. Jak niezliczona ilość podobnych rodzin 
Polaków inżynierów, mechaników lub budowniczych kolei żelaznych 

i mostów na syberyjskich rzekach. N aj bliższe otoczenie stanowili sąsie
dzi i przyjaciele oraz znajomi, rozrzucani wciąż koniecznością losu po 
ogromnych przestrzeni:-ch. Zawikłane losy jednostek, rodzin, wspólnot 
harodowych. 
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Pierwszą nauczycielką 'muzyki, była matka, Helena z Wojszwiłłów . 

... 

Spiewaliśmy polskie pieśni patriotyczne. Mama siadała do fortepianu~ Wyj~owała 

dobrze ukryty śpiewnik, na kolorowej okładce którego był Biały Orzeł na tle 

biało-czerwonego sztandaru. My, dzieci, stojąc przy fortepianie, poznawaliśmy w ten 

sposób swoją daleką Ojczyznę. [ ... ] 

Muzyka należała do obowiązującego zakresu edukacji: W domu mieliśmy 

dobry fortepian Beckera i moje starsze rodzeństwo Witek i Lusia pobierali lekcje 

mu:,,.:yki. Frzychodziła do nas dwa razy w tygodniu nauczycielka Jelizawieta Pa

włowna Bielajewa ... Kiedy ukończyłem lat siedem, rozpocząłem i ja naukę muzyki. 

Z muzyką już się nie rozstał. Mając jedenaście lat zaczął stawiać 

pierwsze kroki na estradzie - wystąpił na dobroczynnym koncercie 

ako:Lpaniując skrzypaczce. W Wbtce piętnastoletni Władysław po raz 

pierwszy grał jako solista na koncercie dla tamtejszej Polonii. W 1917 ro

ku w Szadryńsku kontynuował nauk~ w gimnazjum i grę fortepianową. 

Zapisał też wtedy · nutami swoje pierwsze „myśli muzyczne'', kilka krót

kich utworów na fortepian. Po maturze, zdawanej w Szadryńsku niemal 

w ogniu przesuwającego się frontu rewolucyjnego, wstąpił w 1919 roku 

w Tomsku do szkoły muzycznej, do klasy forteipianu Jadwigi Szabłow

skiej-Gedeonowej, absolwentki Konserwatorium Warszawskiego, uczen

nicy Aleksandra Michałowskiego. Wkrótce, już w Barnaule, zgłosił się do 

Technikum Muzycznego. Uczył się u Anny Smirnowej. Teraz występował 

już coraz częściej na koncertach, przeważnie w „zakładach pracy"' trak

tując to po troszę zarobkowo. Wreszcie we współpracy z poetką Lidią , 

Lesną napisał jednakową operetkq Riucha, Tiucha, Tilim, Bom, którą 

z powodzeniem wystawiono w miejscowym teatrze, a sam kompozytor 

dyrygował przedstawieniami. Wchodził już coraz wyraźniej w muzyczną 

profesję, wiążąc się z te3trem operetkowym, pjsząc piosenki. Kiedy w 

1922 roku ukończył Technikum Muzyczne, podjął decyzję o dalszych· 

studiach. Wtedy to dał swój pjerwszy recital fortepianowy, ,,koncert dla 

zacnego celu" zdobycia funduszy na bilet do Moskwy. 

Po różnych perypetiach, znalazł siP. w Moskwie, gdzie zaangażował 

się w teatrze operetkowym i został przyjęty, po egzaminie, do Szkoły 

Muzycznej Heleny Gniesiny, na fortepian do jej k12sy. W szkole o zna

nych później tradycjc:ch wymagania były wysokie, uczyli wśród innych 

Reinhold Glier i Aleksander Grieczaninow. Zajęcia w teatrze i częste 

dalekie wyjazdy teatru były nie do pogodzenia z nauką. Komplikowała 

się sytuacja materialna, sprawy rodzinne. Walentynowicz musiał porzu

cić szkołę, intensywne życie muzyczne, artystyczno-cygańską atmosferę 

Moskwy - rozpoczął starania o wyj:1zd do Polski. ,,Do kraju tego ... " 

I wtedy zapewne coś się zamknęło, coś, co stało się przeszłością, po

zostało w sercu, w pamięci, w odruchach i w mowie - wartość wy

niesiona z obcowania z odmiennymi ludźmi, obyczajami, kulturą z po

granicza światów. To „coś" stanie się odtąd stale obecnym, integralnym 

składnikiem - cząstką osobO'\Vości tego człowieka. 
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A dalej nastąpiły kolejne etapy: przyjazd do Polski w 1923 roku; 
radości młodego, bujnego życia w blaskach i cieniach odzyskanej pol
skości. Warszawa. PierwsŻe zdziwienie, zachłyśnięcie odmiennym świa
tem: stolicą, dokoła otaczającą mową polską, jakże odmienną w

1 
sposo

bie wysławiania, melodii i słownictwie od polszczyzny wyniesionej z 
dzieciństwa. Konserwatorium Warszawskie, do którego przyjął go po 
przesłuchaniu ówczesny dyrektor Henryk Melcer, klasa fortepianu An
toniego Dobkiewicza,· potem Józefa Turczyńskiego, Zofii Rabcewiczowej, 
Wiktora Chrapowickiego. _ Teorię oraz kompozycję studiował pod kie
runkiem Kazimierza Sikorskiego. Koledzy: Dziewulska, Straszyński z sio
strą. Palester, Szałowski, Gadomski... Czuł się w tym środowisku do
skonale. Ale paradoks: ,,Kiedy wstępując do Konserwatorium 'wszedłem 
na drogę umiłowanej muzyki poważnej, musiałem, żeby żyć, ciągle upra
wiać muzykę «tanią»". Miejscem takiego muzykowania były kawiarenki, 
restauracje, dansingi - a przede wszystkim ówczesne kina (ep<jka filmu 
niemego do 1929 r.). Od najmniejszych, w których grało się solo lub 
w niewielkim zespole, po ekskluzywne lokale i słynny kinoteatr „Co
losseum" na Nowym Świecie, w którym przygrywała szesnastoosobowa 
orkiestra złożona, przeważnie, ze słuchaczy Konserwatorium. Byli wśród 
nich tacy, jak Olgierd Straszyński, Wacław Niemczyk, Feliks Rybicki. 
Wreszcie renomowane imprezy w „Dolinie Szwajcarskiej", letnim salo
nie muzycznym Warszawy, gdzie Filharmonia Warszawska wespół z Pol
skim Radiem prowadziła transmitowane koncerty z udziałem solistów -
którym akompaniował Władysław Walentynowicz. W ciągu kilku letnic!i 
sezonów przeszli przez warsztat akompaniatora niemal wszyscy warszaw
scy śpiewacy i wielu innych. 

Z radiem zetknął się wcześnie, bo już w 1925 roku, kiedy otwarto 
próbną radiostację przy ulicy Narbutta. Zaangażował się w niej jako pia
nista akompaniator, wystąpił tam po raz pierwszy jako solista, z Chopi
nem. Utrzymywał z radiem kontakty, wiążąc się następnie pracą stałą, 

aż do wojny. Grał solo i w zespołach kameralnych, akompaniował soli
stom. We współpracy z ówczesnym reżyserem Tadeuszem Sygietyńskim 
opracowywał (z solistami i chórem) partie słuchowisk, oper i ,operetek. 
Nagrania radiowe uczyniły z czasem jego nazwisko tak popularnym, - że 

w dalekim Egipcie zapytano kiedyś jego brata stryjecznego, słynnego 

rysownika i globtrotera, Mariana Walentynowicza, czy nie jest przypad
kiem bratem muzyka, znanego z radia, Władysława ... 

Ale to było później. Tymczasem był dyplom ·Konserwatorium w 
1930 roku, za czasów rektoratu Karola Szymanowskiego. Po dyplomie 
Walentynowicz postanowił zająć się pracą pedagogiczną. Wraz z kolega
mi - Arkadiuszem Bukinem, Adamem Bukowińskim, · Grzegorzem Orło
wem, Feliksem Rybickim, Szymonem Waljewskim - zawiązał spółkę, 

czy spółdzielnię muzyczną i razem otworzyli szkołę, pod nazwą Kole-, 
gium Muzyczne, która prosperowała aż do wojny. Uczyli w tej szkole 
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m.in. skrzypaczka Zofia Ossendowska, śpiewaczka Stanisława Korwin 
Szymanowska - siostra Karola. 

Dla szkół warszawskich prowadził Walenty;nowicz działalność arty
styczną razem z śpiewacz;ką Anielą Szlemińską i skrzypkiem Stefanem 
Hermanem. Kiedy w Warszawie powstała organizacja koncertowa 
ORMUZ, kierowana przez Bronisława Rutkowskiego i Tadeusza Ochlew
skiego, został członkiem stałej ekipy złożonej ze skrzypka Stanisława Ja
rzębskiego i basa Tadeusza Łuczaja. Objeżdżali miasta i zapadłe mia
steczka Rzeczypospolitej, prowadząc audycje w szkołach i dając galowe 
koncerty we frakach w najlepszych miejscowych salkach, przyjmowani 
żywo przez publiczność. 

W okresie przedwojennym W a len tynowicz bywał angażowany w or
kiestrze Filharmonii Warszawskiej, grał na czeleście i fortepianie oraz 
na dwóch fortepianach z samym Jerzym Lefeldem. Przy ówczesnej czę
stotliwości imprez Filharmonii miasta leżącego na europejskim szlaku, 
między Wschodem i Zachodem, przez jej estradę przesuwali się artyści 
światowej miary - soliści, dyrygenci, kompozytorzy: Igor Markevitch, 
Jascha Borenstein, Rachmaninow, Strawiński, Prokofiew, Jascha Heifetz, 
Artur Rubinstein i tylu innych. Była to szkoła wielkiej sztuki. 

W tamtym czasie Walentynowicz sporo komponował. Z wielkich 
form - Wariacje, Sonata fortepianowa, z utworów wokalnych tryptyk 
Kwiaty. Pisał utwory rozrY'vkowe db radiowego tria: Rachoń, Hoher
man, Szpilman. Wszystko to zginęło podczas wojny wraz z całym mie
niem, zachowały się tylko Kwiaty wygrzebane po powstaniu warszaw
skim z piwnicy domu śpiewaczki Zofii Massalskiej. 

Warszawskie lata muzyczne - odkrywanie „świata dziwów'', pozna
wanie kolorów życia, lata wzbogacone życiem rodzinnym (małżeństwo, 
ojcostwo) i towarzyskim (tu także Gałczyl1ski i Zaruba), radości i smutki. 
Nadchodzi wojna. Okupacja w Warszawie to powrót do muzyki „ta
nieJ·" - Cafe Club" Kolorowa" Zloty Ul" (i trochę lekcJ·i prywat-

'' ' " ' " nych) wśród gromadki aktorów, muzyków i tancerzy prowadzących wal-
kę o przetrwanie. Powstanie i jego następstwa dopełniło miary. Po woj
nie, z ocalałą rodziną, trzeba było rozpoczynać życie od nowa. 

Kiedy Walentynowicz przyjechał w 1945 roku na Wybrzeże, zwer
bowany przez Zbigniewa Turskiego (,,mieszkanie z fortepianem") do za
łożenia tu szkoły muzycznej, upłynął zaledwie miesiąc od zakończenia 
Wojny. Coś się jednak zaczęło już dziać. Zachował się afisz: 

Opera Leśna. Wydział Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego m. Sopot 29 czerwca 
l945 r. w dniach Swięta Morza urządza Wielki Festiwal Muzy,ki Polskiej z udzia
łem artystów: Maria Bojar-Przemieniecka - ar.tystka opery warszawskiej, C?.eko
towski Kazimierz - baryton, Staniewicz Stanisław - fortepian, Bragińska Barba
ra - mezzosopran, Wróblewski Mieczysław - fortepian, Platt Zbigniew - tenor, 
Garbaty Jan - fortepian, Walentynowicz Władysław - fortepian, Faraska Jani
na - recytacje, Bielicki Stanisław - fortepian. Początek o godz. 17-ej. Bilety 

W cenie zł 5 - 10 - 15 do nabycia ... 
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Odnotowano tu więc pierwszy ponowny występ Walentynowicza. Wkrót
ce, 22 lipca otworzył w Sopocie szkołę, Instytut Muzyczny firmowany 
przez na wpćł fikcyjnie Gd~ńskie Towarzystwo Muzyczne. Historia za
łożenia Instytutu została już opisana w publikacjach. 

I znów zaczęło się od nowa ruchliwe życie wśród rozg1rdb.szu, oży
wionych nadziei, na nowym miejscu i wśród nowych ludzi. Człowiek w 
wieku dojrzałym zazv.ryczaj zbiera już owoce wcześniejszej uprawy; on, 
niestety, dorobek swój Z9.czynał w dużej mierze od początku. 

Jak więc można by streścić, scharakteryzować czterdzieści z górą 
dojrzałych lat w życiu tego muzyka po wojnie na Wybrzeżu? Wielokie
runkowość zainteresowań, różnorodność problemów, działalność ognisku
jąca się wokół muzyki i życia muzycznego. Wrósł w środov1isko Wybrze
ża, Gdańska, Sopotu w ciągu tych lat j:ik w naturalną glebę, stając się 
chyba najbardziej eh :i. rakterystyczną postaci4 zmieniającego swe barwy 
świata kulturalnego - z wybijającą się pon2.d przeciętno.3ć niepowta
rzalną sylwetką: ,,mam wzrost, o jełkim może marzyć niejeden niski męż
czyzna" - · stwierdza z humorem. 

1 
Kierunki zaangażowani1 dadzą się tu wymienić tylko najważnieJsze . 

Najpierw szkoły muzyczne. Założyciel i dyrektor Instytutu Muzycznego 
został całkiem niespodzi<:.wanie, nawet dla siebie, mianowany rektorem 
Państwowej V/yższej ' Szkoły Muzycznej w Sopocie, po c,dejściu z tego 
stanowiska (z konieczności) Stefana Sledzińskiego, jej zo.łożyciela. W 
okresie tym (1951-52), bodaj najtrudniejszym dla uczelni, mającej ja
koby ulec likwidc1cji - groźbę tę zdołd odwrócit. Związał się z PWSl\iI 
na stałe, otrzymJł stanowisko docenta, uczył gcy fortepianowej, . mic1 ł 
krocie uc-zniów. Przez dwadzieścia lat nieprzerwanie sprawował funkcj~ 
dziekana Wydziału Instrumentalnego. Z życzliwą otwartością rozstrzygał 
w sposób naturalny powikł:me prc-blemy, zwłaszcz:i studenckie (ów bez
koturnowy styl spotykał się czasem z odruchem żachnięcia niektórych 
surowszych kolegów). Żyjąc ze wszystkimi w prŻyjaźni, pozostał jednym 
z filarów tradycji dzisiejszej Ak[:dEmii :tvluzycznej. 

Drugi angażujący kierunek to wir muzycznego ruchu koncertowego, 
którego był Walentynowicz ważnym uczestnikiem i jednocześnie organi
zatorem. Prowadził z \Vitoldem Świąteckim instytucję koncertową 
AR TOS, następnie biuro koncertowe Filharmonii B j łtyokiej. Któż z daw
nych bywalców nie wspomni owych poniedziafaów w sali sopockiego 
Grand Hotelu, przez której estradq przesun~ła się w t3mtych latach 
(pięćdziesiątych, sześćdziesiątych) c2ła galeria ówczesnej polskiej odtwór
czej sztuki muzycznej z Ewą BandrowElką-Turską, St?.nisławem Szpinal
skim, Henrykiem Sztomp:~ą, Wandą Wermińskq, Wiłkomirskim, Drzewiec
kim, Kędrą, Gardą, wśród tylu innych. Sam występował w roli akomp::i.
niatora. 

Powrócił Walentynowicz po przerwie do radia. Przez jakiś czas od 
1950 roku kierował redakcją muzyczną Rozgłośni Gdańskiej, w latach, 
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kiedy taśma magn2tofonowa nie umożliwiała jeszcze_ ,,doskonalenia eks

pozycji", a występy odbywały się bezpośrednio przed mikrofonem. Chwy

tał sam za pióro. Baczny obserwator i uczestnik życia artystycznego, od

notowywał skrupulatnie w prasie jego przejawy. 

Od 1959 roku rozwinął spontanicznie inicjatywę w działalności klu

bowej Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Miał do takiej for

my i charakteru działa11 osobiste upodobanie. Należał do pierwszychr 

członków owego związku, stanął na czele koła, następnie długie lata pre

zeso;Vał Gdańskiemu Oddziałowi. Uzyskał lokal dla bwiarni klubo

wej - i odtąd wśród żywego zainteresowania odbywały. się tam nie

dzielne poranki muzyczno-kulturalne, spotkania, dyskusje w bezpreten

sjonalnej atmosferze gdańskiego klubu SPAM. Przewijało si~ tu wtedy 

grono interesujących osób, prelegentów i artystów od światowej miary 

(Witold Małcużyński), poprzez krajowych koneserów sztuki (Jerzy Wal

dorff), rpo grupki utalentowanej młodzieży stawiającej pierwsze kroki. 

Stale byw2ł Walentynowicz związany z kręgami środowiska arty

stycznego. Z teatrami współpracował okresami b1rdzo żywo. Klub ka

walerów Bałuckiego, przerobiony na wodewil z muzyką Wrońskiego 

i Radzika, tekstami pics.::·nek Zechcntera, grany był (premiera w Sopocie 

26 X 1948) ,,przy dw6ch fortepiarnwh, do których zasiadc1ły dwie zna

komitofci Wybrzeża: KrysLyna Jastrzębska i Władysław Walentyno

wicz"1. Podobnie Wesele Figara Beaunurchais'go z muzyką Kazimierza 

Serockiego (premiera w Gdyni 16 VII 1950) odbywało się przy dwóch 

fortepiannch - grali Aleksander Kress i Władysław Walentynowicz. Na

tomiast w Żchiierzu królowej J\,laclagaskaru Sygietyńskiego i Tuwima, 

wg S. Dobrzańskiego (premiera w Gdaiisku 18 VI 1949) w rękach Wa

lentynowicza spoczywało kierownict\vo muzyczne, dyrygował też orkie

strą na przedstawieniach. Pisał wreszcie muzykę do sztuk - Barberyny 

Alfreda de Musset (premiera w Sopocie 16 IX 1950) i Fantazego Juliusza 

Słowackiego (premiera w Gdyni 3 XII 1950). Zbigniew He:rbert dostrzegł 

Wówczas w recenzji Barberyny, że „Walentynowicz skomponował muzykę 

dyskretną a dowcipną". 

Życie artystyczne Sopotu skupi&ło się zr.:tzu po wojnie w mieszka

niach prywatnych, organizcwano elitarne z konieczności imprezy kultu

ralno-artystyczne. Działało tu coraz bogatsze środowisko plastyków, po

wstał i rozwijał się Klub Literacki o charakterze dawnego „salonu lite

rackiego". Prowadził również taki salon we własnym mieszkaniu, na 

Piętrze nad Walentynowiczami, malarz Feliks Smosarski (,,klub arty

stów Wybrzeża"), później Eugenia Kochanmvska; elitarne przedstawie

nia odby\vały siq w mieszkaniu dyrektora teatru Aleks~ndra Gąssowskie

go. W klubie u Smosarskiego, o czym wspoY11ina Walentynowicz w pa

miętnilrn, gościło i występowało na wieczorach czwartkowych wielu 

świetnych muzyków, także przyjezdni. Tradycja takich „sympozjonów" 

1 M. Szczepkowska, 20 Lat teatru na WJJbrzeżu. Gdal'l.sk 1968, s. 66. 
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tu i ówdzie utrwaliła siq na dłużej. Dom par'istwa Walentynowiczów po
zostd otwarty - stała oaza licznego przyjacielskiego grona, niestety 
szczuplejącego z upływem lat w sposób naturalny. 

Władysław Walentynowicz komponował od najmłodszych • lat, ale 
kompozytorem długo się jakoś nie czuł. Dopiero gdy niespodzianie otrzy
mał nagrodę na konkursie kompozytorskim im. Fryderyka Chopina w 
1949 roku z.a Sonatinę i wyróżnienie za Etiudę na fortepian i został przy
jęty do Związku Kompozytorów Polskich, zaczął poważnie traktować ten 
zawód. Pisał teraz dużo i to w trzech kierunkach. Pierwszy nurt to pio
senki, które chętnie śpiewała „gdańska czwórka radiowa" (artyści ope
rowi Jan Kusiewicz, Franciszek Kokot, Jerzy Szymański i Jan Gdaniec 
przy akompaniamencie Karola Baryły). Drugi kierunek to utwory mu- .. 
zyki rozrywkowo-symfonicznej, które „sprzedawał" do Rozgłośni w War
szawie, a orkiestra Rachonia robiła nagrania archiwalne. Trzeci nurt sta
nowiła muzyka poważna. 

Jedną z pierwszych kompozycji dużego formatu była Kantata gdy,-1,
ska do tekstu Janusza Stępowskiego, fragmentu jego Legendy o masz
towej sośnie. Wystawiono ją trzykrotnie w Filharmonii Bałtyckiej, pra
wykonanie pod dyrekcją Bohdana Wodiczki z solistą Rajmundem Woj
niłło, drugi raz z Romanem Heisingiem; po raz trzeci - Zdzisław Byt
nar z Eugeniuszem Banaszczykiem. Później powstał Koncert fortepiano
wy, wykonany pierwszy raz przez Lucjana Galona i orkiestrę FB pod 
Kazimierzem Wiłkomirskim; potem często grywana Uwertura festiwa
lowa i inne kompozycje: utwory symfoniczne, na instrumenty solowe 
z orkiestrą lub z fortepianem, -utwory wokalne z orkiestrą lub fortepia
nem, utwory fortepianowe, a wreszcie utwory dla dzieci i młodzieży. 

Teka kompozytora obejmuje ponad sto tytułów. 

Rzecz charakterystyczna: w odręcznie sporządzonym wykazie włas
nego dorobku nie umieszcza kompozytor utworów zaginionych, tylko p2r
tytury realnie istniejące. Konkret. Nie podaje też muzyki do sztuk, ilu
stracji radiowych - szkicowych, rozproszonych - oraz tytułów piose
nek. Znamienny jest ów pragmatyczny i niemałostkowy stosunek do 
własnych utworów, ocenianych skromnie i prosto - z dystansu. Roz
piętość pracy kompozytorskiej jest ogromna, wynosi pięćdziesiąt l8t (od 
1933 do 1983). Znaczne zróżnicowanie rodzajów i gatunków tej twór
czości zwraca uwagę i jednocześnie dostarcza refleksji do uogólnień 

i charakterystyki. Uderza np. brak w dorobku wykształconych form sce
nicznych (oprócz opery dziecięcej Trójka murarza Dzięcioła), mimo kon
taktów od młodości z teatrem i pracą teatralnomuzyczną. Nie ma, w 
zasadzie, wielkich form symfonicznych opartych o tradycje tak bliskiej 
kompozytorowi symfoniki rosyjskich romantyków, ani nie ma tej roz
lewności szeroko rozwijanej frazy melodycznej i formy - co w zesta
wieniu z wyniesionymi z wczesnej młodości przeżyciami kręgu owej kul
tury jest zjawiskiem zastanawiającym. Podobnie jak brak większego upa-
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dobania do formy kantaiowo-oratoryjnej i wielkiego aparatu wykonaw
czego. Jeszcze więcej zadziwia (u pianisty) niewielka liczba solowych 
utworów fortepianowych. Najwyraźniej wyczuwalny jest tu próg sta
wianych sobie wymagań. Zaskakuje natomiast upodobanie kompozytora 
do eksponowania instrumentów rzadszych - dętych, jak obój, fagot, flet, 
róg, puzon, trąbka, klarnet, saksofon, a z innych także wiolonczeli 
i skrzypiec - które zaowocowało rozległym, dojrzałym dorobkiem utwo
rów solowych i kameralnych, wykonywanych dość często na estradach 
koncertowych i szkolnych, mających wydania i nagrania. Szczególną 
uwagę zwracają kompozycje przeznaczone specjalnie dla dzieci i mło
dzieży, niejako zminiaturyzowane. 

Generalnie w twórczości Walentynowicza dominują formy małe, cykle 
Wiązane, zwięzły sposób wypowiedzi, a jeśli występują formy cykliczne 
Większe, np. koncertowe czy kameralne, to przeważnie ulegają ,,minia
turyzacji" w rozwoju formy i w czasie trwania, a także „od.monumen
talizowaniu" w charakterze ekpresji. Są ujmowane raczej lapidarnie: 
krótkie, rytmizowane motywy - naturalne proste frazy; częste kulmi
nowanie napięć szybko rozprowadzanych; szeregowanie odcinków formy. 
Dominują formy klasyczne lub stworzone na ich osnowie impresje. Roz
Wój formalny jest oszczędny, powściągliwy lub motoryczny, ale zarys 
wyrazisty. Ten sposób rozwoju łączy się z impresyjnym traktowaniem 
zjawisk dźwiękowych ugruntowanym tradycją systemu muzycznego, z 
tendencjami zastosowania wzbogaconych, kolorystycznie oszczędnych 

środków nrnklasycyzmu. Jest więc to ten styl „tradycji muzycznej", w 
którym jak w zwierciadle odbijają się prądy, tendencje i mody życia w 
Pierwszych dekadach stulecia - tu naturalnie jak w amalgamac'ie złą
czone. Sam kompozytor używa czasem terminów „neoklasycyzm" i „neo
romantyzm". Nie wydają się one zbyt precyzyjne, szczególnie ten drugi 
W świetle nakreślonych tu cech. O tradycji romantycznej świadczy emo
cjonalizm, nastrojowość - zwłaszcza w pieśniach, np. Kwiaty - i pew
ne sugestie programowości (modne zresztą współcześnie), nie zaś środki 

neoromatyczne, w muzyce Walentynowicza nieobecne. Na klasycyzują
cym tle czuje się raczej powiew sensualizmu, powiew radości tworze
nia, wyrażania dźwiękiem zabawy, ,,pisanie dla przyjemności". W sto
sunku do współcześnie przejawianych tendencji, zwłaszcza awangardo
wych (w szerokim rozumieniu), twórczość ta nie ma w zasadzie odnie
sień. Chociaż przedstawione kolegom w Moskwie fragmenty w 1956 ro
ku spotkały się z zarzutem nadmiaru nowoczesności. 

Twórczość pisana „z własnej potrzeby" i „dla przyjemności" zyski
Wała niejednokrotnie znaczny rezonans. Utwory w większości były wy
konywane. Sonatinę fortepianową miał w repertuarze Szpinalski. Pierw
sze wykonania odbywały siq czasem na festiwalach we Wrocławiu, w 
Poznaniu; dużo kompozycji zostało nagranych na taśmę przez orkiestry 

Pod dyrekcją Rachonia, Gajdeczki, Debicha, Madeya, Hassa, Obsta, Sutta, 
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Poswws,kiego, Gostomskiego. Spośród wykonawców gdańskich można tu 
wymienić Romana i Krystynę Sucheckich - pierwsze wykonania utwo
rów wiolonczelowych - oraz KrzysLtofa Sperskiego i Annę Prabucką; 
śpiewaków: Irenę Jęsiakównę, Annę Borey, Zofię Janukowicz, Halinę 

Mickiewiczównę, Krystynę Ingersleben, Brygidę Skibę, Piotra Kusiewi
cza; skrzypków T2deusza Kochańskiego, Mirosławę Pawlak, flecistę Leo
na Tejkowskiego; p1s.nistów - zwłaszcza Lucjana G3.lona i Irenę Skabar. 
Utwory tego kompozytora wykonywane są nadal, a „zaletą muzyki Wła
dysława Walentynowicza jest szczerość i prostota'' (Wanda Obniska). W 
ten sposób dorobek kompozytora, nie mającego aspiracji do panteonu, 
stał się uznaną pozycją w kulturze muzycznej powojennego Gdańska. 

W sierpniu 1987 roku, w okresie dojrzałego lata, ukończył Wła

dysław Walentynowicz osiemdziesiąty piąty rok życia. W Sopocie, w tym 
samym otoczonym kwiatami i przyległym do parku mieszkaniu na par
terze, z oknami wychodzqcymi na wszystkie strony, w którym przeżył 
ponad czterdzieści lat - blisko pół wieku od dnia przyjazdu 8 czerwca 
1945 roku. Paradoksalny zaiste symbol stabilności i spokoju w tak dłu
gim czasie. A różne to przecież były czasy: budowy i odbudowy, prze
mian i przeobrażeń, niepokoju, pracy i zgorzknienia, ale także barwnego 
życia - i spokojnej refleksji. Życie Władysława Walentynowicza z pers
pektywy rysuje się harmonijnie, układając w spokojny ciąg - p2smo 
różnobarwnej, p.1stelowej mozaiki, własne przeżycie świata. 

Wrażliwość na wartości, na tradycje, na dźwięk i na ciszę, na widok z architekturą 
i na kawałek nieba - na myśl wreszcie i ludzi - to wrażliwość na świat, to za
chwyt dla jego wielkości i bogactwa1. 

TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA WŁADYSŁAWA 
WALENTYNOWICZA 

Utwory wokalne z orkiestrą: 
Pieśni kaszubskie - 5 pieśni na głos wysoki (1947-1948) Kantata gdyfi

ska - na baryton, chór i orkiestrę, sł. J. Stępowski (1950); Pociągi --
5 pieśni na głos wysoki, sł. G. Rodari, przekład J. Minkiewicza (1954, 
1958); Miniatury gdańskie - 3 pieśni na głos orkiestrę smyczkowq, 

sł. I. Dabi (1980). 

Utwory kameralne: 
,,Suita polska" na skrzypce, u:iolonczelę i fortepian (1938, zaginiony); 

1 A. Nawojka-Cieślińska, fragment wykładu inauguracyjnego w PWSSP w 

Gdańsku, 1987. 
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„Mały kwartet w stylu klasycznym" na instrumenty dęte drewniane 
(1951); Suita na obój, klarnet i fagot (1952); Il Kwartet na instrumenty 
dęte drewniane (1961); Trio fortepianowe (1963); ,,Ornamenty" na 3 klar
nety {1963, 1964); ,,Prolog, dialog i epilog" na obój i harfę (1964); ,,Poe
zje Kubiaka" na głos i kwartet smyczkowy (1968); Kwintet fortepiano- · 

wy (1969); Muzyka na 4 smyczki - 5 miniatur na kwartet (1970); Trio 
stroikowe (1971); Koraliki - 5 miniatur na 2 oboje (1974); Kwintet na 
instrumenty dęte (1980); ,,Dialogi" na skrzypce i wiolonczelę (1983). ~ 

Utwory na instrumenty solowe z fortepianem: 
Fantazja na temat pieśni L. Knippera „Pole" na 4 trąbki (1949); ,,Ba
gatelka" na klarnet (1949); Piosenka kur~iowska na róg (1953); Serena
da na obój (1953); ,,Humoreska'' na fagot (1954); ,,Szeper" na klarnet 
(1953); ,,Orientale'' na flet (1954); ,,Improwizacja i taniec'' na skrzypce 
(1955); Sonatina na skrzypce (1962); Toccata na wiolonczelę (1964); ,,De
dykacja'' na flet (1964); Preludium na wiolonczelę (1964); ,,Prolog, dialog 
i epilog" na obój (1964); Tryptyk na wiolonczelę (1965); ,,Sonata breve" 

na wiolonczelę (1974); Sonatina na trąbkę (1974); Sonatina na róg (1974); 

Sonatina na puzon (1975 ). 

Utwory wokalne z fortepianem: .. 
Tryptyk - 3 pieśni o kwiatach, sł. E. Bieder, J. Tuwim (1933); Fragment 
liryczny - pieśni na głos wysoki, sł. N. Jarczewska (1946); Pieśni ka

szubskie - 5 pieśni na głos wysoki (1947-1948); Zeńcy - pieśń, sł. S. 
Szymonowic (1948); Kujawiak - pieśń na głos wysoki (1948); Moje skar

by - 3 pieśni, sł. własne (1948); Impresje morskie - 4 pieśni, 'sł. N. 
Jarczewska (1948); Leśna uroczystość - pieśń na głos wysoki, sł. K.I. 
Gałczyński (1948); Antena - duet wokalny, sł. J. Cygańska (1948, za
giniony); Faun - pieśń, sł. F. Sołogub, przekład 1kompozytora (1948); 

Dwa Michały - groteska na 2 głosy (1948); Zmierzch - tercet, sł. L. 
Staff (1949); Je belica - pieśń ·kaszubska (1951); Hafciarka z Zukowa -
Pieśń kaszubska (1952); Pociągi - 5 pieśni na głos wysoki, sł. G. Rodari, 
Przekład J. Minkiewicza (1954, 1958); Pieśfi Barberiny na głos wysoki, 
sł. A. de Musset (1961); Sztandar - pieśń, sł. J. Tuwim (1965); Zniwa -
Pieśń kaszubska (1967); Czereśnie - .pieśń, sł. J. Tuwim (1972); Miniatu

ry gdańskie - 3 pieśni, sł. I. Dabi (1980). 

Utwory na fortepian solo: 
Sonata (1934, zaginiony); Wariacje na temat własny (1934, zaginiony); 
Scherzo (1935, zaginiony); Nokturn (1935, zaginiony, rekonstrukcja 1949); 

Mazurek (1946); Rondo ci la krakowiak (1947); Etiuda (1948); Sonatina 

(1948); Cztery bagatelki (1949); ,,Taniec kaszubski" na 2 fortepiany 

(1954); Sonata (1963)· Preludia taneczne (1964); ,,Trzy arabeski" na 2 for-
ter. ' 

t-tany (1965); Inspirations - 3 utwor'y na 2 fortepiany (1973); ,,La 
Conc · eption" na 2 fortepiany (1975). 
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Utwory dla dzieci i młodzieży: 
Trójka murarza Dzięcioła - opera dziecięca 

I 
w, II aktach, libretto J. 

Piątkowska, S. Górski (1950); Lubię grać - albu~ skrzypcowy, współ
autor: Stefan Herman (1961); Concertino na skrzypce, perk11sję i zespół 
instrumentów dętych (1963); Arabeski - 3 utwory na 2 fortepiany 
(1965); Concertino fortepianowe (1965); Concertino na skrzypce i małą 
orkiestrę (1967); Trio stroikowe (1971); ,,Raz-dwa-trzy ... " na chór dziecię
cy a cappella (1972); Koncert fortepianowy dla młodzieży (1973). 

Muzyka teatralna: 
Muzyka do sztuki A. de Musseta Barberyna · (1950); Muzyka do sztuki 
J. Słowackiego Fantazy (1950); Przepijemy naszej babci domek mały -
grotesk-a baletowa, libretto E. Papliński (1953); Fantazja rewolucyjna 
,,Wzlot" - ilustracja sceniczna do tekstów W. Broniewskiego, A. Niziur
skiego (1955). 

Muzyka rozrywkowa na orkiestrę symfoniczną: 
Canasta .:__ fantazja w rytmie tanecznym (1959); Alga - walc; Fis -
marsz; Migawki sportowe; Napolitana - tarantella; Serenada wiosen
na; Walc koncertowy; Pastorale (obój z orkiestrą); Fantazja w rytmie 
tanecznym. 

Piosenki: 
Kilkanaście piosenek masowych, popularnych. 
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Adam Pawlak 

-
MALARSTWO GDAŃSKIE W LATACH 1956-1970 

Zmiany polityczne w połowie lat piqćdziesiątych pozwoliły prze

zwyciężyć socrealizm w plastyce polskiej oraz pojawić się nowym ten

dencjom, głównie w malarstwie. Doktryna ,kolorystów przestała odgry

wać wiodącą rolę w kształtowaniu oblicza plastyki gdańskiej, chociaż 

w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku koloryści 

Wyraźnie jeszcze dominowali, kształcąc adeptów sztuki plastycznej w ra

rnach własnej koncepcji tzn. postimpresjonizmu. Po okiresie socrealizmu 

Wielu malarzy gdańskich zaczęło eksperymentować. Tematy ich obra

zów stają się bardziej symboliczne, abstrakcyjne, metaforyczne. Zmienia 

się również zestaw technik (tempery, laikiery, papier, tektura, impre

gnacje, collage itd.). Artystom, którzy debiutowali w latach pięćdziesią

tych, a do nich należy . zaliczyć przede wszystkim: Władysława J ackie

Wicza, Jerzego Zabłockiego, Bohdana Borowskiego, Rajmunda Pietkie

Wicza, Barbarę Massalską, Kazimierza Ostrowskiego, Mieczysława Barył

kę, Witolda Frydrycha, Konstantego Gorbatowskiego, Romana Usarewi

c~a, Teresę Pągowską, nie było łatwo odrzucić całkowicie poglądy ulu

bionych profesorów, chociaż ich ambicją stało się prześciganie mist,rzów. 

Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Nie bez znaczenia jest zapewne 

kompleks niedorównywania ówczesnym indywidualnościom . (Piotr Po

tworowski, Jan Cybis, Artur Nacht-Samborski i inni) oraz wiara w obo

Wiązujące wówczas prawa malarskie. Nie należy zatem ~ dziwić się po

~olnemu przełamywaniu doktryny kolorystów. Działo się to z akcepta

CJ_ą najwybitniejszych spośród „kapistów" (Cybisa, Potworowskiego, 

Eibischa), któr~y czuli, że prawda kolorystów~ nie jest ponadczasowa, mi

lllo iż oparta była na wspaniałych doświadczeniach malarstwa francuskie

go. Jan Cybis char~kteryzował ówczesną sytuację w następujący sposób: 

~est mnóstwo młodzieży utalentowanej, chcąc~j się wybić, spragnionej · nowości 
1 

która by nas chętnie wyrżnęła, aby zająć nasze miejsca [ ... J. Ale należałoby się 
zastanowić, czy to przypadkiem nie jest objaw zdrowy i pomyślny. Są kadry, może 
złapią kiedyś koniunkturę i coś zrobią. 

lł.zeczywiście, czas pokazał, że młodzi mieli do powied~eni? coś nowego. 
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Malarstwo wielu „wyzwolonych" od koloryzmu artystów zaczęło oscylo
wać wokół abstrakcji, nowej figuracji. 

Już w listopadzie 1954 roku na wystawie Młodych Plastyków ZPAP 
Okręgu Gdańskiego (w pawilonach przy sopockim molo) można było do
strzec zapowiedź ekspansji młodzieży malarskiej. Potwierdziły to wy
stawy indywidualne Tecr:esy Pągowskiej, Władysława Jackiewicza, Ro
mana Usariowicza, Bohdana Borowskiego, które odbyły się w pierwszej 
połowie 1956 roku. Były one świ'.ldectwem budowania obrazu w nowy 
sposób, poszukiwań własnych rozwiązań, żywiołowości, odwagi. Nie 
wszyscy młodzi zdecydowali się na radykalny krok, część z nich pod 
wpływem nowych tendencji modyfikowała tylko postimpresjonistyczną 

optykę (np. Rajmund Pietkiewicz, Mieczysław Baryłko). Nie należy się 
temu dziwić, jeśli przypomnimy, jalk silnymi osobowościami malarskimi 
byli Studnicki, Cybis czy Potworowski. 

Koniec lat pięćdziesiątych za·znaczył się zwięksnoną ilością wystaw 
plastycznych. Do ciekawych imprez należy zaliczyć X Festiwal 
Sztuk Plastycznych w Sopocie (1957~58) i wystawy: Współczesna sztuka 
jugosłowiańska, Współczesne malarstwo belgijskie, Malarstwo Kazimie
rza Ostrowskiego, Malarstwo i grafika młodych twórców, II Ogólnopolska 
wystawa młodego malarstwa, rzeźby i grafiki, Malarstwo Konstantego 
Gorbatowskiego. Trzeba też przypomnieć, że w klUJbie „Rudy Kot" w 
Gdańsku otwarty został Salon ~.1łodej Plastyki (1958), a w listopadzie 
1957 roku powołano Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Możliwość 
wystawiania prac przez młodych artystów i konfrontacji z współczesnym 
malarstwem europejskim sprzyjała rozwojowi ich talentów, niezależności 
i swobodzie w wyborze koncepcji estetycznej.r 

Do malarzy, którzy najwcześniej odważyli się myśleć i:naczej niż ich 
mistrzowie i starali się szybko usamodzielnić, należała przede wszystkim 
Teresa Pągowska (przebywająca na Wybrzeżu od 1950 do 1964 roku). 
Chociaż malarstwo jej wyrosło z tradycji postimpresjonistycznej, to in
tuicj:1 i wrażliwość podpowiedziały jej odejście od obranej wcześniej 

drogi. Już w 1956 roku na wystawie indywidualnej w Sopocie znalazły 
się jej ekspresyjne i dramatyczne obrazy, odważne akty. Przy końcu lat 
pięćdziesiątych (1958-60) artystka malowała coraz bardziej dynamicznie, 
przedstawiała dramat ludzkiego ciała, samotność człowieka. Kolejne wy
stawy indywidualne w ~ Sopocie (1960), w Paryżu (1961), w Szwajcarii 
(1964) pokazały, że jej obrazya stwały się coraz bardziej zmysłowe i eks
presyjne. Znalazły się one na pograniczu nowej figuracji zbliżonej do 
malarstwa Francisa Bacona i abstrakcji, lecz nie była to abstrakcja czy
sta, ale wydobywająca aluzyjny charakter form. Siła tych obrazów" tkwi
ła w świeżości, przenikliwości spojrzenia i intymności, ale głównie chy
ba w oddaniu klimatu niepokoju współczesnych ludzi. Oddziaływały one 
przede wszystkim symbolem, erotyką, rozmachem, gwałtownym ruchem 
postaci, neofiguracyjną ekspresją. 



Lata pięćdziesiąte to dla Władysbwa Jackiewicza (pracownia Nacl">

ta-Samborskiego, dyplom w 1952 roku) również okres pos~ukiwań włas

nej koncepcji malarstwa. Jego ·prace ,prezentowane w 1955 roku na Wy

stawie Młodej Plastyki „Arsenał" w Wairszawie, ogólnopolskich Wysta

wach Młodych Malarzy, Grafików i Rzeźbiarzy w Sopocie (1957, 1958, 

1959), na wystawie Polskie dzieło plc!styczne w XV-lecie PRL w War

szawie (1961) wskazywały na poszukiwanie własnej prawdy artystycz

nej. Jackiewicz starał się za pośrednictwem malarsbch zabiegów, od

miennych od proponowanych przez kolorystów, stworzyć przestrzenne 

formy pozbawione ch1rakterystycznego liryzmu, a oddziałujące przede 

Wszystkim na zmysły i intelekt odbi,crcy. Powoli zrywa z filozofią swego 

mistrza i opierając się na własnej int,uicji, tworzy odrealnione i dalekie 

od czystego estetyzmu pejzaże urbanistyczne oraz portrety. Udział arty

sty w , 1964 roku w VI Salonie l\fooso d'Art Moderne w Pairyżu świad

czył o tym, że jego malarstwo n?leżało do nowoczesnego nurtu sztuki. 

Oscylowało ono wówczas wokół mal?rstwa materii (Pompeja I, Pompe

ja II, Obraz), ale zbliżało się także do abstrakcjonizmu geometrycznego. 

Sądzę jednak, że artysta w pełni odnalazł własną drogę pod koniec lat 

sześćdziesiątych. Jego twórczość zaczęła się wówczas wyróżniać dużym 

ładunkiem emocjonalnym i sprawnością warsztatową. 

Pierwsza Wystawa Młodej Plasty'iki w Wa1rszawie w 1955 roku była 

manifestacją nowej generacji, przeciwstawieniem się dawnym doktry

nom. Wśród tych, którzy zaprezentowali na niej samodzielną postawę 

twórczą, 1był Kazimierz Ostrowski, jedna z największych indywidualności 

hlalarstwa wybrzeżowego. Prezentowane obrazy przedstawiały stylizowa.: 

ne formy w żywych rkolorach o .zmiennych na tężeniach. W martwych na

turach i pejzażach wykorzystane zostały niekonwencjonalne zestawienia 

barw. Pierwsza wystawa indywidualna artysty odbyła się w kwietniu 

l956 roku w Sopocie w pawilonach przy molo. Wykazała ona, że Ostrow

ski nie jest ściśle związany z żadnym ze swoich mistrzów (A. Nacht-Sam.: 

borski, J. Strzałecki, J. Żuławski, F. Leger). W swoich kompozycjach, 

~ były to martwe -natury i pejzaże -kaszubskie, d1wał wyraz nastrojom 

hrycznym, upodobaniu do zgeometryzowanych form i umiłowaniu czy

stYch 1barw. Szczególna poetyka obrazów Ostrowskieg::> zos,tała wysoko 

oceniona przez jurorów I Ogólnopolskiej Wystawy Młodego Malarstwa, 

Rzeźby .i Grafiki w Sopocie w 1957 roku, uzysbł bowiem za nie pierw

s~ą nagrodę. W kolejnych pracach przedstawiających stoczniowców i stocz

nie wystawionych w lokalu ZPAP w Sopocie w 1958 roku wyraźnie widać 

odrębność jego koncepcji malarskiej. W tym roku artysta uczestniczy 

t~kże w II Ogólnopolskiej Wystawie Młodego Malarstwa, Rzeźby i Gra

f1Jki w Sopocie, uzyskując nagrodę oraz w III Wystawie Sztuki Nowo

czesnej w Warszawie. ~rytycy dostrzegli jego obrazy, ale niektórzy trak

towali je jako konstruktywistyczne, zbliżone do stylu legerowskiego. 

Ostrowski przeciwstawiał się tym określeniom, zaliczaniu go do dakiego-
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kol wiek nurtu malarskiego. Jego obrazy prezentowane na wystawach we 
Wrocławiu (1960), w Poznaniu (1961), Gdyni (1963), w Koszalinie, Kopen
hadze, Warszawie (1965) wskazują na poetycką obcą Legerowi czy też 
kapistom, mimo wielkiej wrażliwości na kolor i konstrukcji złożonych 
z trójkątów, prrostokątów i innych figur geometrycz,;ych. • Są t'o fo~my 
wtopione w jednolity kolor, przeważnie zdynamizowane i spra\viające 

wrażenie dziel iwtrażowych. 
Trzeba zaznaczyć, że w latach pięćdziesiątych i na początku sześć

dziesiątych w malarstwie gdańskim nie można było zaobs~rw·ować po
staw eksperymentatorskich na miarę ogólnokrajowego „szaleństwa". Sro
dowisko gdańskich malarzy nie rozbiło tradycyjnych kanonów postimpre
sjonizmu, a tylko stopniowo otwierało się na różne postawy i techniki. 
Sprzyjały r temu wystawy prac ·plastyków z różnych okręgów Polski, 
a także zagranicznych (Norwegia, Czechosłowacja, Rumunia, ZSRR, Ja-
ponia, Jugosławia, Belgia, Włochy). · · 

Wśród tych, którzy należeli do drugiego pokolenia malarzy gdań
skich, był też Roman Usarewicz, absolwent PWSSP z 1951 roku. Pierw
sza wystawa indywidualna Usarewicza, 1która odbyła się w Sopocie (w 
pawilonach przy molo) w styczniu 1956 roku świadczyła o poszukiwa
niu nowych idei, nowego ładu estetycznego. Późniejsze wystawy po
twierdziły nowatorskie dążenia Usarewicza. Zmierzał on do uproszcze
nia, skrótów, surowości form i barw, potęgowania dynamiki. Jego obrazy 
niosły wiele ładunku emocjonalnego, nietradycyjny lad przestrzenny. 
Ciągła dążność do przezwyciężania tradycji stała się cechą charaktery
styczną tego malarstwa. 

Odmienną perspektywę przyjął Stanisław Wójcik. ·Jego martwe na
tury i pejzaż2 morskie nie były odzwierciedleniem rzeczywistości, lecz 
jej transpozycją. Można by nawet powiedzieć, że natura jest w przy
padku jego twórczości jedynie pretekstem do wyrażenia subiektywnych 
odczuć i wyobrażeń malarskich. Ówczesne obrazy Wójcika były bardziej 
znakiem niż odbiciem rzeczywistości. Płótna przedstawione na pierw
szej indywidualnej wystawie jego twórczości w Gdańsku (1956) charak
teryzowały się skrótami - martwe natury i pejzaże uderzały dużą siłą 

wyrazu, dezintegrującą plamą barwną, ekspresją. 

Wśród absolwentów PWSSP, którzy początkowo oscylowali wokół 
estetyki postimpresjonistycznej, należy umieścić Jerzego Zabłockiego 

(dyplom w 1953 roku). W drugiej połowie lat pięćdziesiątych artysta dą
żył do pogodzenia tradycji malarstwa kolorystycznego z malarstwem ma
terii. Malowane przez niego martwe natury, wnętrza i kompozycje n::i 
temat pejzażu morskiego były pracami ekspresyjnymi, transpozycjami 
portu, morza, architektury zbliżonymi w swej estetyce do obrazów Nach
ta-Samborskiego z końca lat pięćdziesiątych. Collage Zabłockiego (łączą

ce różne materiały, płótno, papier, jutę) w prawie monochromatycznych 
barwach sprawiały wówczas wrażenie surowych, by nie powiedzie<'·, w po-
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równaniu z płótnami mistrza, nawet agresywnych. Wiązały się one z dra

maturgią malarstwa materii, ale jednocześnie odnosiły się do natury. 

Później jednak (wystawa w Gdańsku i Szczecinie) Zabłocki z większym 

umiarem dozuje efekty tej techniki. Prace z lat sześćdziesiątych charak

teryzują się świetlistą liryką tonów i subtelniejszą ekspresją. 

Dążenie do przewartościowania ponadczasowych kanonów estetycz

nych „szkoły sopockiej" nie było obce Bohdanowi Borowskiemu, który 

dyplom PWSSP w Gdańsku otrzymał w 1954 roku. Starał się on znaleźć 

uniwersalny znak, symbol rzeczy realnych, odmienny jednak od już zna

nych. Jego kompozycj-2 zaprezentowane na dwóch pierwszych wysta

wach indywidualnych w Sopocie (1956) i w Warszawie (1957) świadczy

ły o swobodzie myślenia i chęci ograniczenia się do jednego symbolu, 

znaku. Stworzył on wizję malarską bogatą w skojarzenia metaforycz

ne - świetny cykl Drzewo i las związany z naturą. Dramaturgia tych 

obrazów tkwi w surowości form, przenikaniu się kolorów. Prace pre

zentowane na wystawach w latach 1957-61 były delikatnymi, a zara.:. 

zem ekspresyjnymi kompozycjami. Wariacje motywu drzewa i lasu ujaw

niły chęć nawiązania do sztuki najnowszej, nowoczesnych kryteriów my

ślenia artystycznego. 

Dopiero po 1955 roku wstępuje na arenę artystyczną Konstanty 

Gorbatowski reprezentujący romantycz
no-liryczną poetykę. Obrazy wy

stawiane w latach 1957-65 przedstawiające pejzaże,
 akty, portrety, p·ers

pektywy tworzyły świat pełen niedomówień, osobistych wyobrażeń 

i wspomnień - Pustka, Spacer, Portret żony. Jego malarstwo w nie

wielkim tylko stopniu przekroczyło granice tradycyjnej estetyki. 

Dwaj inni przedstawiciele tego pokolenia - Rajmund Pietkiewicz 

i Mieczysław Baryłko wybrali realizm. Trzeba jednak podkreślić, że 

istniały i istnieją pomiędzy ich twórczością ważne różnice.
 Baryłko po

czątkowo namalował kilka obrazów pod wpływem nowoczesnych ten

dencji: taszyzmu i informelu, ale już w 1958 roku odszedł od malar

stwa abstrakcyjnego i zaczął malować obrazy realistyczne. Był to realizm 

bardzo bliski naturalizmowi. Obrazy te były wiernymi kopiami natury. 

Z czasem przekształciły się w bardzo osobiste studia rzeczywistości, do

cierające do malarskiej prawdy o człowieku wtopionym w wykreowany 

Pejzaż. 

Rajmund Pietkiewicz też jest malarzem realistycznym. Jego realizm 

l11a jednak metaforyczny i zarazem syntetyczny charakter. Na obrazach 

~rzedstawionych na wystawie indywidualnej w Sopocie (1956) widać, 

ze zainspirowała je rzeczywistość przetworzona w wyobraźni artysty. Ko

~ejne wystawy w 1958 i 1959 roku wykazały, iż Pietkiewicz stał się już 

tndywidualnością malarską. 
Jego obrazy były poetyckie, nasycone gęstą 

materią i kontrastami, bardzo osobiste. Malarstwo to uwidoczniło odwa

gę i swobodę w posługiwaniu się plamą b
arwną, ale również konserwa

tyzm tema tyczny. 
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Dzięki młodym plastykom po 1955 roku na Wy;brzeżu Gdańskim 
nastąpiło ożywienie życia artystycznego; zwiększyła się liczba i często
tliwość wystaw. Tradycyjne imprezy (Festiwal Sztuk Plastycznych, do
roczna Wystawa Mabrstwa, Rzeźby i Grafiki ZPAP Okręgu Gdańskie
go, wystawy 1-majowe ZPAP Okręgu Gdańskiego) zostały uzupełnione 

nowymi, interesującym( przedsięwzięciami. Zaliczyć do nich należy prze
de wszystkim Ogólnopolskie Wystawy Młodego Malarstwa, Rzeźby i Gra
fiki, otwarcie Salonu Młodej Plastyki w klubie „Rudy Kot" w Gdańsku, 
Salon Grafiki Gdańskiej, Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego, powołanie 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w listopadzie · 1957 roku, 
otwarcie Galerii Młodych w klubie „Żak", otwarcie nowego salonu wy
stawowego CBWA w Gdyni przy ul. Derdowskiego oraz działalność Mu
zeum Zamkowego w Malborku (styczeń 1961 rok). Bardzo ważnym wy
darzeniem było również powołanie Galerii „El" w Elblągu. Powstanie 
tej galerii oraz kilku ,punktów wystawienniczych zmieniło pejzaż arty
styczny wojewÓ<btwa gdańskiego. Nie chodzi ' tu tylko o rozszerzenie 
możliwości prezentowania dorobku plastyków, czy też zwiększenie ilości 

imprez artystycznych, - ale o działania popularyzatorskie i inicjatywy 
twórcze o znaczeniu 1pozaregionalnym. Ożywiona działalność Galerii „El" 
od chwili jej uruchomienia miała charakter interdyscyplinarny. O wy
raźnym wzroście aktywności środowiska plastyków gdańskich świadczą 
liczby. Oto w 1956 roku na terenie województwa gdańskiego zorganizo
wano 27 wystaw indywidualnych i zbiorowych, w 1957 już 43 wystawy, 
a w 1961 roku osiągnięto liczbę 71 wernisaży. Były to najczęściej eks
pozycje malarstwa, grafiki, rysunku, rzadziej tkaniny, ceramiki, rzemio
sła artystycznego. ' 

Pod koniec lat pięćdziesiątych _ i na początku lat sześćdzi€siątych w 
PWSSP ukończyli studia: Barbara Argasińska, Kiejstut Bereźnicki, Ed
ward Bober, Tadeusz Ciesiulewicz, Jan Góra, Magdalena Heyda, Jerzy 
Krechowicz, Hugo Lasecki,· Włodzimierz Łajming, Monika Zawadzka
-Krechowicz, Andrzej Trzaska. Tworzą oni grupę określaną mianem 
trzeciego pokolenia plastyków gdańskich. Pokolenie to otworzyło się na 
nowe nurty i prądy w sztuce powstające na Zachodzie (op- i pop-art, 
happening, plastyka kinetyczna, nowa figuracja), lecz niestety wystawy 
indywidualne młodych twórców w różnych ośrodkach krajowych były 
organizowane dorywczo i przypadkowo, a kontakty z zarganicą należy za
liczyć do sporadycznych. W 1961 roku Pietkiewicz brał udział w wysta
wie w Galerii Charpe-rtier w Paryżu, w 1963 Góra w Kopenhadze, 
w 1965 roku Krechowicz miał indywidualną wystawę w Monte Carlo, 
a Bereźnicki w Tokio. To co łączyło gdańskich artystów lat sześćdziesią
tych, można by określić jako chęć wyjścia poza tradyjne granice sztuki, 
odwołania do racjonalizmu i zarazem mistycyzmu. Nie powstała grupa 
artystyczna o wyraźnym programie, choci1ż pojawiły się efemerydy, np. 
,,Grupa Gdańska", która była jednak bardziej grupą towarzyską niż ar-
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tystyczną. Łączyło tych ludzi zwątpienie w dotychczasowe osiągnięcia, 
teorie i idee poprzedników. Byli jednak wśród nich i tacy, którzy czer

pali z tradycyjnych propozycji estetycznych i modnych wówczas nurtów 
awangardowych. · 

Dla Kiejstuta Bereźnickiego punktem wyjściowym było mala;stwo 

starych mistrzów, przede wszystkim zaś holenderskich. Jego martwe na

tury kuchenne w nastroju przypominały nieco tradycyjne malarstwo 

z Rotterdamu. Mimo to, jego obrazy prezentowane na wystawie Polskie 

dzieło plastyczne w XV-lecie PRL w Warszawie w 1961 roku oraz na 

Festiwalu Plastyki w Sopocie w 1962 roku okazały się bardzo współ
czesne i oryginalne. TwóTczość Bereźnickiego wielu krytyków zalicza do 

rnalarstwa metaforycznego i zarazem przedstawiającego. Jego kompo

zycje są przedmiotowe, ale ich istotą jest nie tyle pokazanie relacji przed

rniotowych, co doznań i odczuć podmiotu. Odzwierciedlenie relacji przed

lhiot-podmiot w aspekcie czaso-.przestrzennym nie oznacza, iż mamy 

do czynienia tylko z realną rzeczywistością. Przedmioty z obrazów Be

reźnickiego są określone, ale mają swoje życie r,oza neczywistością, są 

z niej „wyrwane" w inny świat (surrealny). Temu specyficznemu nastrojo

wi podporządkowany jest rysunek i gama kolorystyczna. Malarstwo Be

reźnickiego okaz2ło się wielowarstwowe: pełne dramatyzmu, poetyckich 

metafor, bogate w osobiste odczucia. 

Jan Góra, malarz i grafik trzeciego pokolenia, w swej twórczości, 

W latach sześćdziesiątych, odwoływał się do świata wspomnień z dzie

ciństwa, do zabytków oglądanych w latach młodzie11ezych. Architektura 

to motyw najczęściej pojawiający się w malarstwie młodego artysty. 

Krytyka zwróciło. uwagę na jego obrazy po wystawach indywidualnych 

w Gdańsku i Szczecinie (1965). Posiadanie własnej, oryginalnej fascynacji 

oraz tworzenie na płótnach i grafikach pejzaży i zabytków architektonicz

nych, które znajdują się na pograniczu istnienia realnego i imaginacyj

nego decyduje o charakterze twórczości Jana Góry. Surrealistyczna wi

zja malarska artysty wiąże się z pesymistycznym spojrzeniem na współ
czesność, z reakcją na cdhumanizowaną funkcję współczesnych budowli 

(cykl Zabytki). 

Z realistycznego w zasadzie nurtu wyszedł Edward Bober, uczeń 
8tanislawa Borysowskiego. Cz~stym motywem jego obrazów jest pejzaż. 
P~etykę tego malarntw1 przenika aluzja, fantnzja. Cykl Pejzaż wysta

wiony w 1965 roku w Galerii GTPS we Wirzeszczu jest malarskim 

Przetworzeniem rzeczywistości, zmierzającym do stworzenia nastroju 

sk~pienia, fantastycznego realizmu. W następnych latach pojawiają się 
PeJzaże utrzymane przeważnie w jasnych tonacjach, ale z wyraźniej za

rysowanymi kształtami geometrycznymi (Pejzaż z brzozami, Dom n~d 

skarpą, Pejzaż z architekturą). . 

. W stylistyce realizmu metaforycznego mieści się twórczość Włodzi
mierza Lajminga. Jego malarstwo podobnie jaik Bo bera jest liryczne. 
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Martwe natury i pejzaże, prezentowane od 1961 roku na wystawach 
zbiorowych i indywidualnych, wyrażają zmysłowy, nostalgiczny stosunek 
artysty do zjawisk natury, która stała się dla niego źródłem podniet 
i inspiracji. Pierwsze wystawy wykazały, że jego malarstwJ, szczegól
nie swoją kolorystyką, sięga do sztuki wielkiego mistrza - Piotra Po
tworowskiego. Artysta korzystając z dorobku bezpośrednich poprzedni
ków zaczął iść własną drogą dopiero w późnych latach siedemdziesiątych. 

Bardzo blisko twórczości Potworowskiego znalazło się również ma
larstwo tragicznie zmarłego Jerzego Palińskiego. Pejzaże i martwe natu
ry artysty skłaniają do kontemplacji refleksji egzystencjalnej. Stara siq 
on dotrzeć do istoty zjawisk, do sensu istnienia, natury. Obrazy tego ar
tysty pozbawione zostały zmysłowego piękna, jego celem bowiem było 
ujawnienie struktury pejzażu, jego syntezy, wewnqtrznej logiki. Paliń
skiemu nie udało się jednak wyzwolić od wpływów nauczycieli. 

Realizm metaforyczno-liryczny można dostrzec w malarstwie An
drze ja Trzaski, absolwenta PWSSP w Gdańsku z 1959 rnku. W war
stwie tematycznej jest ono jednolite, głównym jego motywem stało się 

bowiem morze. Malarstwo marynistyczne Trzaski prezentowane wielo
krotnie na różnych wystawach zbiorowych i indywidualnych od 1960 ro
ku w Gdańsku i Sopocie, zostało w 1964 roku wyróżnione przez Mini
sterstwo Kultury i Sztuki. Obrazy jego należy określić jako emanujące 
lirycznym nastrojem, ,namalowane z fantazją, ale jednocześnie dyscypli
ną kolorystyczną. 

Do grona młodych malarzy, którzy pozostali wierni koloryzmowi 
należy zaliczyć Jerzego Skrebeca. Artysta malując pejzaże, budował na
strój przede wszystkim kolorem, który dominuje nad formą. Paleta barw 
decyduje o lirycznym klimacie jego prac. W latach sześćdziesiątych roz
wijał on koncepcję kolorystyczną inspirowaną bardziej przez wyobraź
nię niż naturę. 

' 
Oddalone od realistycznej wizji świata jest malarstwo Magdaleny 

Heydy-Usarewicz, członka „Grupy Gdańskiej". Najwcześniejsze jej prace 
to obłe kształty, owale, formy połączone w jedną całość, kojarzące siq 
z organizmami biologicznymi i zarazem geometrycznymi bryłami o wy
razistych kolorach. Sposób malowania wczesnych obrazów wskazuje na 
echo pozostałe po kolorystach. Jednak już w 1967 roku niektóre obrazy 
pokazane na wystawie indywidualnej w Gdańsku mogą świadczyć o po
szukiwaniach własnego sposobu wyrnżania stosunku do rzeczywistości. 

Stosując przejrzyste podziały i układy znaków, artystka zaczyna tworzyć 
swoiste reguły, osobliwy klimat. O wyraźnej indywidualności artystycz
nej Heydy-Usarewicz można mówić dopiero w latach siedemdziesiątych. 
Wówczas bowiem artystka pokazuje właściwe bogactwo fantazji malar
skiej, własne odczucia, rytm. Rozbudowanie wątków oraz kontrastów sta
je się jej znakiem rozpoznawczym. 

Do nurtu metaforycznego, niekiedy przybliżającego się do nowej eks-
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presji, zaliczane jest mala,rstwo Hugona Laseckiego, absolwenta PWSSP 

z 1962 roku. Odwołuje się on do własnych wspomnień i przeżyć. Jego 

bardzo poetyckie, refleksyjne obrazy, są zarnzem zwierciadłem obaw, lę
ków, uczuć, przeżyć, może nawet kompleksów. Z egzystencjalnego lęku 
zrodziły się kompozycje, które odzwierciedlają ukonstytuowany przez La

seC(kiego własny świat. Noszą one piętno indywidualnej akspresji. Na 

ogólnopolskiej Wystawie Młodego Malarstwa w Sopocie (1965) artysta· 

uzyskał nagrodę. Płótna przedstawione na tej wystawie, a także na póź

niejszych - III Festiwal Polskiego Malarstwa Współozesnego w Szczeci

nie (1966), III Festiwal w Warszawie (1970) - reprezentowały styl wraż

liwy, emocjonalny, ale nie pozbawiony rygorów kompozycyjnych, kolory

stycznych i walorowych. Malarstwo Laseckiego pobudza odbiorcę do re

fleksji filozoficznej. 

Wśród twórców, którzy wkraczali w życie artystyczne Wybrzeża w 

latach sześćdziesiątych, był również Stefan Stankiewicz, absolwent 

PWSSP z 1963 roku. Pierwsza wystawa indywidualna jego obrazów od

była się już w 1965 roku (BWA w Sopocie). Malował wówczas pejzaże, 
martwe natury, ale również kompozycje we wnętrzu. Artysta znajdował 

się wówczas pod wpływem kolorystów - K1rystyny Łady-Studnic

kiej i Jacka Żuławskiego. Stankiewicz, podobnie jak jego mistrzowie, 

starał się oddać poprzez kolor nastrój i dynamizm natury. W martwych 

naturach widoczna jest wierność kolorystyczna i formalna modelowi. 

Artysta nie należy do malarzy, którzy szybko odnaleźli własną drogę 
twórczą. Oryginalną stylistyikę, rozpoznawalną wizję świata stworzył do

piero w latach siedemdziesiątych. Motywy co prawda pozostały niezmie

nione, ale można dostrzec ewolucję kolorystyczną, wyraźną dążnoś~ do 

prostoty, syntezy. Kolor przestał pełnić rolę nadrzędną w stosunku do 

rysunku. Bardziej widoczny stał się osobisty stosunek artysty do natury. 

Jego obrazy można traktować jako transpozycję rzeczywistości. Stankie

wicz uzyskał za nie wyróżnienia na ogólnopolskich wystawach-konkur

~ach (Łódź 1970, 1972). 

Do najciekawszych postaci młodego malarstwa gdańskiego lat sześć

~ziesią tych należy zaliczyć Jerze go Krechowicza, którego prace t~udno 

Jednoznacznie określić. Twórca znakomitego teatrzyku „Galeria", opar

tego na przestrzenno-dźwi<-:'kowych skojarzeniach, metaforach, grotesce, 

Początkowo malował obrazy o charakterze prawie przedmiotowym. Płót

na jego były ekspresyjne, dramatycme, t\vorzone z dbałością o warsztat. 

Obrazy Krechowicza zaprezentowane na wystawie w 1966 roku w Dwo

rze Artusa i w Galerii Sztuki Współczesnej różniły się od poprzednich 

P~ac tematyką oraz stopniem ekspresji. Były to surrealistyczne abstrnk

CJe, symbolizuj;:ice idee ruchu, przemijania, dźwięku itd. Rygory, jakim 

Podlegało to malarstwo, zostały wypracowane przez samego Krechowi

cza i ściśle przez niego były przestrzegane. W latach sześćdziesiątych 
Krechowicz uzyskał szereg nagród za pbkaty. 
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Twórczość ·Henryka Mądrawskiego reprezentuje odmienną stylisty
kę. Tema tycznie związana . jest z człowiekiem, . _ z . jego egzysten
cją, oscylując na pograniczu figuracji i abstrakcji. Jego wczesne płót
na były niemal mo~ochromatycznymi pejzażami lub portretami. Figura 
człowieka nierzadko ulegała zdeformowaniu, odzwierciedlała niepokój, dra
mat egzystencjalny. Wystawa malarstwa Henryka Mądrawskiego, która 
odbyła się w 1966 roku w lokalu GTPS w Gdańsku wskazywała, że za
czął on kroczyć drogą dramatycznej sztuki figuratywnej. Obrazy prezen
towane na tej wystaw,ie oraz w Sieni Gdańskiej w 1968 roku odzwier
ciedlały sytuację człowieka przede wszystkim poprzez stany emocjonalne. 

Do bardzo aktywnych plastyków tego pokolenia należał Tadeusz Cie
siulewicz. Artyst:1 zaczął wystawiać prace w kraju i z:1 granicą od 
1964 roku. Cykl Stocznie oraz akty świadczyły o dużych możliwościach 
artystycznych młodego plastyka. Sięga on do tradycyjnych motywów, ale 
stara się przestawić je, nadając obrazom własną dramaturgię poprzez ko
lor i formę. Wystawy płócien z lat siedemdziesiątych wskazują na doko
nującą się ew9lucję w twórczości Tadeusza Ciesiulewicza. Coraz częściej 
zaczęły pojawiać się elementy symboliczne i surrealistyczne, kon
trastowe kolory. Obrazy nabierają indywidualnych cech, z łatwością roz
poznawalnych i decydujących o odrębności stylu Ciesiulewicza. 

Członkiem „Grupy Gdańskiej" była też Monika Zawadzka-Krecho
wicz, która starała się na początku drogi twórczej, pozostając w tradycji 
malarstwa realistyoznego, położyć nacisk na zmysłowo uchwytne jakości 
kolorystyczne. Przedmiot w jej malarstwie pozostaje rozpoznawalny, ale 
ulega metamorfozie. Obrazy Moniki Krechowicz z lat sześćdziesiątych 
stanowią odbicie przeżycia natury (pejzaże, martwe natury). Kompozy
cje budowane są głównie poprzez kontrastowanie ich elementów, two
rzenie napięć wewnętrznych. Podstawowym tema tern obrazów w . owym 
czasie był czławiek (wnętrza z postacią, akty, pejzaże z postaciami). Ar
tystka doskonaląc warsztat poszukiwała (po 1970 roku) przede wszystkim 
prawdy o człowieku. Stworzyła szereg mutacji, przekształceń tego mo
tywu. Swiadczą o tym prace: Podwórze, Akt leżący, Wnętrze z postacia
mi I, II. Ewolucja jej programu artystycznego zmierzać zaczęła w kie
runku odnaturyzowania tematyki, uogólnienia, większego podporządko
wania barwy rysunkowi. 

Pokolenie lat sześćdziesiątych w odróżnieniu od pokolenia lat pięć
dziesiątych nie tyle buntowało się, co poszukiwało indywidualnych punk
tów widzenia bez chęci naruszania kardynalnych zasad formalnych czy 
też reguł istniejących nurtów. Ich propozycje malarskie czqsto stawały 
się kompromisem między tradycją a nowoczesnością. Płótna przez nich 
malowane znajdowały się najczęściej na granicy abstrakcjonizmu i realiz
mu (traktując je jako pojęcia bardzo szerokie). Trzecie pokolenie ma
larzy gdańskich charakteryzuje się dużą ekspansją wystawienniczą. Na
leży przy tym podkreślić, że twórcy wystawi:lli swoje prace w muzeach, 
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salonach wystawowych, ale rówmez w zakiadach pracy, wyższych uczel...a 

niach Trójmiasta, klubach, domach kultury itd. Sądzę, że warto wrócić 

do tej tradycji. Poszczególni artyści nawiązywali co prawda do awan

gardowych kierunków i orientacji, między innymi do minimal artu, pop

-artu, ,op-artu, nowej figuracji, hiperrealizmu, happeningu, ale nie chcieli 

ani nie mogli rozwinąć ich, wnieść nowych wartości rozszeirzających re

pertuar form, znaków i symboli. Twórczość ta nie miała na celu radykal

nego podważenia dotychczasowych stereotypów formalno-stylistycznych. 

Wydaje się, że starzy mistrzowie narzucili język artystyczny akceptowa

ny -powszechnie przez środowisko plastyczne oraz odbiorcę-widza. ' r 

W sztuce ówczesnej Wybrzeża Gdańskiego można wyodrębnić dwa 

główne ,~ierunki: racjonalno-realistyczny i irracjonalno-ilumina,cyjny. 

Bardziej ugodowy i estetyzujący jest kierunek pierwszy. Więcej przeko

ry i chęci zmian formalno-stylistycznych niesie kierunek drugi. Ogólnie 

rzecz biorąc, młodym plastykom gdańskim lat sześćdziesiątych odpowiada

ła rola szczególnego wybrańca losu, natchnionego twórcy wbrew tenden

cji występującej ' w· światowej twórczości awangardy zmier.zającej do za

tarcia granic pomiędzy artystą a odbiorcą. 

Gdańskie środowisko artystyczne nie odegrało i nie odgrywa nadal 

szczególnej roli w tworzeniu nowych tendencji w sztuce. Plastycy Wy

brzeża są w zasadzie mało czuli na nowatorskie propozycje i działa:iia 

światowej sztuki. Niekiedy jednak przejmują oraz przetwarzają na swój 

sposób to, co wymyślone zostało przez artystów zachodnich, choć wielu 

tnalarzy gdańskich wyrażało ambiwalentny stosunek do op-artu, pop-artu, 

neorealizmu, nowej figuracji i innych kierunków sztuki współcze~nej. 

Mimo wielowątkowości malarstwa drugiej połowy lat pięćdziesią

tych i sześć·dziesiątych trzeba podkreślić istnienie w nim dwóch głównych 

nurtów: postromantycznego i postmodernistycznego. Nie występują one 

W czystej postaci, lecz raczej jako elementy dominujące w poszukiwa

niach artystów gdar'iskich omawianego okresu. Przeplatają się z elemen

tami innych kierunków: postimpresjanizmu, ekspresjonizmu czy też sym

bolizm u. Można za tern powiedzieć, że twórczość młodych malarzy gdań

skich, którzy rozpoczynali drogę artystyczną w tym okresie, stanowiła 

przeważnie wielowarstwowy splot tendencji i stylów światowych połą

czonych z krajowymi. Jednak większości z nich nie udało się przekro-

czyć ram prowincjonalizmu. 

. Sztuka dwóch pokoleń malarzy gdańskich przedstawia krajobraz zło

zony i różnobarwny, lecz nie pozbawiony wspólnych elementów. Przede 

Wszystkim chodzi O czytelność i miejsce społeczne ich twórczości. Wy

daje się, że artyści drugiej połowy bt pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 

~hociaż byli świudomi przemian, jakie dookoła nich zachodziły, pozostali 

Jednak nieufni ostrożni w formułowaniu malarskiego programu. Nie 

Próbowali two;zyć własneeo świata sprzecznego z tradycyjnym ani też 

oderwać się od niego i iść drogą ozystej abstrakcji. Tkwili w otaczają-
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cej ich rzeczywistości i własnej wyobraźni, własnym świecie wewnętrz
nym. Malarstwo ich nie narzucało nowego światopoglądu, a tylko wska
zywało na potrzebę humanizmu, ,kontaktu z odbiorcą, poruszania jego 
wyabraźni. · 

Malarstwo to nie stara się opowiadać ani ilustrować, lecz chce prze
kroczyć granice przedmiotu, wyzwolić się ze służenia mu, staje dzięki te
mu na krawędzi sztuki przedmiotowej i czysto abstrakcyjnej. Stosunek do 
natury, do rzeczywistości społecznej, do rzeczywistości wewnętrznej w 
dużym stopniu determinował malarski znak, oznaczenia przedmiotów, 
technikę, jaką wybierali wówczas młodzi artyści ,z Wybrzeża Gda11skiego. 

Przemiany w malarstwie gdańskim zachodzą wolniej niż w ir:inych 
środowiskach. Świadomość twórcza artystów gdańskich z opisywanego 
okresu koncentrowała się głównie na kwestiach warsztatowych. Chęć uzy
skania~doskonałości warsztatowej przysłoniła wielu twórcom potrzebę pe
netrowania najnowszych tendencji w sztuce światowej, współczesnych 

wizji świata i wyciągania wniosków dla swojej twórczości. Propozycje 
ich nie mogły więc daleko odbiegać od tradycyjnych programów. 
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Zofia W a trak 

WIDZENIE CZŁOWIEKA 

Sławoj Ostrowski jest przede wszystkim znakomityn1 portrecistą. 
Wybór tej zdawałoby się wąskiej, ale jakże bogatej w tradycję dyscypli

ny sztuki rzeźbiarskiej dokonał się nie od razu. Wiele ,czasu musiało mi

nąć, nim zdał sobie sprawę z wartości wyiniesionych z pracowni pirofesora 

Alfreda Wiśniewskiego, choć daleki pozostał od klasycznych fascynacji 

swego mistrza. Zaraz po studiach zbyt ·pochłaniała go współczesność i bo

gactwo możliwych rozwiązań formalnych. W poozuciu młodzieńczej swo

body, wolny od akademickich :rygorów rusza na podbój nowoczesnego ję
zyka form, by l)'r.zekonać się wkrótce o jałowości gonitwy za formalnymi 

odkryciami, które w gruncie rzeczy okazują się przechwytywaniem tego, 

co już i tak było. Mit rzeźbiarskiej swobody zaczyna się rozpadać i roś
~ie potrzeba powrotu do dyscypliny warsztatowej, by w oparciu o nią 
~ntensyfikować krystalizujące się potencje twórcze. Uświadamia .. sobie, 

ze Pytanie - jak rzeźbić? - nie jest tylko pytaniem o wartości formal

ne, ale także o własny ~stosunek do życia i koncepcję rzeczywistości, na 

którą nanosi się czas teraźniejszy. Zdobywana wiedza i własne doświad
czenie kulturowe i artystyczne zmieniają perspektywę widzenia siebie 

w sztuce i pozwalają asymilować, po okresie negacji akademickiej wie

dzy, te wartości i treści, które są bliskie własnemu myśleniu i odczu

~aniu świata. Odkrywanie w sobie możliwości twórczych i ich uaktyw

ni~nie w nawiązaniu do tych wątków tradycji, którym współczesność na

da Je nowy kształt, wydaje się istotniejsze, niż poszukiwanie nowości for

rnalnych i dokumentowanie własnej nowoczesności. 
. Mając za sobą krótki okres abstrakcyjnych form geometrycznych 
1 

e::Sperymen tów w tworzywach mniej trwałych, ale dających możli
Wosc pospiesznego rejestrowania wizji, Ostrowski odkrywa dla siebie 

drewno, w którym najpełniej zabrzmi jego indywidualny sposób kształ
~owania uwidoczniony w pełni w rzeźbie portretowej. Wybór drewna 
1 

portretu był nie tylko deklaracją ideowo-artystyczną, ale siłą rzeczy 

P:owadzić musiał do konfrontacji z tradycją rzeźby portretowej jak 

rownież określenia własnego stosunku do bardzo polskiego nurtu r,zeźby 
w drewnie, który w tradycji sztuki ludowej poszukiwał archaicznych 
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źródeł rzeiby rodzimej. W prymitywnej rzeźbie zrodzonej z instynktow
nych praw kształtowania artystycznego fascynowała Sławoja Ostrow
skiego ekspresja uzyskiwan~ polichromią i syntetyczną, zwartą formą, 

w której zastygały postaci w jakimś łagodnym zasłuchaniu. Dążenie do 
uzyskiwania maksymalnego wyrazu psychicznego przy niezwykle osz
czędnej, lapidarnej formie i j:isnym określeniu bryły zaczyna charak
teryzować już jego \vczesne portrety. Obca mu jednak była archaizacja 
form i czułość wobec tworzywa, która nc:_kazywała wielu twórcom tego 
nurtu dochować mu wierności. Oslrowski nie ucieka w prymityw ani 
mitologię drzewa. Materię traktuje przedmiotowo, często wbrew natu
rze €ciętego pnia, bez troski o zachowanie jego naturalnych walorów. 
On materię przekształca, wdzierając się brutalnie w jej wnętrze ciężki

mi narzędziami ubij 1jącymi, piłującymi, zdzierającymi. Nie tnie, nie 
szlifuje, nie wygładza. Ten specyficzny sposób opracowywania materii 
mdaje jego portretom roz·poznawalną stylistykę, choć założenia portre
towani1 bliskie są tendencjom szeroko pojętego realizmu. Nie rezygnuje 
bowiem Ostrowski z konkretnego modela ani dążenia do uchwycenia w 
jego wiz.erunku cech podobieństwa. Zachowuje więc Ostrowski trady
cyjne rozumienie portretu. Poprzestaje też na popiersiu, głowie, pomni
ku - jako podstawowych sposobach wypowiedzi portretowej. Ta świa
doma dbałość o z:::chowanie czystości gatunku jest wyrazem poczucia 
odpowiedzialności za wizerunek człowieka, w którym chciałby chronić 
wartość najwyższą - indywidualność, wbrew najnowszym tendencjom 
w portrecie, poszukującym nie odniesienia do konkretnego modela, a 
metaforycznej formy dla określenia sylu:1cji anonimowego człowieka we 
współczesnym świecie. Ten literacki w gruncie rzeczy wizerunek czło

wieka zdaje się wyrażać wątpienie w możliwość przekazania pełnego 

obrazu człowieka w świecie nieustabilizowanym, rozdartym konfliktami, 
pozbawionym wszelkich obiektywnych pewników. 

Ostrowskiego nie interesuje każdy. On szuka osobowości, choć w 
każdym portrecie chciałby znaleźć uniwersalną prawdę o człowieku wy
rażoną nie literacką narracyjnością, a rzeźbiarską formą. Portretuje bli
skich znajomych i ludzi, którzy przeszli do pamięci kulturowej i hi
storii. Nie pracuje bezpośrednio z modelem: Wystarcźy tylko pospieszny 
szkic odnotowujący ogólny charakter modela~ Początkowo było to chwy
tanie jakiejś dominującej cechy. To wrażeniowe traktowanie człowieka 
i kształtowanie jego wizerunku jakby od jednego „rzutu oka'! prowa
dziło silą rzeczy do asymetrii i deformacji. Cała uwaga skupiała się na 
jednym rzucającym się w oczy detalu, podczas gdy reszta twarzy trak
towana była w sposób umowny i ogólnikowy. Pierwsze jeszcze gipsowe 
portrety, wykonane w latach siedemdziesiątych, zmierzały do oszczęd

nego traktowania bryły, której obrysy wyrażały się owalną, bardziej lub 
mniej wydłużaną linią. Wyraźnie wygładzone powierzchnie kontrasto
wały z partiami, gdzie modelunek stawał siq bardziej detaliczny, ruchli-
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wy i zmienny. Ożywiona faktura kierowała uwagę na charakterystycz

ny szczegół twarzy. Mógł to być nos, ucho czy usta. Na nich zbiegały 

się śbdy narzę<lzia, dajc1c powierzchni ekspresyjną fakturę. Wiel2 z te

go sposobu opracowania powierzchni zostało w późniejszej twórczości 

Ostrowskiego, choC:: zmieniło się jego widzenie człowieka. Faktura nigdy 

nie była środkiem estetyzacji, tylko śladem pracy w materiale. 

Popiersie „Iwony" i portret Adama Smolany wykonane już w drew

nie zaznaczają wyraźny przełom. Ostrowski zaczyna traktować człowieka 

Dlniej zewrn;trznic i ogólnikowo. GłGhiej wnika w jego osobowość, cha

rakter psychofizyczny. Zachowując tendencję do wyrazistego określania 

bryły, burdziej spójnie traktuje powierzchnię. Twarz odzyskuje symetrię 

i mniej w niej deformacji, choć mdal istotny jest charakterystyczny dla 

ll1odela szczegół. Wszystkie punkty określające formę są ze sobą zwięźle 

Powiązane, dając wrażenie zwartości i jedności formy. Jej surowa asce

tyczność, wolna od cyzelowania płaszczyzn, gdzie nawet szczegół jest 

traktowany sumGrycznie a często bywa śladem narzędzia w masie ma

teriału - jnk na przykład oczy nigdy dokkdnie nie ukszbłtowane, a tyl

ko zazn~:czone - wszystka to nadaje portretom Sławoja Ostrowskiego 

szczególny charakter. Mimo tradycyjnego rozumienia portretu, jego wi

zerun)(i są bardzo \v:spółczesne, bliskie wrażliwości estetycznej widza 

oswojonego ze sztuką novrnczesną. Nowym elementem wprowadzonyG1. 

do rzeźby jest kolor. Nasilenie zainteresowania kolorem i jego prymar

nyrni funkcjami w rzeźbie obserwować można w najnowszych tenden

cjach w sztuce, ~wiązanych zwłaszcza z nurtem neoekspresjonistycznym, 

nawiązującym bezpośrednio do tradycji z początku wieku. Wart<;> jed

nak przypomnieć, że tradycja koloru w rzeźbie jest znacznie odleglej

sz:1, sięga bowiem archaicznej Grecji, której nieliczne zachowane zabytki 

Pozwalają sądzić, że Grecy polichromowali marmury, kierując się nie 

tyle funkcj.1mi realistycznymi, co symbolicznymi i dekoratywnymi. 

.. Ekspresja, jc1lq uzy;:;kuje Sławoj Ostro\v.siki wynika nie z polichro-

1111~ nakładanej bezpośrednio na gotową formG w tak często eksploa towa

neJ ostatnio manierze „dzikiego" rnabrstwJ, ale z całego procesu tech

nologicznego. Kolor w jego ;zcźbic nic decyduje o sposobie istnienia 

~or~y. Nie przykryw;1 też powierzchni rzeźbiar~kiPj, a raczej ją inten

syfik_uje, wspcjldziałając ze ~wiatłuu. Nie niszczy modelunku, a jedynie 

~zbogaca gry ~wiatl:.i i cienia. Procesy barwienia i kształtowania rzeź
biarsk· · · k dk' k · 

iego przebiega iq równolegle. Ostrowski uzywa re 1 wos oweJ 

lub farby temperow~j na podkładzie klejowo-kredowym. Kolor nasyca 

drewno stopniowo, zaczyna w nim żyć integralnie „wbijany',', wcierany 

Uderz · · ' d · · b , · 
. . et11am1 ,narzqdzia we włókno drewna, ktore z aJe się yc ranione, 

tn~~Zdżone, rozszarpywnnc i znów zbijane, aż uzyska maksymalną zwar

~~sc, twardo.ść i napiqcie powierzchni. Zmiażdżona tkanka materii zdaje 

;!; ~anow~ć jakćf~ wewrn;trzną energią s~umulowa_ną w ~dzeniu bryły. 
n specyficzny, c.1lkowicic zindywidualizowany i oryginalny proces 
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tworzenia zostawia materii dra.urn.tyczny śb<l zmagań rzeźbiarskich. Po
woduje też, że portrety w drewnie Ostrowskiego mają szczególną erno
cjonalaą a'un~ i wcwnG1Jrznc napi(~cic, mimo ich I statyki i zamkniqtej, 
ściśle określonej sylwoty bryły. 
• Zainteresowanie portretem · w .naturalny sposób skłania Sławoj::i 

Ostrowskiego do · realiwcji pomnikowych, choć dają one artyście 1nniej 
sv.1obody, ponieważ wymagają mvzględnicnia szeregu czynników ze
wnętrznych, pozostających poza istotą samej rzeźby. Już same wymiary 
rzeźby pomnikowej narzucają konieczność myślenia architektonicznego, 
liczenia siq ' z charakterem otoczenia, światłem, odległością, z jakiej ma 
być rzeźba widoczna. Prawa plastyki muszą si'i łączyć z czytelnością za
mie.rzenia ideowego, tak istotnego w wizerunku postaci hisfo['ycznych, 
który jest zawsze interpretacją całego zespołu informacji o postaci, dzie
le, epoce widzianych przez pryzmat pamięci kolejnych pokoleń r doku
mentóv.~ jakie pozostały. 

Ostrowski bierze udział w licznych konkursach nu pomniki;' zdo-_ 
bywając nagriody i wyróżnienia. W realizacji są pomniki Leona Brnrci
szewskiego w Bydgoszczy i Antoniego Abrahama w Pucku. Natomiast w 
projektacli pozostają pomniki Wejhera, Witosa i Sucharskiego. Z kame
ralnymi portretami łączy je dążenie do syntetycznej, lapidarnej formy 
rzeźbiarskiej, bez wspomagania się dodatkowymi atrybutafoi symbolicz
nymi czy literackimi. W p~rt,recic pomnikowym Ostrowski nie szuka 
symbolu dla wyrażenia idei, z którymi związuna jest portretowana po
stać historyczn3, ale przede wszystkim formy rzeźbiarSJkief zamykajw 
cej w sobie sumę wiedzy o człowieku i prawdy ar(ystycznego \vyrazu, 
niosącej emocjonalne i estetyczne przeżycie. Stąd jego propozycje pom
nikowe dalekie Set od heroizucji i monumentalizacji. Jego Witos, projekt 
wyciosa.ny surowo siekierą w drewnie, był propozycją pokazania nie pre~ 
miera, urzędnika państwowego, ale człowieka-rolnika i T gospodarza, wy~ 
rosłego z ziemi i mocno po niej stąpajqcego. Szeroko i zwięźle potrakto~ 
wnl masq rzeźbiarskiej bryły, nada.Fic sił~ i cham ktor postaci. Za ten 
projekt otrzymał w konkursie nagrodt;, choć realizacja przypadła komu 
innemu. 

Równie prosto i bpidarnie rozwiązał pomnik kaszubskiego· działacza 
i bojownika o polskość Pomorza, Antoniego Abrahama, człowieka o któ, 
rego wyjcltkowej sile i cdwadzc krążyły po Kaszuba·ch legendy. Ostrew~ 
ski pokazał lekko poehyloną sylwotkf: postaci, jakby w wiecznej drodze. 
Mif~kko modelowana po,vierzchnia plaszcz1 zdaje siq stawiać opór ota~ 
czJjącej przestrzeni i powietrzu. Pochylon::l postać Abrahama kroczy 
pewnie, odpierając przeci\\·ności losu i nadmorskich wiatrów. Rogatyw, 
ka na jPgo głowic jest jedynym znakic'm warto:~ci, z jakimi związał swo-
je życie. 

Wiqcej atrybutów koj nnicych siq z· epoką ma projekt pomnika Ja, 
kub:1 Wejhcra, rycerza Wbdysłnwn IV i zalo·;,.ycicla miasta Wejherowa-
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Obie te funkcje oznaczone są rycerską zbroją i aktem erekcyjnym w dło

ni. Nawiązuj,1 zresztą do ikonografii, przekazującej wygląd tej histo

rycznej postaci. Zmi~kczony sposób modelowania, niespójność form 

zmiennych i ruchliwych płaszczyzn draperii płaszcza - wszystko to 

nawiązuje do form barokowych, ,niejednoznacznie określających człowie

ka, jak i niejednoznaczną postacią był rycerz Władysława IV. 

KamGiralny portret wydaje się jednak najbliższy Ostrowskiemu. Wy

nika to z jego temperamentu artystycznego i sposobu kształtowania rzeź

biarskiego, który najpełniej ujawnia się w porbrecie w drewnie o skali 

nieco mniejszej niż naturalna wielkość lud2ikiej głowy. Sądzę, że ten wą

tek rzeźby drewnianej jest w twórczości Sławoja Ostrowskiego najbar

dziej dojrzały i oryginalny, bo choć nawiązuje do odległej tradycji, to 

j2st cparty o włm:.ne rozwiązania technologiczne i własną przemyślaną 

koncepcję widzenia człowieka. Nie jest bez znaczenia fakt, że to właśnie 

Shwoj Ostrowski otrzymał za zestaw portretów w drewnie honorową 

nagrodę dwumiesi~cznika „Sztuka'' na I Międzynarodowym Triennale 

Rzeźby Portretowej w Gda11sku. Za Herbertem Readem można powie

dzieć, że należy do tych twórców, którzy są wynalazcami modyfikacji w 

trady,cji form. A to już bardzo dużo. 
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Jacek Kotlica -·------------

ZBIGNIEW JUJKA - OBECNY ... 

Poczucie humoru nie z:1wsze skłania nas do śmiechu. Dobry humor 

jesit przywilejem małodusznych, rnałowiernych i wesołków wszelkiego 

wcielenia. Satyryk, tropiciel naszych \ViGkszych i mniejszych ułomności, 

odbiera nam nic tylko pocie;hę i uciechę współuczestnictwa w głupstwie, 
ale też i poczucie dobrego, jak to się mówi, s2mopoczucia - jest wy

rzute:-.1.1 i wyrzutkiem naszego sumienia. I choć stara sic; wywyższyć nas 

samych ponad nasze własne ograniczenia i kornpleksy - nie jest zbyt 

dobrze widziany w dobrym, doborowym tow:1rzystwie zjadaczy lukrowa

nego chleba na lukrowanych posadach, aniołów przemienionych w bó

stwa naszej codzienności. Śmiech jest symptomem wyobcowania wszę

dzie tam, gdzie obowiązuje rytuał powagi i przewagi, gdzie człowiek m;:i 

czbwieka w garści i może go przywołać do porządku doczesnego, tu 

i teraz ... 
Z ~:iebic samych śmieją siG jedynie ci, którym los nie sZiczq<lzil nie

dziel i czepków przy urcdzeniu, dał bs,kc: o:~v.riecnj~ic,1, a życie nauczyło 

p3tL;,,e:nia n~ Ś\viat (i siebie) z przymruż~nicm oka. Ilu jest tnkich? Moi:e 

tysi~c ... może stu ... może dwudziestu ... Kto to wie? Wie prawdopodobnie 

j;.:den tylko Eryk Lipir'iski, dyrektor .Muzeum Karykatury w Warszawie 

i pietvvs:7 prezes Zwią,ku Polskich Artystów K[:.rykąturzystów ... 

Czy <lo tego gron.1 wyhr;.i.ilc6v.,-pczcśmic1,Ą'C0w zalicza się Zbigniew 

JEj:~a -- nic wi0~n. Sarn cJ sobie mówi m.::ło i nicch<;tnie, a je~li już, to 

z przek<,lscm, z dy1:3Lm.sem, j3.kby zzJ. drugiej strony swych satyrycznych 

i hurnorystyc,:nyc:h k<lrtonórw. Wsp0amia,ny Eryk Lipi11ski tak siQ o Jujce 

wypowiedział na piśmie: 

Tematyka rysunków Zbigniewa Jujki jest bogata i urozmaicona. Pracując wiele 

lat w redukcji, orientuje si~ debrze w pracy biurowej, toteż często rysuje biurka 

i meble w rozmaitych sytuacjach, zajmując si~ osobami zwierzchników... Mimo 

łagodnego z natury uspowbicnia Jujka nieraz si~~a do .tematów makabrycznych, ale 

11ic są one groźne, są pogodne. chociaż brzmi to ja:( p.Jradoks. 

Znam siG z Jujką od wielu, wielu lat, a ostatnio przegadaliśmy dłu

gie, długie wieczory \Vt:rtując rysunki, dokumenty i porządkując wspom

nienia. To co ud:1ło mi siG zcó ,,wycisn~ć'', bqdzic ukazane i skomento-
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\v~ne. V·i wielu tzw. aspektach. Wszystko inne pozostaje w sferze domy

slow 1 wymysłów na użytek 1ego sZikicu, który ma dowieść, że navlet 0 

j~dn_Ym z najdowcipniejszych rysownikóv; i satyryków nie sposób na

p~sac całej ·prawdy i tylko prawdy, nie narażając się na zarzut obwija-

nia humoru w bawełnę słów. · 

Gdyby ktoś zamierzał spisać chwalbę i hagiografię poczciwie złoś

liwego, racjonalnie przewrotnego humorysty~publicysty, to miałby zada-

nie tak ubtwione, że trud mnożenia zdań orzekających mógłby spro

wadzić do wyliczenia honorów, za!)zczytów, !-::plendorów i nagród Zbig

niewa Jujki. Nic go nie omi11c;ło. Fen0In0l1~m j.1kimś nkpojt~·tym jest re

gubrność i czq~; t otli\.voś ć: zdobywani:! przez L0 go rys '.)vmika-satyryk1 na

gród dorocznych „S~pilek". Ile tych złotych, ~,re.brnych, brqmwych „szpi

lelc" było, lat \VO zliczyc\ ~L: trudniej zrckapitulow[t ć:. Bo s1 to „sz,pil.ki" 

różnej rangi i ró.::nyrh \Vdor,.:,,.v: złote, srebrne, brąz.owe; w dziedzinie 

sa tyry politycznej i obycznjowej, \\iTeS"zcie - w czystyrn humorze. l{im 

jest więc ten . Jujka? Satyrykiem, prześmiewcą, humorystą? Myślę, że 

jest po prostu u cz es t n i ki 4'! m swego czo.su, rnę,~em zaufania sv.rego 

Poglądu nn rzcc: zywistośi:. Wystarczy'? Wystarczy. Są to bowiem przyv.·a

ry i przymioty osobowo0ci własnej miary. Takie jest piekło i niebo bycb 

artystą w swoim żywiole. W kręgu własnego stylu, w zniewoleniu i ogra

niczeniu siebie samego - czyha triumf lub klqska. To jest ry;zyko bycia 

sobq. Osobowość, styl, maniera mogą drażnić lub przyciągać. Satyrykom 

niełatwo wkraść się w łaski ogółu. Tak wiqc Jujka to fenomen, , jest 

dzieckiem szczc:;ścia, na to wychodzi. 

Szymon Kobyliński, rysownik, satyryk, historyk sztuki i humanista 

renesansowego formatu, tak pisał do Jujki szesnaście lat ternu (list przy

t~'tczam w całości): 
Gniazdowo VIII 72 

Szano\vny Panie Kolego! 

Dotychczas spałem nocami spokojnie, ostatnio dopiero - o czym właśnie 

spieszę Panu donieść - zaczynają mnie dn~czyć ciężkie sny o bezrobociu, utracie 

rynków zbytu ... Wszystkiemu zaś Pan jest winien. 

Ilekroć na tzw. lamach zja\v·ialo się nowe nazwisko karykaturzysty, zawsze 

obserwował je człek podejrzliwie, póki nie przyszło uspokojenie i ulga: nie groź

ny! A to Dudziński wyfrun~ł na ptc.1sich skrzydłach - i wnet przestał straszyć, 

jako stary, dobry znajomy z innych, grubo wcześniejszych inkarnacji cudzoziem

skich, oswojony. bezpieczny, a to Krauze, a to pani Pimpcia, a to studencik Chlip

cio - wszyscy rodem z pakownej „odśmianej" dawno odchlani ,,Jellcw Submarine·• 

ze wszystkimi jej pochodnymi pop i op plus Warhol. Całość zawiera się spokojnie, 

bez dalszych konsekwencji. w igras2.kach formalnych, toteż jako się rzekło -

hloina spać bezpiecznie. 

Aż tu nagle, cichcem. 1Ja mało widocznej sz.:palcie pereferyjnej stronicy 

,,Kultury" jął wyhynać (no bo jaki jest bezokolicznik od „wyhynąć"?) lub wychy

nać, bom niezbyt biegły w ortografii - całkiem odmienny gość, który pokazał nie 

kolejną wersję Peperlandu, lecz sprawę rzeczywiście niebezpieczną: po my s l y!!! 

Nazwisko Jujka przewijało się co prawda w pamięci, wszakże nie kojarzyło się 
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z rozmac_hem tego ,typu i w tej skali, jaką napotkaliśf:1Y teraz. Zapew.ne młody 
człowiek, nabierający rozpędu? 

I oto jest już w pełnym biegu, stąd mój list. To ETC. przedłużające tor, po
łożony w „Szpilkach", wróży ciekawą, niebanalml trasę; co zaś \V?Jbudza moje, sta
rego brodatego wyjadacza obawy - można by porównać do uczuć Apaczów, kiedy 
spostrzegli szyny Union Pacific wchodzące swoim ETC, na ich prerie na ich 
teren łowów. 

\Vitam Pana w tym rezerwacie! Witam dotychczas osamotniony, bo poza nie
licznymi rajdami poniektórych, nikt właściwie nie parał się dotąd i nie bawił tak 
wyraźnie stroną intelektualną satyry graficznej, stroną publicystyczną. Ta właśnie 
cecha nadała ~i, bez 

0

fałszywej skromności, dumne miano „publigrafika", stworzo
ne przez redaktora Garzteckiego, a spopularyzowane, w związku z moją działal

nością, przez mistrza Wai1kowicza. Dziś miło mi (milo istotnie, mówiclc serio, bez 
żarcików ze wstępu listu) widzieć drugiego nosiciela tejże nazwy dziennikarskiej. 
Właśnie asceza formalna, powściągliwość kreski na rzecz sensu tego, co za granicq 
zwą nieprzetłumaczalnie ,.cartoons'' - każe mi zobaczyć .w Panu współcbyMTatela 
tej, niemal bezludnej, krainy satyry, gdziem eremitowal od lat. Salve! 

- ~· .:.... -=---- _ ___;__ --------

Składając ukłon i przekazując pozdrowienia 

kreśl~ się z szacunkiem 
Szymon Kobylir1ski 

~-----

Rysowane kroniki codzienne Zbigniewa Jujki posiadają walor nie
oceniony dla tych, którzy kiedyś tam, po latach, zechcą wrócić pamięcią 
do folkloru naszych czasów, rozeznać siq w naszych małych i wielkich 
sprawach. Niewielu mamy takich kronikarzy: cierpliwych i by.strych 
obserwatorów naszej codziennej donkiszoterii i „somosierki", wywoływa
czy duchów i zmór naszych biur, sklepów, ulic, .zebrań. Od lat lekturę 
,,Polityki" rozpoczynam bezpardonowym komentarzem Szymona Koby-_ 
lińskiego na · pierws.zej stronie, obok winiety. Od lat poprawiam sobie 
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wi_si~lezy humor rogatym ,,Dzienniczkiem" Jujki, który przyrósł do gdaó.

s_k1e,1 gazety i wtopił się w nią bardziej niż wstępniak czy aktualny fe

lieton - poniev.raż pełni te dwie funkcje naraz, z jakże pomyślniejszym 
trafniejszym skutkiem. 

~ Rysunek Jujki jest syntetyczny, niemal ascetyczny w doborze środ

ków ekspresji. Zredukownne do minimum wszelkie ozdobniki i „upięk

szenia" rekompensuje klarowna, czysta i czytelna kreska prowadzonn 

Wirtuozowską ręką, której skuteczność i płynność ruchów pozwala na 

dynamiczne_ prowadzenie .,akcji" rysunku bez odry-wania narzędzi od 

kartonu, co stwarza wrażenie ładu, logiki i konieczności ich użycia. 

Osiągnąwszy warsztatowtl biegłość w posługiwaniu się tak syntetyczną 

„formą" rysunku (zarysem i obrysem), mógł Jujka skupić całą uwagę 

na jego ;,treści'' - wyrafinowanej stylizacji postaci i przedmioitów aneg

doty. VI ten sposób dopracował się Juj.ka włć:lsnego stylu, w zasadzie 

nie do podrobienia, , co uwiarygodnia jego · twórczość i umiejscawia na 

Wyżynach rysowników-satyryków. A przy tym rysunki te posiadają nie

odpurt~l urodę, komunikatywność i lekkość, zniewalającą nie tylko we

sołków, lecz i wrażliwych na komizm estetów, zasiadających w jurorskich 

gremiach, kapitułach i konwentyklach, w kraju i na świecie. 

Międzynarodowe sukcesy Jujki zaczęły się w połowie lat sześćdzie

siątych, na Świa:tawym Salonie w Montrealu, gdzie jego rysunki zdobyły 

IV ·nagrodę. Potem była nagroda na II Międzynarodowym Biennale Ka

rykatury - Kraków· HJ72; nagrodę tę przyznał czechosłowacki „Diko

braz". I wreszcie seria najwyższych trofeów: Grand Prix i złoty medal 

Salonu w Anconie (Włochy), w konkursie na rysunek o tematyce spor

towej (1975); główna nagroda na XVI Światowym Salonie Rysunkowym • 

W Knokke-Heist (Belgia, 1977); nagroda miasta Sa.n Remo na XX Mię

dzynarodowym Salemie Rysunkowym w Bordighera (Włochy, 1.!177). 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zdobywał Jujka licz

ne nagrody na prestiżowych legnickich „Satyrykonach". Były to nagrody 

Pierwsze, drugie i specjalne. Do kolekcji nagród „Szpilek" trzeba dodać 

dwie ostatnie z l 9B7 roku - srebrną i brązową „szpilkę'' w dziedzinie 

satyry politycznej i humoru obyczajowego. 

Nazbierało si~ tych laurów niemało, można by nimi obdzielić ple

jadkę najtęższych .karykaturzystów. A trzeba sobie uświadomić, że za ty

Ini laurami i sukcesami id;l przedruki nagrcdzonyc~ rysunków w naj

P0wa:i.niejszych cwsopismach i wydawnictwach. A to z kolei daje popu

larnośc:, sław(;, wysokie miejsce wśród najlepszych. Na h~ niepodważalną 

Pozycję Jujki w dziedzinie rysunku satyrycznego złożył się nie ty1ko 

talent, lecz także tytaniczna praca, żywotność i rzetelność zawodowca. 

J Ujka jest autorc111 licznych albumów, ilustrował mnóstwo książek dla <lo

ro.słych i dla <lzieci, współuczestniczył w wielu almanachach i zbiorach 

rysunkowych o najwyższej renomie. Co jeszcze? Gdy uzmysłowimy ~o

bie, że w prasie codziennej prowadzi od ponad d,vudziestu lat nieprzer-
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wanie swe 1 sLałe, cotygodniowe ,,Dzienniczki" (,,Dziennik Bałtycki'') 

i „Kroniczki aktu:.łlności" (kieleckie „Słowo Ludu") - to rzecz nie mieści 
się w tzw. kategoriach. A to są fakty. 

Co w twórc-zośc-i Jujki tnk mvodzi i zniewala jurorów i widzów z 
różnych krajów i kręgćw? Wydaje się, mjogólniej rzecz ujmując, że de
cyduje tu kryteirium l&-pidamości i trafr:ości, zarówno w wyborze tematu, 
jak i poprow2.dzeni1 kreski z perfekcyjną prostotą i stylistycmą prze
korą. Cza:r poezji zderza siG tu z t\·1ardym gruntem rzeczywistości, w 
jakiej żyjemy. Artysta nic musi się pod swymi rysunkami podpisywać, 
jest rozpoznawalny ponad w.s-zelk1 wątpliv.ro:§ć. To sprawa s,tylu. Opty
mizm i \vdzięk baroku wiedzie .Jujkową lwesk<~ ku syntezie koniecmego 
obrysu bez zbl;_dnych meandró\v i dekoracyjnych upi~kszeń - jednym 
niemal pociągnięciem piórka. Rysunek Jujki jest wdzi1:czny i urokliwy, 
ale bywa też surowy i r,scetyczny: działa tu osmoza, ale i sublimacja. 
Stwarza to jedność formy, klarowność zamysłu i celnojć satyryc.mego 
uogólnienia. To jeden z tzw. aspektów a.rtystycznych, formalnych. Ale 
Jujka to także ch:irnkter, sposób widzenia świata, rodzaj sądu i osądu, 
trzymanie uzbrojonej w piórko rqki na pulsie dziejów i zdarzeń - wiel
kich i najmniejszych. Gdy się to wszystko skojarzy z publicystyczną p1..: 

sją, skło,nnością do ironicznej refleksji, odwvgą stawiania spraw z pierw
szych i ostatnich stron gazet na ostrzu humorystycznej pointy - to być 
może wielowymiarowa sylwetka Jujki, artysty, publicysty i satyryka, 
ułoży nam się w spójny konterfokt. 

Jujka jaki jest - trawestuj;:1c „nowoat0i1skie" hasło - każdy widzi. 

Pierwsze rysunki Zbigniewa Jujki ukazały siG drukiem w 1953 roku, 
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gdy ich autor (rocznik 1935) miał lat 18 i powazrne myślał o poważnych 
studiach plas1tycznych. Czasy były ciężkie, siermięi:ne, na życie i mnrzc

nia o studiach trzeba było zapracować, dokładniej: zarobić potrzebny 

grosz. Woj.nCl i olrnpacja ciężko clc-śvviadczyły rodzinę Jujków. Ojciec 

Zbyszka, Franciszek Jujka, nauczyc-iel, był przed wojną wybitnym, 

cgólnie znanym działaczem Związku Polaków w Niemczech, autorem słów 
po.pulamego wfród Polonii hymnu „Rodła". Jako pisa1rz występował pod 

P3eudonimem Lech ivialbor. W czasie oku:p1cji musiał siG ukryvn1ć, ści
gany przez Gestapo. W 1944 roku wszelki ślad po nim zaginął. Dziś 

Wfadomo, że zo.s'lał wytropiony, trafił do obozu koncentro.cyjnego na te

renie Rzeszy, gdzie poniósł ś.rnierć. Nie ustalono dotąd szczegółów i oko

liczncści aresztowania, ani miejsca tej m~czeńskiej śmierci polskieg-0 p:t
trioty. 

Powojenne losy zng:nały Zbyszka do Zielonej Góry, gdzie w tamtej

szej „Gaze.cie Zielonogórskiej", przy z1chttcie i pomocy sto.:rszego hrata, 

J a!nusza Jujki, dzieninrkarza, nastąpił jego artystyczny i dziennikarski de

biut, start w przyszłość. 
W 1935 roku rozpoczyn3. Zbigniew Jujka studia .na wydziale archi

tektury wnętrz w gdańskiej Państwovvej Wyższej Szkole SZJtuk Plastycz

nych. Studiuje i - kontyinuuje współpracę rysowniczą z prasą. Zawo

dowym architektem wnętrz nie zostanie, co prawda, nigdy. Ale odbyte 

studia dadzą mu solidny warsztat plastyka, projektainta i realizatora 

Wlasny;ch rysunkowych wizji, wresz~ie własnego świata. 
Czas sprzyjał młodym, zadziornym, odważnym i... dowcipnym. Ry

sunck satyryczny z2czął być w cenie. Uwolniony z cinsnego gor~etu jed

noznacznej propagandy - wyrażał stan dusz i ducha Październikowej 

Przebudowy. W „Dzienniku Bałtyckim'' zngościł był Jacek Fecforowicz, 

także ówczesny student gdańskiej PWSSP, jeden z liderów teatrzyko

wych i kabaretowych „Żaka". Jego rysowane „A1ldualnoś-ci", cotygod

niowa rubryka, wrosły w klimat i kształt gazety. Po wyjeździe F-edero

Wicza do Warszawy, właśnie Zbigniewowi Jujce zaproponowano stałą 

Współpracę, a w maju 1963 roku etat w „Dzienniku Bałtyckim" na sta

nowisku redaktora graficznego. Właśnie wówczas zrodził się „Dzienni

czek'' (początkowo, .przez 11 odcinków, rubryka nazywała się „Odpowia

damy") i ukazuje się nieprzerwanie do dziś, całe ćwierćwiecze. To nie 

tylko fenomen, to żywa historia. 

Jujka jest rys o w n i ki em w tym sensie, w jakim używa się 

obiegowo określenia ,p is a r z dla zdefiniowania środków wyrazu i wy

PoWiedzi. Gdy idzie o treści i sensy, Jujka jest - i tu się całkowicie 

zgadzam z trafną refleksją Szymona Kobylińskiego - rysującym publi

cystą, ,,publigrafikiem" (neologizm red. Garzteckiego); lecz także poetą, 

aforystą, felietonistą, ETC ... Jujka rzadko uprawia rysunek tzw. czysty, 

two,rzy dla samej przyjemności rysownnin; temperament ponosi go w re

jony służby społecznej, posłannictwa. Zmysł estetyczny artysty plastyka 
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porządkuje jedynie znaki graficz.ne (kreska, napis, k~mpozycj1) mające 
skutecznie wyrazić ideę, stanowisko, własne zdanie. Niewielu takich ry
sowników. zasila naszą prnsf} . .,. N a Zachodzie stanowią niezbywalny ele
ment treści i urody publikatorów, z których nie wyparli ich nawet ~o
tograficy i reportażyści o najbłyskotliwszych fleszach, obiektywach i mi
gawkach. Koncept, zmysł obserwacji, lapidarność kojarzenia faktów, po
czucie humoru . i przekora - to oręż rysov,rnika niebywały, trafiający 

wszak wprost do wycbraźni, wywołujący reakcje natychmiastowe: śmiech 
bądź s2r:kazm. W Polsce jest ich kilku: Eryk Lipiński, Szymon Kobyli11-
ski, Andrzej CzE:czot. Andrzej Mleczko i Zbigniew Jujka - by wymienić 
najaktyv~rniejszych, najoryginalniejszych, samoswojsk__ich. 

Śmiejemy się na ogół z tego, co powinno nas niepokoić, dręczyć, bu
dzić czujność, etc. Gdyby satyra miała moc sprawczą, a satyrycy władzę 
magiczną, , świat byłby już dawno nc:.prawiony. Idealiści, nawet spod zna
ku prześmiewczego orqża, cudów nie czynią, to wybrańcy bogów i muz; 
wśród ludzi jakże czę~to są osamotnieni. Siła przygłupa, ćv,,;ie.rćinteligen.ta, 
rycerza Ciemnogrodu o z:ikutym w przesądy i nawyki łbie - tkwi w ma
sie, w liczebnofci. Światem przygłup1 rządzi solidarność, bezpieczel1stwo 
trwanh przy swoim. W śród przygłupów człowiek czujący i myślący, 

uchodzi za najgłupszego ze wszystkich. Nawet Albert Einstein, Kopernik 
naszych czasów, takiego doczekał się biogramu w Krótkim słowniku filo-. 
zoficznym (polskie wydanie „Książka i Wiedza", 1955): ,,Einstei,n igno
ruje rzeczywistą podstawę teorii wzglqdności... Błędy Einsteina są świa
dectwem tego, ja:k słuszna teoria fizyczna w warunkach ogólnego gnicia 
kultury burżuazyjnej zostaje wypaczona i ~ jest wykor~ystywana przez 
idealizm". 

Głupcta, obskurantyzm nie znają granic i nie są wcale domeną mro
ków średniowiecza. Wdzierają się wszędzie tam, gdzie panuje mrok, po
nuractwo, brak krytycyzmu i dystansu. 

Czy Jujka jest mornlistą, czy prześmiewcą? Wesołkiem czy Stań
czykiem naszych dni? Artystą cienkiej i ciętej kreski - czy dowcipu? 
Nikt tego nie wie dokład•nie i na p€.wno z opisu niewiele się dowie. Gdy
by można było jedITToznacznic zdefiniować s1tyrę i humor - wsŹelka 
twórczość w tym zakresie straciłaby wdzięk, a to, co niepowtarzalne, 
straszyłoby banałem. Kraje, w któryc:h satyrę traktuje się serio, a więc 
z politycznym przymru~.eniem oka, dobiły się realnej demokracji i pro-:. 
fesjonalizmu w kreowaniu i sprawowaniu władzy. W śmiechu, w dow
cipie - nwłaszcza politycznym! - iskrzy skryta inteligoncja mas (com
mon sense), jak i praktyczny romantyzm pięknoduchów, anonimowych 
naprawiaczy świata, natrząsających się z jEgo niedoskonałego obrazu 
i wcielenia. Satyryk jest więc mężem zaufania, którego bliźni - i o.ą 

s9.m także - wy~m.czyli do najgorszych, najrnmeJ bezpiecznych 
i wdzięcznych posług: przynoszenia możnym tego świata najmniej po
myślnych wieści. Tylko nieliczni potrafią je należycie przy jąć, ocenić 
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i wykorzystać dh wspólnego dobra. Satyryk akumuluje energię spo

łeczną „na lepsze czasy": drażni i ,koi, kracze i wieści. 

. Nie wiem, na ile Jujka przygotował wyznawców swego talentu do 

zycia w idealnych warunkach piekła i ,raju, które mikre.ślił piórkiem 

zdroworozsądkowego niedowiarka? że ubawił i pokrzepił wielu, to fakt. 

W świecie idealnym satyryk traci grunt pod ncgami i rację bytu. To 

logiczne. W Państwie Platona rzecz jest wyłuszczona dobitnie. To, że 

Jujce nawet nasze małe i większe stabilizacje nie v,ytrącily piórka z rq

ki, świ&.dczy o tym, że jednc1k rzcc~ywitJtość skrzcczab i skrzeczy, i że. 

daleko jej do ideału. 

Satyryk nowoczesny nie tylko wytyka i chłoszcze, lecz staira się do

ciec źródeł naszych dewiacji, naszych śmiesznostek. Satyra w tym za

kresie czerpie z najlepszych; renesansowych i oświeceniowych wzorców. 

?raństwo bowiem pojmujemy dziś nader konkretnie: ma sw.ą twarz 

1 Wcielenie, a nasza histeria to nie fatum, lecz zbiorO\Va sprawka, której 

je&teśmy, Lądź c-o bądź, podmiotami. 

Świat rysunków Jujki zaludniają ludzie i ludziki z bliższej i dal

szej rzeczywistości; w poczcie typów i clmraikterów znajdziemy podobiz

ny diabłów i aniołów, królów i błaznów, dygnitarzy i klakierów, urzęd

ników i petentów, prominentów i szaraczków - sportreto,wanych tak 

syintetycznie, że każdy z nas może tu znaleźć swój własny konterfekt. 

. Jujka należy do grona satyryków spolegliwych. Wbrew swej prze

smiewczej profesji, jest powszechnie szanowany, zarówno w swym śro

dowisku, jak i c:pinii publiczmej. I nie wynika to z jego wyjątkowych 

zalet charakteru - cóż w końcu o tym wiemy? - lecz z zalet twór

t'ZOŚci. Jujka dla dowcipu jeszcze nikogo nie sprzedał, nie sprzeniewie

rzył się pokusie demonizowania n;szych wad, nie podzielił nas arbitral

nie na dohrych i ,złych, świętoszków i drani. Tego typu kryteria nie 

Wchodzą tu w rachubq, zważywszy, że czasem diabeł jest rozsądniejszy 

Od anioła, bbzen od króla, sz:iraczek od prominenta, a promil11ent... od 

nas samych. Koło się zDmyka. 
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Bohdan Dziernidok, autor makomitej książki O komizmie tak for
mułuje pozycję i sytu· -cję satyryb i satyry współczesnej: 

Satyryk rzadziej też chyba niż kiedyś występuje w roli kaznodziei i mora
listy. Rzad :iej chodzi mu o zdemaskowanie i napiętnowanie wykroczeń n1oralnych 
jednostki, za które ponosi ona w pełni odpowiedzialność osobistą, częściej nato
miast interesuje się tak.il:1i sytuacjami, w których trudno znaleźć be~pośreJnio 

winnego i cdpowied :: ialr.e.1:1, w których winnych jest wielu i dlatego i:;h wina i od
powiedzial ·:cść ad cbie';:tyv;r~ie, ani też w ich własnym odczuciu nie są tak be::
względnc; lub te~ V/iP.ne ' n przede wszystkim stosunki społeczne, instytucje spo
łecme alb :) inr. e VvJtwory 2zł'Jwic:ca , które wymykają się spod jego kontroli i na
rzucają m u swc:e prav .. -a i wymagania. Ccraz częściej współczesnego satyryka in
tere3u~e r ie rnmJ le_ wz't. '<.: dr:e zło i jego napiętnowanie, lecz jego geneza oraz 
te przypadki, gdy zb nie jest bezwzględ!1e i oczywiste, kiedy granica między tym, 
co pozytywne lub n eutralne, a tym, co negatywne, jest płynna i na pierwszy rzut 
oka trudno pov1icdzieć , gcLie się jedno kończy, a drugie zaczyna. 

Satyryk współczesny dość c1qsto przechodzi więc z pozycji moralisty i bo
jownika, który dobrze \Vie, co to dobro, a co zło, na pozycje badacza i filozofa : 
który sam szuka przyczyn i mechanizmów negatywnych zjawisk i procesów ora:.c. 
granic między dobrem i złem, chcąc je nie tylko piętnować i zwalczać, lecz także 
uświadaminć sobie i ludziom, jak to jest naprawdę, zmuszać ich do refleksji, 
wstrząsać, zatrważać, szokować, by w ten sposób pośrednio zmusić do działania 1 • 

Od chwili, gdy Bohdan Dziemidok (dziś profesor Uniwersytetu Gdań
skiego) formułował swe opinie i syntezy n1 temat historii, teorii i kon.: 
dycji współczesnej komizmu, minęło pono.d dwadzieścia lat. Dzieło to 
stanowi do dz.iś niewyczerpane źródło wiedzy i podniety intelektualnej 
dla tych, którzy staraj~ się dociec istoty zjawiska, zwanego śmiechem, naj
bardziej człowieczej reakcji na paradoksy otaczającej nas rzeczywistości . 

Komiczne sytuacje stwarzamy sobie i innym ~ my s:imi. Są jednak ta
cy, którzy potrafią to pcdpat.rzyć, wyzyskać i ukazać dla wspólnej ucie-' 
chy, dla podniesienia nas na duchu. Satyry i dowcipy rysunkowe Zbig
niewa Jujki z ,pewnojcią nie .przemieniaj::\ nns w aniołów i herosów 
\V'brew naszej woli, to pewne. Ale z pewnością poskromią naszą pychq, 
gdy z odrobiną 1krytycyzmu przejrzymy siq w ich zwiorciadłach, by do
ciec, kto jest kim. Nie jesteśmy osamotnieni i wyjątkowi. Także i my 
sami możemy stać siq bohaterami dowcipu, przejść do historii jednej z ry
sunkowych histo.ryjek. Zbigniew Jujka jest wśród nas. Obecny, patrzą
cy, rysujący z przewrotną powagą zza naszych pleców. 

1 Bohdan Dziemidok, O komizmie, Warszawa 1967, s. 102-103. 



Tadeusz Rogowicz 

GDAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACiół_; SZTUKI 
~ MECENAT ARTYSTYCZNY 

W -dziclłalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki spotyka

my modelowe zja:wisko: zbioro\vość staje się mecenasem. Tak było w 

wypadku sympozjów i sesji naukowych poświęconych twórczości arty

stycznej, konkursów, wystaw, zakupów dziel sztuki, plenerów. 

Interes-ujące są przede wszystkim te formy mecenatu, które poma

gały w sposób bezpośredni i konkret.ny twórcom sztuki i a,rtys-tom -

szczególnie młodym. z tych działa11 Towarzystw.i na szczególną uwagę 

zasługują: stypendia artystyczne, działalność wydawnicza oraz ważniej

sze imprezy o zasie;gu krajowym i międzynarodowym. 

;:, - - .. .,._,., ' . 
....... 

DZIAŁALNOŚĆ STYPENDIALNA 

Idca fundowania stypendiów - młodym zdolnym twórcom - na

rodzib siG w Towarzystwie u jego zar2.nb, Rle możliwo.ści realizacji po

wstały dopiero w 1964 roku. Początkowo tą formą mecenatu objęto śro

dowisko literackie, a nasitępnie plastyczne i muzyczne. 

Pierwszą kornisjq stypendialną powołan.o na posiedzeniu Prezydium 

Rady 25 lutego 1964 roku, a członkami jej zo.stali: Andrzej Cybulski, 

Wb.dysław Jackiewicz, Bolesław Mich,1lewski, Edg~'r Mikw.ski, Róża 
Ostrowsb, K1zimi2rz Rosadziński i Zofia Vląscwska. Już 30 czerwca 

1964 roku, n1 wniosek ·komisji, Prezydium R~dy przyznało pienvsze sty

pendia literackie, które otrzymali: Jerzy Afanasjew !l1a napis.mie książki 

Sezon kolorowych chmur, Mieczysław CzychowEild na tomik poezji Pro

gresjr,\ Stanisław Zduski na opowiadanie Pokuta wch:::dzące do zbioru 

Gdy kończy się noc, Ja,n Kola.no (dwukrotnie) na napis:mie sztuki Wie

czór urodzinowy - wystawionej następnie przez Studio Ra:ps-odyczne, 

Mirosław Stecewicz (dwukrotnie) na tomik poezji, Bogdan Justynowicz 

~dwukrotnie) na przygotowanie cyklu reportaży dla Polskiego Rc=!dia 
1 tomiku poezji Cwiczenie dykcji, Bolesław Hęóko na tomik poezji Kwia

ty mojego morza, J e.rzy Surdykowski na dokończenie tomu opowiadań; 
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ponadto stypendia otrzymali rówmez: Zbigniew Szymański, Kazimierz 
Sopuch, Sławomir Sierecki, Stanisbw Dąbrowski. 

Towarzystwo, równolegle z przyznawaniem stypendiów z własnych 
funduszy, wystąpiło <lo rad narodowych i większych zakładów pracy 
z •propozycją ufundowania stypendiów literackich pisarzom,· którzy w 
swojej twórczości zechcą podjąć temat związany z regionem. W odpo
wiedzi na ten apel Prezydium Powiatowej Rndy Narodowej w Pucku 
ufundowało stypendium Sławomirowi Siereokiemu (eiekt: opowiadanie 
Bartlomiejowy sztorm) i Kazimierzowi Sopuchowi. Spośród zakłndów 

pracy Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni podpisała umowę sty
pendialną z Jerzym Surdykowskim. Był to jednak wyjątek. Pozostałe za
kłady odpowiedziały odmownie, uzasadniając decyzję brakiem odpowied
nich ,przepisów prawnych. I chociaż działania te ·nie przyniosły spodzie
wanych rezultatów, to jednak wywołały znaczny oddźwię~ i ~wróciły 
uwagę resortu kultury na lukQ w funkcjonowaniu paó.stwowego mece
natu n:1d twórczością artystyczną. Towarzystwo jeszcze kilkakrotnie 
przyznawało stypendia literackie, były to jednak wypadki sporadyczne 
i doraźne, wyjątkiem było przyznanie rocznego stypendium Wojciechowi 
Witkowskiemu w 1967 roku. Nc1stqpne stypendia przyznano dopi~ro po 
dziesięcioletniej przerwie i otrzymali je wó\vczas - w 1976 roku -
Wojciech Witkowski (dwuletnie) z przeznaczeniem na przygotowanie ma
teriałów cło monografii o życiu Stanisława Sołdka i Zdzisł::lw Zubko na 
dokończenie powieści Powrót do ziemi nieobiecanej. Gda{1skie Towa
rzystwo Przyjuciół Sztuki przyznało również stypendium literackie Je
rzcmu Afanasjewowi (1977) oraz Zbigniewowi Jankowskiemu (roczne) 
i Stanisławowi Esden-Tempskiemu (trzymiesiQczne) w 1978 roku. Po
nadto, za podj~cie tematyki związanej z budową Portu Północnego, To
warzystwo ufundowało stypendium specjalne, które otrzymali: Tomasz 
Sypniewski, Jacek Ko,tlica i Waldemar Ziemnicki w dziedzinie literatury 
oraz red. Józef Kuśmierek i rc<l. Bogusław Hołub w <lzicclzinie repor
tażu. 

O wiele liczniejszą grupq stanowili stypondyś01 Gda1·1skiego Towa
rzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie plastyki. Po raz pierwszy przy-
1Znano je w 1964 rnku Janowi Górze, Tadeuszowi Ciesiulcwiczowi, Ja
ninie Buladzc i Jcrz'-mu Krecl10\viczowi. Na przestrzeni lat 1956-1977 
stypendia pbs.tyczne otrzymali: Aleksandra Baliszewska, Mieczysław Ba
ryłko, Stefan Bagiilski, Michał Bartoszewicz, Ivfarek Borowski, Barbara 
Chrobak, Feliks Chudzyński, Franciszek Czernous, Marek Witosław Czer
wonka, Andrzej Dyakowski, lVIacicj D1.endzel, Adam Haras, Włodzimierz 
Herman, Józef Lakomiak, Ilonryk Komowski, Henryk Krakowiak, • Maria 
Kuczyńska, Zdzisław Kołądkiewicz, Edward Kujawa, Andrzej Marko
wicz, Teresa Miszkin, Stanisław Michałowski, Mieczysław Olszewski, Je
rzy Ostrogórski, Ryszard Patzer, Robert Pepliński, Andrzej Putrym, Ar
tur Pietraszewski, Leonard Przyjemski, Zbigniew Halicki, Anna Sobczak, 
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Ma:rb Skowrońska, Bruno Sobcwk, Jan Sołecki, Maril Talaga-Ko,rp1l

ska, Włodzimierz Wieczorkiewicz, Piotr Zajęcki, .T erzy Zamierowski, Ja

nina Zadworna, Stanisław Żukowski. \Vię:kszo.ść stypendystów to znani 

dziś ' artyści malarze, graficy, rzeźbiarze, ceramicy i sceno-grafowie, któ

rych twórczość niejednokrotnie była nagradzana w kraju i zagranicą, 

a ich · wystawy i dokonania wzbudzajq zawsze zainteresowanie. 

W dziedzinie ·!{001pozytorskiej Towarzystwo również fundowało sty

pendia, otrzymali je po raz pierwszy w 1972 roku kompozytorzy: Ta

deusz Baird i Konrad Pałubicki, którzy w ramach rocznych stypendiów 

zobowiązani byli do napisania utworów muzycznych na uroczystość 

związaną z 30-leciem wyzwolenia Gdnńska. Konrad Pałubicki wywiązał 

się z zadania, natomiast Tadeusz Baird ze względu na wyjazd za granicę 

zrezygnował ze s:typeindium. 

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki b1cznie śledziło również 

rozwój artystyczny pokolenia najmłodszych t\vórców i odtwórców w dzie

dzinie muzyki. Organizowano koncerty kompozytorskie, festiwale mu

zyczne oraz przyznawano stypendia, wyróżniającym siq uczniom i stu

dentom w zaikresie gry na instrumentach, śpiewu solowego oTaz mło

dym kompozytorom gdańskim. Z młodych kompozytorów stypendia otrzy

mali: Eugeniusz Głowacki, Kazimierz Guzowski i Zbigniew Pniewski. 

Natominst z młodych muzyków stypendystami GTPS w latach 1973-

-1975 byli: Bogdan Czapiewski (fortepian), Bożena Porzyńska (śpiew), 

Joanna Mądroszkiewicz (skrzypce), Ewa Pobłocka (fortepian). Nazwiska 

te znane dziś są nie tylko w kraju. 

Na zakończenie trzeba również wspomnieć, że w 1976 roku Towa

rzystwo przyznało rocz.ne stypendia znakomitemu gdaóskiernu fotogra

fikowi - Kazimierzowi Lelewiczowi, świadkowi powojennej historii od

budowy zniszczonego Gdańska. Stypendium to przyznano na uporządko

wanie i skatalogowanie zbiorów dokumentacji fotograficznej znajdującej 

sic~ w archiwum profesora Lelcwicza. 

DZI.t\LALNO.Sć WYDAWNICZA 

RozwiJanie społecznej aktywności wokół spraw upowszcchnianb te

go, co cenne w kulturze naszego regio:1u oraz twórczego ożywianb kul

turalnego środowiska byłoby niemożliwe bez prowadzenia dzinłalności 

Wydawniczej. Potrzcbq taką zglcszono na pierwszym zebraniu orgainiza

cy jno-wyborczym Gdn11skiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w roku 

1957, na którym również stwierdzono kcmplctny brak wydawnictw do

tyczących Gc.bi:ska i jego życia .s.połecznego w przeszłości i terainicj-

szości. · , 

Pierwszą konkretną propozycjq rozpatrywała Rada Towarzystwa 111a 

posiedzeniu 6 maja 195B roku. Zaprcponowano wówczas wydanie folderu 
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prezentującego zabyiki Gdańska wraz z opisem i planem miasta. Pozy
cja taka była w owym czasie nader potrzebna dla turystów odwiedza
jących Gdańsk, a rynek wydawniczy był bardzo ubogi w - tego r_pdzaju 
publikacje. Folder został opracowany i przygotowany do druku, lecz brak 
środków finansowych wstrzymał jego wydanie. 

Brak funduszy nie zniechęcił działaczy Towarzystwa do prac redak
cyjnych przy opracowywaniu i przygotowaniu do druku folderów pt. 
Westerplatte i Park oliwski oraz książki Franciszka Mam uszki i Jerze go 
Stankiewicza Oliwa - dzieje i zabytki, której celem było monograficz
ne przedstawienie dziejów tej historyczmej dzielnicy Gdańska. Umowę 
na druk monografii podpisało Towarzystwo z Wydawnictwem Morskim 
w kwietniu 1959 -roku. rv'Iiab to być pierwsza pozycja z zamierzonego 
cyklu omawiającego zabytki i dzieje historycznych dzielnic Gdańska. 

Książka powinna była ukazać siq na ,,Dni Gdańsk1 1 ', które obchodzono 
w lipcu 1959 roku, niestety ukazała siq dopiero pod koniec sierpnia, po 
imprezie i praktycznie po sezonie turystycznym. Naraziło to GTPS na 
poważne kłopoty finansowe, które ciqgnęły się przez wiele miesi~cy, po
nieważ nndzieje na szybką sprzedaż książki przebywającym w Gdai1sku 
turystom nie spełniły się. Niepowodzenie to zmiechęciło działaczy do po
dejmowania poważniejszych zamierzeń wydawniczych, drukowano jedy
nie katalogi wystaw, za.proszeni::1 na imprezy oraz afisze i programy 
związane z dzbłalnością Studia Rapsodycznego. 

Dopiero rok 1963 przyniósł pierwszą ważną publikacje; wydaną przez 
GTPS - była to monografia pracy artystycznej wybitnego malarza gdań
skiego Stanisbwa Chlebowskiego. Zapocz,1tkowała ona cykl wydawniczy 
prezentujący osiągnięcia wybitnych współczesnych gdańskich twórców1. 

W marcu 1962 roku Wydział Kultury Prezydium WRN w Gdańsku 
zaproponował Towarzystwu przej~cie redakcji „Gdańskiego Rocwika 
Kulturalnego", którego pierwszy numer został sfinansowany i wydany 
przez Prezydium WRN. Dyskusje i rozmowy na ten temat trwały jed
nak dość długo, dopiero w marcu 1963 roku Prezydium Rady GTPS 
podjęło decyzjq, zobowi~zujqcą przewodniczących sekcji do opracowania 
konspektu GRK nr 2. Efekt był jednak mierny ponieważ do prowadze
nia prac redakcyjnych zwi~izanych z wyclaw2.nicm rocznika potrzebni byli 
fachowcy, a nie nmatorzy. W związku z tym Prezydium Rady na po
siedzeniu 25 maja 1964 roku powoblo kolegium redakcyjne oraz redak-

1 Anna Gos.ieniecka, Stonislaw Chlebowski. Gdańsk 1963; Jerzy Strumieński, 
Kazimierz Sramkiewicz. Gdańsk 1964; Adam Gerzabek, Władysław Lam. Gdai1sk 
1965; Ignacy Witz, Stanisław I!orno-Popławski. Gdańsk 1968; Rysz.ard Kukier, Otylźa 
Szczukowska, Wcjhcrov10 1970; Ryszard K.ukicr, Marian Mokwa. Wejherowo 1970; 
Ignacy Witz, Władysław Jackiewicz. Gdańsk 1972; Jan Sudcrland, Mari.an Szulc, 
Maksymilian Jankowski. Gdańsk 1972; Jacek Ko-tlica, Alfons Łosowski. Gdańsk 1976; 
Jacek Kotlica, Maksymilian Kasprowicz. Gdańsk 1976; Bożena Kowalska, Kazi
mierz Ostrowski. Gdańsk 1977; Tadeusz Skutnik, Stanisław Zulcowski. Gdańsk 1979. 
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cję „Gdańskiego RocznLka Kulturalnego"2
• W trakcie przygotowania rocz

nika do wydania nastąpiły zrniany personalne i w kolegium, i w redakcji. 
Spowodowało to opóźnienie w wydaniu GRK nr 2, który ukazał się do

piero w 1965 roku, opracowany przez kolegium redakcyjne w składzie: 

Lech Bądkowski, Grnżyna Brał (redaktor naczelny), Jerzy Dziewicki 
(przewodniczący kolegium), Romuald Gojżewski, Włodzimierz Jabłoński, 

Edgar Mile'\vsiki i Kazimierz Śramkicw1cz. Doświadczenia zdobyte przy 
wydaniu numeru 2 „Gdaiiskiego Rocznika Kulturalnego" nie poszły na 

marne i następny numer ukazał się na czas, to znaczy w 1966 roku, a re

dagowało go kolegium w tym samym 5:kładzie, jedynie zmienił się prze
wodniczący kolegium, którym został Edgar Milewski. 

Niestety dalsze losy tego wyda\vnictwa ,nie świadczyły dobrze o roz

wadze dziabczy, zajmujących się polityką wydawniczą Towarzystwa. 

Ciągłe zmiany w składzie kolegium redakcyjnego, spory kompetencyjne 

i brak jednolitej koncepcji programowej spowodowały opóźnienia w uka

zywaniu się numerów rocznika. \V konsekwencji - doprowadziło to do 

tego, że z chwilą ukazania się kolejnego numeru - materiały w nim 

zawarte były już nieaktualne. Od numeru G zmieniono nazwę wydaw

nictwa na „Rocznik Kulturalny Ziemi Gdańskiej", w końcu po ukazaniu 

się nr 7 (1976) zaprzestano drukowania dalszych numerów8
• 

Wznowienie edycji rocznika nastąpiło dopiero - po prawie dziesię

cioletniej przerwie - w 1935 roku, kiedy wydano ;ra,cznik nr 8 pud 

zmienionym tytułem „Gdański Rccznik Kulturalny". Jego wydanie po

przedzone było wielom1 rozmO\vami i dyskusjami w gronie działaczy 

Towarzystwa z udzicJ.łcm władz kulturalnych województwa. Trzeba przy 

tym pamiętać, że od cznsu likwidacji miesięcznika „Litery" i kwartalni

ka „Punkt" ogromne przecież śrcdowisko artystyczne i kulturalne Trój

r..1iasta pozbawione było własnego czasopisma. I chociaż działacze Towa

rzystwa zdawali sobie sprawę, że rocz,nik nie zastąpi tygodnika, mie

sięcznika czy kwartalnika, to jednak w duźym stopniu wypełni lukę, 

przynajmniej w zakresie dokumentacji ważniejszych zjawisk artystycz-

2 Kolegium redakcyjne: Jerzy Dziewicki, Romuald Gojżewski, Edgar Milewski, 

Kazimierz Sramkiewicz, Jerzy Tarnawski. Redakcja: Grażyna Brał, Stanisław Dzia

doń, Lech Bądkowski (redaktor naczelny). 
8 Dla ścisłości podajemy kolegia redakcyjne kolejnych roczników: ,,Gdański 

Rocmik Kulturalny" nr 4 - redaktor \Vydania Grażyna Brał, kolegium redakcyj

nego brak, rok wydania 1969; ,,Gdański Rocm:k Kulturalny" nr 5 - kolegium re

dakcyjne: Andrzej Cybulski, Jerzy Rajer (opracowanie redakcyjne), Jacek Kotlica, 

Janusz Kowalski {przewodniczący), Regina Witkowska, ro~ wydania 1970; ,,Rocznik 

Kulturalny Ziemi Gdańskiej'' nr 6 - kolegium redakcyjne: Andrzej Cybulski, Jerzy 

Hajcr (opracowanie redakcyjne), Jacek Kotlica, Janusz Kowalski, Lech Mokrzecki, 

Kazimierz Sramkiewicz, rok wydania 1973; ,,Rocznik Kulturalny Ziemi Gdańskiej'' 

nr 7 - kolc-gium redakcyjne: Andrzej Cybulski, Jacek Kotlica, Janusz Kowalski, 

Mieczysław Preis, Jerzy Zabłocki, Anna Kościelecka (opracowanie redakcyjne), rok 
wydania 1976. 
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nych czy wydarzeń kulturalnych. Dla swojej idei Towa.rzystwo pozy
skało poparcie ówczesnego wicewojewody Łukasza Balcera i dyrektora 
Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Wiktorii Kusińskiej, 
którzy staraniom Towarzystwa nadali moc wykonawczą. 20 stycznia 
1984 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady i Zespołu Redak
cyjnego „Gdańskiego Rocznika Kulturalnego". W skład Rady weszły 

wówczas następujące osoby: dr Janusz Kowalski (przewodniczący), Jacek 
Kotlica, prof. dr hab. Bohdan Dziemidok, Wiktoria Kusiiiska, Józef Ku
szewski, doc. Włodzimierz Łajmi.ng, prof. dr hab. Lech Mokrzecki, prof. 
Konrad Pałubicki, prof. dr Marek Podhajski, Janusz Rydzewski i dr An
drzej Żurowski. Do redakcji powołano: Miłosławę Bukowską (sekretarz), 
Bogdana Czyżaka, Bohdana Kubickiego, Tadeusza Rogowicza, Andrzeja 
K. Waśkiewicza (redaiktor naczelny). W latach 1985-87 w składzie re
dakcji nastąpiły zmiany personalne: najpierw odszedł z redakcji Bogdan 
Czyżak, a jego miejsce zajął Jacek Kotlica, następnie zrezygnował Boh
dan Kubicki, a w jego miejsce wszedł Wiktor Pepliński; zrezygnowała 
również z funkcji sekretarza Miłosława Bukowska, pozostając jednak 
nadal w składzie redakcyjnym, a funkcję tę powierzono Aldonie Mro
zowskiej. Pomimo tych perturbacji personalnych kolejne numery rocz
nika ukazywały się systematycznie: każdego roku jeden numer. 

W działalności wydawniczej Towarzystwa nie bra:k również publi
kacji atrakcyjnie i starannie opracowanych pod względem edytorskim. 
Do nich zaliczamy publikację albumową pt. Teatr „Wybrzeże'' 1946-
-1966, wydaną z okazji zakończenia odbudowy i przekazania zespołowi 
Teatru „Wybrzeże" gmachu przy Targu Węglowym w Gdańsku. Na tę 

uroczystość, której mieszkańcy Gdańska oczekiwali ponad dziesięć lat, 
a która odbyła się 21 grudnia 1966 roku, Towarzystwo przygotowało al
bum, którego kolejne tomy wydawane są przez dyrekcję Teatru „Wy
brzeże" co dziesięć lat, w tej samej szacie graficznej i tym samym ukła
dzie edytorskim. 

Drugą taką publikacją była książka Kompozytorzy gdańscy pod re
dak~ją Janusza Krassowskiego, którą wydano w 1980 roku w nakładzie 

700 egz. Zawierała ona monografie szesnastu kompozytorów współczes
nych zrzeszonych w oddziale gdańskim Związku Kompozytorów Polskich 
w latach 1945-1978. Poza artykułami ogólnymi przedstawiono działal
ność kompozytorską Andrzeja Cwojdzińskiego, Henryka Czyżewskiego, 

Wandy Dubaniewicz, J eirzego Dubrowińskiego, Eugeniusza Głowskiego, 

Mieszka Górskiego, Kazimierza Guzowskiego, Janusza Hajduna, Henryka 
Ja błońskiego, Andrzeja Lewandowskiego, Konrada Pałubickiego, Z big: 
niewa Pniewskiego, Zygmunta Rychtera, Edwina Rymarza, Ewy Syno
wiec, Władysława Walentynowicza. 

Pożyteczną inicjatywą było również sfinansowanie przez Towarzy
stwo trzech tomików poezji wydanych przez Wydawnictwo Morskie 
(1966) i jednego tomiku w 1969 roku. Były to następujące książki: Arrasy 
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Wojciecha Witkowskiego, Odbieranie , źródła Jacka Kotlicy, Cwiczenie 
dykcji Bogdana Justynowicza oraz Progresja Mieczysława Czychow
skiego. 

Bardzo starannie i na wysokim poziomie edytorskim wydawane były 
katalogi towarzyszące międzynarodowej imprezie fotograficznej Biennale 
Fotografiki Krajów Bałtyckich i krajowej imprezie fotograficznej Salon 
Fotografiki Polski Północnej - Złocisty Jantar. Były to, praktycznie, 
małe albumy fotografiki artystycznej, w sumie wydano tych publikacji 
jedenaście". ... 

Prawdziwą jednak furorę na rynku wydawniczym wywołały arkusze 
poetycko-graficzne, wychodzące od 1975 roku pod patronatem Gdań
skiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Inicjatorem tego cyklu był Grze
gorz Boros - niespokojny duch środowiska młodych poetów i plasty
ków - człowiek pełen inicjatywy i zapału w przezwyciężaniu marazmu 
ogarniającego gdańskie środowisko studenckie w drugiej połowie lat sie
demdziesiątych. Jego happeningom organizowanym wspólnie z Henry
kiem Zdrojewskim (Fart 7 3, Lotnisko, Most) oraz 1nauguracjom kolej
nych arkuszy poetyckich, przybierającym niekiedy formę publicznych 
happeningów (inauguracja arkusza Andrzeja Dorniaka i Piotra Kowal
skiego odbyła się na Dworcu Głównym PKP w Gdańsku, inauguracja ar
kusza Grzegorza Borosa i Jerzego Chartowskiego w tramwaju kursują
cym po Gdańsku) towarzyszyło powszechne zainteresowanie. Każdy ar
kusz poetycki był wspólną pubhkacją młodego poety i młodego grafi
ka - próbą integracji grafiki z poe'zją na zasadzie całkowitego partner
stwa. Arkusze poetyckie wydawane były na prawach rękopisu w nakła
dzie 200 ponumerowanych egzemplarzy z dodatkiem w postaci plakatu 
autorskiego. Tylko arkusz Grzegorza Borosa wyszedł w nakładzie 600 egz. 
i arkusz Władysława Zawistowskiego w nakładzie 300 egz. Arkusze były 
jedyną tego rodzaju inicjatywą wydawniczą w kraju, próbującą" inaczej 
spojrzeć na problem opracowania edytorskiego publikacji. Kolejność uka
zywania siq arkuszy była następująca: Zbigniew Joachimiak (poezja) i Ro
bert Knuth (grafika) Dedykacje (1975), Jerzy Kamrowski (poezja) i Je
rzy ~aniszewski (grafika) Przybliżenie (1975), Antoni Pawlak (poezja) 
i Krystyna Janiszewska (grafika) Czynny całą dobę (1975), Andrzej Es-

" 4 II Biennale Fotografii Artystycznej Krajów Bałtyckich. Gdańsk 1965; III 
Biennale Fotografii Artystycznej Krajów Bałtyckich. Gdaó.sk 1967; IV Biennale Fo
tografii Artystycznej Krajów Bałtyc~ich. Gdańsk 1969; V Biennale Fotografii Arty
stycznej Krajów Bałtyckich. Gdaósk 1971; VI Biennale Fotografii Artystycznej Kra
jów Bałtyckich. Gdańsk 1973; II Salon Fotografików Polski Północnej - Złocisty 
Jantar. Gdańsk 1964; III Salon Fotografików Polski Północnej - Złocisty Jantar. 
Gdańsk 1966; IV Salon Fotografików Polski Północnej - Złodsty Jantar. Gdańsk 
1968; V Salon Fotografików Polski Północnej - Złocisty Jantar. Gdańsk 1970; VI 
Salon Fotografików Polski Północnej - Złocisty Jantar. Gdańsk 1972; Salon Fo
tografii Polskiej - Złocisty Jantar. Gdańsk 1979. 
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den-Tempski (poezja) i Wojciech Deska (grafika) Ten stary przebój Bea

tlesów nigdy nie będ2:ie kobietą (1975), Anna Czekanowicz (poezja) i Ed
mund Drozdowski z Ryszardem Grodnickim (grafika) Ktoś kogo nie ma 

(1976), Marek Bieńkowski (poezja) i Grzegorz Boros (grafika) Po długiej 

nieobecności ciągle ten sam (1976), Grzegorz Boros (poezja) i Jerzy Char
towski (grafika) Pobyt tyrnczasowy (1977), Władysław Zawistowski (poe
zja) i Halina Klimaszewska (grafika) Ptak w sieci dalekopisu {1978), An
drzej Dorniak (poezja) i Piotr Kowalski (grafika) Podziemne przejścia 

(1978). W roku 1975 arkusze poetyckie otrzymały nagrodę Ministerstwa 
Kultury i Sztuki i były chyba najpi(c"kniejszym zjawiskiem w społecznym 
ruchu wydawniczym. 

Później (już bez udziału Grzegorza Borosa) arkusze ukazały się spo
radycznie: w 1984 roku arkusz •poetycki Stefana Cha2;bijewicza i Dariusza 
Wasielewskiego (pojezja) oraz Waldemara Bartnickiego (grafika), w 
1986 roku Anny Bołt (poezja) i Waldemara Bartnickiego (grafika) Dzie

dzictwo. 

W roku 1976 Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki wystąpiło 
z inicjatywą wydawania publikacji w formie almanachów literacko-ar
tystycznych. Początkowo planowano vvydanie drukiem dwóch takich pu
blikacji o objętości 10 arkuszy wydawniczych każdy. Wydawnictwa te 
miały stanowić trybunę wypowiedzi i wizytówkę aktualnych dokonań li

terackich, eseistycznych i a,rtystycznych wybrzeżowego środowiska twór
czego i · humanistycznego. Pbnowany termin wydania pierwszego alma
nachu - marzec 1977 rok. Realizacja tego projektu trwała jednak dość 
długo i dopiero po energicznej interwencji Związku Literatów Polskich 
w Gdańsku inicjatywa doczekała się realizacji pod koniec 1977 roku. Po
wstał wydawany kwartalnie almannch gdańskich środowisk twórczych 
„Punkt". Kwartalnik ten, którego pierwszy numer ukazał się w marcu 
1978 roku, a ostatni (nr 14) w czerwcu 1981, był wydawany na zlecenie 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki przez Wydawnictwo Morsikie .• 

:ąedaktorem naczelnym almanachu przez cały okres jego wydawania był 
Edward Mazurkiewicz, natomiast skład osobowy zespołu redakcyjnego 
ulegał zmianom, pracowali w nim: .Małgorzata Czermińska, Zbigniew Joa
chimiak, Jacek Kotli.ca, Bohdan Kubicki, Aldona Mrozowska, Edmund 

Puzdrowski, Stanisław Rosiek, Tadeusz Skutnik, Andrzej K. Waśkiewicz, 
Zofia Watrak. 

Na zakończenie należy podkreślić, że Towarzystwo od początku swo
jego istnienia wydało setki drobnych wydawnictw w postaci: katalogów, 

programów, referatów, sprawozdań, afiszy, plakatów itp.5• Stanowią one 

5 Do ważniejszych z nich zaliczamy: Ignacy Witz, Plastycy Wybrzeża. Gdańsk 

1969; Mieczysław Baran, Ruch śpiewniczy na Kaszubach. Wejherowo 1970; W kraju 

muzyki i baletu. Praca zbiorowa. Gdańsk 1971; Gdańskie zaszvtv teatralne. Praca 

zbiorowa. Gdańsk 1973. 
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ważny materiał historyczny dla przyszłych badaczy dziejów życia kul
turalnego Gdańska i województwa gdańskiego w okresie powojennym. 
Stanowią również trwały ślady ruchu społeczno-kulturalnego, są świa

dectwem osiągnięć artystycznych ludzi sztuki i kultury. 



ODESZLI W PAMIĘĆ 
(1-XII 1987) 

Władysław Andruszkiewicz (1909-1987). Aktywny działacz Polskiego To
warzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, długoletni redaktor naczelny 
,,Jantarowych Szlaków", czasposma popularyzującego piękno Wybrzeża. 
W okresie okupacji członek AK, żołnierz Powstania Warszawskiego, po 
jego upadku wywieziony do obozu niemieckiego, odznaczony m.in. Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i warszawskim Krzyżem 
Powstańczym. 

Jerzy Augustyński (1932-1987). Syn Jan::i Augustyńskiego, dyrektora 
Gimnazjum Polskiego b~dącego pierwszą polską szkołą w Wolnym Mieś
cie Gdańsku. Długoletni dziennikarz i zarazem operator filmowy, zwią
zany z Telewizją Gdańską cd początku jej istnienia. 

Roman Bellwon (1917-1987). Aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół 
Gdańska. Przed wojną działacz harcernki w Wolnym Mieście Gdańsku 
i zasłużony bojownik o polskość tego miasta. Za swojq działalność prze
bywał w obozach Stutthof i Sachsenhausen. Po wojnie „Opiekun miejsc 
pamięci narodowej", działacz Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich 
i P

0

ółnocnych. 

Bolesław Borzęcki (1913-1987). Długoletni członek i aktywny działacz 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W czasie II vvojny światowej 
jeniec wojenny Oflagu II C w Woldenbergu, gdzie prowadził działalność 
oświatową wśród żołnierzy. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40-lecia PRL i odznakq Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej. 

Bożena Chranicka (1913-1987). Historyk sztuki, organizatorka muzeal-
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nictwa na Wybrzeżu, wieloletni kustosz Muzeum Narodowego w Gdań
sku. Zmarła w Warszawie. 

Ewa Dolińska (1908-1987). Emerytowany adiunkt Biblioteki Gdańskiej 
PAN, pionierka bibliotekarstwa polskiego w powojennym Gdańsku. 

Wiktor Frąckowiak (1932-1987). Doc. dr hab. Akademii Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku i Instytutu Pedagogiki Uni~ersytetu Gdańskiego. 
Zasłużony nauczyciel. W roku 1974 doktorat, w 1980 - habilitacja w 
Uniwersytecie Gdańskim. Autor trzech książek (cztery w druku) i czter
dziestu kilku artykułów. Opublikował szereg interesujących prac na te
mat funkcji czasopiśmiennictwa dziecięcego i młodzieżowego w podtrzy
mywaniu polskości na Pomorzu w okresie zaboru pruskiego. 

Romuald Frejer (1926-1987). Artysta rzeźbiarz, uczeń prof. Horno-Po
pławskiego, adiunkt PWSSP w Gdańsku, od roku 1957 wystawiał swe 
realistyczne rzeźby. Był twórcą oryginalnego teatrzyku pantomir~y rąk . 

„Co To". W pamięci widzów pozostały pełne poezji scenki rozgrywane 
bez słów i przy użyciu niewielkiej ilości re~wizytów. Ten najmniejszy 
teatrzyk studencki na Wybrzeżu działał przez 14 lat, dając przedstawie
nia w Polsce oraz za granicą (Moskwa, Paryż, Turku, Helsinki, Bruksela: 
Kope,nhaga, Palermo). 

Anna Aniela Gajda (1930-1987). Dyrektor Klubu Międzynarodowej Pra
sy i Książki w Sopocie, zastępca dyrektora PUPiK w Gdańsku. Jej za
biegom, . uporowi i wytrwałości Sopot z:nvdzięcza powstanie nowego lo
kalu Klubu Prasy. 

, 
Grzegorz Hamada (1889-1987). Działacz amatorskiego ruchu śpiewacze
go. Członek zespołów chóralnyoh w Krakowie, Niegłowicach, Rymanowie 
i Tarnowie. Od roku 1920 działał w kolejowym chórze męskim „Moniusz
ko" w Gdańsku, w 1921 został jego prezesem. W 1939 r. założył kolejny 
chór „Bałtyk" w Gdyni. Po wyzwoleniu, w 1947 był współorganizatorem 
Gdańskiego Okręgu Spiewaczego (od 194B - Gdański Związek Spiewa
czy), w latach 1956-1969 pełnił funkcję jego prezesa. 

Wacław Ilyra (1914-1987). Redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego" 
w latach 1957-1968, dziennikarz-publicysta, zajmujący się problemami 

231 



gospodarki morskiej i życia społec2inego. Po przeJscm na emeryturę 

współpracmvnik „Tygodnika Morskiego" i „Wieczoru Wybrzeża". Od
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Stanisław lgar (1918-1987). Aktor teatralny i filmowy. Studiował Vv 

Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. Występował w 
teatrach Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Wrocławia i Gdańska. Zmarł w 
Krakowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Po.1. 
ski. 

Władysław Kirstcin (1901-1987). Kompozytor, dyrygent chórów amator
skich, propagujący od lat przedwojennych motywy ludowe z Kaszub 
i Kociewia, zbieracz i wydawca pieśni o Gdyni i morzu, jeden z człon
ków-założycieli Towarzystwa l\iliłośników Gdyni. Dyrektor Ogniska Mu
zycznego w Gdyni. Wspólnie z Leonem Ropplem wydał Pieśni z Kaszub 
(1958), ponadto Pieśni z Kociewia (1970), Kociewie - gawęay i wiersze" 
(1976), 12 pieśni o morzu (1980). Był autorem publikacji o Wybickim 
Kolbergu i o folklorze Kaszub i Kociewi1. Za zasługi w popularyzacji 
folkloru muzycznego Pomorza i prace badawcze z tej dziedziny otrzymał 
nagrodę im. Oskara Kolberga. 

Stefan Listowski (1902-1987). Emerytowany profesor PWSSP w Gdań
sku, założyciel i orgnnizator Wydziału Architektury Wnętrz PWSSP w 
Gdańsku i długoletni dziekan tego wydziału. Dwukrotny laureat nagro
dy Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzi~ie dy 
daktyczno-wychowawczej. Według jego projektu powstał w Warszawie 
gmach MSZ, gmachy Sądów Grodzkich, kompleks mieszkalny Towarzy
stwa Krdytowego Miejskiego i in. ZwyciGzca konkursu na budynek Ra
d:a Pols.:...:iego w stolicy i Bazylikę Morską w Gdyni. We współpracy 
z prof. Marianem Wnukiem zaprojektow.'.lł pomnik Wyzwoleni.a Gdyni 
i pomnik na Górze św. Anny. Związany z Gdc:ińskicm od roku 1945 
przyczynił się swoją pracą do ratownnia zniszczonych wojną zabytkóVv 
gdańskich. 

Stefan Marcinkowski (1919-1987). Były dyrektor Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej w latach 1962-1969, organizator wielu akcji i przedsiq
wzięć na rzecz popubryzacji czytelnictwa i rozwoju sieci bibliotek miej
skich. Org:mizator życia kulturalnego w powojennym Gdańsku. Członek 
Związku Artystów Plastyków, dyrektor Przedsic_biorstwa Państwowego 
Pracownia ;,ztu.k Plastycznych w Gdańsku w latach 1969-1977. ~ 
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Feliks Marszałkowski (1914- - 1987). Kaszubski działacz reg10nalny. W la 
tach trzydziesty~h był sekretarzem AleksandJa Majkowskiego. W ~ latachT 
1936-1939 redaktor organu Zrzeszenia :Regionalnego Kaszubów „Zrzesz 
Kaszebskó".· Blisko współpracując z, działaczami młodok.aszubskim1, staf 
się sukcesorem ich spuścizny pisarskiej (m.in. Jana) Karnowskiego), gro
madząc wartościowe zbiory rękopisów, które udostępniał badaczom. ~c 
wojnie pracował zawodowo w PSS, aktywnie działał w Zrzeszemu- Ka-
szubsko-PÓmorskim. I X • • ~ ' 

Jerzy Matuszkiewicz (1923-1987). Redaktor naczelny „Dziennika Bałtyc 

kiego" 'w latach 1968-'--1974, przewodniczący Oddziału Morskiego Stowa~~ 
rzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przeszedł wszystkie szczeble 'pracy' 
dziennikarskiej, zaczynając od korektora w „Głosie Wybrzeża". Jako 'do
świadczony dziennikarz pracował równieżr w P~znaniu w „Gazecie Za
chodniej", a później do czasu przejścia na emeryturę był sekretarzem re
dakcji tygodnika „Wprost'' i zastępcą redaktora' naczelnego~. Zginął tra
gicznie. 

Edmund Misiolek (1917-1987). Dziennikarz, tłumacz~ W pierwsqch la
tach powojennych redaktor „Rejsów" , dodatku literackiego „Dziennika 
Bałtyckiego". Animator życia kulturalnego na Wybrzeżu, recenzent, 
współpracownik bydgoskiej „Arkony", i szczecińskiego „Tygodnika Mor
skiego". Po wyjeździe dq_ Warszawy związał się na stałe z Państwowyn1 
Instytutem Wydawniczym jako redaktor teatraliów. Tłumaczył B. Brech
ta i J. Anouilha. W czasie okupacji działacz konspiracyjnego podziemia 
w Warszawie, żołnierz AK w Powstaniu Warszawskim. 

Marian Mokwa (1889- 1987). Urodził się w Malarach koło Wiela. Studio
wał malarstwo w Norymberdze, Monachium i Berlinie. Od 1917 roku 
mieszkał w Sopocie. W latach 1927-1928 wydawał miesięcznik literacki 
,,Fala", w latach 1931-1933 zbudował w Gdyni salon wystawowy „Ga.:.. 
leria Morska", w którym 1 zgroma<lził m.in. ok. 500 własnych obrazów. 
Artysta malarz, marynista, autor ok. 9000 prnc, zna.idujących się w mu
zeach świata. Honorowy obywatel Sopotu i Wejherowa, honorowy czło-" 

nek Oddziału Wejherowskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Edmund Rahowicz (1928-1987). Wybitny zn awca litetury polskiego 
Oświecenia, autor wielu prac naukowych z tego zakresu. Urodził się w 
Felinie w dawnym powiecie świ~ciańskim na Wileńszczyźnie. W 1944 r. 
żołnierz brygady „Naron" Armii Krajowej. Repatriowany do Poznania 
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w 1945 r. zdał maturę i rozpoczął studia polonistyczne w Uniwersytecie 
Poznańskim, które ukończył w 1950. Od tego roku jego losy związały się 
z Gdańskiem, gdzie podjął pracę na kierunku filologicznym Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej, początkowo jako asystent prof. R. Pollaka. W 
1965 r. uzyskał stopień doktora, broniąc prncy pt. Stanisław Tremb!!ck1 
w dobie sejmu delegacyjnego (1773-1775), opublikowanej we Wrocła
wiu w 1965 r. pt. Stani~ław Trembecki w świetle nowych źródeł W 
1969 r. został docentem, a od 1972 kierował Zakładem Historii Literatury 
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W swoich ba
daniach naukowych skoncentrował się na literaturze schyłku Rzeczypo
spolitej. Opublikował ponad sto rozpraw, studiów, monografii i biogra
mów, stając się stałym współpracownikiem Polskiego słownika biogra
ficznego. Był wydawcą osiemnastowiecznych tekstów, studiów o Trem
beckim, Węgierskim, Wybickim i in. Jest m.in. współautorem (obok T. 
Swata) wyboru poezji Józefa Wybickiego pt. Wiersze i arietki (Gdańsk 
1973). Był odznaczony rn.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. 

Marian Roppel (1917-1987). Emerytowany starszy kustosz dyplomowany 
Biblioteki PAN w Gdańsku. Kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów. 

Adam Smolana (1921-1987). Artysta rzeźbiarz. Studiował w warszaw
skiej WSP. W latach 1946-1964 związany z PWSSP w Gdańsku, ou 
1951 do 1964 r. prorektor tej uczelni, profesor rzeźby. Od 1945 r. czło

nek b. ZPAP, w latach 1951-1952 prezes tego stowarzyszenia. W latach 
1964-1965 profesor rzeźby Wydziału Sztuk PiGknych Uniwersytetu w 
Damaszku, następnie dziekan Wydziału Rzeźby PWSSP (1968-1972 i od 
1981). Ważniejsze wystawy indywidualne: Warszawa, Zachęta (1965), Za
kopane (1966), Gdańsk (19G7), Powaó (1968). Brał udział w wystawach 
ntiędzynarodowych w Indiach, Egipcie, Syrii, RFN, Hiszpanii, Włoszech, 
Norwegii. Prace rzeźbiarskie: projekt pomnika Mickiewicza w Poznaniu 
(1948), III nagroda w konkursie na Pomnik Obrońców Chojnic (1959), 
Rzeźba ryb na bulwarze nadmorskim w Gdyni (1963), Kamień - rzeźba 

w plenerze (Nałęczów 1975), Nike - drewno, Muzeum Narodowe w 
Gdańsku. Ostatnią realizacją A. Smolany był pomnik poświęcony mę
czeiistwu mieszkańców Sopotu w czasie II wojny, odsłonięty w roku 
19B5. Był znakomitym taternikiem. Związany z zakopiańską szkołą Ke
nara poprzez pasje taternickie i zainteresowanie podhalańską sztuką lu
dową. Odznaczony m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. 
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Pav\' eł Snarski (1941-1987) artysta grafik, uprawiający m. m. tem~tykę 
marynistyczną. 

Roman Stępniewski (1932-1987). Wieloletni działacz i prezes Dyskusyj
nego Klubu Filmowego „ŻAK". Dziablnością swoją przyczynił się do 
podniesienia zainteresowo.r1 wa.rtościow,1 sztuką filmową nie tylko w 
środowisku studenckim. 

Antoni Sutowski (1927-1987). Kompozytor i działacz kultury związany 
z amatorskim ruchem artystycznym ziemi gdańskiej. Instruktor muzycz
ny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku od roku 1960. Opraco
wał muzykę do kilkumstu widowisk folklorystycznych, plenerowych 
i scenicznych, popularyzujących folklor Kaszub, Kociewia, Żuław i Dol
nego Powiśla. Utwory A. Sutowskiego (ponad 200) przeznaczone dla grup 
amatorskich ukazały się w wydawnictwach Od morza jesteśmy, Bur
sztynowy dzban, Z \Vybrzeża i morza, Złota przystań i in. Zginął tra
gicznie. 

Janusz SztajkO\,vski (1936-1987). Operator filmowy, związany z Telewi
zją Gd1ńską od roku 1961. Wspćłauto-r wielu filmów dokumentu
jących wydarzenia społeczno-gospodarcze i kulturalne kraju. Zginął tra
gicznie. 

Kazimierz Tymecki (1904-1987). Wieloletni dyrektor Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Gdyni, wsłużony dla bibliotekarstwa w Polsce. Ukoń
czył studia polonistyczne we Lwowie, otrzymując tytuł doktora filozofii. 
Od roku 1936 związał się z Gdynią Jego pracę na stanowisku kierowni
ka Miejskiej Biblioteki Publicznej przerwała wojna. W czasie okupacji 
był organizatorem tajnego nat~czania na Kielecczyźnie. Do Gdyni po
Wrócił v-1 1945 r., podejmując pract~ w tej s3mej placówce. W roku 1953 
zorganizował Wojewódzki Punkt Konsultacyjny Pai1stwo\vego Ośrodka 

R.~ztałcenia Korespondencyjnego Bibliotek2rzy. W roku 1958 otrzymał 
Nagrodę Miasta Gdyni za długoletni wkład pracy w życie miasta. W ple
biscycie czytelników „Wieczoru Vlybrzefa'' otrzymał tytuł „Gdańszcza
nina roku 1967". 

Herbert Wilczewski (1920-1987). Zastępca dyrektora Biblioteki Głównej 
Politechniki Gdańskiej i sławny wykładowca FG, nautolog. Studiował 
na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, WSI-IM w Sopocie i na uni-
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wersytecie w Oslo. Współzałożyciel Oddziału Gdańskiego Polskiego T<?
warzystwa Nautologicznego. ' Jako wychowanek Gimnazjum rolskiego w 

Gdańsku działał w środowisku b. Polonii Gdańskiej i za tę działalność 

był odznaczony medalem „Zasłużonym b. Polonii Gdańskiej". 

Opracowała Eugenia Kochanowska 



Miłosława Bukowska-Schielmann 

Kronika życia kulturalnego 
Wybrzeża Gdańskiego 1987 





TEATR 

STYCZEŃ 

W sali kolumnowej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku wy::;tawa 
Fragmenty - projekty scenograficzne Teatru „Wybrzeże" oraz doku
mentacja fotograficzna z okazji 40-lecia Teatru. M.in. projekty Konrada 
Swinarskiego, Andrzeja Wajdy, Franciszka Starowieyskiego, Mariana 
Kołodzieja, Jadwigi Pożakowskiej, Janusza Adama Krassowskiego, Ka
zimierza Mikulskiego, Andrzeja Stopki. 
Dus21pasterstwo środowisk twórczych przy kościele św. Mikołaja w 
Gdańsku, redakcja miesięcznika „W drodze" oraz Krąg Literacki „Wią
zania" przyznało medale im. Anny Kamieńskiej za wybitne dokonania 
t,wórcze, budujące chrześcijańską wspólnotę. Otrzymali je: Zofia Mały
nicz z Warszawy oraz Halina Słojewska, Halina Winiarska, Jerzy Kisz
kis z Teatru ,,Wybrzeże". 

3-Il W Teatrze „Wybrzeże'' gościnne występy poznańs,kiej „Sceny na piętrze" 
ze spektaklem Solo na dwa glosy T. Kempińskiego. Wystąpili Grażyna 
Barszczewska i Edward Dziewoński. 

7-9 W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże" Vojo Stankowski, dyrektor arty
styczny Teatru „Totem" z Uppsali zaprezentował spektakle do muzyki 
Rimskiego-Korsakowa Szeherezada. Libretto, reż. i projekty lalek Stan 
Parker (z Wielkiej Brytanii). 

9 Teatr „Miniatura" przedstawił w sali klubu „Gedania" ipremierę sztuki 
W. Maslowa Słoneczny zajączek. Prziekł. B. Dohnalik. Reż. Hubert Bie
lawski, scen. Małgorzata Treutter, muz. Bogdan Szczygieł. Wystąpili 

Paulina Bednarska i Leon Krzycki. 
13-15 Zespól Teatru ,.Wybrzeże" występował ,w Teatrze im. W. Horzycy w 

Toruniu ze spektaklem Jak się kochają w naszych sferach A. Aycbo
urne'a w reż. Krzysztofa Bukowskiego. 

LUTY 

17 W Teatrze Dramatycznym w Gdy.ni premiera Popiołu i diamentu J. 
Andrzejews~icgo. Adapt. i reż. Bohdan Poręba, scen. Włod:ziimierz Ko
morowski. W roli Maćka - Andrzej Dębski, Szczuki - Zbigniew Ga
wroński. 

28 Premiera Teatru „Miniatura" w sali Zakładowego Klubu WPK - Baś;'i 

o pięknej Parysadzie w adapt. i reż. macedońskiego artysty ze Szwecji 
Vojo Stankowskiego. Scen. Elżbieta Oyrzanowska-Zielonacka, muz. Jo
lanta Szczerba. 

1 W II programie TVP audycja z okazji 40-lecia Teatru „Wybr.zeże". 

2 Scena Małych Form Teatralnych Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci 
i Młodzieży przygotowała premierę sztufui Ajschylosa Prometeusz w 
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okou:ach w Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże". Reż. Floru.an Stai1ie~kt, 
scen. Marcel Kochańczyk. Wykonawcy: Florian Staniewski (Prometeusz), 
Barbara Patorska, Waldemar Dziwnie!, Adam Kazimierz Trela, Anna 
Dauksza, Zb~gniew Olszewski. 

5 W KMPiK przy Długim Targu kabaret dla dzieci Czuórka z poduó ka 
przedstawili aktorzy teatrów warszawskich. 

5-7 W i eatrz2 Dramatycwym w Gdyni występy Bałtyckiego Teatru Dra
matycznego z Ko3zalina z przedstawieniem Zezowate szczęście 2 J. S. 
Stawińskiego w adapt. i reż. Andrzeja Marii Marczewskiego; scen. Je
rzy Michalak. 

6 W Klubie Miło~ników Teatru przy Teatrze „Wybrzeże" spotkanie z Krzy
sztof em Babickim. 

10-11, 14 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni kabaret Lucyny Legut Straszydło 

przygotowany pod auspicjami PSJ. Reż. Zofia Kuleszanka. Wystąpili: 

Hanna Bitner-Szym.ańska, Ludmiła Legut, Violetta Zalewska, Witold 
Burako,wski. 
Występ z programem także w KMPiK-ach w Gdyni i Gdańsku (9, 
12 I). r 

11 W KMPiK przy Długim Targu Marionetkowy program dla dzieci przed
stawiła Ewa Totwen. 

19 W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże" występ Lidii Catalano, argentyń

skiej aktorki komediowej w programie EL Dochicho. 
W Domu Rzemiosła w Gdyni wystąpił Teatr Lalki „Tęcza" ze Słupska 

ze spektaklem Remus - rycerz kaszubski. 

21-22 W Pałacu Młodzieży w Gdyni występ Teatru „Akademia Ruchu" z War
szawy z widowiskiem Kolacja - dobranoc 

0

oraz prze~stawieniem Kar-
tagina. , 

25 Podczas miejskich eliminacji do XXII Ogólnopolskiego Konkursu Re
cytatorskiego w KMPiiK w Gdyni Wiesława Kosmalska. przedstawiła 

monodram Pryu:atnie o poezji. 
27 \V Czarnej Sali Teatru . ,,Wybrzeże" premiera Ławeczki , A. Gelmana. 

Przekł. J. Koenig. Heż. Paweł Pitera, scen. Łucja i Bruno Sobczaka.wie, 
oprac. muz. Andrzej Głowiński. Wystąpili .wanda Neumann (Ona), Jan 
Sieradziński (On). 

28 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni premiera sztuki dla dzieci W. Bo
ruńskiego Przygody CipoLlina (wg ,G. Rodar,iego z muz. L. Kaszyckiego). 
Reż. Jerzy Złotnicki, scen. Anina Rachel, choreogr. Witolda Gruca. Do 
premiery wydano interesujący program dla dzieci pod red. Krzysztofa 
Wójc:ickiego Teatralne abecadło z rysunkami Zbigniewa Jujki. 

MARZEC 

3 W Galerii „Purukt" GTPS otwarcie wystawy Projekty scenograficzne 
Teatru „Miniatura". Zaprezentowano 64 szkice i rysunki autorstwa Gi
zeli Bachtin-Karłowskiej, Ha1iny Bajo11skiej, Elżbiety Oyrzanowskiej
:Zielonackiej, Ali Bunscha, Jerzego Krechowicza i Andrzeja Markowi
cza. 

15 W Teatrze „Wybrzeże" polska prapremiera Wallensteina F. Schillera. 
Przekł. J.S. Buras, E. Csató i Z. Krawczykowski. Oprac. tekstu i reż. 

Krzysztof Babicki, scen. Anna Hachel, muz. Andrzej Głowiński. W roli 
tytułowej Stanisław Michalski. '] 

22-23 W Pałacu Opatów w Oliwie i w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku 
spektakle Uśmiech dzieciństwa wg M. Dąbrowskiej w wykonaniu aktor-
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1 ki Teatru „Ateneum'' w Warszawie Anny Gronostaj i gitarzysty Krzy
sztofa Panuciaka. Reż. Stanisław Mączyóski. 

23 W sali Teatru „Wybrzeże" recital piosenki aktorskiej Michała Bajora. 
W Teatrze TV premiera przygotowana przez OTV Gdańsk Pi.eniqclze dla 
Marii W. Rasputina. Przekł. K. Białek. Reż. Mare!<: Okopiński, scen. 
Włodzimierz Komoro,vski. Wystąpili: Ewa Kasprzyk, Henryk Bista, Je
ny Łapi1i.ski, Jacek Godek, Andrzej Nowiński, Kuba Zaklukiewicz, . Anna 
Chodakowska, Henryk Sakowicz. 

26 Z okazj,i Międzynarodowego Dnia Teatru w Sali Czerwonej Ratusza 
Głównego Miasta odbyło się wręczenie dorocznych Nagród Teatralnych 
Wojewody Gdaó.skiego za osiągnięcia artystyczne w 1986 roku. Laurea
tami zostali: Henryk Bista za rolę Bertolda Brechta w Opowieściach 
HoUywodu w Teatrze „Wybrze1.e", Joanna Bogacka za rolę Nelly w 
tejże sztuce, Helena Kosznik-Makuszewska za rolę Matki ~ Balladynie 
w Teatrze „Wybrzeże", Teresa Las.sota za epizodyczną rolę Florentyny 
w Miłosierdziu ułatnym z góry w Teatrze „Wybrzeże", Jadwiga Poża
kowska za scenografię do Balladyny (Teatr „Wybrzeże") i Kominiarczy
ka (POiFB), Anna Rachel za scenogTafię do I3ialego Łabędzia (Teatr 
Wybrzeże"). Nie przyznano nagród za najlepszy .pektakl roku, najwlięk
sze osiągnięcie reżyserskie 1i najlep::.zy debiut roku. Nagrodę „Głosu 
Wybrzeża'' otrzymał Stanisław Michalski. 

27 

28111-
-12 IV 

W KMPiK przy Długim Targu wystąpili aktorzy Teatru Wizji i Ruchu 
z Lublina. 
W Domu Kultury na Morenie spotkanie z kierownikiem literackim 
Teatru ,,Miniatura" i otwarcie wystawy Z archiwum „Miniat1Lry", 
W KMPiK w Gdyni spotkanie z Olgą Lipińską. 
W Os1iedlowym Domu Kultury na Stogach i w K!\.fP,iK na Ogarnej 
spotkanie z Olgą Lipińską. 

· Teatr „Wybrzeże'' występował w praskim Teatrze „Na Vd.nohradach" 
w teatrze w Braty.:;la\vic ze spektaklami Wiśniowy sad A. Czechowa 
Pułapka T. Różewicza w reż. Krzysztofa Babickiego. 

KWIECIEN 
,t Teatr „Miniatura" wyst.wił na II Ogólnopolskich Spotkaniach Tea-1.rów 

Lalko\vych w Białymstoku ze spektaklem Baśii o pięknej Parysadzie 
. w reż. Vojo Stankowskiego. 

7-9 Na scenic Teatru „Wybrzeże'' wy~tępy Teatru im. W. Horzycy z To
runia z przedstawieniem Zmierzch I. Babla w reż. Krystyny Meissner, 
scen. Alek:;andra Se-monowicw, muz. Zbigniewa Karneckiego; ruch 
scen. Zygmunt K.amiński. 

1 

9 W KMPiK przy Długim Targu wystąpili aktorzy Teatru Wizj,i i Ruchu 
z Lublina. 

18---12 Na scenic Teatru ,.Wyl::Tzcże" przedstawienia Romancy J. Chmielnika 
w reż. Waldemara Wilhelma, scen. Elibicty Iwony Dietrich. 
Wyst~y go~cinne zespołu Teatru im. W. Horzycy z Torunia. 

21-22 Podczas Elbląskiej Wiosny Teatralnej wystąpił Teatr Dramatyczny z 
Gdy~i ze spektaklami Kramu. z piosenkami L. Schillera w reż. Zofii Ku
leszanki. 

26 Na Scenie Kameralnej Teatru .,Wybrzeże" w Sopocie premiera Opęta
nych W. Gombrowicza. Adapt. Elżbieta Morawiec i Tadeusz Minc. Reż. 
Tadeusz Minc, sren. Barbara Ptak, muz. Zbigniew Kamecki, choreogr. 
i pantomima WojC'icch Misiuro. W rolach głównych: Dorota Kołak i Ja
cek Mikołajczak. 
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W gdyńskim Pałacu Mlo<l21icży \Vystc;p Sceny Plastycznej KUL z. Lu
blina ze s.pektaklcm Wilgoć. 

27 W KMPiK w S.Op,oci~ spoikame z realizatorami speltt41klu OJJt;tani W. 
Gombrowicza-

28 W KMPiK przy ul. Oga.rnej moaouram I 1salmy Dawida w przokL H. 
Bran<lstaettc-ra przedstawił Olgierd Lukaszcw1~z. 

29-30 W Domu llan:crza Niezwykły romans ) S. Mrożka w wykonaniu Krzy
sztofa Kalczyi1skiego z Teatru Nowego w Warszawie. 

<) 

MAJ 
·,. 1--:; Teatr „ Wyl.Jr-z.ez.e" przebywał w Brenuc ll1a h~.-,tiwalu Teatrów Pół

nocnoniemieckich, prezcntuj,\c prapremierę polskć-\ Parku B. Straussa. 
Przekl. M. Łukasiewicz. Reż. Krzysztof Babicki, scen. Anna Rachel, 
muz. ·Andrzej Głowiński. Prem. na scenie Kameralnej · w Sopocie 24 
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11 

maja. 
. 

Na scenie Teatru „Wybrzeże" wy;:;tąpil warszawski · Teatr „K\',,adrat'' 
z amcrykai1ską komedią M. Schisgala Sie kochamy. Przekł. A. Tarn. 
Heż. Marcin Sławiński, scen. Marek Lewandowski, muz;. Maciej Ma-

lecki, chore-ogr. Tadeusz Wiśniewski. ' 
Występ gościnny na scenic Teatru „Wybrzeże'. Spektakl Ubu Król 
A. Jarry'ego przygotowany pod patronatem Imtytutu Francuskiego w 
Warszawie. Prwkł. A. MarianO\vicz, T. Polanowski. Adapt. D. Stalió
ska, P. Szulkin, K. Majc.:hrzak. Reż. PiotT S:.wlkin, kier.t arty st. Jean 
Collomb, muz.. Krzysztof Majchrzak. scen. ::\lagdalena Biedrzycka. Wy

stąpili: Władysław Kowalski, Krzysztof Majchrzak, Iwona Glębicka i 

Bogdan Szcze<,iak. 
W Teatrze TV spektakl przygotowany przez OTV Gdaósk Remus A. 

:\IajkO\vskicgo. Przekł. i dialogi kaszubskie L. Bądkowski. Scenariu..,;z 
i reż. Krzy.sztof Gordon, reż. tv Marian I~gęza, muz. Andrzej Głow1ń
ski. 

11-13 W Sopocie odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Teatr ,,\Vy

brzeżc" i Un;wcrsytet Gdai1ski pt. Gdaiisk teatralny - historia i współ
czesność. Ot,varto wystawę Gdańsk teatralny. Referaty wy'glosiH: Ed
mund Kotarski Teatr w siedemnastowiecznym Gdańsku, Jerzy Limon 
Zapomniana roc„nica. 400-lecie pierwszej wizyty angielskich aktorów w 
Gdańsku, Bogdan Czyżak Zycie teatralne w Gdańsku ( 1800-1920), łfan
na Dyktyr'lska Doknmentacja życia tcatraLnego Trójmiasta, l\fu~orzata 
Koń1oro\vska· Gdański teatr operowy, Zofia Watrak Gdański teatr la
lek - artyści i konwencje, Ewa Nawrocka Dramaturgia gdańska, Woj
ciech Bonisławski Gdańska krytyka teatralna, Michał Błażejewski ~w
dencki Gclalisk teatralny, Jerzy Afanasjew Lata ,,Bim-Domu'', Jacek 
Federowicz Moje u;spomnienia o „l3im-Bomie", Jan Ciechowicz Naro

clziny teatru Lidii Zarnkow, Mirosława Bukowska-Schielmann Sztuka 

prowadzenia teatru: _ Antoni Hiliczak, Krzysztof Wójcicki Wokół «Tra

gdii o bogaczu i ł..,a:arzn». Irena Sławit'1s~a i Wojciech Kaczmarek Clcw

del na scenie gdaiiskiej, Władysław Zawistows.ki Współczesny dramat 

polski w Teatrze „Wybrzeże'', Andrzej Żurowski Przeniiany stylów ak

torskich, Halina Kasjaniuk Gdańsk.a J1la.styka teatralna - style i zja-

v:iska, Renata Dymna Festiicalou;a historia Teatru „Wybrzeże". 

15 W K::\1PiK \V Sopocie spotkanie z aktorami bioqcymi udział \V spck-

bklu W. Gombro\vicza 0 1>~tani. . 
W Trójmieście i województwie gda!'t.!>kim \vystępow<lł Teatr I\farionetck 

,.Kasparek" z Czecho:;low8cji. 



16 W Teatrze Dramatycznym w Gdy.ni premiera sztuki M. Gazzo Kape
Lusz. pel.c:n deszczu. Przckl. K. Piotrowski Reż. Mieczysław Waśkow,:;ki, 

oprac. muz. Włodzimierz Grzechnik. 
19-20 Teatr „Wybrzeże" wyst,~powal w Gorzowie Wielkopolskim ze spektak

lem Opętani W. Gombrowicza w reż. Tadeusza Minca. 
25 . N a Wiośnie Teatralnej w Słupsku wyst<l<Pil Teatr Dramatyczny z Gdyni 

ze spektaklem Kram z J>ioscnkami L. Schillera w reż. Zofii Kuleszanki. 
30 W sali Kameralnej Teatru „Wybrzeże" w Sopocie premiera sztuki P. 

Coke'a Jesienne rnanewry. Przekl. Z. Maciak. Reż. Krzysztof · Szuster, 
scen. Agnieszka Renke. 
W Ratusz.u Staromiejskim \\.Tęczono nagrody artystyczne Gda1iskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za 1986 rok. Otrzymali je: Krzysztof 
Babicki za osiągnięcia inscenizacyjne i reżyserskie na scenie Teatru 
,,Wybrzeże" i Stanisław Michalsk,i za kreacje aktorskie w sztukach 
Pułapka T. Różewicza, Wi1niowy sad M. _Czechowa, Irydion Z. Kra
sińskiego. 

CZERWIEC 

30-lec-ie pracy artystycznej obchodziła Anna Chodakowska , aktorka 
Teatru ,.Wybrzeże". 

4-5 Teatr „Wybrzeże" przedstawił Glosy umarłych I. Iredyńskiego w reż. 

Marcela Kochallczyka na XXVI Festiwalu Pol,;kich Sztuk Współczes

nych we Wrocławiu. 
8 W Teatrze TV spektakl zrealizowany przez OTV Gdańsk Człowiek śmie

chn wg W. Hugo. Przekl. H. Szumańska-Gross-owa. Reż. Ryszard Rcn
czewski, reż. tv Marian Ligęza, scen. Piotr Wajcht. 

20 W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże'' premiera Ludzi cesarza Z. Hiibnera. 
Reż. Marek Okopi11ski. scen. Łucja i Bruno Sobczakowie. 

22-27 Podczas XXIX Fe:>tiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu Teatr 
,,Wybrzeże" przedstawił spektakl Opętanych W. Gombrowicza w I reż. 

Tadeusza Mi,n,ca (27 VI), Teatr Dramatyczny z Gdyni - Kram z pio
senkami L. Schillera w reż. Z. Kuleszanki (22 VI). Nagrodę aktorską 

otrzymał Jacek Mikołajczak za rolę Leszczuka w 0J)ętanych. 

LIPIEC 

l!i• 

Nagrod1: I 1>t. ~'linistra Kultury i Sztuki w dziedzinie teatru otrzymał 

rn.in. Stanisław Michalski. 
2 W KMPiK w Gdyni spotkanie z Lidią Wysocką 

1-5 W Teatrze ,,:-:a Wyspie" w W„rszawic wystąpił Teatr Dramatyczny z 
Gdyni ze spektaklami Kram, z piosenkami L. Schillera w reż. Zofi.i Ku
leszanki. 

3-12 Na scenic Tc.itru ,,\Vybrzeże" w ramach Teatru Rzeczypospolitej goś
cinne występy Teatru Polskiego z Wrocławia. Przedstawiono spektakl 
Voltera Kandyd czyli optymizm,. Adapt. Krzysztof Orzechow3ki, reż. 

Maciej \Vojtyszko, scen. Zofia de Ines Lewczuk, muz. Jerzy Derfel. 
}!) Na scenic Kameralnej Teatru „Wybrzeże'' w Sopocie premiera ,{;łubów 

panieńskich A. F,redry. Heż. Unzula Mordzewska-Bista, scen. Anna 
Rachel, muz. Tadeusz Woinia-k, choreogr. Wojciech Misiuro, przyg, wok. 
Joanna lngcr~lcben. 

:!'; Z okazji Dni Gdafrska na dziedzińcu Katowni występ Andrzeja Pie
czyńs.kicgo z monoJrnmcm .Małpiak. 

27 W Teatrze TV spektakl przygotowany przez OTV Gda{1sk Mała Roqile 
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G. de Maupassanta. Przekł. I. Wieczorkiewicz. Adapt. i reż. Jerzy Afa
nasjew, realizacja tv Mari.1n LigQza, scen. Włodzimierz Komo,rowskL 

SIERPIES 
H W KMPiK przy ul. Ogarnej spotkanie z Kazimierzem Kacwrem. 
2:i W KMPK w Sopocie spektakl db dzieci Jaś i Małgosia w \vykon,r:iu 

aktorów Teatru Muzycznego w Gdyni. 

WRZESIEŃ 

11 W KMPiK rprzy ul. Ogarnej spotkanie z Jerzym Trelą ze Starego Tea
tru w Krakowie. 

15 W KMP,iK w Sopocie spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu akto
rów Teatru Dramatycznego w Gdyni pt. Przygody Kaczora Kwaka wg 
K. Makuszyó.skiego. 

17 W KMPiK przy ul. Ogarnej spotkanie z Jerzym Bińczyckim. 

f'AŹDZIERNIK 

Laureatem nagrody prezesa Rady Ministrów w dziedzinie teatru (I st.) 
został m.in. Stanisław Michalski, dyrektor artystyczny Teatru ,,Wy
brzeże" pełniący obowiązki dyrektora naczelnego Teatru. 

2 Dotychczasowy dyrektor Teatru ,,Wybrzeże" Andrzej Kudlik ze wzglę

du na stan zdrowia złożył rezygnację z tego stanowiska. Sekretarz 
KW PZPR w Gdań;;ku Jolanta Mironiuk złożyła Andrzejowi Kudlikowi 
serdeczne podziękO\vania za ofiarną pracG i twórczy wkład w rozwoJ 
życia kulturalnego Wybrzeża. Przekazała mu także list z podziękowa
niami od zastępcy czlcmka Biura Politycz.ncgo, I sckTetarza KW PZPH 
w Gdańsku Stanisława Bejgcra. 

15 W Teatrze Dramatycznym po raz setny zagrano przedstawienie Krnm 
z piosenlcami L. Schillera w reż. Zofii Kulcszanki. 

19-20 ~fa XXVI nzeszo\vs:kich Spotkaniach Teatralnych Konfrontacje 1nln

dych ,vystąpił Teatr „Wybrzeże" ze spekta.klem Wiśniowy sad A. Cze
chowa. Krzysztof Babicki otrzymał nagrodG im. Wandy Siemaszkoi.vej -
główny laur dla młodego reżysera za insccnizacjq. Hównocze;nie zostal;-1 
przyznana ze,;polowa nag.roda aktorska dla wykonawców tego przed
stawienia jako wyraz szczególnego uznania dla jego poziornu. 
Na I Bicn:1ale Plc:i:tatu Teatralnego Młodych w RzesLO\vic drugą na
grodę otrzym::il Tomasz Bogusławski, autor plakatu do przedstawienia 
Teatru Dramatycznego Popiół i diament. 

20 Z okazji Dni Leningradu w Gdańsku występ Wielkiego Teatru Lalek 
z Lenin~radu ze ~,cktaklcm Sloniqtk'J wg G. Kiplinga w nowo odbu
dowanym Teatrze „Min iatura". 

21-26 Teatr .,Miniatura" uczestniczył w IX Międzynarodowych Spotkaniach 
Teatir6v.; Lalek w l\listclbacll (Austria). Przedstawił spektakl Tymotensz 

Iłymcimci J. Wilkor'lskiego w reż. Michała Zarzeckiego, scen. Jadwigi 
Pcżakowskiej. 

24 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni premiera W rozwaLonym domu .J. 

LISTOPAD 
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Dobraczyiiskif'go. Adapt. K. Hutkmvska. Reż. Wacław Ulewicz, deko
racja Jadwig:.1 Pożakowskcl, ko.::itillmy \\'lodzimierz Komorowski, muz. 
Katarzyna Gaertner. 

Przyznane zostały doroczne nagrody za 1986 rok Klubów Problematyki 
Kulturalnej i Krytyki Teatralnej SD PTTL. Jury - po roi.patrzeniu kil-



kudziesięc'.u prac postanowiło przyznać trzecią nagro1ę Klubu Krytyki 
T.atralnej Alinie Kietrys z ',.Głosu Wybrl.cża''. ~ 

3 W KMPiK w Gdyni spektakl poetycki On i ona w wykonaniu Hanny 
Bitneró-.vny i Witolda Burakows.kicgo z Teatru Dramatycznego w Gdy
ni. 

3-11 Zespół Teatru ,,Wybrzeże" występował na Węgrzech. Grano przedsta
Vv'ienia w Mi1skolcu i w Budapeszcie - Wiśniowy sad A. Cze-choi.va i Pu
łapkę T. Hóżewicza w reż. Kirzysztofa Babickiego. 
Na scenie Teatru „Wybrze:.:e" występował warszawski Teatr „Kwadrat" 
ze spektaklem Hozrnowy przy wydnanitL lasu S. Tyma. 

8 W KMPiK w Sopocie w ramach Jesiennych Spotkań przy Samowarze 
z okazji 70 rocznicy newolucji Paź.Jziernikowej w p['ogramie poetycko
-muzycznym On i ona o.:_)artym na tekstach ws.półczesnych poetó-.,-..., ra
dzicc:.C:ch udział wzi~li Hanna Bitnerówna i Witold Burakows:<i. Ja
nusz Marzec prezentował teksty W. Majakowskiego (11 XI). 

12 Stowarzyszenie Absolwentów UJ zorganizowało w Klubie ,,U Wydawcy" 
prelekcję Jana Ciechowicza Karoi Wojtyła i jego teatr. 

13-15 W Teatrze Dramatycznym w Gdyni przebywała delegacja z Mińska: 

Borys Łucenko - główny reż,yser Studia Aktora Filmowego i Włodzi
mierz Go,rbaczow - dyrektor Wytwórni Filmowej ,.Białoruś - Film". 
Podpis.ano pięciolctniq umo,vę o współpracy i gościnnych występach. 

15-22 Po trzyletniej przerwie w nowo otwartym po generalnym remoncie 
Teatrze „Miniatura'' odbywał się przegląd teatrów pod hasłem Bliskie 
spotkania w ,,l\Iiniatmze". Przegląd zainaugurował spektakl teatru gdaó.
skiego Bo w Maz1Lrze taka dusza N. Gołębskiej w insc, autorki i Mi
chała Zarzeckiego, w nowej reżyserii i chorcogr. Edwarda Dobraczyń
skiego z dekoracjami Gizeli Bachtin-Karłowskiej, lalki wg projektów 
Ali Bunscha. Uroczystego otwaTcia Teatru dokonał woje\voda gdański 

Jan Wojciech. Pracownikom teatru i budowlanym wręczono listy gra
tulacyjne ,vojewody gdai'1.skiego oraz odznaczenia resortowe i regional
ne. Odbudowany teatr poszerzono o dwie nowe sale Kameralną i Prób, 
wystrój stropu w sali widowiskowej wykonali Anna Paciorek i Adam 
Haras. 
W przeglądvie wzięły udział następujące zespoły: Teatr ,,W-ierzbak" z 
Poznania Wafoic Andersena i Wypukły). Hanackć Divadlo z Brna 
(Córy naroclu, Gry dla dzieci i z dziećmi, Urywki z niedokończonej po
wieści), Teatr ,.Banialuka" z Białej Podlaskiej (Krawiec pan Niteczka). 
Państwowy Teatr Lalek z Białegostoku (De1wmeron), Bremer Shakes
peare Comp:.my z RFN (Myszu z Konstantynopola, Opowieść zimowa), 
Teatr „Totem" ze Szwecji (rUeksyn i Nikoleta, Krople rosy). Teatr 
„Miniatura'' zaprezentował także Szarate, a 17 XI odbyła się próba 
otwarta - Tcr1ninatora P. Handkego (pne\.;:ł. H. Kajza:r) w reż. Zbig
niewa Wilkońskiego, scen. "\\rcronika Kozłowska-Naszarkowska. muz. Jo
lanta Szczerba. 
Przeglądowi teatrów tov..:aTZyszyły spotkania (15-17 XI) sekretarzy ge
neralnych narodowych centrów .ASSITEJ (Międzynarodowe Stowarzy
szenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży). 

17-24 Występy Teatru Dramatycznego w Gdyni (w ramach Teatru Rzeczypo
spolitej) ze spektaklem Kram z piosenkami w reż. Zofii Kuleszanki w 
Częstochowie, Dąbrov,;ie Górniczej i w Tychach. 

28-30 Teatr ,.Wybrzeże" v,•y.stG1)owal w Tarnobrzegu ze spektaklem Park B. 
Straussa w reż. Krzysztofa Babickiego, 
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GRUDZIEŃ 

PoJcz.as VI Tygodnia Kultury Chrześcijai'lskiej .w Gdyni program Je
remiasz piewca miłości ojczyzny przed3tawlli Halina Winiarska i Jerzy 
Kiszkis. 

2-3 Występy Teatru Dramatycznego z Gdyni w Grudziądzu ze spektaklem 
Kram z piosenkami. 

9-lU Wy,stępy Teatru Dramatycznego z Gdyni w Pile ze spektaklem Kram 
z piosenkami. 

13 W KMPiK w Gdyni spotkanie z Wojciechem Pokorą . 

16-20 W Teatr:ze Dr:1matycznyrn w Gdyni występy gościnne Teatru im. W. 
Horzycy z Torunia. Przedstawiono spektakle dla dzieci Królowa elfów 
wg H. Purcella w reż. Krystyny ,Mei.;s,1er, scen. Krzysztofa Pankiewicza 
ornz Kwartet dla czterech aktorów B. Schaeffera w reż. Mikołaja Gra
bowskiego. 

17-19 W ramach Teatru Rzeczypospolitej kontynuacja wymiany między Tea
trem „Wybrzeże" i Teatrem Polskim we Wroclawi.u . .. Gdański zes.pól 
przedstawił we Wrocławiu Park B. Straussa w :reż. Krzys,ztofa Babic
kie.go. 

19 W Czarnej Sali Teatru ,.Wybrzeże" premiera przygotowana przez Cen
trum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży Obiekt uczuciowy J. Niem
czuka. Reż. Władysław Tomasz Stecewicz, scen. Łucja i Bruno Sobcza
kowie. Wystąpili uczniowie VI Liceum Ogólnoksztalcące.1Zo w Gdafisku 
i aktoirzy Teatru „Wybrzeże" - Tomira Kowalik i Jerzy Dąbkowski. 

Ponadto w 1987 roku: 
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Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i MłodZJieży w Gdańsku kontynuo
wało działalność w 23 woje\vództwach przy współpracy z czternasto
ma tea.trami za wo<lowymi. Od r. szk. 1!)87 /88 rozpoczął działalność Ze
spół Edukacji Teatralnej W,ieslawa nud.z.ki.ego w Warszawie obejmu
jący działalnością 8 województw. 
Odbyły siq cztery otozy teatralne dla młodzieży szkól zawodowych 
z województw sieradzkiego, piotrkowskiego, koni1\s1kiego i gdańskiego 

oraz dla VI Liceum Ogólnokształcącego \V Gdańsku, na których przy
gotowano spektakle na podsta\vie scenariuszy opracowanych w Centrum. 
1\Ilodzież z VI LO w Gdańsku przedstawiła w r. szk. 1986/1987 pre
mierę spektaklu Molier, z VIII LO w G :ia.3i1ku w r. s1..k. 1987 /88 pre
mierę Teatr antyczny. Powstał autorski Teatr Domowy Wojciecha Ow
czarskiego, który przygotował premierę Zloty pociąg. 
Delegacja pracowników Centrum wyjechała w czerwcu do Lyonu na 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, w paź

dzierniku w Lyonie gościła delegacja młodzieży z VI LO w Gdańsku. 

W cyklu ,,Poznajmy teatr'' (dla szkól podstawowych w województwie 
gdańskim) ,przygotowano nast<;pujc1ce premiery: 
w pierwszym roku edukacji: 
Teatr na co dzień. Scenar. Lucyna Legut, orpTac. Jan Sieradziński. 

Wyk. Lidia Kasprzak, Zofia Mayr, Jan Sieradziński lub Andrz.ej Sza
cillo; 
Choreografia. Gest i r u eh sceniczny. Scenar. Józefa Slawucka. Wyk. 
Zygmunt Kamii1ski, Małgorzata Ząbkowska; 
Recytacja poezji i prozy. Sccnar. Krzysztof Wójcicki. Wyk. Wiesława 
Kósmalska i Krzysztof Wójcicki; 
Rekreacje Mikołajka. Scen:1r. Andrzej Rychter. Wyk. Aindrzej Rychter, 
Jan Sicradziński, Jerzy Nowacki. 



w drugim roku edukacji: 
Teatr antyczny. Scenar Irc!1a l\1aśliń,ka. Wyk. Elżbida Kocha.iw\.vs.:cc..1. 

Jan Sicradziński, Jerzy NO\rncki: 

Teatr śreclniotdcczny. See-nar. Józefa Slawucka. Wyk. Henryk Sako

\\·icz, Małgorzata Zq b:rnwska. Krzysztof Matuszewski; 

Teatr klechów i rybałtów. Scenar. Ryszard Jałoszyński. Wyk. Henryk 

Sakowicz, Jan Sieradziński, 1\'Iaciej Szemiel lub Jan Sieradzióski i Win

centy Grabarczyk; 
Teatr renesansoicy. Sce:1ar. Halina Kasja:ii:ik .i Sławomir Scisłowski. 

Wyk. Robert Jnglot, Leszek Kcs,\·alski. Hyszard :\loskaluk. 

W cyklu ,.Hozmo\\·y o teatrze" dla szkól zawodo\vych województwa 

gdańskiego przygotowano nastt;pujqce premiery: 

w pierwszym roku edukacji: 

Teatr klechów i rjjbałtó-w. Scenar. Ryszard J,lłoszyński. Wyk. Henryk 

SakO-\\·icz, Jan Sicradziński, ?-.Iacicj Szemiel; 

Teatr renesansowy. Scen~1r. Halina Kasjan:uk i Sławomir Scisłowski. 

Wyk. Igor Michalski. Jerzy Nov.:acki, Jan Sieradziński. 

Komedia clell'arte. Sec-nar. Stani.sław Fn1ckowiak. Wyk. Alina Lipnicka, 

Andrzej Szaciłlo, Krzysztof Matuszewski; "" 

Koncepcje gry aldorskirj_ Scenar. Andrzej Lajbo1·ek. Wyk. Ry~.znrd Mo

skaluk. 
w drugim roku edukacji. 

Postacie tragedii i komedii szekspirowskiej, Scenar. Władysław Z.awi

slo\vski. Wyk. Irena Pająk, Maciej Szemiel, Krzysztof Kolba; 

Swiat jest teatrem. Scenar. Krzysztof Wójcicki. Wyk. Igoc Michalski .. 

Jacek Godek, Maciej Szemiel; -

MoUl!r. Scenar. Tomasz Nowak. Wyk. Alina Lipnicka, Andrz.0j Szaciłło; 

Teatr Narodowy i ?ogusławski. Scenar. Krzysztof Wójcicki. Wyk. Irena 

Paj<lk, _Jerzy D.1bkowski, Wincenty Grabarczyk, Krzysztof Kolba. 

Ukazały się kolejne tomy scenariuszy obu cy.klbw. 

Sekcja Milośnikó\v Teatru GTPS zorganizowała 67 imprez teatralnych 

na terenie \voj. gdańskiego. 



RUCH MUZYCZNY 

STYCZEŃ , 

Zespól Opery Bałtyckiej pod dyrckch Janusza Przybylskie-go pr.zeby
wał na występach w RFN, Szwajcarii i Austrii, 12 przedstawici1 opery 
G. Verdiego Nabucco (8-11 I oraz 18-30 I). 

4 W Klubie SPAM koncert fortepiano\\·y \V ' wykonaniu Ireny Skobar
-Galen. W programie utwory .T.S. Bacha, A. Skriabina, F. Chopina, C. 
Debussy'ego. 

6 W Ratuszu Staromiejskim występ .,Trio Lubelskiego". W programie so
naty G.F. Haendla, J. Haydna, C.M. Webera, F. Manciniego, F. Rich
tera. 

8 W TowaTzystwie Przyjaciół Sopotu recibl fortepianowy w wykonaniu 
Waldemara Martynela. 

9-10 W POiFB Koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją An
tonie.go Wita. Program: S. Mo:iiuszko Uwertura do opery Paria, L. van 
Beethoven II Koncert fortepianowy B-dur (solista Wojciech Kocyan), 
S. Rachmaninow Koncert symfoniczny op. 45. 

11 W Pałacu Opatów w Oliwie koncert pieśni ·i ballad S. l\Toniuszki w wy
konaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycz
nej w Gdańsku, uczestników OgólnQpolskiego Konkursu Spiewaczego 
im. S. Moniuszki w Warszawie. Koncert prowadził Konrad Mielnik. 

13 W RatU3zu Staromiejskim koncert francuskiego duetu z Nicei Chri
stiana Maestrlego (flet) i Christiana Hasquiera (gitara). W programie 
utwory J.S. Bacha, J.B. Prevala. F. Sora, R. Shankara. 
W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta koncert Gdańskiego Zespołu 

Muzyki D~nvnej „Cappella Gcdanensis" pod dyrekcją Aliny Pinczak
-Kowalskiej. W programie utwory P. Sieferta, C. Mo!!1teverdiego, A. 

Scarlattiego, Anonima, K. Jeziers;kiego, J. Kobierkowicza, J.M. Balleta, 
L. Fuhrmanna, M. Zielińskiego. 

15 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert w wykonaniu Kwartetu 
Dętego Filharmonii Bałtyckiej w składzie: Janusz Szadowiak - trąbka, 

Ireneusz Wiśniewski - trąbka, Marek Kocik - róg, Tadeusz Kassak -
puzon. 

16-17 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Ra
fała Jacka Delekty. Program: G. Verdi Uwertura do opery Moc vrze
znaczenia, I. Paderewski Koncert fortepianowy a-moll (solista Paweł 

Baryła), P. Czaj;kowski V Symfonia e-moll op. 64. 
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18 W Pałacu Opatów rrccital wokalny Bożeny Harasimowicz, akompania
ment Krystyna Pyszkowska. 



W KMP.iK w Sopocie koncert Spacerkiem po Warszawie w wykonaniu 
artystów Teatru Muzycznego. 

21 W POiFB koncert z udziałem solistów Metropolitan Opera. Wystąpili 

Marvis Martin (sopran) i Bruce Hubbard (baTyton) wraz z akomipania
torem Paulem Connelly. W programie arie z oper G.F. Haendla, R. 
Charpentiera, G. Donizettiego, W.A. Mozarta, utwory z gatunku negro 
spir1tuals orraz kompozycje G. Gershvina, pieśni R. Straussa. 

22 W KMPiK w Gdyni koncert muzyki wiedeńskiej w wykonaniu peda
gogów i studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

23-24 Koncerty Karnawałowe Orlde~try F,ilharmonii Balty0kiej w auli Po
litechniki Gdańskiej. Dyrygent Z'bigniew Bruna, soliści: Pola Lipifoka 
(mezzosopran) oraz Jan Kulesza i Andrzej Artykiewicz (foritepia.n). W 
programie utwory J. Straussa, F. Lehara, N. Dostała, G. Bizeta, C. Saint
-Saensa, J. Brahmsa, F. Suppego. 

25 W Pałacu Opatów w Oliwie występ Zespołu Muzyki Dawnej z Łodzi 
,,Complesso Da Camera". W programie kompo,zycje G.P. Telemanna, 
J.F. Haendla, B. Marcello, T. Albinoniego, Słowo o muzyce wygłosił 

Grzegorz Sutt. 
25 i 29 W kościele św. Katarzyny konce::-ty G<laitskiego Zespołu Muzyki Daw

nej „Cappella Gedanensis" pod dyrekcją Aliny K1owalskiej-Pir1cz.::1k. 
25-26 W cyklu „Politechnicznych wieczorów muzycznych" w auli PG Orato

rium na Doże Narodzenie J.S. Bacha. Wykonawcy: Henryka Janusze,w
ska (sopran), Wiesława 1\/Ialiszewska (alt), Jerzy Knetig (tenor), Janusz 
Frakstcin {bas), Chór Politechniki Gdat\skiiej, ,,Schola Cantorum Geda
nensis", ,,Pueri Cantorum Olivienses'', Orkiestra Symfoniczna Politech
nicznych Wieczorów Muzycznych. Dyrygent Jan Lukaszewski. 

27 W auli Szkól Muzycznych przy l1l. Gnilnej w Gdai1sku koncert Orkie
stry Kameralnej Wojciecha Rajs1kiego. Solista Ale~sa·nder Pes~rnnow z. 
USA. Program: E. Grieg Melodie elegijne oraz suita Z czasów IIolberga, 
W.A. Mozart Koncert fortepianowy Es-dur KV 449, F. Liszt Malediction. 

27-28 W Te1trze Rozrywki w Chorzowie wy.stęp Teatru 1luzycznego z Gdyni 
ze s,pektaklem Brel w reż. Urszuli Mordzewskiej-Bisty. 

LUTY 

29 W Towarzystwie Przyjac:;ół So,:Jotu recital wokalny Tadeusza Cima
szewskiego (te:ior) i występ Barbary Stefaniuk-Nowickiej (fortepian). 

30 W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Woj
ciecha ' Michniewskiego. Solistka Ewa Pobłocka (fortepian) wykonała 
Koncert fortepianowy A-dur KV 488 W.A. Mozarta. Wystąpił Jerzy 
Knetig (tenor). W programie także Stella Maris Z. Pniev,,skiego, Orawa 
W. Kilara i Trzy pieśni wg W.H. Audena. 

1 W Ratuszu Staromiejskim koncert karnawałowy. Wy:Stąpili: Renata 
Hawryluk i Marian Szkwarkowski (śpiew), Piotr Sutt (in:-;trumenty per
kusyjne), Emilia Grażyńska-Stefanowicz (fortepian). 

2 W uroczystości nadania kościołowi Mariackiemu godności konkatedry -
wystGP Gdai1skiego Zespołu Muzyki Dawnej ,,Cappella Gedanensis·'. 
Wy,konano utwo,ry H. Schiltza i G.G. Gorczyckiego. 

5 W sali Zamku Królewskiego w War.;zawie koncert z udziałem m.in. 
Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego. Dochód przczmaczony został 
na fundusz budowy Pomnika Bohaterów Po\vstania Warszawskiego, 

1 W Elbl4gu wystąpił zespół Opery Bałtyckiej ze spektaklem Straszny 
dwór S. Moniuszki. 
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8 W Pałacu Opatów w Oliwie występ Gdańskiego Zespołu Muzyki Dnw
nej ,.Capnclla Gcd:rnrnsis'' pod kierownictwem Aliny Kowalskiej-Pi1i.
czak. \V programie rn.in. utwory Wacława z Szamotuł, n. Pękiela, M. 
Zic.liI'lskiego. Słowo o muzyce wygłosił Andrzej Januszajtis. 
W KMPiK w Sopocie wieczór songów J. Brela w wykonaniu ai tystów 
Teatru Muzycznego. 

10 W Białej Sali „Ratusza Głównego Miasta ~koncert Gdańskiego Zespołu 
::Vluzyki Dawnej ,.Cnppella Gedanensis". w- programie utwory ~ P. Sie
ferta, J.J. Quanza, K. Forstera, A. Vivo.ldiego, B. Pękiela, G.Ph. Tele
manna, G.G. Gorczyckiego. 

12 W Towarzystv,!'ie Pr-lyjnciół Sopotu koncert kameralny w wykonaniu 
1

Andrzeja Piet;asa (klarnet) i ,fod,~igi Lewczuk (fortepian). 
14 W Teatrze Muzycznym w Gdyni polska prapremiera angielskiego mu

sicalu dla dzieci i młodzieży Książę Punka. Libretto i teksty piosenek 
Richard Collins, muzyka Kazimierz Ożga i Charles Ke;tirng. Przekł. 
Paweł Binke, przekl. ,piosenek Mirnslaw Bednarek. Reż. Jerzy Gruza, 
scen. Lucja i Bruno Sobczakowie, choreogr. Jerzy Sidorowicz. 
W Operze Bałtyckiej premiera opery komicznej G. Hossin,iego Cyrulik 

sewilski. Librc1to C. Stcrbini wg P. Beaumarchais'go, KierownictZvo mu
zyczne Janusz Przybyl<:ki (wsp6lpr. Zbigniew Bruna). reż. Florian Skul-
ski, scen. Piotr Wajcht. przyg. chóru Janusz Łapot. · :: 

15 W Teatrze Muzycznym w Gdyni inauguracja cyklu „Koncertów w po
łudnie". Orkiestra teatru pod dyrekcją Wiesława Suchoplesa przedsta
wiła program złożony z ari'i ze znanych operetek i musicali. Wystąpili 
soliści: Maria Trzcińska, Grażyna Drejska-Wiśnicwska, Maciej Dunal, 
Zdzisław Tygielski, Andrzej Popiel. 

17 W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Woj-
ciecha Michniewskiego. Po raz pierwszy w Gda1i.sku wykonano I Sym

fonię K. Pendereckiego. Ponadto w programie Ikar G. Pstrokońskiej

-Nawratil oraz Koncerstiick na fortepian i orkiestrę J. Cilenskiej (pia-
nistka - Gerlinde Otto z NRD). ' 1. - - -

18 W Toruniu wystąpił Gdański Zespól Muzyki Da\vnej „Cappella Geda
nensis". 

19 Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Wojciecha Michnie\v
skiego wystąpiła na XI Music Biennale w Berlinie (NRD). W programie 
I Symfonia K. PendereckiegQ; Orawa W. Kilara, Stella Maris Z. Pniew
skiego, Kantata K. Olczaka. Orkiestra otrzymała nagrodę krytyki za 
interpretację. 

22 W siedzibie SPAM koncert utworów F. Chopina z okazji 177 rocznicy 
urodzin F. Cho'.)ina w wykonaniu Barbary Stefaniuk-Nowickiej. Wier
sze recytowali Wanda Neumann i Wiesław Nowicki. 
W Pałacu Opatów koncert w wykonaniu wychowanków Akademii Mu
zycznej w Byd;;oszczy. Wystąpili Maria Borowska-Gasik (mezzosopran), 
Piotr Kurzawa (kontrabas), p,rzy fortepianie Maria Sidor. W programie 
pieśni P. Czajkowskiego, S. Moniuszki, A. Dworzaka i kompozycje na 
kontrabas G. Ecclesa, G. Eot-tesiniego i S. Kusewickic-go. ,n 

25 W Domu Społecznym „Zaspa'' koncert Orkiestry Kameralnej Wojcie
cha Rajskiego. W programie Divertimento D-dur KV 136 W.A. Mozarta, 
Serenada P. Czajkowskiego i Ill Symfonia G. Rossiniego. 

26 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert w wykonaniu Alicji Legieć
-Matosiuk (sopran) i Barbary Stefaniuk-Nowickiej (fortepian).~ 

27 Wyjazd Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego na sześciotygodnio-



we tournee do USA (33 koncerty). Przed wyjazdem wystGp w Berlinie 
Zach. 

27 ---~8 ~ W POiFn ko:1ccrty Orkiestry Filharmonii BaltyckieJ pod dyrekcją Ra
fała Jacka Delekta. Koncert e-moH F. Chopina wykonał Kemal Gekić 
(Jugosławia). W programie Uwertura ,,Bajka" S. Moniuszki, V Symfo
nia P. Czajkowskiego. 

MARZEC 
1 W Ratuszu StaromieJskim koncert z udziałem Mirosławy Pawlak 

(skrzypce), Haliny Haras (fortepian), Jerzego Wujtewioza (wiolonczela). 
W programie Trio d-molL nr 1 opus 32 A. Ariell.skieg.o, Trio g-molL opus 
15 B. Smetany. Prowadzenie koncertu Jerzy Partyka. 

3 W Ratuszu Staromiejskim występ Oktetu DGtego Filharmonii Bałtyc

kiej w składzie: J. Raatz (obój), A. GiLnianowicz (obój). M. Gołt;

biewski i B. Ocieszak (klarnety), L. Chodzińska i B. Muchowiecka (wal
tornie), B. Dorosz-Buczkowska i M. Stracewski (fagoty). W programie 
utwory J. Haydna. \V.A. Mozarta, L. van Bcethove,:i.a. 
Na zapleczu ·sceny głównej w Teatrze Muzycznym wybuchł pożar. Stra
ty wynosiły ok. 2,5 mln zł. Zniszczeniu uległa część dekorach do suek
taklu Książ<: Punko. 

5 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert w wykonaniu artystów 
z Finlandii. Wystąpili Tuomas Hoikkala (saksofon) i Matti Asikainen 
(fortepian). 

6-7 W POiFB Koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyck,iej ~o:l dyrekcją 

Klama Bernbachera z Bremy (RFN). Program: R. Schumann Uwertura 
,,Manfred" i Koncert skrzypcowy d-moU, L. van Beethoven VIII Symfo

nia F-dur. Koncertmistrz Franz J. Kupczyk z Bremy. 
7 W POiFB koncert Orkiestry Akademii Muzycznej pod dyrekcją Zyg

munta Rycherta. Solista Jan· Kulesza. W programie suita z West Sid~ 
Story L. Bernsteina, koncert fortepianowy G. Gershwina i walce J. 
Straussa. 
W Państ,vO\vym Domu Rencisty w Oliwie koncert Kola Seniorów 
SPAM. Arie i melodie -opcretkrnve wykonali: Barbara Stefaniuk-Nowic
ka (fortepkm), Elżbieta nosi11ska (akordc.on), Jan Kowalczyk (gitara), 
Tadeusz Cimaszcwski (śpiew). 

8 W Klubie SPAM w Gdańsku koncert w wykonaniu absolwentów Aka
demii Muzycmej Andrzeja Kilianka (róg) i Waldemara Martynela (for
tepian). Prowadzenie Tadeusz Kłoś. 

10 W natuszu Głównego Miasta w G:lańsku występ Gdańskiego Zespołu 

Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis". W programie utwory S.S. Sza
rzyńskiego, G.Ph. Telema:1na, D. Buxtehudego, J.J. du Graina. 
Inauguracja cyklu spoitkań z muzyką poważną w Domu Kultury Kole
jarza w Tczewie z udziałem artystów z Akademii Muzycznej w Gdań
sku. 

12 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert z udziałem Alicji Perszew
skiej (mezzosopran), Jacka Banasikowskiego (baryton) i Iwony Jagły 

(fortepian). 

13-14 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją 

Bogdana OlG:lzkiego. Program: P. Czajkowski Koncert skrzypcowy D-dur 
(solista Krzy.szof Jakowicz), R. Twardowski Suita w dawnym styLu 
i Mała liturgia prawosłanma (w.spólwykonawca „Schola Cantorum Ge
danensis"). 
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14 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta występ Zespołu Muzyki Daw
nej „Cappella Gedanensis". Solista Piotr Kusiewicz. 

15 W siedzib~e SPAM w Gdańsku koncert z udziałem kandydatów m ogól
polskie ,przesłuchanie skrzypców i altowiolistów: EEbiety Martynel, 
Agaty Józefowicz, Katarzyny God. Akompaniament Krystyna ' Stojek 
i Danuta Rogmvicz. 
W Pałacu Op2.tów koncert z udziałem Renaty Hawryluk (śpiew), Kry
styny Pyszkowskiej (fortepian), Piotra Sutta (instrumenty peiykmyjne). 

17 W Białej S::ili Ratusza Głóv;nego Miasta występ Gdańskiego Zespołu 

1-Iuzyki Dziwnej „Cappella Gedanensis" pod dyrekcją Aliny Kowalskiej
-Pińczak. Wyksnano utweiry S.S. Szarzyńskiego, J.K. Pepuscha, G.Ph. Te
lemanna, D. Bn:s-:tohudego, J.J. du Gra:na. Partie solowe śpiewał Piotr 
Kusiewicz. Prn·,vadzenie koncertu Andrzej Januszajtis. 

17-19 W POiFB występy gościnne Polskirgo Teatru Tar1ca - Baletu Poznań
skiego Conrada Drzewieckiego. W programie Legenda do muzyki H. 
Wieniawskiego, Wodnica do muzyki E. Kn·c2pika, Dziwożony do muzyki 
P. Perkowskiego, J,ep na n~uchy do muzyki Z. K01!1iccznego. Choreogr. 
i scen. Conra:1 Drzewiecki. Ponadto: Wir do muzyki zespołu „Pink 
Floyd" - choreogr. Mirosław Różalski, scen. Ireneusz Domagała. 

18 W Ratuszu Staromiejskim koncert muzyki W.A. Mozarta d A. Dworzaka 
w wykonariiu Kwartetu \Vilanowskie-go. Z zespołem wystąpili Georg 
Hartnagcl (kontrabas) i Maciej Paderewski (fortepian), prezentując 

kwintet Pstra.a F. Schuberta. 

19 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital wokalny Tcre.sy Przeradz
kiej. 

20-21 W POiFB krmcerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Geor
ga Ifartnagla (RFN) z udziałem Kwartetu Wilanowskiego. Program: 
Koncert na kwartet smyczkowy i orkiestrę L. Sp,ohra oraz Symfonia 
B-dur KV 319 W.A. Mozm:·ta i llI Symfonia D-dur F. Schuberta. 

21 Na Scenie Kameralnej Teatru Muzycz:1ego premiera pt. Wieczór z Offen
bachem (jednoa:k,tówki Dwaj żebracy oraz Pan Choufleuri dziś przyjmu
je). Libretto M. de Saint-Remy i L. Halvey. Przekł. K. Chudowolska. 
Reż. Krystyna Sznerr-Mierzejewska, kier. muz. Wiesław Suchoples, sce.1. 
Piotr Wajcht, ch:1<reogr. Kazimierz Wrzosek. 

24 W Ratuszu Staromiejskim występ laureatki międzynarodowych kon
kursów skrzypcowych ra:lzieckicj skrzypaczki Mariny Jaszwili. Przy 
fortepianie Andrzej Tatarski. Program: R. Schumann r Sonata a-mol1, 
S. Prokofierv.r II Sonata D-dur, !',lity i 3 kaprysy Paganiniego K. Szy
manowskiego. 

25 W ko.ściele NSPJ we Wrzeszczu występ zes9ołu „Cappella Gedanensis". 
26 W Ratuszu Głównego Miasta odbyła się uroczystość wręczenia Nagród 

Teatralnych Woje,wody Gdań:skiego. Otrzymali je m.in.: Józef Korze
niowski za rolG Alfreda Doolittle w My Fair Lady w Teatrze Muzycz
nym, Jadwiga Pożakowska za !f-Cenografię do spektaklu Opery Bałtyckiej 
Kominiarczyk. Nagrodę otrzymała także Opera Baltyaka za !twórczą 

adaptację pobkicj klasyki literackiej - wystawienie baletu Jurand. 
Nie przyznano na6ród za najlepszy spektakl roku. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert kameralny w wykonaniu 
ucmiów ·Państwmvej Szkoły Muzycznej Stopnia Podstawowego i Liceal
nego w Gdańsku. 

27-28 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją 

Aleksandra Wladigerowa (Bułgaria). Program: F. Liszt Koncert Es-dur 
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- 1Solista Piotr Pale·cmy {fortepian), P. Władigcrow Rapsodia ,,Vardar", 
M. Musorgski - M. Ravel Obrazki z wystawy. 

29 W Pałacu Opatów w Oliwie koncert w wykonaniu Kwartetu Smycz
kowego im. K. Szymanowskiego. W programie utwory K. Szymanow
skiego i W. Lutoslawsikiego. 
W Akademii Muzycznej uroczystość v.1rGczenia nagród i zako11czenic 
V ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie uczelni mu
zycznych. Także uroczyste otwarcie Ogólnopolskiego Konkursu Gry na 
Instrumentach Dętych Mieszanych. Kwartet Dęty Filharmonii Bałtyc

kiej wykonał utwory m.in. G.F. Haendla, Z. Pniewskiego, T. Kassaka. 
31 W POiFB występ francuskiego duetu baletowego Compagnie Domini

que Petit. Anne Carrie i Dominique Petit zaprezentowali trzy balety 
L'Entrevue, Pierre Robert, Jade. 

KWIECIEŃ 

1 W Sali Kameralnej Akademii Muzycznej recital Henryka Kalió.skiego. 
W iprogramie utwory F. Straus.;a, R. Schumanna, M. Ravela. 

2 W Sali Koncertowej PSM recital fortepianowy JerzegÓ Godzisze\v
skiego. 
W KM.PiK w Gdyni recital wokalny Andrzeja Szwarckopfa z okazji 
25-lecia pracy artystycznej. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy w wykonaniu 
Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz i jej uczennicy Krystyny Tuckiej. 
W Akademii Muzycznej wręczono nngrody laureatom Ogólnopobkiego 
Konkursu Gry na Instn.1mentach Dętych Mieszanych. Jury poJ prze
wod!1ictwcm Andrzeja Pietrasa przyznało nastGpujące nagrody waltor
nistom: I - Paweł Szczepański z AM w Warszawie, II - Wojciech 
Bryliński z AM w Katowicach, III - Aleksander Czongow z Wyższego 
Muzycznego Insty,tutut w Płowdiw (Bułgaria). Trzy ,równorzędne wy
różnienia ot,rzymali: Zbig,n,i,cw Kalici1iski i lVIiro,sła:w Merchel z AM rw 
Gdaó.sku oraz And'reas Langorsch z Hochschule fi.ir Musik z Weimaru 
(NRD). Za najlepszych pianist0w akompnniatorów uznano Antonim: 
Matysek-Tyńską z Katowic i Bożenę Szull-Talar z •Gda1iska. Nagrodę 
,,Dziennika Bałtyckiego'' otrzymał Aleksander Czongow. 

3-4 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją To
masza Lidy. Wystąpił Kwartet Dęty Filharmonii Bałtyckiej (J." Szar.io
wiak, I. Wiśniewski, M. Kocik, T. Ko.ssak) oraz laureat I nagrody Kon
kursu G.ry na Instrumentach DQtyrh - Paweł Szczepailski. W progra
mie: Z. Pnicw,ski Suita na lc1wrtct dęty i orkiestrę, J. Haydn Koncert 
nr 1 D-1.fo.r na róg i orkiestrę, L. van Beethoven n Sym,fonia D-clur. 

7 \V Hatmzu Staromiejskim wystqp wiolonczeli.3ty radzieckiego Ivana 
Moalghctticgo z towanyszcnicm Orkie.stry Barokowej „Concerto Av~n
n:i". W iprogramie muzyka A. Vivaldiego, L. Boccheriniego, G.Ph. Te
lemanna, G.ł'. Haendla. 
W Ifatu-sz.11 GlównPgo Miasta wys,tęp Gdańsktego Zespołu Muzyki Daw
nej „Cappella Gedanensis" i recital J2<lwigi Tiatc1jczyk (.sopran).r W pro
gram:e utwory n. Purcella, G.Ph. Telc.manna, J.S. Bacha. 

9 W Towarzystwie Przy jac:61 Sopotu koncert kameralny w wy,ko:ianiu 
Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian), Marka Schillera {klarnet), Krzyszto
fa Sperskiego (wiolonczela). 

9-10 Podczas III Elbląskiej Wio.my Teatralnej Teatr Muzyczny z Gdyni 
przedstawił spe:ctakl Brel rw reż. Urszuli MoTdzewskiej-Bi,sty. 

10--11 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej po::i dyrekcją Sta-
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!ana Marczyka. Solista . Tadeusz Żmudziński (fortepian). Program: K. 
Szymanowski Etiuda b-moU, IV Symfonia „Konccrtujqca'',' A. Dworzak 
IX Symfonia e-moU „Z nowego świata". 

11 W Sali Kameralnej Akademii Muzycznej odbyła .się sesJa ,popularnona-
ukowa zorganizowana :przez Stowarzyszenie „Wisła-Odra" z• okazji 
80-lecia śmierci Ignacego Danielewskieg,o,· twórcy pieśni Wisło moja, 
W islo stara. _.., 

15 Po sześciotygodniowym tournće w USA powróciła Orkiestra Kameralna 
Wojciecha Rajskiego. Orkies,tra wystąpiła z 33 koncertami w 111ajwięk

szych miastach i salach uniwersyteckich USA. Solistą był Aleksander 
Peskanow, wirtuoz amerykański rosyjskiego pochodzenia. 

~1 W Ratuszu Staromiejskim występ „T!!'io Gdaiiskicgo". Program: M. Mu
sorgski Obrazki z wystawy, J. Brahms Trio a-moll, I.F. Dobrzyński 

Rondo e-rnolL na klarnet, wiolonczelę i fortepian. 

23 W Auli Politechniki Gdafrskiej koncert utworów Iannisa Xenakisa. 
Wykonawcy: Warszawska Grupa Perkusyjna, Studio Perkusyjne Mło

dych, ,,Schola Cantorum Ge<lanensis" pod dyrekcją Jana Łukaszew-

skiego. ' 

W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital wokalny Krystyny Ingersle
ben-Borowskiej (sopran) i Barbary Stefaniuk-Nowickiej (fortepian). 

24 W POiFB dwa koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją 
Kar.ola Teutscha. Wystąpili: laurea,t:k.1 Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowt?go im. H. \Vieniawskiego w Poznaniu Dorota Siuda w Kon
cercie D-dur W.A. Mozarta oraz I oboista orkiestry filharmonicznej Jó
zef Raatz w Koncercie G-clur J. Haydna. Ponadto w prog:ramie Symfo
nia nr 88 J. Haydna. 

25 W Operze Bałtyckiej premiera baletu Cozmeiia. Muz. L. Delibes. 

26 

28 

30 

Libretto Ch. Nuitlera i A. Sa.iint-Lcona wg E.T.A. Hoffmanna. Choreo,gr. 
Vytautas Braz<lylis z Wilna, scen. Władysław Wigura. Kier. muz. Jerzy 
:Michalak. Wystąpili: Mirosław Żukowski, Izabella Zub, Małgorzata !sa
dowska, Jan Jakubowski. 

W Pałacu Opatów koncert pieśni i arii G. Rossiniego, G. Donizettiego 
i G. Verdiego. \Vystąpili: Renab Hawryluk {sopran), Marian Szkwa
rowski {tenor), Andrzej Tymczuk (bas) i Emilia Grażyńska (fortepian). 
W Sali Kameralnej Akademii Muzycznej koncert utworów gdaiiskich 
kompozytorów: Władysława Walentynowicza, Konrada Pałubickiego, 

Henryka Jablof1skiego i Mari.1na Gordziejuka. Wykonawcy: Pio,tr Ku
siewicz (śpiew), Jadwiga Zieniewicz (fortepian), Andrzej Łęgowski (flot), 
Mariola Salaber (harfa), Ma,riusz Golc~biowski (klarnet), Piotr Kutner 
(wiolonczela), Andrzej Artykiowicz (fo!tepian), Krystyna Jurecka (skrzyp-
ce), Jadwiga Lewczuk (f ortopian). 
W To\.varzystwie Przyjaciół Sopotu recital w wykonaniu Ireny Albrecht 
(altówka) i Andrzeja Nanowskicgo (fortepian). 

~O IY-:
-1 Y 

W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcj4 
Bohdana Jarmołowicza. W programie m.in.: P. Czajkowski Kaprys 
włoski, M. de Falla Trójgraniasty kapelusz. Solista Jerzy Karwo\vski 

MAJ 
1-3 
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z Poznania (saksofon sopranowy). 

We Włoszech wystąpił Kwartet DQty Filharmonii Bałtyckiej. 

Na scenic Teatru ,,Wybrzeże'' występy gościnne Teatru Muzycznego z 
Lublina z operetk,1 Madame Dubarry C. Millookera. 



2-5 Na scenie POiFB wystąpił Leningradzki Te.atr Baletu W3półczcsne~o 

Borysa Ejfmana. 
3 Na Scenie Kameralnej Teatru Muzycznego premiera pt.' Mordu.jemy 

Vivaldiego D. Mercera. Przekł. Małgorzata ' Semil. Reż. Andrzej Pie

czyński, przyg. muz. Wiesław Suchople3, ·:ocen. Ewa Chudziak-Baranow
ska. Wystqipili: Andrzej Pieczyr'1ski, Maria Trzcińska, Bea,ta Janisz-An

draszewicz, Krzys:zitof Stasierowski. 

5 W Bazylice Mariackiej kon(;c;-ft orgar.~wy w wykonaniu Joachima Gru
bicha. W programie utwory D. Buxtehudego, J.S. Bacha, P. Hindemitha, 

F. Liszta. 
W Ratuszu Głównego Miasta występ Gdańsk_ego Zespołu Muzyki Daw

.~j „Cappella Gedanensi:s". W programie utwory G. Gabrieliego, - K. 
Wernera, G.Ph. Telemanna, G.G. Gorczyckiego, S.S. Szarzyńskiego, J.S. 

Bacha. 

6 Pianistka Ewa Pobłocka wystąpiła w Hamburgu z Orkiestrą Kameralną 
Dall'Arco pod dyrekcją Jacka Martina IIaendlera. 

4-5 W ramach imprez towarzyszących Kaliskim Spotkaniom Teatralnym 

wystąpił ze3pół Teatru Muzycznego z widowiskiem JJrei (przekl. i układ 

tekstów W. Młynarski) w reż. Urszuli l\'Iordzewskiej-Bisty. • 

7 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Henryka Keszkowskiego 

(skrzypce) i Włodzimierza Wie.sztordta (fortepian). 
8-9 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Je

rzego Kallcwicza. Program: T. Szeligowski Epitafium na śmierć Karola 

Szymanowskiego, R Strauss Symfonia d-rrwH, W.A. Mozart Koncert 

skrzypcowy A-dur KV 219. Solistka Krystyna Jurecka. 

10 W Pałacu Opatów recital rep.rezentantki Polski na Międzynarodowy 

Konku:rs Muzyczny w Genewie Ewy Sulimowicz (fagot) z towarzysze

niem Krystyny Pyszkowskiej (fortepian). 
11 Na „Politechnicznym wieczorze muzycznym" wystąpił Chór Kacneralny 

„Schola Cantorum Gedanensis'' pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego na 
koncercie poświęconym Karolowi Szymanowskiemu. Oprócz. · 6 pieśni 

kurpiowskich wykonano utwory kompozytorów francuskich G. Debus
sy'ego, M. Ravela, F. Poulenca, M. Milhauda. 

12 W Klubie „Pinezka" koncert kwartetu git,fr klasycznych „Fandango". 

W ,programie muzyka latynoameryka11ska i hiszpaó.ska. 
13 W Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej ·prelekcja Elżbiety Sz.e

lagowskiej Claude Debussy życie i tu;órczość ilustrowana muzyką w 

wykonaniu Anny Pijet (flet). 
11 W Towa.rzystwie Przyjaciół Sopotu recital wokalny .Jolanty Ostrow

skiej z tówarzyszenicrn Bogdana Kuhkow.skicgo (fortepian). 
L"i W filii nr 9 MBP w Gdyni spotkanie z Krystyn,\ Drywą, aktorką Tea

tru Muzycznego w Gdyni. 
n-16 W kościele św. Mikołaja oraz w Kartuzach występ Orkiestry Filhar

monii Bałtyckiej po.::i dyrekcjq Jana Szyrockicgo, Chóru ,.Collegium 
Majorum'' ze Szczecina i soli.stów: Delfiny Ambroziak (sopran), Jerzego 
Knetiga (tenor), Józefa Fraksteina (bas). Wykonano oratorium .J. 

Haydna Stworzenie śu;iata. 

17 W siedzibie SPAM recital wokalny Krystyny Ingerslcben (sopTan) z to
war:zyszeniem Barbary Stefaniuk-Nowickiej (fortepian). W programie 

utwory m.in. S. Moniuszki, F. Chopina, K. Szymanowskiego. 
\V Pałacu Opn-tów wy.;tQp Orkiestry Kameralnej z Krakowa pod dy

rekcją Bogusława Dawida. Program: W.A. !\Tozart Divertimento D-dur 



i Koncert fortepianowy A-dur (3-olista Waldemar Malicki), P. Czajkowski 
Serenada na smyczki. 

17-20 III Gdań.skie Spotkania Gitarzystów. W Teatrze ,.Wybrzeże" koncert 
inauguracyjny Gitara i jazz, w którym wystąpili m.in. grupa „For Sale", 
zespół Jarosława śmietany i kwartet Strobel, Wolifrski, Biskups.t("i, Bog
danowicz. W Akademii Muzycznej czynne były ogólnodostępne poradnie 
dydaktyczne. W recitalach w Ratuszu Staroimiej,skim wystąpili m.i:n. Jor
ge Cardoso z Argentyny, Nicola Hall z Wlk. Brytanii, Luis Zumbado 
z Kostaryki, Grant Gustafson z RFN, orkiestra , .. Jeunesses Musicales'' 
pod dyrekcją Grzegorza Sutta. 

18 W Teatrze Muzycznym spektakl dyplomowy III roku Studia Aktor
skiego Piosenki Pana Leona v,rg Kramu z piosenkami L. Schillera. Reż. 
Urszula Mordzewska-Bi-sta, choreogr. Danuta Dunin Wąsowicz, przyg. 
\\'Ok. Joanna Ingersleben, scen. Łucja Sobczak. Studenci III roku Stu
dia przedstawili spektakl A. Czechowa Trzy siostry w reż. studenta Stu
dia Andrzeja I-Hibnera z RF'N. SpektJ.kl za.stal wyróżniony przez komi
sję kwalifikacyjną Europejs·kich Spotka11. Studentów Sz1kól Teatralnych 
,,Diskurs 87" w Gicssen (RFN) zaproszeniem do udziału w fesfr.valu. 

19 Z okazji Dni Vlarny w Gdańsku artyści bułgarscy wystąpili w POiFB 
w spektakl,u „Rigoletto" G. Verdiego: Arscni Arsow (tenor), Denka 
Wklowa (sopran), Iwan Filiew (dyrygent). 
W Pałacu Opatów w Oliwie występ War::;zaws.kiego Kwintetu Dętego. 

W kościele św. Mikołaja wystc;p Gdaó..:;kiego Zespołu Muzyk i Dawnej 
,,Cappella Gedanensis". 
W Ratuszu Staromiejskim koncert muzyki gitarowej. Wykonawcy: Jerzy 
Ż;_ik (lutnia), Grant Gustafson z RFN (gitara), Bcthy Ostcroth z RFN 
(viola), Hans Wilhelm Kaufman z RFN (gitara). W programie utwory 
J.S. Bacha. S.L. Weissa, A. Diabellego, W. Matiegka, S. Sora. 

20 W Ratuszu Staromiejskim koncert muzyki gi.tarowej w wykonaniu 
Viloctty Soleckiej, Krzysztofa Celióskiego i Jorge Cardoso (Argentyna). 
W programie utwory J.S. Bacha. S.L. Wei.ssa i A~ Diabelle-go. 

21 W Teatrze Muz.ycznym występ Praskiego Baletu Kameralnego. Pro
gram: Hozjaśniona noc muz. A. Schocnberg, libretto i choreogr. Pavel 
Smok; Zarty muz. W.A. Mozart, libretto Pavel Smok i Vladimir Vasut, 
choreogr. Pavel Smv,k; Walczyki, muz. A. Dworzak. choreogr_ Ka-terina 
Frankowa. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital łódr.kiego artysty Jerzego 
Żaka (lutnia). 
W Gdyńskim Klubie Mor.:;kim v._rystGp Kwintetu Instrumentalnego z 
Warny i solistów Opery Warneńskiej. 

U W Ratuszu Staromiejsldrn koncert "I. udziałem Anny Prabuckiej-Firlej 
(sz..pinct), Krzysztofa Sperskicgo (wiolonczela) i Brygidy Skiby (śpiew). 

W programie ut 1wory D. Scarlattiego, /\.. Vivaldiego, pieśni i arie wło
skiego renesansu i baroku. 
W siedzibie SPAM koncert w wykonaniu Dagmary Bojgorowskiej (wio
lonczela), Rafała Reicha (klarnet), Grzegorza SJ)erskiego (fagot), Anny 
Prabuckiej-F'irlcj i Marcina Firleja (fortepian). W programie m.in. utwo
ry W.A. Mozarta i K. Kurpi1'ls.kiego. Słowo o muzyce wygłosił Tadeusz 
Kłoś. 

W kościele NSPJ we Wrzeszczu wys.tęp Gdańskiego Zespołu Muzyki 
Dawnej „Cappella Gedanensis". 

24-25 W Teatrze Muzycznym wystąpił Sadlers \Valls Royal Ballet z Wielkiej 
Brytanii. 
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25 W Teatrze „Wybrzeże" występ studentów Wydziału Wokalno-Aktor
skiego Akademii Muzycznej w (I operze G. Rossiniego Kopciuszek. Reż. 

Krzysztoif Goirdon, scen. Jacek Mocny, kier. muz. Jerzy Miiehalak. 
W sali Teatru Dramatycznego w Gdyni występ uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni: soliści, 

chór i orkiestra pod batutą Emanuela Wieczorka. 
W Gdańskim Towarzystwie Naukowym odczyt Joachima Gudela Ele
menty marynistyczne w utworach G. Ph. Telemanna. 

26 W Ratuszu Głównego Mia:sta w Gdańsku występ Gdańskiego Zespołu 

Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis". W iI)rogramie utwory Anonima, 
K. - Klabona, J. Matthesona, G.F. Haendla, A. Hakenbergera. 

29 Na IX Łódzkich Spotkaniach .Baletowych wystąpił zespół Opery Bał

tyckiej ze spektaklem Jurand A. J.osifowa. 
W Filharmonii Pomorskiej w Bydgo3zczy wystąpiła Orkiestr.a Kameral
na Wojciecha Rajskiego pod :kierownictwem Laurenta Petitgirarola 
(Francja). Soliści: Augustin Dwnay (skrzypce) i Marie Atger (sopran) 
z Francji. W programie utwory dyrygenta. 

30 W Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki wręczono nagrody ady
styc.znej za 1986 rok. Otrzymali je m.,Ln. Eugeniusz Głowski za osiągnię
cia kompozytorskie i pedagogiczne, Wojciech Rajski .., jako zal,ożyciel i 
dyrygent Orkiestry Kameralnej. 
W Ratuszu Staromiejskim z okazji 30-lecia GTPS koncert Gdańskiego 
Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis". W programie utwory 

. K. Klabona, Anonima, M. Gomółki, J. Matthesona, Ph. Ros.setera, H. 
Neusiedlera, H. Purcella, A. Hakenbergera, L. Balleta, A. Brangla. 

, CZERWIEC 

2 W Ratuszu Głównego Miasta występ Gdańskiego Zespołu Muzyki Daw
nej „Cappella Gedanensis" i recital Barbary Plichty {fagot). W ,progra
mie utwory M. Gremboszewskiego, A. Vivaldiego, G.G. Gorczyckiego, 
J.J. du Graina, G.Ph. Telemanna. 

2-4 W POiFB występ Leningradzkiego Teatru Baletu Współczesnego ze 
~SiPekta:klami: Podporucznik Romanow. Muz. W. Gawrldrrl, libretto i 
choreogr. B. Ejfman, scen. B. Korotiejew, N. Worobiew; Legenda. Muz. 
T. Kogan, Hbretto i choreogr. B. Ejfman, scen. A. Chunczowa; Idiota. 
Libretto wg F. Dostojewskiego i choreogr. B. Ejfman, muz. P. Czaj
kowski (VI Symfonia), 1scenogr. O. Awerianow. 

6 W Teatll."ze Muzycm1ym premiera rock-opery Jesus Christ Superstar. 
Muz. AL. Webber. Libretto T. Rice. Przekł. W. Młynarski i P. Szyma
now:ski. Reż. Jerzy Gruza. Oprac. muz. i przyg. wokalne Stanisław Kró
likowski, choreogr. Jerzy Sidorowicz. 
Wystąpił cały zespół teatru i gościnnie zespól muzyczny „TSA". W .ro
lach głównych Mareik Piekarczyk, Maciej Dunal, Krzysztof Okoń (Chry
stus), Małgorzata Ostrowska, Katarzyna Chałacińska, Irena Pająkówna 
(Maria Magdalena), Andrzej Pieczyński {Judasz). 

IO W POiFB koncert dyplomantów Akademii Muzycznej w Gdańsku z Or
kiestrą Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Sławomira Kulbowicza. 
Wystąipili: Tamara Granat-Malicka (fortepian), Lucjan Sierpowicz (trąb
ka), Zofia Ostrowska (mezzosopran). 

12 W dniu wizyty papieża Jana Pawła II w Bazylice Mariackiej wystąpił 
Gdański Zespól Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis". W programie 
utwory F. de Rivulo, A. Hakenbergera, M.T. Freislicha, C. Btithnera, 
G.G. Gorczyc:kiego, C. Buxtehudego, C. Monteverdiego. 
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20 W Katedrze Oliwskiej Pasja wg św. Jana w wykonaniu orkiestry i chó
ru Uniwersytetu w Utrechcie {Holandia). 1 

21 W POiFB prremiera opery R. Twardowskiego Ilistorya o św. Katarzynie. 
Libretto Romuald Twardowski, wg. Dialogu na uroczystość św. Katarzy
ny Panny i Męczenniczki J.P. Cichońskiego (1694). Kier. muz.-. Janusz 
Przybylski, insc. i reż. Zbigniew Bogdański, scen. Piotr Wajcht. 

22-29 Podczas · XXIX Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu wystą
pił poiza konkursem Teatr Muzyczny z Gdyni ze spektaklem Brel. 

25 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepiano,wy Joachima Gu
dela. 
W muszli koncertowej w Gdyni program słowno-muzyczny Po polsku 
nad Bałtykiem przedstawili artyści Teatru Muzycznego. 

27 VI- III Bałtyckie Spotkania Operowe w Operze Leśnej i POiFB. Wystąpił 
-2 VII Teatr Wielki z Łodzi z rock-baletem Faust goes rock przygotowanym 

wraz z grupą „Shade" z Hanoweru oraz z operą Sen nocy letniej. 
POiFB zaprezentowała Napój miłosny G. Donizettiego ri'' l!istoryję o św. 
Katarzynie R. Twardowskiego, Teatr Muzyczny z Gdyni - przedsta
wienie Jesus Christ Superstar. 

28 W POiFB koncert - benefis Stefanii Toczyskiej. Artystka śpiewała arie 
ze znanych oper G. Rossiniego, G. Donizettiego, G. Verdiego, G. Bizeta, 
C. Saint-Saensa oraz S. Moniuszki z towarzyszeniem Orkiestry Filhar
monii Bałtyckiej pod batutą Andrzeja Straszyńskiego. 

LIPIEC 
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GJański Zespól Muzyki Dawnej ,,Cappella Gedane:nsis" wystąpił z 

inauguracyjnym koncertem Festiwalu Dominikańskiego w kościele św. 

Mikołaja. W programie utwory Anonima, F. de Rivulo, J. Wanninga, 
K. Forstera, A Hackenbergera, P. Sieferta. 
Na Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej wystąpił zespół ,,Cappella 
Gedanensis". 
W Pałacu Prymasowskim w ·warszawie w cyklu „Koncertów letnich" 
wystąpił zespól „Cappella Gedanensis". 
W muszli koncertowej w Gdyni występ artystów Teatru Muzycznego 
z programem W krainie operetki oraz sopockiej Orkiestry Promenado
wej. 

12 Na scenie Kameralnej Teatru ~ Muzycznego premiera opery Dyrektor 
teatru W.A. Mozarta. Libretto G. Stefani, przekł. J. Krulmowa. Reż. 

Grzegorz Chrapkiewicz, scen. Jadwiga Pożakowska, kier. muz. Wiesław 
Suchoples, ruch scen. Wojciech Misiuro. ' ' > 

25 • Zbigniew Sliwiński, profesor Akademii Muzycznej, został laureatem Na
grody Prezydenta Miasta Gdaó.ska. 

26 W Pałacu Opatów w koncercie z cyklu „Oliwskie wieczory kameralne" 
wystąpili: Jadwiga Lewczuk (fortepian), Andrzej Pietras (klarnet) Woj

ciech Orawiec (fagot). Program C.F.E. Bach Sonaty, L. van Beethove:1 
Trio B-dur, M. Glinka Trio patetyczne, F. Mendelsohn-Bartholdy dwa 
utwory koncertowe na klarnet, fagot, for,ttepian. Słowo o muzyce wy

głosił Wojsław Brydak. 
30 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert kameralny Gdańskiego 

Kwintetu Dętego w składzie: Adam Łazarewicz (flet), Józef Raatz 
(obój), Ma.rek Schiller (klarnet), Wojciech Orawiec (fagot). 

31 W Teatrze Muzycznym 150. przedstawienie musicalu Drugie wejście 

smoka A. Korzyńskiego w reż. Jerzego Gruzy. 
W Teatrze Muzycznym prezentacja programu ' kabaretowego Parawan, 
benefis z okazji 25-lecia pracy artystycznej Wandy Dembek. 



SIERPIEN 
Ogłoszono listę hw.1.1..,atów Nagrody Arytystycznej Młodych im. S. Wy
spiańskiego na 1987 rok. Nag.radę II stopnia w dziedzinie tańca i ba
letu otrzymał Mirosław Żukowski, solista Opery Bałtyckiej. 

7 W ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w 
Katedrze Oliwskiej rr-ecital japofokiej organistki i kompozytorki Marii 
Kodama. W programie utwór własny Pory roku w Japonii oraz F. Lisz
ta Preludium i fuga nt. B-A-C-H, C. Francka Pastorale. 

10 Na III Helskich Koncertach Organowych w kościele w Kuźnicy wystą
pił Krzysztof Ostrowski z Gdańska. W programie m.in. muzyka J .S. 
Bacha, C. Francka i D. Milhauda. 
W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital piosene.k: G. Brasensa 
Nie mówmy źle o nieobecnych w wykonaniu Andrzeja Pieczyó.skiego 
z Teatru Muzycznego w Gdyni. 

Il W Katedrze Oliw·skiej występ Walerija Rubaohy z Len~ngradu. W !Pro
mie utwory J.S. Bacha, D. Buxtehudego, A. Sallinena, D. Kokkonena, 
O. Kortekangasa. 
W KMPiK w Gdyni program wokalno-muzyczny Od operetki do mu
sicalu w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego. 

13 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fagotowy warszawskiego 
artysty Tadeusza Paciorkiewicza. Przy fortepianie - Anna Prabucka
-Firlej. 

14 W Katedrze Oliwskiej recital Leona Batora. W prog,ramie utwory J.S. 
Bacha, D. Buxtehudego, J. Kromolickiego, M. Surzyńskiego, A. Giul
manta. 

18 W Katedrze Oliwskiej występ Walerija Rubachy z Leningradu. W pro
gramie utwory D. Buxtehudego, T. Albinoniego, J.S. Bacha, M. Musorg
skiego. 

20 W Tow~rzystw ie Przyjaciół Sopotu ·koncert rw wykonaniu Małgorzaty 
Kowalskiej (altówka), Tamary Lange (śpiew), Anny Prabuckiej-Firlej 
(fortepian). 

25 W Katedrze Oliwskiej koncert w wykonaniu Ingo Hahna z RFN. W 
programie utwory T. Dubo·isa, D. Buxtehudego, J.S. Bacha, Ch.H. Rinc
ka, F. Liszta. 

27 W Towarzystwie Przy jaciól Sopotu wystąpili: Ewa Pinno (flet), Tomasz 
Łanie,wski (obój), Jadwiga Rudko-Stefaniak (wiolonczela), Wiesława Ka
mińska (fortepian). 

28 Na koncercie z cyklu „Politechnicznych wieczorów muzycznych" w aułi 
PG wystąpił chór „Giuseppe Verdi" z Ostiglii (Włochy). W programie 
m.in. utwory G. Verdiego, W.A. Mozarta, G. Rossiniego, F. Faurego. 

30 W Bazylice Mariackiej występ Gdańskiego Zespołu Muzyki Dawnej 
,,Cappella Gedaneiisis". 
W Klubie SPAM koncert z udziałem Ireny Albrecht (altów/ka i viola 
d'arnore) i Emilii Grażyńskiej (fortepian). P,rowadzenie koncertu Tadeusz 
Kłoś. W programie utwory P. Nardiniego, H. Vieuxtempsa, F. Farkasa, 
A. Vivaldiego. 

31 Wojciech Rajski otrzymał nominację na stanowisko dyrektora artY;
stycznego Filharmonii Bałtyckiej (vacat trwał cały sezon). 
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W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Ludmiły Sirowskiej (sopran) 
i Krystyny Wawryków {fortepian). 
W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją ·Bogda-
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na Olędzkiego. Wystąpił Jerzy Godz1szewski, laureat VI Konkursu Cho
pinowskiego. Program: M. Havel koncerty G-dur i D-dur na lewq rękę 
oraz K. Szym~nowski IV Symfonia „Koncertująca". Po~órzenie kon-
certu 5 IX na Festiwalu Pianisty,ki Polskiej . w Słupsku. -

1 

W KMPiK w Sopocie program Melodyjnie i wesoło zaprezentowali ar
tyści Teatru Muzycznego w Gdyni. 

7 W Domu Społecznym „Zaspa" koncert Orkiestry Kameralnej Wojciecha 
Rajskiego. Program: J.V. Stanic Symfonia ~,,Mannheimska". F-dur, W.A. 
Mozart Symfonia A-dur, B. Britten Wariacje na temat Franka Bridge'a. 

8 W Sali Białej Ratusza Głównego Miasta wystąp.ił Zespół Muzyki Daw
nej „Cappella Gedanensis". W programie muzyka m~strzów baroku 
gdańskich i europejskich. Solis.tka Ute J ahr (mez.z,osopran) rz. USA. 

10 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu ~ecital Ute Jahr z USA z towarzy
!)Zeniem Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian). 

10-11 W POiFB koncerty Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Jerzego Mak
symiuka. Program: C. Debussy Popołudnie fauna, F. Liszt Koncert for

tepianowy A-dur, S. Rachmaninow II Symfonia e-moll. Solistka Tamara 
Granat. 

11-18 Na festiwalu Wrzesień Muzyczny w Baranowie wystąpił Kwarlet Dęty 
Filharmoni,i Bałtyckiej. 

18 W Filharmonii Pomorskiej z okazji XXV Bydgoskiego Festiwalu Mu
zycznego -wystąpił chór „Schola Cantorum Gedanensis" i\Vraz z Orkie
strą Symfonicmą FB pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. W programie 
6 pieśni kurpiowskich K. SzymanoWlskiego, Stabat Mater F. Poulenca 
i kompozycje R. Twardowskiego. 

22 W POiFB występ Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Le
ningradzkiej pod dyrekcją Edwarda Sierowa. Program: M. Glinka 
Uwertura do opery Rusłan i Ludmiła, F. Mendelssohn Koncert skrzyp
cowy e-moll (,solista Siergiej Standler), S. Prokofiew V Symfonia. 

23 W Katedrze Oliwskiej z okazji Międzynarodowego Sympozjum K(l(!1ser
watorów Zabytków Sztuki Sakralnej wystąpił Gdański Zespół Muzyki 
Dawnej „Cappella Gedanensi3". 

28 W sali koncertowej Szkoły Muzycmej przy ul. Gnilnej , w Gdańsku 

koncert Telemann Kammerorchester z Blanken.burga (NRD) pod dyrek
cją Thoma Eitelfridricha. Program: J.S. Bach Koncert wiolonczelowy 

a-moll, F. Haendel Koncert grosso op. 6, nr 1, G.Ph. Telemann Koncert 

B-dur. Solistka Sylvia Virtil (skrzypce). 
29 IX- W Leningradzie występował Teatr Muzyczny z Gdyni ze spektaklami 
-10 X w reż. Jerzego Gruzy: Skrzypek na dachu D. Bocka, Drugie wejście 

smoka A. Korzyńskiego (po trzy przedstawienia). Odbyły się także trzy 
koncerty grupy „TSA" rz udziałem artystów Teatru - zaP'rezentowano 
obszerne fragmenty rock-opery Jezus Christ Superstar. 

30 W POiFB koncert Szkockiej Orkiestry Symfonicznej BBC pod dyrek
cją Jerzego Maksymiuka. W programie utwory S. Rachmaninowa Wo
kaliza, Wariacje na temat Paganiniego, Tańce symfoniczne. SoUsta Peter 

- Donohoe (fortepian). 

PAŻDZIERNIK 
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1 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert w wykonaniu studentów 
Konserwatorium Leningradzkiego. Wystąpili: Swietłana Kikcewicz (flet), 
Jewgienij Uljanow (wiolonczela), Nikołaj Aleksiejew i Jarosław Pugacz. 

(fortepian). 
2-3 W Bazylice Mariadtiej w Gdańsku i w Galerli „El" w Elblągu wyko-



nanie utworu K. Pendereckiego Polskie requiem. Wystąpili soliści: Ja
dwiga Gadulanka (sopran), Pola Lipiń,ska (alt), Paulos Raptis (tenor), 
Marek Tesarowicz (bas). Spiewal Chór Filharmonii Narodowej przy
gotowany przez Henryka Wojnarowskiego. Grała Orkiestra Filharmonii 
Bałtyckiej. Dyrygował Jerzy Katlewicz. '1 

3 W Kaplicy Królewskiej w Gdańsku występ Gdańskiego Zespołu Muzyki 
Dawnej „Cappella Gedanensis". 
Dimow (1skrzypce), Nanko Dimitrow (·sk•rzypce), Dimitr Tschlilikow (al

f W Ratuszu Staromiejskim wystąpił Kwartet Bułgarski w ,sikładzie: Dimo 
tówka), Dimitr Kozew (wiolonozela). W programie utwory J. Haydna, 
J. Brahmsa, M. Goleminowa. 

8 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu -koncert w wykonaniu studentów 
Konserwatorium Leningradzkiego. Wystąpili: Halina Piekut (:sopran), 
Michał Rusnak (tenor), Tati3na Kuzmienko (bałałajka), Walentin Za
rwierucza (bajan), Jarosła,w Pugacz (fortepian) li Ni:kiołaj Aleksiejew (for
tepian). 

8-9 W POiFB Jubileuszowe Koncerty Symfoniczne absolwentów Gdańskiej 
Akademii Muzycznej z okazji jej 1 40-lecia. Wystąpili soliści: Ewa Po
błocka (F. Chopin Koncert fortepianowy f-moH), Konstanty Andrzej 
Kulka (P. Czajkowski Koncert skrzypcowy D-dllr), Florian ~ Skulski 
(pieśni z oper S. Moniuszki i R. Leoncavalla). Dyrygował Zbigniew 
Bruna. 

9-11 Na scenie Teatru Muzycznego występ Polskiego Teatru Tańca Conrada 
Drzewieckiego z tryptykiem Ballada, Pokoje i Wir. 

H W POiFB m·oczy,ste przedstawienie Nabucca G. Verdiego - benefis 
Wojciecha Szmaja, koncertmistr:za orkiestry Opery Bałtyckiej z okazji 
40-lecia pracy artystycznej. 

12 Z okazji Dni Leningradu w GdańSJku w Operze Bałtyckiej w balecie 
Giselle A. Adama wy.stąipili soliści radzieccy: Regina Kiesanova, Irina 
Kuzrniechowa i Jurij Petuchow. . 

13 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta uroczysty koncert Zespołu 

.,, Muzyki Dawnej ,,Cappella Gedanensis" pod dyrekcją Aliny Kowalskiej
-Pińczak z okazji 5-lecia działalności artystycznej zespołu. W progra
mie utwory J.J. du Graina, G.Ph. Telemanna, A. HackenbeTgera, G.G. 
Gorczyckiego, S.S. Sz.anyńskiego i C. - Biitnera. Soliści: A1eks.and["a Ku
charska-Szefler i Piotr Kusiewicz. 

15 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu spotkanie z nestorem gdańskich 
kompozytorów Władysławem Walentynowiczem 1z okazji 85-lecia urodz,in. 
W koncercie poświęconym jego twórczości wystąpili: Krystyna Ingersle
ben-Borowska (sopran), Anna P,rabucka--Firlej (fortepian), Jadwiga Zie
niewicz (fortepian), Piotr Kusiewicz (tenor), Krzysztof Spel"Ski (wiolon
czela), Grzegorz Sperski (:fagot). 

15-18 W Akademii Muzycznej odbyła się VII Międzynarodowa Sesja Naukawa 
Muzyka fortepianowa z udziałem teoretyków, muzykologów i pianistów 
z NRD, Czechosłowacji, ZSRR, USA i Polski. Sesji towarzyszyły dwa 
koncerty - 15 IX utwory fortepianowe J.S. Bacha, F. Chopina .i F. 
Woźniaka wykonali: G. Fiedoruk-Sienkiewicz, K. Popowa-Zydroń i F. 
Woźniak; 16 X utwory A. Tansmana i S. Laksa wykonali: A. Artykie
wicz (fortepian), H. Keszkowski (skrzypce), W. Wiesztordt (fortepian), 
A. Armanawska (śpiew), E. Hodinarova (fortepian), P. Kusiewicz 
(śpiew), J. Zieniewicz (fortepian). 
W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Je
rzego Maksymiuka. Program: D. Szostakowicz Uwertura uroczysta, A. 
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Głazunow Koncert skrzypcowy a-moll, op. 82 (solista - Andrzej Koras
kow), I. Strawiński Symfonia w trzech częściach, P. Czajkowski Uwer
tura „Rok 1812". 

18 W „Oliwskim wieczorze kameralnym" w Pałacu Opatów występ po-
• znańskiego męskiego zespołu wokalnego „Affabre Concinui". Zaprezen

towano m.in. utwory Wacława z Szamotuł, Mikołaja z Krakowa, O. di 
Lasso, J. Dowlanda. Słowo o muzyce - Barbara Żurowska~Sutt. 
Z okazji inauguracji Dni Leningradu w Gdańsku w Ratuszu Głównego 
Miasta wystąpił Gdański Zespól Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis". 

18-20 Z okazji Dni Leningradu w Gdańsku w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
występy Teatru Komedii Muzycznej z Leningradu ze spektaklami Zgo
da na zabójstwo ,do muzyki zespołu „Beatles", libretto wg powieści 

R. Szekli. 1 

20 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasfa wystąpił leningradzki zespół 

muzyki dawnej „Ars Consoni" prowadzony przez Władimira Fiedotowa. 
Wykonano utwory A. Vivaldiego, G. Tartiniego, D. Scarlattiego,

0 
G.F. 

Haendla i F. Couperina. Artyści radzieccy wystąpili także ' z koncertami 
w Elblągu, Wejherowie, Starogardzie Gd. i Kartuzach. 

21 W Teatrze Muzycznym Teatr Komedii Muzycznej z Leningradu przed-
I stawił Husarską miłość. Libretto wg E. Hiazamowa i T. Kalieniny, muz. 

A. Pietrow. Insc. W. Worobjew, reż. M. Tugowikowa, scen. I. Wieder
nikowa. 
W auli Politechniki Gdańskiej recital Jewgienija Buszkowa, skrzypka 
radzieckiego, laureata I nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzyp
cowego 1im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w 1986 roku. W programie 
Sonaty R. Schumanna .i K. Szymanowskiego, Poemat E. Chaussona 
oraz lntrod1lkcja C. Saint-Saensa. Akompaniament Andrzej Tatarski. 

22-24 W Akademii Muzycznej odbyły się I Gdańskie Spotkania Młodych 

Kompozytorów. 22 IX spotkanie z Witoldem Lutosławskim oraz kon
certy - w sali k;ncert~wej Szkół Muzycznych przy ul. Gnilnej i w Ra
tuszu Staromiejskim. Tamże spotkania dyskusyjne na temat Współczesna 
forma symfoniczna. Na 4 koncertach wykonano utwory 19 kompozy
torów (w tym 3 z Gdańska), m.in.: Wojciecha Nowaka (Warszawa), Ali
cji Gronau (Warszawa), Piotra Grelli (Katowice), Zbigniewa Zuchowi
cza (Gdańsk), F.ryderyka Stankiewicza (Gdańsk). Koncerty odbywały 

się w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej, Sali Koncert()wej Szkól 
Muzycznych, Ratuszu Staromiejskim i POiFB. Utwory wykonywała 

Słupska Orkiestra Kameralna pod dyr. Zdzisława Siadlaka i 30 muzy
ków z Gdańska. 
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22 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fagocisty Wojciecha Orawca 
i pianistki Jadwigi Lewczuk. 

23 W POiFB koncert finałowy I Gdańskich Spotkań Młodych Kompozy
torów. Orkiestrę Filharmonii Bałtyckiej prowadził Wojciech Michniew
ski. Wykonano utwory A. Dziadka Sinfonietta, K. Olczaka Sinfonietta 
concertante per µercussione e orchestra oraz III Symfonię W. Luto
sławskiego. 

26, 28 W sali Liceum Muzycznego przy ul. Gnilnej w Gdańsku i w Hotelu 
,,Grand" w Sopocie koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskie
go pod dyrekcją Włodzimierza Szymańskiego po powroeie z tournee po 
Danii i RFN. Program: A. Corelli Concerto grosso D-dur, op. 6, nr 1, 
W.A. Mozart Koncert fortepianowy A-dur KV 488 (solista Wojciech 



Szewczyk) oraz Symfonia c-dm KV 200. Powtórzenie koncertu w El

blągu. 

27 W Kaplicy Królewskiej w Gdańsku wystąpił Gdański Zespól Muzyki 

Dawnej „Cappella Gedanensis". 

29 „ W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert w wykonaniu Piotra Stefa

niaka (kontrabas) i Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian). 

LISTOPAD 

3 

6 

7-14 

10 

12 

13-14 

15 

16 

Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego przebywała na tournee w 

RFN (11 koncertów). Jako solista występował Justus Franz z RFN. 

W sali kameralnej Akademii Muzycznej koncert związany z obchodami 

40-lecia uczelni. Wystąpili Anna Prabucka-Firlej, Marek Schiller i Krzy

swf Sperski. 
W KMPiK w Sopocie koncert z cyklu „Prezentujemy młodych muzy

ków" w wykonaniu Anny Sawickiej i Jadwigi Lewczuk · 

W Galerii 85 na Długim P.obrzeżu na otwarciu wystawy malarstwa Je

rzego Zabłockiego Andrzej Artykiewicz (fortepian) zaprezentował pra

wykonanie utworu Konrada Pałubickiego pt. Galeria 85. 

W Teatrze Wielkim w Warszawie w części artystycznej centralnej aka

demii z okazji 70. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paździer

nikowej wystą,pil m.in. zespól Opery Bałtyckiej, prezentując fragmenty 

z baletu Spartakus A. Chaczaturiana. 
W KMPiK w Sopocie inauguracja Jes.iennych Spotkań przy Samowarze 

z okazji 70. rocznicy Rewolucji Październikowej. W koncercie Najpięk

niejsze arie z oper kompozytorów rosyjskich i radzieckich udział wzięli 

Bożena Porzyńska i Andrzej Kosecki. 
Na IV Ogó1nopolskim Konkursie Wiolonczelistów im. D. Danczowskiego 

i Kontrabasistów im. A.B. Ciechańskiego I nagrodę w ,specjalności kon

tra basu otrzymał Piotr Stefaniak, student Akademii Muzycznej w Gdań

sku. Wyróżnienie za akompaniament jury przyznało Annie Prabuckiej

-Firlej. 
W Ratuszu Głównego Miasta występ Gdańskiego Zespołu Muzyki Daw

nej „Cappella Gedanensis". W programie utwory J.B.C. Freiskich, Wa

cława z Szamotuł, M. Mielczewskiego, G.Ph. Telemanna, J.S. Bacha, 

C. Monteverdiego, D. Scarlattiego. 
W sali koncertowej Szkoły Muzycznej przy ul. Gnilnej odbył się recital 

fortepianowy Moniki Konopko i Andrzeja Wawrykowa, sty;pendystów 

Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital fortepianowy Barbary Ste

faniuk-Nowickiej. 
W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Mar-

- ka Pijarowskiego. Kaja Danczowska (skrzypce) wykonała Koncert e-moll 

F. Mendelssohna. Ponadto w programie J. Haydn Symfonia C-dur, R. 

Strauss śmierć i wyzwolenie. 

W siedzibie SPAM koncert w rocznicę śmierci pianistki Krystyny Ja

strzębskiej. Wystąpili: Anna Prabucka-Firlej i Barbara Stefaniuk-No

wicka (fortepian) i Krzysztof Sperski (wiolonczela). W programie utwory 

L. van Beethovena i F. Chopina. 
W sali kameralnej Akademii Muzycznej kolejny jubileuszowy koncert 

w którym wzięli udział: flecistki Barbara Paszowska-Wilkołaska i Kry

styna Paterska-Szkwarkowska oraz pianiści Joachim Gudel i Bogdan 

Kulakowski. W programie utwory na flet T. Szeligowskiego, F. Faure'go 

i F. Martina oraz cykl pieśni R. Schumanna. 
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16 XI- Zespól Baletowy Opery Bałtyckiej wyjechał na tournee po RFN i Swaj
-2 XII carii ze ·sipektaklami Carmen-suita G. Bizeta, R. Szczedrilna, II akt 

GiseUe A: Adama i' Coppelia L. Deli.be-sa. Od połowy tournee zespołowi 
towarzyszyła orkiestra opery pod dyrekcją Janusza Przybylskief_;o. 

19 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu l!'ecital skrzypcowy w wykonaniu 
Macieja Sobczaka z towarzyszeniem Krystyny Wa.wryków (fortepian). 

20-21 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyirekcją Woj
ciecha Michniewsk,iego. Program: L. van Beethoven III Symfonia Es-dur 
„Eroica", A. Vivaldi Koncert C-dllr na 2 oboje (soliści Anita Milewska 

1 i Józef Raatz), ,,La Notte" na flet i orkiestrę smyczkowq {solistka Bar
bara Poszowska), I. Strawiński suita baletowa Pulcinella. 

22 W Pałacu Opatów koncert miniatur muzycznych w wykonaniu Macieja 
Wójcickiego (śpiew) i Pawła Baryły (fortepian). W programie pieśni 

P. Czajkowskiego, S. Moniuszki, R. Schu.mainina, F. Schuberta oraz utwo
ry fortepianowe M. de Falli, F. Liszta, J. Bramhsa, G. Gershwina. Sło
wo o muzyce - Barbara Zurowska-Sutt. 

24 W sali kameralnej Akademii Muzycznej wystąpili: wiedeński fagocista 
Werner Schulze i polska pianistka z Wiednia Elżbieta Zając-Wiedner. 

W programie m.in. utwory F. Chopina, K. Szymanow.skliego, ' W. Lu
tosławskiego i współczesne kompozycje austriackie. 

25 W POiFB występ Chińskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej pod 
dyrekcją Tang Mu Hai. W programie A. Dworzak VIII Symfonia G-dur, 
op. 88, P. Czajkowski IV Symfonia f-moll op. 36. 

27-28 W POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dylI'ekcją Woj
ciecha Rajskiego. Solista David Lively z USA (fortepian). Program: 
L. van Beethoven I Koncert fortepianowy C-dur QV. 15, B. Bairtók 
Divertimento na smyczki, S. Prokofiew I Symfonia D-dur op. · 25. 

28 W POiFB występ Orkiestry Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w 
Gdańsku pod dyrekcją Zbigniewa Chwedczuka. Solista Krzysztof Oczko 
(skrzypce). Program: G.F. Haendel Concerto grosso D-dur op. 6, nr 5, 
L. van Beethoven Koncert skrzypcowy D-dur, J. Haydn Symfonia Es-
-dur „Z werblem na kotłach" nr 103. ' 

30 W sali kameralnej Akademii Muzycznej koncert z okazH jubileuszu 
40-lecia uczelni. Wystąpili: gitarzysta Jan Paterek, altowioli:stka Irena 
Albrecht oraz pianiśc1i Emilia Grażyńska i Bogdan Kułakowski. W pro
gramie utwory W.A. Mozarta, F. Chopina ,i P. Hindemitha. 

GRUDZIEŃ 
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W Warszawie odbył się XX Ogólnopolski Konkurs Pianistów na sty
pendium artystyczne organizowany przez Tawarzystwo im. F. Chopina. 
Wśród sześciu pianistów wyróżnionych stypendium I stopnia , znalazło 
się trzech . gdańszczan - Andrzej Wawryków z Akademii Muzycznej, 
Krystyna Tucka i Monika Konopko z Zespołu Szkół Muzycznych we 
Wrzeszczu. 
Z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kultury w Gdyni powstał Teatr 
Ta11ca Ekspresyjnego prawadzony przez Wojciecha Misiurę. 
Podczas VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Gdyni z koncertem 
na trąbkę i organy wystąpili Janusz Szadowiak i Anna Buczek. 

1 W Ratuszu Starromiejskim koncert w wykonaniu Krzysztofa Langma.na 
{flet), Jadwigi Lewczuk (fortepian), Anny Prabuckiej-Firlej (fortepian), 
Józefa Raatza (obój) i Wojciecha Orawca (fagot). W programie utwory 
G.Ph. Telemanna, J.N. Hummela, W. Hurlstone'a, E. Bozzy, F. Poulenca. 

3 W Ratusz.u Staromiejskim występ 17-letniej pianistki Moniki Konopko, 



uczennicy Szkoły Muzycznej II st. we Wrzeszczu, stypendystki Towarzy
stwa im. F. Chopina.· w programie utwory L. van Beethovena,' F. Cho
pina i M. Ravela. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital oboisty Józefa Raatza i pia-
nistki Anny Prabuckiej-Firlej. r 

3--6 Odbył się XVIII Festiwar Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej szkół mu
:t..ycznych II stopnia województw północnych. Jury pod przewodnictwem 
Zbigniewa SLiwiń:skiego przyznało -dwie specjalne główne nagrody uczen
nicy z · Gdańska wiolonczelistce Katarzynie Ewald i skrzypaczce Ewe-
linie Rymarz z Bydgoszczy. · 

4-5 W POiFB koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Jana 
Olava Wedina ze S;z;wecji. Solistka Rinko Kobaya:shi i. Japonii (forte
pian). Program: E. Grieg Peer-Gynt II suita, L.E. Lar.s1son Suita pasto-
ralna, W.A. Mozart Koncert fortepianowy Es-dur. ~ 

8 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert · w · wykonaniu artystów z 
Helsinek Aulikki Eerola (sopran) i Pertii Eerola (fortepian). W progra
mie muzyka kompozytorów fińskich. 
W Pałacu Opatów w Oliwie program Bębenek i jego przyjaciel (pro
wadzony .przez Bar,barę żurowską-Sutt), który przedstaw.iony był przez 
POiFB na P0Złl1a1'1stkiej Wfośnie Muzycmej '87 jako wzorcowy koncert 
dla dzieci. Udział wzięli: Piotr Sutt - instrumenty perkusyjne, Kry
styna Pyszkowska (fortepian) oraz uczniowie Państwowej Ogólnokształ
cącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. W drugiej części koncertu wystąpił 
z I Recitalem Dyplomowym Piotr Sutt (wibrafon i instrumenty laty
noamerykańskie) oraz Monika Grymuza (fortepian) i Marzena Karwacka 
(akordeon). 
77. 1koncert z cyklu · ,,Wieczory w Ratuszu Staromiejskim". Program 
przeznaczony dla dzieci i młodzieży przedstawili: Dorota Czerny -
fortepian, Aleksandra Kucharska-Szefler - śpiew i prowadzenie oraz 
rodzina Schillerów: Marek - klarnet, Joasia - fortepian, flet ~raz 
Piotr _: ksylofon. · · · · ~. 

T W .sali koncertowej Akademii Muzycznej recital organowy Romana 
Paruckiego. W programie utwory L.N. Clerambaulta, D. Buxtehudego, 
F. Mendelssohna, L. Graapa, H. Jabłońskiego. 

10 Koło Gdańskie TowaTzystwa im. Fryderyka Chopina przygotowało kon
cert z udziałem Barbary Stefaniuk-Nowickiej i Krystyny Ingersleben
-BoroVJ1Skiej (śpiew) oraz Krystyny Wawryków (fortepian). 
Podczas Dni Kultury Francuskiej w Krakowie Teatr Muzyczny z Gdyni 
zaprezentował spektakl nrel. 
W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu recital Katarzyny Łazarowicz (wio
lonczela) i Danuty Mossakowskiej (fortepian). 

11-1! Koncerty Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod kierunkiem Włodzimie
rza Szymańskiego, dyrektora „Capelli BydgostiensLs". Program: W.A. 
Mozart Symfonia o-moll KV 550, A. Vivaldi Cztery pory roku: Solista 
Grzegorz Olkiewicz (flet). 

12, 14 W sali Muzeum Narodowego w Gdańsku i Teatrze Dramatycznym w 
Gdyni koncerty Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego pod dy
rekcją Jana Olava Wedina ze Szwecji. Program: G. Rossini V Sonata 
na orkiestrę smyczkowq, K. Atterberg Suita na skrzypce, altówkę i or
kiestrę smyczkową. S. Bairber Adaggio, D. Wi:ren Serenada, J.S. Bach 
I Koncert brandenburski. 

U W Klubie SPAM koncert z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin Romana 
Heisinga. Wystąpili pianiści Barbara Stefaniuk-Nowicka i Bogdan Ku-
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łakowski, flecistka Barbara Wilkołaska oraz solistka Renata Hawryluk. 
13-14 W katowickim „Spodku" występy Teatru Muzycznego z Gdyni z rock

-operą Jesus Christ Superstar w reżyserii Jerzego Gruzy. Pierwsze spek
takle po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej zatargiem gd:·ńskiej 
sceny z Teatrem Współczesnym w Warszawie o pierwszeństwo wysta
w.ienia polskiej prapremiery i uzyskanie licencji. 

tł W sali kameralnej Akademii Muzycznej koncert z okazji 40-lecia uczel
ni. Wystąpili: gitarzystka Viol~tta Solecka, skzrypek Maciej Sobczak, 
pianiści - Krystyna Wawryków i Andrzej Artykiewicz. W programie 
m.in. 1sonaty fortepianowe D. Scarlattiego, Sonata skrzypcowa A-dur 

J. Brahmsa. 
15 W Muzeum Narodowym w Gdańsku występ Gdańskiego Zespołu Mu

zyki Dmvnej „Cappella Gedanensis''. W programie utwory G.G. Gor
czyckiego, C. Monteverdiego, H. Schiitza, J.J. du Graina, J.S. Bacha 
i tańce z tabulatury Jana z Lublina. 

15-16 W Pałacu Kultury Zagłębia w ramach prezentacji Teatru Rzeczypospo
litej występy Teatru Muzycznego z Gdyni ze spektaklem Skrzypek na 

dachn w reżyserii Jerzego Gruzy. 
17 W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu koncert w wykonaniu Ludmiły Si

rowajskiej (harfa) i Krystyny Wawryków (fortepian). 
19 W POiFB pTemiera baletowa Idiota wg F. Dostojewskiego. Libretto do 

VI Symfonii P. Czajkowskiego, insc. i choreogr. Borys Ejfman z lenin
gradzkiego Teatru Baletu Współczesnego, ,scen. Oleg Auerjanow. W dru
giej części wieczoru Carmen-suita G. Bizeta i R. Szczedrina. 
W ,sali Muzeum Narodowego w Gdańsku koncert Zespołu Muzyki Daw
nej ,,Cappella Gedanensis" pod dyrekcją Aliny Kowalskiej-Pińczak. W 
programie utwory F. de Rivulo, H. Schutza, A. Hakenbergera, Wacława 
z Szamotuł, B. Pękiela, K. Jezierskiego, M. Gremboszewskiego, J. Ko
bierko,wicza, M. Zielińskiego. Dochód z koncertu przeznaczono na od
budowę Fontanny Neptuna. 

29 W ramach ,.PoJitechnicznych wieczorów muzycznych'' w auli PG wy
stąpił Chór ,.Pueri Cantores Olivenses" pod dyrekcją Jana Łukaszew
skiego z okazji 15-lccia istnienia. W programie Messe de Minuit M.A. 
Charpentiera. Soliści: Anna Fiebig (sopran), Wiesława Osińska (sopran), 
Alicja Perszewska (alt), Ryszard Minkiewicz (tenor) Andrzej Pasternak 
(bas). Wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Politechnicznych Wieczorów Mu
zycznych. Słowo wstę[)ne wygłosiła Wanda Obniska. 

31 . W - POiFB koncert Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją An
drzeja Straszyńskiego. Soliści: Mariola Szymaszek (sopran), Roman La

„ socki (skrzypce). W programie utwory L. Bernsteina, J. Straussa oraz 
piosenki z musicali amerykańskich. Prowadzenie wieczoru - Konrad 
Mielnik. 

Ponadto w 1987 roku: 
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Kontynuowana była, prowadzona przez POiFB, akcja audycji szkolnych 
proiWadzonych w trzech pionach: dla przedszkoli i klas „O", dla szkól 
podstawowych klas I-III oraz IV-VIII, dla szkół ponadpodstawowych 
na terenie województwa gdańskiego i elbląskiego. Odbyło się 158 audy
cji w przedszkolach, 58 - w szkołach podstawowych i 66 w szkołach 

średnich. 

Oddział Północny Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i jego biuro w 
Sopocie kontynuowały akcję comiesięcznych spotkań młodzieży szkolnej 
z najwybitniejszymi muzykami jazzowymi w Polsce w ramach Malej 



., 

Akademii Jazzu. W roku szkolnym 1985/86 wrganizowano 42 spotka-. 
nia, w 1986/87 - przygotowano 20 ipr•ogramów muzycznych dla ucz
niów V i VI klas sZJkcły podstawowej. Audycje .prowadził ,ro.in. Janusz 
Szprot, Andrzej Jaroszewski, Krzysztof Zg-raja, Janusz Popławski, Ja
ra.sław Smietana. 
GTPS w ramach cyklu programów umuzykalniających dla dzieci w 
wieku przedszkolnym i z klas I-IV pt. Czarodziejska Muzyka, zorgani
zowało 33 audycje na które złożyły się następujące tematy: Jak oglądać 
muzykę, Jak słuchamy ciszy, Z czego budujemy muzykę. Jak JJowstala 
meiodia, Wielki bal u Czarodziejki Muzyki, Pani Piano i Pan Forte, Ciu
ciubabka bez zasłony. 
GTPS w ramach upowszechniania muzyki zorganizowulo 24 imprezy 
muzyczne. 
Gościnne wyst~py solistów w Operze Bałtyckiej. 
I. Zdrawkowa-Horozowa (Bułgaria) - G. Verdi Nabucco 26 III 
Konstantin Jankow (Bułgaria) - G. Verdi Nabucco 26 III 
Roman Calzadilla (Kuba) - G. Puccini Madame Butterfly 9 IV 
Arsieni Arsow (Bułgari:1) - G. Puccini Madame Rntterfly 9 IV 
Dżenka Włkowa (Bułgaria) - G. Verdi Rigoletto 19 V 
Andreas Koulumbis (Grecja) - G. Verdi Rigoletto 7 VI 
Zusanne Gari (Francja) - G. Donizetti Napój miłosny 27 VI 
Magdalena Krzyńska - G. Verdi Traviata 4 IV 
Ireneusz Jakubowski - G. Verdi Trawiata 4 IV; G. Donizetti Napój 

miłosny 20 II, 5 IV 
Paulos Rapti-s - G. Verdi Higoletto 28 II, 7 VI; G. Donizetti Napój mi

łosny 9 VI 
Ryszard Wróblewski - G. Rossini Cyrulik sewilski 14, 15 II, 21 III, 

8 IV, 24 V, 9, 10 VII, 21 X 
Stanisław Bednarski - S. Moniuszko Straszny dwór 6 V 
Jerzy Gruszczyński - J. Offenbach Orfeusz w piekle 23, 27 IX; 7, 22 X 
Hanna Rumowska - G. Verdi Nab11cco 11 XI 
Marek Moździerz - J. Strauss Baron cygański 10. 26 XTI 
Joanna l\'Iika-Cartes - G. Verdi Nabucco 29 XII 
Romuald Tesarowicz - G. Verdi Nabucco 29 XII 

-;- Gdański Zespól Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis" nagrał dwie 
płyty: 1. - w firmie fonograficznej „Lesilie" w Remis (1985 r.) Mv,siqae 
de Gdańsk du XVI-it!me au XVIll-ieme siecle, z wkładką informacyjną 
w języku francuskim i angielskim o kompo7ytorach gdańskich, historii 
Gdańska i historii Zespołu, 2. - w ORF Lande:sstudio Niederosterreich 
w Wiedniu (1986 r.) z polskimi utworami oj XIII do XVIII wieku. 
Zes,pół „Cappella Gedanensis" dwukrotnie uczestniczył w koncertach 
szkolnych (14-18 rx i 7-12 XII). 



PLASTYKA. FOTOGRAFIKA 

STYCZEN 
Na XIII Ogólnopolskim Konkurs.ie Malarskim Na Obraz im. Jana Spy. 
chalskiego Grand Prix zdobyła Dobrochna Przybytko z Gdańska, na
grody uzyskali również Wiesław Smętek i Andrzej Sramkiewicz. 
W Domu Kultury na Morenie wystawa malarstwa i rzeźby Jana Ma
jewskiego. 
W ramach Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Kwidzynie prezentowane były rysunki Anny Ciesielczyk 
(do 19 II), kolejne ekspozycje tej wystawy: KMPiK w Sopocie (3-27 III), 
MGOK w Gniewie (25 IV-25 VI), Klub Nauczyciela ZNP w Sopocie 
(9-14 IX). 
Wystawa Galerii Wojewódzkiej BWA - malarstwo Ryszarda Tomczy
ka eksponowana była w MGOK w Gniewie (do 11 III), następnie w 
kościerskim Domu Kultury (29 V-29 VII). 

W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni pokonkursowa wystawa 
grafiki i rysunku konkursu ogłoszonego z okazji 60-lecia miasta Gdyni 
(do 18 I). 

31-19 II Wystawa Galerii Wojewódzkiej BWA z cyklu „Plastycy Wybrzeża" (10 
obrazów 7 autorów) eksrponowana była w kościerskim Domu Kultury. 

8 W Galerii '85 przy Długim Pobrzeżu w Gdańsku otwarcie wystawy gra-
fiki barwnej Oficyna 1971-1986 - prezentacje prac Janusza Akerrria
na, Zbigniewa Gorlaka, Waldemara Marszałka, Czesława Tumielewicza. 

8-Zł W Galerii GTPS „Punkt" wystawa grafiki z okazji 15-lecia Pracowni 
~ Graficznej „Oficyna". 

7 1-22 II W BWA w Sop,ocie wystawa malarstwa i rysunków W,iesława Obrzy
dowskiego z. Krakowa. 

9 W Domu Kultury im. R. Raszewskiego na Przymorzu otwarcie wysta
wy malantwa i rzeźby Jana Majewskiego. Podczas wernisażu odbył 

się koncert w wykonaniu Bogumiły i Jarosława Sokirko. 
12 1-4 II W Gdańskiej Galer.ii Fotografii wystawa Barwy natury fotografii i ma

larstwa Akiry Komoto z Japonii. 23 I odbył .się pokaz filmu o sztuce 
japońskiej oraz wykład Uniwersalizm sztuki Yokaku, spotkania prowa
dził Jerzy Olech. 

18 W GTPS odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze okręgu 
Gdańskiego Związku Pols.kich Artystów Malarzy i Graf,ików. Prezesem 
Zarządu został wybrany ponownie prof. Jerzy Zabłocki. 

16 I- W BWA w Sopocie wystawa malarstwa Adama Hara.sa. 
-17 II W klubie ,,Galeon" na Żabiance wieczór autor.ski Adama Krajewskiego 

z.organizowany przez Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne. 
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W KMPiK w Sopocie wystawa akw arel Jerzego Lewandowicza. 

W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie wystaw a malarstwa Tomasza 
Poruby. Prace z wystawy prezentowane były: w MOK w Kwidzynie 
(20 II-23 III i 25 III-23 IV), w kościersk1m Domu Kultury (23 II-23 III), 
w MGOK w Gniewie {13 VIII-7 X). 

Wystawa Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie Kwiaty i ryby - tka
niny Hanny Vetter - eksponowana była w Domu Nauczyciela ZNP w 
Sopocie. 
W Galerii GTPS ,,Punkt" otwarcie pokonkursowej wystawy Gdańska 

grafika roku. ., 
W Klubie „Feluka" na Żabiance otwarcie wystawy · malarstwa „ Alicji 
Zakrzewskiej-Sochaj i rysunku Anny GondZJik. 
W Małym Salonie TPS i BWA w Bydgoszczy otwarto wystawę Bogu
sława Izdebskiego, absolwenta Wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku. 

W Strzelnicy św. Jerzego wystawa prac malarskich architektów Marii 
Wałkowskiej, Anny Mieszkowskiej, Zbigniewa Gniotyńskiego, Barbary 
Bieleckiej, Włodzimierza Prochaski. 
W Studenckiej Galerii „Wlot" w ka:wiarni ,,Lotu" w Gdańsku wystawa 
obrazów Gabrieli Trynkler Katedry. 
W Domu Kultury na Przymorzu wystawa malarstwa Jana Rzy:szczaka. • 
W KMBiK w Gdyni wystawa fotogramów Fl9r.iana Staszewskiego z 
,,Daru Pomorza" i „Turlejskiego". 
W Galerii PWSSP „Baszta" otwarcie wystawy prac artystów z War
szawy: Włodzimierza Szymańskiego , Sławomira Marca, Michała Adam
czyka i Andrzeja Swietlickiiego. 
w Galerii '85 wystawa krakowskich grafików Anny Sobol-WeJman 
i Stanisława Wejmana. 
W klubie „Pinezka" na Przymorzu otwarcie wystawy malarstwa i ry
sunku Moniki Celichowskiej. 
W Muzeum Ziemi Puckiej wieczór z cyklu „Spotkania ze i.sztuką ws,pól
czesną" - malarstwo Władysława Jackiewicza. 
W Gdańskiej Galerii Fotografii wystawa Fotografia jako tworzywo skła
dająca się z realizacji fotograficznych studentów II i III roku Wydziału 
Grafiki Użytkowej wykonanych w Zakładzie Fotogram PWSSP pod kie
runkiem Witolda Węgrzyna. 
W Sali Kolumnowej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku otwarcie 
wystawy malarstwa Erny Roseinstein. Podczas wernisażu wieczór poe
zj,i autorki. 
W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa litografii Zbig
niewa Gorlaka. 
W klubie „Galeon" na Żabiance wieczór autorski Janusza Rydzewskie
go .pt. Fotografia reportażowa. 
W Gdańskim Kantorze Sztuki przy ul. Długiej otwarcie wystawy grafik 
(z lat 1970-1981) Salvadore Dali (po Taz pierwszy w krajach socjali
stycznych) ze zbiorów Galeriii „Atrium" Jerzego Proszyńskiego ze Sztok
holmu. Spośród 31 prac 12 zaoferowano do sprzedaży z.a dolary za po
średnictwem firmy „Baltona". Wernisaż zorganizowano w duchu sur
realistyc.z.nym - z udziałem królików, kogutów i beczącej kozy. 

269 



'.;' 

1811-
-15 III 

20 

2011-
-17 III 

25 

W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie w ystaw:i 1:;alarstwa St~nisla
wa Stankiewicza. Kolejne ekspozycje: w MOK w Kwidzynie (29 VII
-26 VIII), w . !kościerskim Domu Kultury (12 X-6 XI), w KMPiK w 
Sopocie (5-30 IX). 
W klubie „Galeon"' wieczór autorski Leszka J. Pękalskiego Procesy 
różnych systernów fotografii baru;nej. 
W Galerii Sztuki · BWA w Gdańsku wystawa ceramiki i rysunku Ka
zimierza Kalkowskiego. 
W GTPS odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze _ Oddzia
łu Gdańskiego -zwiąlku Artystów Rzeźbiarzy. Prezesem Zarządu został 

wybrany Stanisław Szwechowicz. 
26 II- W Klubie Nauczyoiela ZNP w Sopocie wystawa Galerii Wojewódzkiej 

-27 III Kwiaty - malarstwo Hanny Vetter. 

MARZEC 
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W Galerii Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie prezentc1<.:ja 
fragmentu ekspozycji z I Triennale Rzeź.by Portretowej Gdańsk . '86. • 
W Strzelnicy św. Jerzego wystawa malarstwa i rysunku Katarzyny My
śliwskiej. 

W KMPiK przy Długim Targu wystawa rysunków Stanisława Olesie
juka. 
W foyer Teatru Muzycznego w Gdyni wystc1wa malarstwa Urszuli Ku
fel-Otlewskiej pt. Moje teatru kulis podglądanie. 
W studenckiej galerii „Wlot" wystawa obrazów Wilgi Badowskiej. 

3 W Galeri'i '85 przy Długim Pobrzeżu otwarcie wystawy malarstwa Zdzi
sława Kałędkiewicza. 

W Galerii GTPS ,.Punkt" otwc1rcie wystawy szkiców scenograficznych 
do przedstawień Teatru „Min:..1tura''. Zaprezentowano 64 projekty takich 
artystów, jak Ali Bunsch, Gizela I Bachtin-Karłowska, Halina Bajońska, 
Jerzy Krecho\Vlicz, Andrzej Markowicz, Elżbieta Oyrzanows~ka-Zielo
nacka. 

4 Ogólnopolskie jury XV Konkursu Grafiki · Marynistycznej ogłosiło listę 
laureatów. Spośród 178 prac na wystawę w Muzeum Narodowym w 
Gdańsku (VI 87) zakwalifikowano 103. Pierwszą nagrodę otrzymał Wie
sław Smętek z Gdańska, dwie drugie Tomasz Struk z Katowic.,. i Cezary 
Paszkowski z Gdańska. Nagrody trzecie otrzymali: Łukasz Rogiński z 
Gdai1ska, Hubert Borys z Warszawy oraz Alina Jackiewicz-Kaczmarek 
z Gdyni. Przyznano również wyróżnienia dla grafików z Gdańska: Sła

womira Grabowego, Waldemara Marszałka, Elżbiety Kowalskiej-Matu
szewskiej, Andrzeja Juchniewicza, Wiesława Dembskiego, grafików z 
Torunia: Mirosława Piotrowskiego .i Leszka Kiljańskiego oraz dla gra
fików z Katowic: Józefa Budki, Wiesława Gdowicza i Andrzeja Kasprzy
ka. Przyznano także, w charakterze wyróżnienia, cztery miejsca na ple
nery w Finlandii. 

6-27 W Gdailskiej Galerii Fotografii wystawa prac Krystyny Andryszkie
wicz, Małgorzaty Protasiuk, Stefana Figlarowicza i Witolda Węgrzyna 
pt. Kolekcja Gdańska. Jest to fragment zbiorów ~ zdjęciowych dokumen
tów, które gromadzi 1systematycznie, w porozumieniu z artystami foto
grafikami, Muzeum Historii Miasta Gdańska. 
W klubie „Fonograf'' na Obłużu otwarcie wystawy prac Joanny Nie
dzielskiej i Beaty Matuszak Wariacje na człowieka i świat nierzeczy
wisty. 

7-29 W pawilonie wystawowym Muzeum Miasta Gdyni wystawa malarstwa 



Kazimierza Ostrowskiego związana z 60-leciem nadania Gdyni praw 
miejskich i z 70. rocznicą urodzin artysty oraz 35-leciem jego pracy 
artystycznej. Podczas wernisażu odczytano list gratulacyjny od mini
stra kultury .i sztuki Aleksand["a Krawczuka. 

IO W BWA w Sopocie ogło::;zono wyniki VII Biennale Sztuki Gdańskiej. 
Jury pod przewodnictwem Andrzeja Gieraga przyznało Grand P;rix Wła
dysławowi Jackiewiczowi. Dwie równorzędne I nagrody zdobyli w dzie
dZJinie malarstwa Henryk Cześnik i Jerzy Ostrogórski. Nie przyznano na
gród II i III. I nagrodę w grafice otrzymał Zbigniew Gorlak, w dziedzi
nie rysunku - Hanna Prusak-Solway. Nie przyznano nagród II' i III. 
I nagrodę za tkaninę zdobyła W·iesława Juchniewicz, II - Teresa Szy
dłowska, III - Małgorzata żenve. I nagrodę za rzeźbę otrzymał Stani
sław Szwechowicz, II - Jan -Masa. Wyróżnienia honorowe otrzymali 
graficy Feliks Chudzyński i Cezary Paszkowski oraz Maria Skowrońska 
za ;rysunek. Nagrodę specjalną wojewody gdańskiego za pracę mary
nistyczną otrzymała za gobelin Teresa Szydłowska, a nagrodę prezydenta 
Sopotu - Jerzy Ostrogórski. Na konkurs zgłoszono 396 prac (116 .;iuto
rów). Otwarcie wystawy - 10 IV. 

11 W Sali Kolumnowej ,Muzeum Archeologicznego w Gdańsku otwarcie 
wystawy rzeźby Marii Wojtiuk. 

12 Ryszard Ziarkiewicz, autor wystawy Ekspresja Lat 80 zorganizowanej 
przez BWA w Sopocie w 1986 roku, został laureatem nagrody im. Prze
cława Smolika przyznawanej przez Stowarzyszenie Twórców Kultury 
w Łodzi. 

15 III- Wystawa Galerii Wojewódzkiej BWA w MGOK w Gniewie - malar
-21 IV stwo Ludw,ika Błażejewskiego. Kolejne ekspozycje: w MOK w Kwidzy

nie (25 IV-15 V). W Domu Nauczyciela w Sopocie (14 IX-J3 XI). 

17-29 W Galerii Grafik,i i Rysunku BWA w Gdyni wystawa rysunków Feliksa 
Chudzyńskiego. ~ 

18111- W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie wystawa grafik i rysunk'ów 
-19 IV Andrzeja Strzeleckiego pt. Abstrakcja geometryczna. Kolejne ekspozycje: 

w .K:MPiK w Sopocie (29 IV-30 V), w Osiedlowym Centrum Kultury na 
Brodwinie (20 VI-31 VII), w kościerskim Domu Kultury (1 VIII-8 X), 
w MGOK w Gniewie (10 X-11 XI). 

19 W klubie „Rudy Kot" wernisaż malar.c;twa i rysunku Ireneusza Bielii1-
skiego. 

20 IIl
-5 V 

25111-
-27 IV 

27 III-
-19V 

31 

KWIECIEŃ 

W GTPS odbyło się spotkanie ZO ZPAMiG z delegacją plastyków le
ningradzkich, której przewodniczył Aleksander Popow. 
W Galerii Sztuki BWA w Gdal'lsku wystawa malarstwa i rysunku Mie
czysława Olszewsk1iego. 
W ko3cierskim Domu Kultury wystawa Galerii Wojewódzkiej BWA -
grafiki Magdaleny Gondek pt. Ochrona środowiska. Kolejne ekspozycje 
w KMPiK w Sopocie (16-30 VII), w IvIOK w Kwidzynie (2 XI-7 XII). 
W Domu Nauczyciela w Sopocie wystawa Galerii Wojewódzkiej BWA -
rysunki Teresy Kiernickiej. 
W Galerii GTPS „Punkt" otwaroie wystawy rysunków Ryszarda Kula. 

W Towarzystwie Przyjaciół Sopotu wystawa malarstwa Henryka Mą-
, drawskiego. 
W Osiedlowym Domu Kultury w Brzeźnie wystawa prac Zbigniewa 
Mądrego. 

W Domu Kultury w Rumi wystawa fotografiki Hanny Wasielke. 
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3IV
-10V 

10 

lOIV
-14 VI 

u 

14 

15 

221V
-24 V 

26 

27 

28 

30 

MAJ 

W Gdańskim Kantorze Sztuki wystawa malantwa, rysunku i grafiki 
studentów i absolwentów PWSSP w Gdańs.ku. Autorzy: Krzysztof Glisz
czyń5ki, Jacek Walczak, Jan Buczkowski, Paweł Nowak, Omar Patino, 
Mariusz Kułakowski, Hanna Nowicka, Krzysztof Wróbel, Mare:c Czar
necki. 
W Galerii '85 przy Długim Pobrzeżu otwarcie wystawy malarstwa i gra
fikii Wiesława Zaremby. Wernisaż połączony ze sprzedażą plakatów auto
ra, z której dochód przeznaczony został na renowację Fontanny Nep
tuna. 
W Galerii Grafiki ,i Rysunku BWA w G.dyni wystawa monotypii Ger
harda Je3ke z RFN. 
W Gdańskiej Galerii Fotografii otwarcie wy3tawy fot,ografii Ireny Su
chorzewskiej pt. Wizyta starszej pani. 
W KMPiK w Sopocie otwarcie wystawy prac Zyholii Cakolli z Jugo
sławii. 

~ W BWA w Sopocie wystawa VII Biennale Sztuki Gdańskiej. Ekspono
wano 290 prac 109 autorów (malarstwo, grafika, rzeź.ba, tkanina). 
W Galerii '85 przy Długim Pobrzeżu otwarcie wystawy malarstwa Boh
dany Lippert-Pietkiew:icz. 
Otwarcie wystawy młodego malarstwa z Gdańska i Krakowa w Getyn
dze (RFN). Gdańsk reprezentowali Hanna Nowicka-Grochal i - Mariusz 
Kulakowski. Wystawie patronowało GTPS. 
W klubie „Rudy Kot" otwarcie wystawy rysunków Jadwigi Zalewskiej. 
W KMPiK w Sopocie wernisaż wysbwy fotografii Zinosa Kazenasa 
z Wilna. 
W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie wystawa malar,;twa Jana 
Buczkowskiego. Następna ekspozycja w GOK w Gniewie (27 VI
-9 VIII). 
W Galerii Autorsk1iej Elżbiety Subbotko przy ul. 10 Lutego 4 w Gdyni 
wernisaż rysunków Andrzeja Mleczki. 
Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dz·iedzinie kultury - nagrody 
prrezydenta mia:;t,a Sopotu „Brązowe Plakiety" przyznano Adamowi 
Hauptowi i Jerzemu Zabłockiemu. 
W Galerii GTPS „Punkt" otwarcie wystawy rysunków Janusza Osic
kiego. 
W Gdańskiej Galerii Fotograf ii otwarcie dorocznej wystawy prac człon
ków Okręgu Gdańskiego ZPAF. 
Profesor Władysław Jackiewicz został wybrany prezesem Związku Pol
skich Artystów Malarzy i Grafików. 

W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdańsku oraz w KMPiK przy 
Długim Targu wystawa fotografii Zinasa Kazenasa z Towarzystwa Sztu
ki Fotografii Litewskiej SRR. 
W Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni wystawa fotogramów Janusza 
Uklejew.skiego Rejs „Darem Młodzieży". 

5 W Galerii '85 przy Długim Pobrzeżu otwarcie wystawy malarstwa Gru
py „Trójkąt": Hanny Karczewskiej, Idy Łotockiej, Macieja Boguszew
skiego. 
W ZDK Morsk,iego Portu Handlowego w Gdyni otwarcie wystawy ma
larstwa marynistycznego Andrzeja Sobieraja. 

8 V- W Galerii Sztuki BWA w Gdańsku wystawa malarstwa Jerzego Ostro
-23 VI górskiego. 
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16 

18 

23 

28V
·-28 VI 

30 

W paw.i1011ie Muzeum Miasta Gdyni, w cyklu prezentacji gdyńskich 

artystów plastyków, otwarcie WY'Stawy malarstwa Gizeli P,ierzyńskiej

, -Bossak. 
Z okazji Dni Warny w Gdal'lSku {17-22 V) w Galerii GTPS „Punkt" 
otwarto wysta\'>'G grafiki Todora Taczewa, w Muzeum Narodowym wy
stawy grafiki, rysunków i plakatów artystów z Warny, w KMPiK przy 
Dlugim Targu - wystawy malarstwa Milko Bożkowa. 
W Galerii Autorskiej w Gdyni (ul. ,10 Lutego 4) wernisaż mabrstwa, 
rysunku i lalek artystycznych Elżbiety i Ma11iana Subbotko. 
W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie wystawa prac Danuty Haj-

·, das Papier i szmaty. 

W GTPS wręczono nagrody artystyczne za 1986 rok. Otrzymali je m.in. 

Henryk Cześnik za twórczość ma lanką, Henryk Kabat - za o-siągn.ięcia 

w dziedzinie fotografii, szczególnie za album „Dar Pomorza", Wiesław 

Dembski za twórczość w dziedzinie grafiiki, szczególnie za osiągnięcia 

artystycmc w technice mezzotinta, Mariusz Kulpa za osiągnięcia w 
dziedzin.ie rzeźby portretowej i pomnikowej, szczególnie za pomnik -
dar narodu polsk,iego dla miasta Naga·saki. 

l'ZERWIEC 
2 

3-27 

5 

12 

15VI
-91X 
17VI

-30 VII 
20 

25 

26VI
-2 VIII 

W Galer.ii '85 przy Dług,im Pobrzeżu otwarto wystawę Papier '87 ok. 50 
prac artY'stów z Gdańska, Elbląga oraz dwóch autorów z Bremy. Jury 
pod przev/o:lnictwem Jerzego Zabłockiego przyznało równorzędne na
grody Józefovvi Czerniawskiemu, H·omualdowi Frejerowi, Iwonie Kon
kol, Joannie Niezgodzie, Waldemarowi Marszałkowi, Slawojowii Ostrow
skiemu, Łukaszowi Rogińskiemu, Sławomirowi Witkowskiemu. 

W Galerii GTP.S „Punkt" otwarto wystawę grafiki Sławomira Gra
bowego. 
W Galerii Grafiki i Rysu~lrn BWA w Gdyni wystawa rysunków i 
akwarel Jerzego Gnatowskiego. ' 
W Gdai1skiej Galerii Fotografiki otwarcie wystawy fotografii archiwal
nej ,pt. K.aroi Wojtyła - turysta. 

Z okazji spotkania z papieżem Janem Pawłem II na Zaspie wybudo
wany został 40-metrowcj wysoko~ci ołtarz - korab gdański, kadłub 

statku w budowle. Autorem ko:iccpcji i głównym projektantem był 

Marian Kołodziej. Konstrukcję inżynierską projektował Lech Zalewski 
z Politechniki Gdańskiej. Wykonawstwo wielu elementów powierzono 

m.in. warsztatom teatrów Trójmiasta. 
W Domu Nauczyciela ZNP w Sopocie wystawa Galerii Wojewódzkiej 
BWA nastycu Wybrzeża - maiarstwo. 
W BWA w Sopocie wystawa pt. Prezentacje - stypendyści MKiS (obra

zy, rzehby, plakaty - 8-l prace 11 autorów). 
z okazji Dni lV!"orza otwarcie wystaw Morze w fotografii w Domu Kul
tury w Oliwie - Ireny Jankowiak i w klubie .,,Gawra'' we Wrzeszczu -

M. Gabryszczuka. 
Zostały wrGczonc nagrody za twórczość marynistyczną szefa Urzędu 

Gospodarki Morskiej Adama Nowotnego. Otrzymali je m.in.: Janusz 
Uklejewski za fotograficzną dokumentację dorobku Polski na morzu po 

1945 roku i 11icczyslaw Chojnacki za całokształt twórcz.ości rzeźbiarsko-

• -medalierskiej o charakterze morskim. 
W BWA w Sopocie wystawa .JO-lecie Gdańskiego Towarzystwa Foto

oraficzneoo. Pokazano 607 prac 88 a1..1torów. Jednocześnie ekspozycja 
XXVIlI Vorocznej wystawy GTF (94 prace 26 autorów). 
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27 otwarcie wyst,wy malarstwa 7 z Gdańska w Bergen w Holandii, w 
której udział wz.ię.li: Władr,law Jackiewicz, Mieczysław Olszewski, Ka

zimierz. Sramkiewkz., Wło<.lz.imien Lajming, Andriej Sramkiewicz, Ma

rian Stec, Jeny Zabłocki. Wystawie patronowało GTPS. 

27 VI- W Galerii Sztuki BWA w Gdaó.sku wystawa rzeźb Stanisława Radwai'i

-22 YII skit.-go. 

LIPIEC 
W Galerii „Pokaz." w Warszawie ekspozycja prac rysunkowych Kata-

rzyny Myśliwskiej. ' -

W KMPiK w Gdyni wy.:;tawa Gdynia wczoraj i dziś w malarstwi~ Al

dony Baranowskiej. 
W Pai1stwowym Liceum Sztuk Plastycmych w Sopocie wystawa prac 

uczniów i dyplomantów - malarstwo, grafika, formy przestrzenne, pla

katy, ilustracje ksi~żkowe, rnodalier.stwo, rzeźba . .. 

1 W klubie „Relaks" we Wrzeszczu otwarcie wystawy akwarel Magdale

ny Majewskiej. 
1 \'Il- W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie wystawa malarstwa Aleksan-

-16 VIII dry Mie.,;zkowskiej. Następne ekspozycje: \V MOK w Kwidzynie (30 IX-

-30 X), w Osiedlowym Centrum Kultury na Brodw.inie {2 XI_.'.._4 XII). 

3 Z okazji II Bałtyckiego Festiwalu Piosenki l\Iorskiej w Gdyni otwarto 

wy.,;tawy fotograficzne: Janusz.a Uklcjewskiego w Wyi.szej Szkole Mor-

skiej i Hali.ny Wasielke w klubie „Bukszpryt''. 1 

3 VII- W Gda11::,kiej Galerii Fotografii . wystawa fotografii Patricka Hinely. 

-1 YIII W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa prac Krystyny 

Ilierowskiej Grafika - rysunek - gwas:::. 

3-31 W Galerii '85 ,przy Długim Pobrzeżu wystawa malarstwa Andrzeja L-ip

niewskiego. 
14 W Galerii GTPS „Punkt" otwarcie wystawy rysunków WaldcrnJ.ra 

·wróblewskiego z Lublina. 

21 VII- W Galerii Sztuki BWA w Gdańsku wy:;tawa rysunków Hugóna Lasec

-23 Ylll kiego. 
25 Laureatami Nagród Prezydenta mia:;ta- Gda11ska zostali m.in. :\dam 

Haupt i Franciszek Duszenko. 

SIERPIEŃ 
W ,.Zc1chGcic" w Warszawie prezentacja mal,intwa Władysława Jackie

wicza. 
W Kl\1PiK przy Długim Targu wystawa obrazów B. Bartkowskiego. 

4 W Galerii '85 przy Długim Pobrzeżu otwarcie wystawy malarstwa Ka

zimierz.a Sramkicwicza. 
6 \'li(- W BWA w Sopocie wystawa malar.-;twa Edwarda Dwurnika z Warsw-

-6 IX ,vy. 
7 W pawilonie wystawowym Mu~eum l\Iiasta Gdyni otwarto Pierwszy 

Letni Salon Plastyki Gdyń .-.kicj - prace 46 artystów: malarstwo, gra

f:ka, rzeźba. tkanina arty::tycz.na. 

8 

W G<lafrskiej Galerii Fotografii oL'.varc:c wy.,;tawy .Jarosława Bcnc~a 

z Pragi. ; Spotkanie z autorem prov.::dził Jerzy Olech,' krytyk sztuki z 

Wrocławia. ' 
\V galerii studenckiej PWSSP „Wlot'' w Gdańsku otwarto wystawę ry

sunków Alicji Mazur-Marczewskiej. 

12 \'111-
-13 IX 

W BWA w So~cle wy.;;tawa kub:~ńskiego nnl:uza J.M. Pereza Jlcr

nanclc-.:a oraz wy::tawa szckiu arlyst6w rzei.biarzy reprezentujących 
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15 VIII-
2 X 

18-

tzw. szkołę zakopiańską: Jerzego Foreba, Michała Gąsienicy-Szostaka, 

Czesława Podleśnego, Jana Kucza, Stanisława Kulona, Andrzeja S~ar-
ka... ~ · 
W Galerii Grafiki ,i Rysunku BWA w Gdyni wystawa grafiki artysty 
z Czechosłowacji Jiriego Braz:ly. 
W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie wystawa exlibrisu Władysła-

-30 VIII \Va Ko•ściclniaka. 

25 VIII- W Galerii Konirontacj1 Domu Kultury im. Romana Raszewskiego na 
-15 IX Przymorzu wystawa malarstwa i fotografii Moniki Celichowskiej pt. 

Ludzki dramat. 

28 VIII- W Galerii Sztuki BWA w Gdaó.sku wystaw.a malarstwa i grafiki Ma
-Z2 IX 'cieja Gorczy11skicgo. 

WRZESIEŃ 

1 

1-20 

2IX 
-4X 

5-20 

8 

9 

10 

11 

17IX
-30X 

22IX
-30X 

Na międzynarodowej wystawie fotografii artystycznej, pod patronatem 
MiGdzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, w Hongkongu Ja
nusz Rydzewski zdobył Srebrne Trofeum za zdjęcie Nieprzewidziana 
przeszkoda. 
W Galerie der Eaierische Landesbank w Monachium Gda6.ski Kantor 
Sztuki eksponował Ogóinopolskq wystawę współczesnej sztuki poiskiej. 
W Galerii Autorskiej Elżbiety Subhotko w Gdyni wys.tarwa poplener-owa 
24 prac grafików, malarzy, rzeźbiarzy pt. Zapis w skórze. 
W Pucku oJ.slonięto pomnik Antoniego Abrahama według projektu 
Sławoja O:;trowskiego. 
W Galerii '85 przy Długim Pobrzeżu otwarcie wystawy malarstwa Jó
zefa Czerniawskiego. 
Odbył się III Ogólnopolski Plener Malarsko~Graficzny Morze - Ja
strzębia Góra '87 zorganizowany przez GTPS i ZPAMiG. Uczestniczyło 

w nim 27 osób, w tym z' okręgu gdaii:;kiego - 15 osób, Katowic -
2 osoby, Krakovva - 1 osoba, Bydgoszczy - J. osoba, z Kuby - 3 o,;o
by, BulgarJi - 2 ornby, HFN - 1 osoba, ZSRR - 1 osoba, Czechosło
wacji - 1 osoba. 
W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie wystawa malarstwa i- rysunku 
Beaty Zawal. Kolejne ekspozycje: w KMPiK w Sopocie (1-28 X), w 
MGOK w Gniewie (17 XI-17 I 1988). 
W :pawilonie wystawowym Muzeum Miasta Gdyni XII Poplenerowa 
Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Arty~tycznej „Inspiracje '86". Nagrody 
otrzymali: Anna Urbanowicz-Krowacka z Warszawy, Otokar Nesvadba 
z Pragi, Konrad Zych z Łodzi, Hanna Koralewicz z Gdailska. 
W Galer.ii GTPS „Punkt'' otwarcie wystawy rysunków Sejrana Hatla
mandżjana z Erewania (.Armeaia SSR). 
W Galerii Sztuki \Vspółczcsncj PP „Sztuka Polska" przy ul. Piwnej 
w Gdar1sku ,otwarcie wystawy grafiki Rudolfa Raada z Mannheim (RFN) 
z udziałem burmbtrza Mannheimu Petera Popitza. 
W Gdańskiej Galerii Fotografii otwarcie wystawy Pawła Pierścii1skiego 
Krajobrazu z przednim iJlancrn. 
W KMPiK przy Długim Targu ctwarcic wy.stawy Elżbiety Olszew„kiej 
Pejzaże ;: Dułgarii. 
W BWA w Sopoc.ic wystawa prac artystów z.e Szkocji świat malarski 
rodziny Doyle - studia miejsc wybranych z rniejskiego i naturalnego 

krajobrazu. 
W BWA w Sopocie I Wystawa Okrqgowa Związku Polskich Artystów 
Malarzy i Grafików - HO prac 36 autor6w. 
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25IX
-14X 

!9 

W Galerii ~ztuki D ½ l\ 'N Gd3ń5ku wystawa malarstwa Wie.sława 

SmQtka. 
W KMPiK w Gdyni otwarcie wystawy prac artystów z Jugosławii 

Rijeka to graf i,ce i akivareli oraz Male formy. 

rAZD:GIERNIK 

Na I Biennale Plakatu Teatralnego Młodych, konkursu ogloszoneg·o w 
zwi,4zku z XXVI Rzeszowskimi Spotkaniami Teatralnymi, <lrugą ~nagrod~ 

otrzymał Tomasz Bogusławski za plakat do Popiotu, i diamentu wy

stawionego przez Teatr Dramatyczny w Gdyni. Natomiast Sławomir Ki
tO\vski, projektant plakatów dla Teatru Muzyczneg-o w Gdyni i POiFB 

w Gdańsku zo:;tał zaproszony jako j0dyny Polak do udziału w mic;dzy

narodowym pokaz;ie plakatu teatralnego we Wrocławiu. 
Gdański Kantor Sztuki prowadzony przez Mirosława Zeidlera obchodził 
5-lccie istnienia. 
W Galerii Autorskiej Katarzyny Marszalec przy Długim Tari!U wernisaż 

prac Krzysztofa Piotrowskiego. Przed Galeri~ tradycyjnie odbyło s·iG 

widowisko happeningowe z udziałem aktorów Teatru „Wybrzeże''. 

Na ogólnopol.;kiej wystawie plastycznej z cyklu „Cztery pory roku" w 
Szczecineckim Ośrodku Kultury w konkursie Lato pierwszą nagrodę 

otrzymał Ryszard Kul, wyróżnienie Lidia Małyszko. 
W Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Piwnej wystawa rzci.by Józefa 

Sarnowskiego. 
~ 

W Muzeum Archeologicznym wystawa rzeiby Ewy Beyer-Forme1; i ma

larstwa Józefa Burlewicza. 
2 W Klubie Dziennikarza w Gdaiuku wernisaż prac P?rtre,towy"c„h Toma

sza Rzepniewskicgo. 
W pozna11skim Pałacu Kultury otwarto wystawę pokonkurso\vą ITI 

Ogólnopolskiego Biennale Fotograf ie zn ego Człowiek - jq;o praca i j~oo 

pasje. I nagro:iG otrzymał Eugeniusz Nurzy11ski z Gdaóska. 

6 \V Gaicrii '8:i przy Długim Pobrzeżu wystawa malarstwa Rajmun:b 

Pietkiewicza, pierwsza ekspozycja prac po 26 latach. 
7-31 W Gakrii Wojewódzkiej BWA \V Sopocie wystawa malarst\Va IJanusza 

Ploty. Następnie prace z \l.rystawy eksponowane były: w MOK w Kwi

dzynie (8 XII-16 I 1983), w Domu Nauczyciela Z:-l'P w Sopocie (14 XII-~ 

-11 I 1988). 
9 X- W Galerii Grafiki i _Rysunku BWA w Gdyni wystawa prac Czesła,1.:a 

-8 XI Tumielcwicza Pastele i grafika komputerowa. 

13 W Galerii GTPS ,.Punkt" otwarcie wysbwy grafiki Are Andreassena 

i fotogramów Qy.:;teina Nilsena, artystów ~ Norwegii. 

14 X- W Muzeum Narodowym wystawa Portrety Stanisława Ignacego Witkie-

-J 5 XII wic..:-a ze zbiorów l\Tuzeum Pomorza Srodkowego w Słupsku. Komisa

rzem ,vystawy i autorem katalogu była Krystyna Fabijańska-Przybyt
ko. 
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15 ZPAF zorganizował w Pol.itechn:ce Gdańs·kiej spotkante z Diaporamą 
Francu:;ką Jacquesa Mullera, czło:1ka Photo Cine Club PTT Paris. 

16 W Bazylice Mariackiej w Gdańsku otwarcie wystawy pokonkursowej 

Sto plU,S jeden, której tematem była \\·:zyta papieża w Trójmieście, przez 

biskupa gdafrskiq,o Ta:icusza Geelowskiego. Konkurs · zorganizował Od

dział Gdaó.ski ZPAF. Lauretami zo:;tali Wojciech Kryński z \Varszawy 

(Grand Prix i nagroda redakcji „Pomerania"), Wojciech Głaczyński (I 

nagroJa). Dariusz Kula i Eugeniu~z Nurzyhski (II nagrody), Tadeusz 

Chmielowiec, Dariusz Kruśli1'1,;ki, Jacek Strużyr'1ski (III nagrody), Jacek 



Piotrowski (wyróżnienie) - wszyscy i Z Gdańska. 

W Gdańskiej Galerii Fetografii otwarcie wystawy Pamiętnil{ fotografi 
ka Bolesława St.achowa z nac:borzc1. 

18-22 Z oknj.i Dni Leningradu w Gdai1sku w Domu Radzieckiej Nauki i Kul
tury wysta\vy Plakat zrodzony przez rewolucję oraz metaloplastyka 
Leonida Bykov..:a, w KMPiK przy Długim Targu wystawa fotografii 
Anatolija Miedwiednikowa Mój Leningrad, w PWSSP ekspozycja prac 
studentów z Instytutu Malarstwa, H1.eźby , i Architektury Wnętrz im. 
I.E. Repina w Leningradzie, w Galerii Sztuki BWA w Gdaósku wysta~ a 
.sztychów grafików rosyjskich z przełomu XVIII i XIX wieku oraz ka
mei współcze.,;nych artystów. 

23 W Muzeum Archeologicznym wysbwa prac wykonanych na XIII Ogól
nopolskim Plenerze Rzeźby w Granicie „Wdzydze '87". 

LISTOPAD 
W Gdańskim Kantorze Sztuki przy ul. Długiej wystawa pt. nez aureoli 
radzieckiej trnnsawc1.ngardy, przedstawicieli najmłodszego pokolenia 
neoe.ksipresjonis.tów „N,owyje ,dikije" z Lenjngradu. 
Młodzieżowe Centrum Kultury ,v Gdyni zorganizowało ogólnopolską 

wystawę rzeźby pt. Moby Dick. Prace eksponowane były 'w pawiilonic 
wystawowym Muzeum Mlasta Gdvni oraz na Wyspie Spichrzów w 
Gdafoku. .. " ' • 

W Bulgar:;kim Ośrodku Kultury i Informacji w Warszawie \Vystawa 
malarstwa Elżbiety Olszewskiej Pejzaże z Bułgarii. 
W Galerii Autorskiej Elżbiety Subbotko w Gdyni wystawa artystycz
nych swetrów Sławomiry Grabowskiej. 
W klubie ,,Feluka" na Żabiance ·wystawa malarstwa Henryki Lisieckiej 
pt. Impresje oraz poplenerowa wystawa malarshva Przestrze(i i płasz

czyzna „Zawoja '87". 
W KMPiK w Sopocie wystawa malarstwa Henryka Baranowskiego Im
presje z podróży do ZSRR. 

3 W Galerii '85 przy Dług.im Pobrzeżu otwarcie wystawy malarstwa Je
rzego Zabłockiego. Na wernisażu pianista Andrzej i\rtyk1iewicz wykonał 
kompozycję Konrada Pałubickiego pt. Galeria '85. 

3 XI- W BWA w Sopocie kolejna ekspozycja I Wystawy Okręgowej ZPAMiG 
-2 XII (40 rysunków i grafik 10 autorów). 

4-29 W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie wystawa obrazów !\1ieczysla
wa Potrecia. Następna ekspozycja w KMPiK w Sopocie (8 XII-10 I 
1988). 

6 W Klubie Dziennikarzy w Domu Prasy w Gdańsku otwarcie wystawy 
akv;arel i rysunków MagJaleny !\fajewskiej. 

6 XI- W BWA w Sopoc,ie wysta\\·a tkaniny Anny Urb~.nowicz-KrO\vackiej. 
-GXII 

10 

11XI
-6XII 
13XI
-7XII · 
17Xl-

-15 XII 
19 

W Galerii GTPS .,Punkt·• otwarcie wystawy akwarel Wiesława Dem
skiego. 
W Galerii Grafiki i Ry.mnku BWA w Gdyni wystawa litografii Wal
demara MarsLałka. 
W Pałacu Opatów wystawa. malarstwa Kazimierza Mikulskiego z Kra
ko'.va. 
W Gakrii Sztuki DWA przy ul. Długiej w Gdar'isku wystawa malar
stwa Wojciecha Zaniewskiego. 
W Gda11skiej Gakrii Fotografii wystawa Andrzeja Brzezii1skiego Trans
mutacja. 
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W siedzibie GTPS odbyła siq se5ja szkoleniowa Osobou;ości twórcze, 
zorganizowana przez WOK, na której wygłoszono referaty: Tadeusz 
Rogowicz Działalno,~ć plastyczna GTPS, Wancncjusz Panek Analiza tek

stów psychologicznych nit osobowości JJracowników ku.I.tury, Wanen
cjus.z Panek Osobowościowe uwarunkou:ania twórczości, Zofia Watrak 
Osobou;ość twórcza ·witkacego, mgr Maria Kadzi11;;ka Inclywidualności 

' artystyczne'" w · środowisku plastycznym Wybrzeża, - mgr Piotr Bad~mo
wicz Plastyka w programie liceum ogólnokształcqcego . 

22-29 Na IV Targach Sztuki Krajów Socjalistycznych ,Jnterart '87" w Pozna
niu oferty dziel gdaó;;kich plas,tyków przedstawiły BWA i Pracownie 
Autorskie Artystów Plastyków i Architektów. 

GRUDZIEŃ 

1 

2 

2XIl
-10I 

4 

4XIl
-10I 

9 

9XII
-18I 

11 XII
-101 

Krzysztoo Kam:lński otrzymał brązowy medal na międzynarodowej wy
stawie fotograficznej w l\fatsuyama (Japonia), odbywającej się po:i pa
tronatem Międzynaro:::lowej Federacji Sztuki Fotograf,icznej. 
W pawilonie wystawowym Muzeum Miasta Gdyni wystawa fotografii 
Gerarda Waleszkowskiego. 
W Galerii „Uni Art" w Elblągu prezentacja prac malarskich Marka Mo
dela. 
W Klubie ,,Relaks" we Wrzeszczu wystawa rysunków Antoniego Wal
tera. 
W klubie ,,Feluka" .... na Żabiance wystawa malarstwa Hannelore Frerker 
z RFN. 

W Galerii GTPS ,,Punkt" otwarcie wystawy rysunków Adama Błaże

jowskiego. 
W Galer-ii '85 na Długim Pobrzężu otwarcie wystawy malar~twa Magda
leny Heyda-Usarewicz. 

W KMPiK przy Długim Targu otwarcie wystawy współczesnej grafiki 
węgierskiej. 

W Galerii Wojewódzkiej BWA w Sopocie wystawa prac graficznych 
Z,dzisła,va Jakubowskiego pt. Monotypie i techniki własne. 
W Osiedlowym Centrum Kultury na Brodwinie otwarcie wystawy foto
grafii Hanny Kośmickiej pt. Krewni i znajomi Królika. 
W BWA w Sopocie wystawa poplenerowa Jastrzębia Góra '87 - ma
larstwo, grafika i rysunek - 61 prac 26 autorów. 
W ZDK Morskiego Portu Handlowego w Gdyni otwarcie wystawy ma
larstwa Mirmlawy Torbe. 

W Galerii Grafiki i Rysunku BWA w Gdyni wystawa grafiki 
ków Andrzeja Pietscha z Krakowa. 
W BWA w Sopocie wystawa rysunków Witosława Czerwonki. 

rysun-

16 W Gdai1skim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki rozstrzygnięty został kon
kurs Gdańska grafika roku 1987. Nadesłano 44 grafik1i. Jury pod prze
wodnictwem Andrzeja Nowackiego przyznało następuj~ce nagrody: I -
grafice Pro vizorka Feliksa Chudzyńskiego, II - Czas Elżbiety Kowal
sk,iej-Matuszewskiej. Cztery równorzędne III nagrody przyznano gra
fice Biała wyspa Aliny Jackie\vicz-Kaczmarek, Jesienny połów Woj
ciecha Kostiuka. 39 Sławomira Grabowskiego, 112 z lewej Waldemara 
Marszałka. Wyróżnienia honorowe otrzymali: Cezary Paszkowski, Zbig
niew Gorlak i Marian Leciej. Otwarcie wystawy pokonkursowej 12 I 
1988 roku. 
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17 XII- W Galerii Sztuki 13WA w Gdańsku wystawa malarstwa Andrzeja . Wiś -' 

-19 I nicws}dego. 

Ponadto w 1987 roku: 
\Vydawnictwo Morskie opublikowało album z reprodukcjami obrazÓ\V, 

rysunków i ze zdjęciami po~więcony Jackowi Żuławskiemu (Jacek żu

ławski. Dobór tekstów i ilustracji Hann.a Żuławska). 

Urząd Miejski w Sopocie i Pracownie Sztuk Plastycznych powierzyły 

gdaóskim artystom 14 ścian zewnętrznych w mieście w celu stworzenia 

obrazów na ścianach i 5 wnętrz m.in. Zakładu Balneologicznego, dworca 

PKP. Na ulicy Podjazd kompozycję stworzyli Kuba Bryz.galski i Rafał 

Moczydło-wski, przy Alei Niepodległości - Marian Stec. 

Sekcja Miłośnikó,v }'otografh GTPS zorganizowała 9 imprez. 



ŻYCIE LITERACKIE 

STYCZE~ 

LUTY 

280 

W Tczewie ukarnl się pierwszy numer „Kooiewskieg.o Magazynu Re
gionalnego" wydany przez Kociewski Kantor Edytorski. 
Kontynuowana była wymiana literacka między Gdańskiem, Leningra
dem i Bremą. W bratnich miastach ukai.ą się wybory twórczości lite
rackiej_ 
Po raz czwarty została przyznana przez redakcję „Pomeranii" nagroda 
dla twórcy piszącego po kaszubsku, fundowana przez Romana Wróblew
skiego. Laureatem za 1986 rok został Stanisław Janke. 
Co dwa lata Duszpasterstwo środcnvisk Twórczych przy kościele św. Mi
kołaja w Gdat'1sku, redakcja mie.5'ięcznika „W drodze'' oraz Krąg Lite
racki „Wi.-1zania'' przyznają nagrodę poetycką im. Mikołaja Sępa-Szcl.

rzyńskiego. Nagrodę za poezję o tematyce religijnej, z uwzględnieniem 
całokształtu twórczości, otrzymał Roman Brandstaetter. Nagrodę mło

dych jury przyznało Krystynie Lars za tomik Chirurgia mistyczna. Na
gr.odę plastykó·,v dla literata otrzymał Edmund Pm.drowski. Wręczenia 
nagród dokonał bisk;.1:) gdafrski Tadeusz Gocłowski. Odbyło się sym
pozjum poświęcone zagadnieniu Sztuka i sumienie. Wygłoszone zostały 

referaty: Janina Wieczerska Pisarz immanentnie niemorainy, Stanisław 
Dąbrowski Artysta a snmienie, Stanisław Eisden-Tempski Etioiogia zła, 

Ka?Jimierz Nowmielski Ciemności Orfeus;:a, Ryszard K. Przybylski z Po
znania Milczenie Boga i ludzka mowa, Jan A. Kłoczkowski z Krakowa 
Sztuka zbożna i bezbożna, Jerzy Skąpski z .Krakowa Twórczość a Eucha
rystia, Wanda Czełkowska z Krakowa Sztuka jako sumienie. 

10 W Towarzystw.ie Literackim im. A. Mickiewicza, na Wydziale Huma
nistycznym UG wykład Kim, jest Milosz? wygłosił Alek:;ander Fiut. 

16 Z ,okazji 180. rocznicy urodzin Wincentego Pola Stowarzyszenie „Wisła
-Odra" zorganizowało w siedzibie PTTK na Zaspie prelekcję Czesława 
Skonki. 

28 MDK \V Sopocie zorganizował, jako imprezy towarzyszące IV konkur
S()l\,Vi Sopot moje miasto. spotkania z pisarzami: z Janem Piepką w 
MBP i Eugenią Kochanow:,ką w TPS, która wygłosiła prelekcję Kul
tura i zasłużeni twórcy Sopotu. 

29 W Klubie Pisarza przy ZLP spotkanie autorskie Krzysztofa Kamila 
Stolza. 

26 W Klubie Pisarza przy ZLP spotkanie autorskie Mirosława Stecewicza. 
28 W Towarzystwie Literackim im. .\. :Mickiewicza, na Wydziale Humani-



MAR:lEC 

stycznym UG w Oliwie odbył się odczyt Teresy Kostkiewiczo\vej Poe
tyckie adresy cło wrogów na przełomie XVIII i XIX vJieku. 

Studenci Wydziału Humanistyki UG opublikowali biuletyn „Humanus" 
zawierający utwory młodych poetów i prozaików oraz informacje z ży
cia Wydziału. 

6 Z okazji jubileuszu 35-lecia Wydav.mictwa MoTskiego w Białej Sali 
Ratusza Głównego Miasta otwarta wstała wystawa edytorskich osic1g
nięć. Pracownicy WM otrzymali honorowe odznaki Za'Slużonym Ziemi 
Gdai1skiej, Za zasługi dla Gdaó.ska, Zasłużony Działacz Kultury. 

10 Powołany został Komitet nedakcyjny serii książek literackich pod na
zwą Biblioteka Gdańska w składzie: Andrzej K. Waśkiewicz - prze
wodniczący, Ryszard Karwacki - redaktor naukowy, Aldona Mrozow
ska - redaktor prowadz,1cy. Celem zamierzenia jest prezentacja naj
wybitniejszych pisarzy wybrzeżowych w jednolitej formie edytorskiej. 

14 \V gmachu Wydziału Humanistycznego UG odczyt dla Towarzystwa 
Literackiego im. A. Mickiewicza wygłosił Artur Hutnikiewicz: Jak na
leży czytać ,.Przedwiośnie''. 

W Ratuszu Staromiejskim odbyło si(! spotkanie z Kazimierzem Nowo
sielskim. • 

19 W KMPiK w Gdyni prelekcję Żeromski w Gdyni wygłos-ił Henryk Ja
błoński. 

21 Odczyt dla Towarzystwa im. A. Mickiewicza w stulecie śmierci J.I. 
Kraszewskiego pt. Najpracowitszy ... wygłosił Józef Bachórz. 

28 Na Wydziale Humanistycznym UG spotkanie poświęcone 100-leciu To
warzystwa Literackiego im. i\. ~Iickie\vicza. Wykłady wygłos·ili Andrzej 
Bulmwski i Stanisław Fita.~ 

%9 W klubie „Łajba" I Meeting Poetycki zorganizowany przez Młodzieżowe 
Centrum Kultury w Gdyni. Spotkanie z Piotrem Bratkowskim na temat 
Rock, poezja i ... , Konkurs Jedne-go Wiersza ,,Eez Lauru··, występ ze
społu ,,Call System". 

KWIECIEJQ" 
W przeprowadzonym w Bydgoszczy plebiscycie pod patronatem ,,Dzien
nika Wieczornego" i ks,ięgarni ,.W:spółczesna" książką roku wybrano 
Inkarnację (Wyd. MON) gdańskiego pisarza piszącego pod pseudonimem 
Leonard. 
W Stargardzie Szczecińskim o:ibyla się II Ogólnopolska Sesja Maryni
styczna z udziałem pisarzy, dziennikarzy, działaczy społecznych i kultu
ralnych z całego kraju. Przedstawiciel Wydawnictwa ,,Glob'' Józef 
Krzyżanowski - wygłosił referat o marynistyce w poezj,i polskiej pt. 
Żywioł i konwencja. Wręczono nagro:ię „Złotego Delfina" przyznaną 

przez Wydawnictwo „Glob'' Lesławowi Furmadze za s,zczególne za
sługi w dziedzinie twórczości marynistycznej. 

4 Na Wydziale Humanistycznym UG odczyt dla Towarzystwa Literackie
go · im. A. Mickiewicza pt. Sarmatyzm - w „Trylogii" H. Sienkiewicza 

wygłosił Tadeusz Bujnicki. 
6 Towarzyst\vo Przyjaźni Polsko-Norweskiej zorganizowało w Domu Na

uczyciela we Wrzeszczu prelekcję pt. Więzi S. Przybyszewskiej z Nor

wegiq. 
11 W Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza na Wydziale Huma-
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nistycznym UG wykla<l pt. Analiza historyczno-psychologiczna _ .. Konrada 

Wallenroda" wygłosił Stefan Chwin. 
W Gdańsku obradowała Wojewódzka Rada K5i,1żki. 

23 W KMPiK w Gdyni spotkanie z kierownikiem działu literatury po.skiej 
miesięcmika ,.Fant:ntyka'· Maciejem Parowskim. 

25 W Ratuszu Staromiejskim odbyła się III sesja popularnonaukowa po
święcona roli księgarza i kc:;iążki ~organizowana pr.zez" Zarząd Okręgu 
Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. 

29 W Domu Kultury· na Morenie spotkanie z poetą i grafikiem ~ Zdzisła
wem A. Malinowskim: 

W gdańskiej Bibliotece PAN wy::;tawa Książka polska _ w Gdańsl-w 

XVI-XVIII wieku. 
Ukazał się .. Gdnllski Rocznik Kulturalny" nr 9, który zawiera artykuły 
A. Bukowskiego. St. Gostkowskiego, R. Witkowskiej, J. Dziewickiego, 
G. Skotnickiej, R. Karwackiego, A. Żurawskie-go, M. Rogozińskiej, Z. 
'Watrak, Z. Żakiewicza, J. Rydzewskiego, K. Wójcickiego, T. Rogowicza, 
E. Kochanowskiej, M. Bukowskiej. 
XLI Dni· Kultury, Oświaty, Książki 1 Prasy. W ramach Tygodnia Pi-

. sarzy Wybrzeża odbywały się spotkania autorskie:~ bibHoteki i księ
garnie przygotowały szereg okolicznościowych wystaw po~więconych 

m.in. · Jano\vi Heweliuszowi, Józefowi Ignacemu KraszeW'Skiemu, Bole
sławowi Prusowi; w Klubie „U Wydawcy" otwarto wystawę . książek 

gdań:-kich edytorów. Obchodzono Dzień I Sztuki Ludowej. i Folkloru, 
Dzień Prasy; w Pucku odbył się ,.koro\v6d literacki" (4 V). 40-lecie ist
nienia obchodziły biblioteki: miejska w Sopocie' oraz gminna 

1 

~ Cho
czewie. 

4 W Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku otwarto wystawę Zag_raniczna 

ksiqżka morska w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetn · Gdań
skiego - Centralnej Bibiioteki ' Morskiej. Pokazano p~blikacje groma
dzone w latach 1977-1986. Opublikowan_o katalog zawierający noty 550 
druków. 

8 W Gdańskim Towarzystwie Naukowym Kazimierz Sopuch wygłosił od
czyt Pisarze a region. 

7 W filii nr 2 MBP w Gdyni spotkanie z Eugeni~ Kochanowską. 
8 W filii nr 22 w Gdańsku spotkanie z Andrzejem Grzybem. 

11 W Gdańsku odbyło się zorganizowane przez PP „Dom Książki" spotka
nie wydawców: PWN, WNT, ,,Arkad'', ,.Wemy", .,WKiŁ", Wydawnictwa 
Morskiego, KA W i „Czytelnika 11. 

W żarnowcu otwarto kiermasz książek dla budowniczych elektrowni 
-jądrowej. 

13 W Domu Kultury na Morenie spotkanie ze Sta'nislawem Gostkowskim 
(w Klubie Dzieci Piszących). 

16-17 Instytut Filologii Polskiej UG -zorganizował sesję naukową Topika w6d 

i żeglugi w literaturze i paraliteraturze. Referaty wygłosili: Jadwiga 
Kobrska, Gertruda Skotnicka, Janina Salajczyk, Józef Bachórt, Marek 
Adamiec, Anna Martuszewska, Ryszard Karwacki, Michał Błażejew

ski - z Uniwersytetu Gdańskiego, Dariusz Snieżko, Marek Skwara, Jan 
Gajewski - z Uniwersytetu Szczecińskiego, Danuta Kilnstler-Langner, 
Aleksander Ma iyta z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Ja
dwiga Szymkowska-Ruszała z WSP w Słupsku. 

19 W filii nr 13 MBP w Gdyni spotkanie z Andrzejem Grzybem. ~ 
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ZO W księgarni w Sopocie swoją książkę podpisywał Stanisław Dejczcr, 
w księgarni \Ve Wrzc.szczu gościł Lesław Furma~a. 

21 W filii nr 13 MBP w Gdyni spotkanie z Lesławem Furmagą, w filii 
nr 1 MBP w Gdyni ·spotkanie z .Mi-ro~ławem Stecewiczem. 
W Domu Radzieck•iej Nauki i Kultury odbył się wieczór literacki Mi
strzowie współczesnej radzieckiej poezji i prozy z udziałem studentów 
filologii rosyjskiej UG. 
W księgarni w Sopocie swoje książki podpisywał Mirosław Stecewicz. 

2:5 W KMPiK w Sopocie Eugenia Kochanowska wygłosiła prelekcję Pootać 
matki w literaturze. 

26 Na zakończenie Tygodnia Twórczości Pisarzy Wybrzeża w Księgarni 

Morskiej ,,Róża Wiatrów" w Gdyni spotkanie z Janiną Soszyó.ską. 

26-27 W Domu ' Kultury na Morenie odbyły się Gdańskie Dni Poezji. Roz
strzygnięto V Konkurs .Jednego Wiersz.a, odbyło 1się spotkanie z przed
stawicielami redakcji miesięcznika .,Poezja"', ·gpotkanie z Ireną Kuran
-Bogucką (Wanda Neumann recytowała poezje R. Albertiego), otwarto 
wystawę rysunków Zdzisława A.- Malinowskiego, z recitalem poezji 
śpiewanej wystąpił Adam Drąg. 

29 W . filii nr 4 MBP \V Gdyni spotkanie z Eugenią Kochanowską. 
30 W Gdańskim Towarzystwie -Przyjaciół Sztuki wręczono nagrody arty

styczne GTPS za 1986 rok. Otrzymali je m.in. Kazimierz Radowicz za 
twórczość dramaturgiczną i scenariuszową, szczególnie za film Nad 
Niemnem oraz Andrzej Piskozub za tom esejów Polska morska - czyn 
XX wiekn (WM). 

CZERWIEC 
22 Na domu, w którym mieszkał Knrol Olgierd Borchardt, przy ul. Mic

kiewicza w Gdyni odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pisarza. Fun
datorem tablicy jest gdyńskie rzemi-oslo. -

25 W Katowickim Salonie Wydawniczym „Pegaz" otwarto wystawę ksią

żek marynistycznych zorganizowaną przez Ligę Morską, Wydawnictwo 
Morskie, PP „Dom Książki". 

29 W związku z ustąpieniem Zarządu Gdańskiego Oddziału ZLP odbyło 

się zebranie wyborcze. Prezesem nowego Zarządu wybrany został Jan 
Piepka, wiceprezesem został Roman Landowski, skarbnikiem - Mie
czysław Czychowski, członkiem Zarządu - Edmund Kosiarz. 

LIPIEC 
Na „Darze Pomorza" otwarto do zwiedzania pamiątkową ikabinę. w któ
rej mieszkał i pracował w latach 1938-1939 Karol Olgierd Dorchardt. 

SIERPIEŃ 

WRZESIEŃ° 

W konkurs·ie na scenariU'sz filmowy o Powstaniu Wielkopolskim na.gro
dzono m.in. pracę Kazimierza Radowicza Akwarele z powstańczego 

szkicownika (.scenariusz serialu telewizyjnego). 

Na XV Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi trzecią nagrodę otrzy
mał Krzysztof Kuczkowski z Sopotu. 

4 W KMPiK w Sopocie Stani'sława Górnikiewicz wygłosiła prelekcję Zol
nierze z Westerplatte. 

9 Z nowym Zarządem Gdańskiego Oddziału ZLP spotkała się Jolanta 
Mironiuk, sekretarz KW PZPR w GdaŹ1sku. W spotkaniu wzięli udział 
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Jan Piepka (prezes), Roman Landowski (wiceprezes), Edmund Ko.;iarz 
i Andrzej Grzyb. 

24 W Domu Kultury na Morenie wieczór autorski A1·iany M. Nagórskiej. 
25-27 Oddział Gdański Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich przygotował • dwu

dniową międzynarodową konferencję na temat problemów' przekładów 
literatury marynistycznej. Odbyła się ona nad jeziorem Mausz z udzia
łem 63 tłumaczy z Polski i zaproszonych gości z Leningradu, \Varny, 
Sofii i Bremy. 

PAŻDZIERNIK 

W ogólnopol.;,kim konkursie na reportaż radiowy o tematyce morskiej 
I nagrodę przyznano Andrzejowi Mielczarkowi, dziennikarzowi rozglo;ni 
PR w Gdańsku za reportaż Przep1tstka do historii. 

3-1 W Łączyńskiej Hucie odbyły się tradycyjne spotkania twórców litera
tury k2'.szubskiej. Po~więcone zostały Stefanowi Bieszkowi i Janowi 
Trepczykowi. 

6 W księgarni przy ul. Miszewskiego we Wrzeszczu Jerzy Afana..;jew pod
pisywał swoją książkę Okno Zbys.zka Cybulskiego. 

1 W Domu Kultury na Morenie w Klubie Dzieci Piszących spotkanie z Mi
rosławem Stecewiczem. 

11 Z okazji Dni Leningradu w Gdańsku w Domu Społecznym na Zaspie 
otwarto wystawę książek. Zaprezentowano nowo wydaną przez „Leniz
dat" antologię Jantarov;e Wybrzeże zawierającą utwory 25 gdańskich 

poetów i pisarzy oraz antologię pisarzy leningradzkich Oczekiwanie 
święta opublikowaną przez KA W. 

20 W Klubie ,,U Wydavi7cy" odbyło się ,spotkanie literatów i wydawców 
z Gdańska i Leningradu. 
W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdańsku odbyło siG spotkanie 
z poetą Olegiem Cakunowem i redaktorem czasopisma ,.Neva" Jewgie
nijem Niewiakinem. 

26-27 W Domu Kultury na Morenie finał konkursu satyrycznego „Fikus 87". 
Nadesłano 50 prac 20 autorów. Jury pod przewodnictwem Tadeusza 
Kałdowskiego postanowiło .nie przyznać pierwszej nagrody. Dwie rów
norzędne drugie zdobyły Ariana M. Nagórska i Krystyna Sylwestrzak, 
dwie równorzędne trzecie nagrody otrzymali Romuald Sławiński i Jerzy 
Elent. 

28 W Klubie Literackim im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno działającym 

przy Domu Kultury na Morenie odbyło się -spotkanie z Andrzejem K. 
Waśkiewiczem. 

29 W ramach obchodów 70. rocznicy Rewolucji Październikowej w Domu 
Radzieckiej Nat:ki i Kultury odbył się wieczór literacki Idea Wielkiego 
Października w wielonarodowościowej literaturze radzieckiej. 

LISTOPAD 
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Jury konkursu na Książkę Roku miesięcznika „Literatura", pod prze
wodnictwem Zbigniewa Bień..trnwskiego uhonorowało Nagrodą Młodych 

Pawła Huelle za powieść Weiser Dawidek (Wydawnictwo Morskie). 
3 W Trójmieście przebywał przewodniczący Rady Krajowej PRON Jan 

Dobraczyński. M.in. gościł Ea spektaklu w Teatrze Dramatycznym w 
Gdyni W rozwalonym domu (adaptacja powieści J. Dobraczyńskiego) 

w reż. Wacła.w:.1 Ulewicza. 
W KMPiK przy Długim Targu otwarto wystawę ksiqżek radzieckich 
poświęconych 70-leciu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październiko-



wej. Na otwarciu go!,cił przewodnicz8.cy Pafy;twowego Komitetu ZSRR 
ds. Wydawnictw, Poligrafii ·i Handlu Książką Wasilij Słastienienko. 
W Domu Kultury na Morenie w Klubie Dzieci Piszących inauguracja 
Małej Akademii Wiersza z udziałem Ariany IVI. Na.górskiej. 

-i-10 Podczas VI Krakowskich Dni Literatury i XII Dni Poezji Nagroję Li
teracką im. A. Bursy otrzymał Włady3ław Zawistowski za twórczość 

poetycką i teatralną, a .szczególnie za poemat Powitanie jesieni. 
9-19 XVIII Dekada Pisarzy Wybrzeża. Uczestniczyli w niej pisarze ... z woje

wódvtwa gdańskiego i elbląskiego, zaprmzeni goście z Leningradu i War
ny. 14 pisarzy odbywało spotkania z czytelnikami. 10-11 XI w żarnow
cu odbyła się sesja pod hasłem Pisarz u;obec zogrożeń wsr6Lczesności. 
Wykład inauguracyjny wygłosił Andrzej Piskozub. 

Il W Poznaniu na Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim ogłoszono wy
niki ogólno,polskich konkursów literackich. W dziedzinie przekładu na
grodę otrzymała Irena Kuran-Bogucka za wybór, tłumaczenie i opra
cowanie wierszy Rafaela Albertiego Chłodna mięta mórz (\Vydawnictwo 
Morskie). 
Odbyły siG spotkania a·utor.;kie: Mirosława Stecewicza w Szkole Pod
stawowej nr 47 w Gdailsku, Andrzeja Zur,owskiego w filii nr 6 WBP 
na Zaspie, Stanisława Załuskiego v1 Technikum Elektrycznym, Lesla\va 
Furmagi w filii nr 9 WBP w Gda11sku, Jacka Kotlicy w Szkole Pod
stawowej nr 61 w Gdańsku, Wojciecha Witkowskiego w Gminnej Bi
bliotece Publicznej w Gojcicinie, Jana Piepki w Szkole Podstawowej 
nr 61 w Gdafoku, Eugenii Kochanowskiej w Gminnej Biblic:ece Publicz
nej w Subkowach, Sławomira Siereckiego w filii nr 3 MBP w Sopocie. 

12 Spotkania autorskie Eugenii Kochanowskiej w filii nr 18 MBP w Gdyni, 
Lesława Fur magi w fil ii nr 7 MBP w Sopocie oraz w Bibliotece Dzie
cięcej i.v Sopocie, Andrzeja Grzyba w filii nr 7 i nr 10 MBP w Gdyni. 

13 Spotkanie autorskie Andrzeja Grzyba w Szkole Podstawwej nr 10 ·w 
Gda11sku, Lesława Furmagi w filii nr 3 WBP w Gdyni. 

14 W Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza na Wydziale Huma
nistycznym UG odczyt Iwaszkiewicz i Milosz w Rzymie wygłosiła Ewa 
Nawrocka. 

16 Spotkania autorskie Jana Piepki w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz 
w Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach, Eugenii Kochanowskiej w 
Zasadniczej Szkole Zawo-dowej w Gdańsku, Mirosława Stecewicza w 
filii nr 31 WBP na Przymorzu, Lesława Furmagi w Miej:;kiej Bibliotece 
Publicznej w Redzie. 

17 Bruno:i. Zwarra, autor książki Wspomnienia gdańskiego bówki został 
laureatem nagrody marynistycz.nej im. Marcina Borzymowskiego przy
znanej przez Urzć.ld Miejski w Kołobrzegu. 

W Domu Kultury na Morenie zorganizowana została dla młodzież.y 

szkolnej III sesja poświęcona Stanisławie Przybyszewskiej. Odczyt wy
głosił Jan Tuczyński. 
Spotkania autorskie Lesława Fur magi w fil ii nr 22 WBP w Gdaó.sku 
i filii nr 13 MBP w Gdyni, Jana Piep~i w filii nr 31 i nr 11 WBP na 
Przymorzu, Eugenii Kochanowskiej w Szkole Podstawowej nr 66 w 
Gdańsku, Hamana Landowskiego w filii nr 31 WBP na Przymorzu, Mi
rosława Stc-cewicza w filii nr 1-1 MBP w Gdyni, Krzysztofa K. Stolz
-Polar1:.;kiego w folii nr 6 WEP na Zaspie. W KMPiK w Sopocie spot
kan:e ze Stanisławą Flc:,z:irowq-i\1u:;kat. 

18 Spotkania autorskie Hamana Landowskiego w Szkole Podstawowej 
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nr 10 na Oruni, Mirosława Stecewicza w Wii nr 6 WBP na Zaspie, 
Eugenii Kochanowskiej w filii nr 11 WBP na Przymorzu. 
W Gdańskim Towarzystwie Naukowym Jan Data wygłosił wykład 

W stulecie wielkich powieści (povłtórzenie odczytu w Towarzyst .vie Li-
terackim im. A. Ivlickiewicza w UG 28 XI). ., 

19 Spotkania autorskie Romana Landowskiego w filii nr 8 MBP w So-
- pocie, Mirosława Stecewicza w Szkole Podstawowej nr 10 na Oruni. 

20 W Sztumie odbyła siQ wojewódzka inauguracja XXI Dekady Książki 

Społeczno-Politycznej „Człowiek - $wiat - Polityka". 
27 Młodzieżowe Centrum Kultury w Gdyni zorganizo..yalo w klubie „Fre

gata" II Manewry Poetyckie „Sztorm 87". Spotkanie z Antonim Pawla
kiem, recitale poezji śpiewanej w wykonaniu Marka Gałązki i Jana 
Kondraka, II Otwarty Konkurs Jednego Wiersza „Be.z Lauru". 

28 W Muzeum Narodowym w Gdańsku z okazji iprez.entacji wystawy 
portretów Stanisła~a Ignacego Witkiewicza odczyt \Yitkacy - artjJsta 
i filozof wygłosiła Małgorzata Czermiń,ska, a na rtemat firmy portreto
wej „S.I. Witkiewicz" mówił Andrzej Kostolowski. 

29 Rozstrzygnięcie XXVIII Ogólnopo~ki_ego Konkursu Poezji Społecznie 

Zaangażowanej o nagrodę „Czerwonej Róży". Jury w składzie: Tadeu:;z 
Sliwiak, Niko3 Chadzinikolau (przewodniczący), Marek Wawrzkiewicz, 
Krzysztof Kamil Stolz, Stanisław Gost-kowski - oceniło 480 zestawów 
poezji. Nagrodę „C_zerwonej Róży" otrzymał Marian Baryła z Piotrko
wa Trybunalskiego za zestaw poetycki ze szczególnym uwzglqdnienicm 
wiersza Łódź Fabryczna. Pierwsze wyróżnienie otrzymała Anna Zalew
ska-Krychowska z Poznania za wiersz Codzienność, drugie - Ryszard 
Kornacki z Międzyrzecza Podlaskiego za wiersz Mój Norwid. Nagrodę 
,,Peleryny" za najlepszy debiut ks·iążkowy roku przyznano Arianie Na
g6:rskiej z Sopotu za tomik Podatek od imperium (MA W 1987), nagrodę 
„Pierścienia" za całokształt twórczości poetyckiej wręczono Tadeuszowi 
Wyrwie-Krzyżańskiemu z Piły, a „Pióra" za twórczość krytycznolite
ra·cką Zbigniewowi Bauerowi z Poznania za książkę Dekada (MA W 
1986). Nagrodę ,.Pegaza" za twórcwść przekładową przyznano Feliksowi 
Nctzowi z Katowic za przekład pc-cmatu Aleksandra Puszkina Euge
niusz Oniegin, a także za przekłady poezji węgierskiej. Na spotkaniu 
podczas wręczania nagród w KSW „żak" Jan Z. Brudnicki wygło.~ił 

odczyt Na grobach cywilizacji, odbył się recital Adama Drąga. 

GRUDZIEŃ 
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1 W Domu Kultury na Morenie spotkanie w Klubie Dzieci Pi5zących 

,,Strofka" z Eugeniuszem Kuppercm. 
2 W Gdailskim Towarzystwie Naukowym odbył się odczyt Zdzisława Li

bery O literatur.ze pamiętnikarskiej XV III wieku. W To\varzystwie Li
terackim im. A. Mickiewicza Zdzisław Libera wygłosił wykład JgnaciJ 

Krasicki w oczach czytelników końca XX wieku. 
W klubie „Rudy Kot" inauguracja nowego cyklu spotkań z twórcami 
,,Celebracje'' - spotkanie z \Vładyslawem Zawistowskim laureatem na
grody literackiej im. Andrzeja Bursy. 

15 W Domu Kultury na Morenie impreza Klubu Literackiego im. R. Mil
cz.owskiego-Bruno Wigilia Poetycka - prezentacja wierszy poświęco

nych tradycji wigilijnej. 
21 W Domu Kultury na Morenie spotkanie z laureatami tegorocznych 

konkursów literackich m.in. Arianą M. Nagórską, Dariuszem Wasielew
skim, Arturem Tomaszewskim. 



Ponadto w 1987 roku: 
Ukazał się 7 i. 8 zeszyt W kręgu ksiłżki, publikacji wydawanej z m1-
cjatywy gdańskich oddziałów Pohkiego Tmvarzystwa Wydawców Ksią
żek, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Sto;Varzyszeriia Księgarzy 
Polskich. 
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich przyznało nagrody za najlepsze tłu
maczenia książkowe 1986 roku. Wyróżnienie ~trzymała Irena Kuran-Bo
gucka za przekład z języka hiszpańskiego poezji ' Rafaela Albertiego 
ChŁodna rriięta mórz (WM). - -
Jan Drzeżdżon otrzymał Doroczną Nagrodę Funduszu. Literatury za kom
pendium Współczesna literatura kaszubska lfJ45-1980 (LSW). 
Sekcja Mibśników Literatury GTPS zorganizowała 60. spotkaó, autor
skich. 

W 1987 roku uk"zaly się książki nastc:pujących auturó\\·*: 

Alina i Jerzy Afanasjewowie I3abcia i słoń, wyd. 2, ,,Nasza Księgarnia". 
Jerzy Afanasjew Nos poety." Satyry, ,,Iskry". 
Witold I3iengo [p:;eud.] Serce w klal{le, WM. 
Teresa Ferenc Drzewo dziwo, WM. 
StanL,lawa Fleszarowa-Muskat Czterech mężczy:::n na brzegu la-su, 
wyd. 3, ,,Glob''; Pasje i uspokojenia, WM. 
Wojciech Fulek Nikt, nigdy, nikogo, Gdańsk, Studencka Oficyna Wy
da\vnicza ZSP Alma-Press. 
Lesław Furmaga Żagle w tarczy, ,,Glob". 
Jan P. Grabowski Deszcz i plamień, WM. 
Andrzej Grzyb Bajeczny ogród, KAW. 
Andrzej Grzyb, Roman Landowski, Roman Senski Szkice regionalne. 
1lrkusz poetycki, Tczew - Starogard Gda1'iski, Kociewski Kantor Edy
torski. 
Paweł Huelle Weiser Dawidek, WM. 
Zbigniew Jankowski Pełne 11iorze, WM. 
Leonard !pseud.] Inkarnacja, wyd. 2, popr., MON; Upiór, v.ryd. 2, ,,Po
n1orze". 
Zdzisław A. Malinowski Na mojq oazę. Gdańsk ABKiS „Alma-Art''. 
Pozycja dotowana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódz
kiego w Gda11sku i Studenck~1 Spółdzielnię Pracy „Techno-Service•·. 
Andrzej Perepeczko Dzika Mrówka i tajemnica U-2002, WM. 
J\dam Potrykus Ten, który kocha, Gda11sk ABKiS ,,Alma-Art''. Pozycja 
dotowana przez. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w 
Gdai'lsku i Studencką SpółdzielniG Pracy „Techno-Service". 
SAT - OKH Dialy mustang. l3aśnie i legend-y indiaiiskie, wyd. 1, .. Czy
telnik". 
Sławomir Sicrccki Czart za kulbaką, WM; ... i został tylko wiatr, KA W. 
Jerzy Stachura nozwód pod sloilccm, Gdynia, Młodzieżowo Centrum 
Kultury. 
Andrzej Stcmowski Uczta na dworze Ilerocla, Gdaii:-;k, Studencka Ofi
cyna Wydawnicza ZSP Alma-Press. 
Irena Suchorzewska Mam trzy lata, wyd. 2, ,,Nasza Księgarnia". 

* Dane do bibliograf ii p i"nrzy zebrał zespół Bibliotecznego Ośro<lka Informacji 
przy WBP w Gdańsku. 
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Adriana Szymańska Poezje wybrane. Wybór i w.stęp autorki, LSW. 
Andrzej Twerdochlib Kołowrót, WM; Sploty, KA W. 
Janina Wieczerska Plaga osiedla i inne opowiadanla, MAW. 
Władysław Zawistowski I'owitanie jesieni, WL. 
Brunon Zwarra W gdańskiej twierdzy, WM. 
Zbigniew Żakiewicz Latarnia dziadka Utopka, ,,Czytelnik". 
Udział w publikacjach zbiorowych: 
Poeta jest jak dziecko. Nowe roczniki. Antologia. Wybór i oprac. Ma
ciej Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Koper.;.ki, MA W. M.in.: Ma
rek Bieńkowski, Anna Czekanowicz, Stanisław Esden-Tempoki, Stani
sław Gostkowski, Zbigniew Joachimiak, Aleksander Jurewicz, Krystyna 
Lars, Kazimierz Nowosielski, Andrzej K. Waśkiewicz, Władysław Za
wistowski, Waldemar J. Ziemnicki. 
Przylqdki lepszych nadziei. Wybór wierszy Grażyna Jankowska, SiT. 
M.in.: FrancLszek Fenikowski, Zbigniew J;mkow3ki. 
Rubinou:a Hortensja. Antdogia utworów nagrodzonych 1965-1979. Wy
bór i oprac. Andrzej Biskup:-;ki, Feliks Ratajczak, WŁ ... M.in: Andr~ej 
K. Waśkiewicz. 
Jantarowe pobierieżje. Stichi i proza gda{iskich pisatielej. So:-;t. E.W. 
Niewiakin, Leningrad ,.Leniz,dat''. M.in.: Mieczysław Czychowski, Fran
ciszek Fenikowski, Lesław Furmaga, Stanisław Gostkow:5ki, Andrzej 
Grzyb, Jerzy H. Kamrowski, Edmund Kosiarz, Jacek Koitlica, Roman 
Landowski, Edga,r Milewski, Jan Piepka, Kazimierz Radowicz, Janina 
So3zyńska, Krzysztof K N Stolz, Andrzej Twerdoch!ib, An~rzej K. Waś

kiewicz, Wojciech Witkowski, Stanisław Zalusiki. 

Uzupełnienia dotyczące nagród w konkursach literackich oraz twór
czości pozawydawniczej ukażą się w następnych numerach GRK. 



UPOWSZECHNIANIE KULTURY. TWÓRCZOŚĆ AMATORSKA „ 

STYCZEN 
W Galerii Sztuki Ludowej w Wojcwód:cldm O.środku Kultury wystawa 
haftu regionalnego - prace członków Klubu Siedmiu Kolorów. 

4 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta koncert kolęd w wykonaniu 
Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego z Gdańska pod dy
redakcją Józefy Siudaczyń:;kiej-Babicz oraz chóru męskiego „Echo'' z 
Tczewa pod dyrekcją Elżbiety Grzenkowskiej-Hawryluk. Słowo o mu
zyce wygło,5iła Wanda Obniska. 

6 W ramach Studenckich Spotkań Tanecznych w klubie „Łajba'' w Sopo
cie impreza Disco dance, w klubie „Kwadratowa" występ konkursowych 
par tanecznych. 

9-10 W auli Politechniki Gdaó.skiej i w auli Ekonomi:ki Produkcji Uniwer
sytetu Gdai1skiego występy Baletu Form Nowoczesnych z AGH z Kra-
koWa. ' ., 

11 W auli PG finał Turnieju Ta11ca Towarzyskiego „Grand Prix 86" zor
ganizowany przez Gdańskie Towarzystwo Taneczne. 

18 W Teatrze Muzycznym w Gdyni jubileuszowy koncert z okazji 40-lecia 
amatorskich zespołów artystyci.nych Stoczni im. Komuny Paryskiej. Wy
stąpiły: chór mG.;ki „Echo'' pod dyrekcją Bronisława Falkowskiego, or
kiestra symfonicma pod kierunkiem E:nanuela Wiecz.orka, oirkiestra dG
ta pod <lyrekcj~l Piotra Jędrzejczaka, dzieciqcy zespól taneczny, zespół 

taneczny ,.Fala". Gościnnie wystąpiła grupa ,,,Kombi". 
2ł W Pa1°1stwowej Szkole Muiycznej w Gdal'tsku odbyły się wojewódzkie 

eliminacje III Ogólnopolskiego Dziecięcego Konkursu Piosenki i Ta11ca 
,,Barwy Przyjaźni 87''. Jury pod przc\vodnictwem Edwina Rymarza przy
znało: I nagrodG w kategorii pio:;enki i ruchu zespołowi „Uśmiech" ze 
Szkoły Podsta wowcj nr 6 w Kościerzynie, II nagrodę w kategorii zespo
łów z solistą ,,.Jagódkom" ze Szkoły Podstawowej nr 2 ze Skarszew, 
III - zespołowi ,,WiolLnek" z MDK w Kościerzynie. 

25 W Pałacu Opatów odbył si1~ poranek folklorystyany zorganizowany z 
inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wystąpiła kapela Zespo
łu Pieś,ni i Tai1ca ,.Sierakowice". 
W Domu Harcerza odbyły się II Woje-v.,·ódzkie Eliminacje Konkursu ży .. 
:wego Słowa ,dla słuchaczy Studium Nauczycielskiego. I miejsce zajęła 
Marzena Dymek, TI - Maria Skórska, III - Do,rota Karszni. 
W Ratuszu GlóWi11cgo Miasta odbył się .koncert z cyklu „Chóry amator
skie w Ratuszu". Wystąpił chór „Lira" z Rumi, ,,Ech0" z Gdy'ni, 
,,Alyem·• z Malborka. Prowadzenie koncertu - Barbara Zurowska-Sutt. 
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LUTY 

30 W Dumu Ra<lLieckicj Nauki i Kultury otwarto wystawi: sztuki ludowej 
ZSRR Petrykowskie maJarstwo dt:koracyjnc. 

W Sobic~zcwie odbyły si~ warsztaty mclrynistycme Ligi Morskiej dla 
młodzieży szkól średnich. 
W klubie .,Pinezka'' na Przymorzu cz.nma była wystawa malarst \.Va 
i rysunku Moniki Celichowskiej. 

6 Rozstrzygnięcie konkursu Współczesna sztuka ludowa Kociewia zorga
nizowanego m.in. przez ZK-P, Centrum Kultury w Starogardzie, DK 
i l\lBP w Tez.ewie, Izbę Rzemieślniczą w Gd;.ińsku. W dziedzinie rzeźby 
I nagrodę -otrzymał Alojzy Dmochewicz z Gniewu, U - Zygmunt Bu
kowski z Mierzeszy1na i Jan Gicldoó. z Czarnej Wody, III - Alfons 

Paschilke ze Smętowa i Alojzy Sta\vowy z Bietowa; w dziedzinie haftu: 
I nagroda - Zygmunt Lewicki z Gdańska, II - Barbara Gąska z So
potl.l, Janina Werycho z Gdaóska i Maria Wespa z Tczewa, III - Ali
cja Zając z Gdaó.ska; w malar.:;twie na szkle: I - Leonard Lesióski 
z Tczewa; w wikliniarstwie: II - Aleksander Romatowski z. Czarnej 
Wody. Otw;rcie wysta'vvy pokonkursowej nastąpiło 11 III w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Tczewie. " 

8 W sali Teatru Dramatycznego w Gdyni koncert kol~d i pastorałek w 

wykonaniu gdyó .. ;'kich chórów: .,Dzwo:1 Kaszubski", ,,Echo", ,,Stella Ma
ris", .,Symfonia'' ~raz. solistów: Krystyny Tngersleben-Bo~·ows.kiej i Jó
zefa Figa-;.a. Kierownictwo arty;;tycme Adolf Ad;.im Wikto,rowiki. 

16 W klubie ,.Wysepka" występ studenckiego zespołu tańca „XYZ'' pro
wadzo?1ego przez Jadwigę Szyma:1ską 

19-21 W Chełmie podczas IV Ogólno!)olskich Spotkań Kabaretów Wiejskich 
wy:;tępował ze:,,pól RSP z Koko.~zków ,.Ciężko było, będzie lżej". 

22 W Pałacu Opatów w poranku folklorystycznym wystąpił zespół ,,llopo
wianie" z widowiskiem obrzędowym Gwiżdże. 
W Ratuszu Głównego Miasta wysh111ili laureaci eliminacji miejskich 
XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wystąpił także An
drzej Pieczy1·1ski z Teatru Muzycznego z monodramem l\Iałpiak. 

W Domu Kultury .,Kolejarz" w Gdyni przedstawienie The Wall zespołu 
· pantomim:czncgo, laureatów I nagrody na Ogólnopolskim Przeglądzie 

Teatrów Amator:kich w Kr.ikowie w 1986 roku. 
!3 W Klubie T\farynarki Wojennej ,v Gdyni otwarcie wystawy fotograf ii 

Kaz imierza Gawrona Mll J>olscy marynarze. 

MARZEC 
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Na XIV Ogólnopolskim Przcglqdzie Studenckich Teatrów Debiutują

cych ,.Start 87" w Kielcach wystąpił poza konkursem Teatr ,,Tako'' z 

Gdat'1ska. 
W Domu Harcerza w Gdaósku czynna była wystawa członków Sekcji 
Pla~tycmej Gda11skicgo Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury 
,.Ster": l\farii Kolant, Mariusza Golc.:a, Wojciecha Rybickiego, Tadeusza 
Borowskiego. Henryka Dzikowskiego , I ic'nryka Romańciuka, Ireny Ka

mii1skiej. 
\\' KMPiK w Gdyni \vystawa obr,1zów ie słomki I'ozncijcmy Chinu 

i k1dturę chińską. 
W Muzeum Zamka.wym w Kw:dzynie wystawa Kas::Hbska ceramika 

Ludowa XX wieku - ponad 200 eksponatów z gda1'iskicgo l\Iuzeum Na
rodowego. 
X X wieku ~ ponad 200 cksponatóv,: z gda1·t.,kicgo Muzeum Narodowego. 
W salonie cepcliow.:;.kim przy ul. Puławskiej w Warszawie ekspozycja 



r~kodziela z zakresu haftu, ceramiki i mebli Spółdzielni „Regionalna'' 
z Kartuz. · 

1 W sali Teatru Dramatycznego w Gdyni jubileuszowy koncert, z okazji 
100-le-cia działalności i 40-lecia pracy na Wybrzeżu, chóru „Echo" pod 
dyrekcją Bronisława Falkowskiego. 

5 W klubie „Rudy Kot" odbyły się trójmiejskie eliminacje do XXVI 
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. Jury pod przewod
nictwem Jerzego Partyki przymało główną nagrodę honorową _:_ Złotą 
Różę oraz I miejsce Annie Bakun z Morskiego Domu Kultury, II miej
sce zajął Leszek Piórkowski z Zespołu Szkól Samochodowych w Gda11-
sku, III - Maria Wojewoda z VI LO w Gdyni. 
W Muzeum Ziemi Kociewskiej otwarto wysta\vę prac malarskich ks. 
Bernarda Sychty ze zbiorów muzeum diecezjalnego w Pelplinie. 

11- 15 Obchody Dni Pucka. M.in. Biesiada Kaszubska, występ męskiego chóru 
„Echo" z Gdyni, zespołów ,.Kolcczkowianie", ,,Strzelno", ,,Gdańsk", tria 
,,Pomerania". 

13-15 W Ra.tmzu Staromiej:;kim, siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 
odbyły się wojewódzkie eliminacje XXXII Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. Wśród młodzieży szkól ponadpodstawowych I nagrody 
nie przyznano, natomiast dwie równorzędne II nagrody otrzymały Do
rota Lando,wska ze Starogardu Gdańskiego i Adrianna Nieck0 z Gdyni, 
Ill -- Katarzyna Krakówka z Pucka. Wśród doro.-;łych recytatorów 
I miejsce zajął Maciej Gą-;iorek z Sopotu, II - Jacek Ozimek ze Sta
rogardu Gda1·1skiego, II I - Aleksandra Chabowska ze Starogardu Gdań
skiego. Za poezję śpiewaną przyznano dwie równorzędne nagrody Ewie 
Berezowskiej z Sopotu i Aleksandrze Chabowskiej. 

14 Z~kończyly się wojewódzkie eliminacje do XXVI Ogólnopolskiego Kon
kursu Piosenki Radzieckiej. I. nagrodę zdobyła Anna Bakun z Morskiego 
Domu Kultury, II - Anna Widera z Liceum Muzycznego w Gdańsku, 

III - Anna Sadow..;ka z Gda1\ska. 
21 W Żukowie odbył się finał III Konkursu Wiedzy o Pomorzu. Zwycięzcą 

został Ireneusz Labuda, ucze11 Zespołu Szkól Rolniczych w Rzucewie. 
?2 W Pałacu Opatów w poranku folklorystycznym wystąpiły „Tuchlióskie 

Skrzaty" z Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice·•. 
29 W Białej Sali Hatusza Glóv.:ncgo Miasta koncert muzyki chóralnej. 

KWIECIEŃ 

Wystąpiły Chór Żeil:;ki Liceum Muzycznego w Gdańsku pod dyrekcją 
Marzeny Graczyk oraz chór męski „Echo" z Gdyni pod dyrekcją Bro
ni.sława Falkowskiego. 

W Domu Harcerza wystawa twórców amatorów z Pałacu Młodzieży w 
Gdaósku. 

5 W Domu Kultury ,.Kolejarz" w Gdyni koncert muzyki operetkowej w 
, wykonaniu orkiestry Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 

9 W Klubie .Mor.-,kim w Gdyni Giełda Twórczości Artystycznej Ludzi Mo
rza „Wiosna 87". W dziedzinie malarstwa I nagrodę otrzymał Janusz 
Ba.cewicz, w dziedzinie rzeźby - Józef Zarzecki, modelarstwa - Wik
tor Jarmuszko, sztuki użytkowej - Stanisław Domżalski. 
W klubie „Rudy Kot" spektakl Bramy cło raju przedstawił ze3pół ama
torski z Ustki. 

11 W Pałacu Opatów prezentacja wielkanocnych zwyczajów na Ka3zubach. 
Zespół ..:\kadcmii Wychowania Fizycznego przedstawił pieśni i tańce 
kaszubskie, odbył się m.in. pokaz. wykonywania kraszanek i pisanek. 
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W Domu Harcerza odbył si~ finałowy kon~i IV Konkursu Recyta

torskiego Poezji Patriotycznej Moja mama, 1nój dom, moja ojczy,:na. 

W grupie dzieci młodszych I miej,;ce zajGła Kamila Staszkiewicz z 

Gdańska, II - Anna Formela z Sierakowic, III - Anna Dudziak z Tcze

v.;a; w grupie młodzieży; I - Barbara Brunka ze Stężycy, II - Mo

nika Koss z Gdyni, III - Natalia Pawlicka z Gdyni. 

?4--25 W KMPiK przy Długim Targu V Przegląd Dziecięcych Amatorskich 

Ze~polów Teatralnych RSW. Spośród 9 zespołów lalkowych wyróżniono 

teatrzyki z Nowych Polaszek, Kleszczewa i Osiecznej. Gościnnie wystą

pił Teatr Lalkowy „Kornblik" z Leningradu. 

26 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta jubileuszowy koncert z okazji 

15-lecia Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdai1skiego pod dyrekcją 

Grzegorza Rubina. · 
29 W klubie „Feluka" na Os.iedlu Młodych wernisaż malarshva, grafiki 

i rysunku Pio,tra Staroniak,, ucz.nb Szkoły Podstawowej nr 89 w 
Gdar1sku. 
W Klubie Stocmi Gda11;;kicj „Ster" otwarde wystawy nagrodzonych 

prac z elimi.nacji do ogólnD;)olskicgo konkursu twórczości plastycznej 

Przyjaźń - Braterstu;o - Współpraca zorganizowanego przez TPPR 

W grupie najmłodszych u~cstników nagrody otrzymali uczniowie szkół 
poj_;;tavv'owych z Gdańs•ka: Ju5tyna Bogucka. Bernad Lewandowski, Syl

wia Gozdur; w grupie mlodz·icży I nagrodę zdobył Mariusz Pollikeit 

z Wejhercrn·a; w grupie dorosłych - Barbara P<1luch z Gdaó.ska. I na

grodę za zestaw rzeźb otrzymał Alfred Szczepiński z Gdyni. 

THAJ 

2 W Bożympolu odbyły s:ę XV Ko:1frontacje Teatru Amatorskiego woje

wództwa gda11skicgo. Wystąpiło 11 teatrów dziecięcych. Główne nagroJy 

otrzymali: w kategorii teatrów lalkowych zespól ,.Pacynki" z Lubicho

\Va, w kategorii teatrów żywego planu „Ciżemka '' ze Skarszew. 

3 

8 

12 

W klubie ,.Łajba'' prezentacje teatralne. Występ „Sceny M'' z Krako·,,va 

ze spektaklem Wnętrze oraz Teatru Ruchu i Plastyki „Ars Amandi'' z 

Gdyni. 
Pod.cza.~ uroczystości otwarcia l\1uzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu wy

stąp;!y z.e3poły folklorystyczne .,Ka.;zuby" z Karsina d. ,,Wielanki'', ćl 

także zespół ,,Kirasjerzy" z Gdyni. 

W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury otwarto wystaw~ Sztuka ludowa 

Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki I?.adzicckiej, 

W TTatu3zu Staromiejskim koncert Chóru Folklorystycznego Instytutu 

Pc-clagogiczno-Muzyczncgo z Plovdiv (Dulgaria) pod kierunkiem Wa,ilki 

~pasowa. 
12-16 Vłclr.;ztnt Teatru Ul:czncgo zorganiwwaJ Gdat'lski Ośrodek Teatralny 

13 
16-17 

17 

19 
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z MDK n;:i Oru,1i. 

Jubileu . .:;z. 40-lccia obchodziła Miejc;ka Biblioteka Publiczna w Sopocie. 

„v ~rnli Ekonomiki Transportu UG odbył . si~ ITI Ogólnopolski Turniej 

Tai'lca Towarzyskiego o Puchar Hck,t0ra UG. 

IlI WojcwóJ:~ki Przf'gh\d Zespołów Muqcmo-Huchowych o ,,Burszty

nowy llerb Gd;:ińska" odbył siq w !\1'Jnkim Domu Kultury w Nowym 

Porcie. ' 

W Mor:;kim Domu Kultury w l\owym Porcie z okazji Dni Warny w 

Gdafoku wystclpił wokalno-imtrumentalny zespół folklorystyczny oraz 

kwartet „Czarnomor.~'<a P:ejr\''. Kr-lejny wystGr> w Klubie Garnizono-

·wym we Wrzeszczu 21 V. 



22, 24 

23V
-5VI 

24 

25 

30 

30-ll 

31 

CZERWIEC 

Chór „Die Meistersinger" z USA wystąpił w Kaplicy_ Adwentystów 
Dnia Siódmego we Wrze.-,zczu 5>raz w muszli koncertowej przy molo 
w Sopocie. 
Dni K,ociewia. Spol.kau ia z twórcami ludowymi, kiermasz wydawnictw 
regionalnych, \vy..stqpy z.e.:;połów folklorystycznych. 
W Pałacu Opatów w Oliwie w poranku folklorystycznym wystąpił Re
gionalny Zes,pól Pieśni i Tańca ,.Bazuny" z Leźna. 
W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta w cyklu ,,Chóry amatorskie w 
Ratuszu" występ chóru chłopięco-męskiego .. Pueri Cantores Olivense.:;'' 
pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego z okazji 15-lecia zespołu. 
W Teatrze Dramatycznym w Gdyni koncert wokalno-muzyczny z cyklu 
,,Poz.najemy gdyńskie zespoły amatorskie i szkolne" w wykonaniu ucz
niów Szkoły Muzycznej w Gdyni. 
W KMPiK w Sopocie odbył się IX wojewódzki zjazd sprawozdawczo
-wyborczy To,warzystwa Kultury Teatralnej w Gdańsku. Prezesem zo
stał ponownie Michał Stryczyński. 
W MDK w Pruszczu Gdańskim odbył się przegląd teatrów dziecięcych 
w ramach XV Konfrontacji Teatru Amatorskiego. 
W Sopocie odbył się XIII Turniej Talentów Tanecznych ,o Puchar Dy
rektora Wydziału Kultury i Sztuki UW. Najwyższą nagrodę zdobył Ze
spół Pieśni i Tańca ,.Kolejarz" z Tczewa i Zespół Pieśni i Tańca Uni
wersytetu Gdaóskiego ,.Jantar". 

Od czerwca do s.ierpnia trwały X Międzynarodowe Spotkania Chóralne. 
Występowało osiem zespołów z Holandii, Szwecji, Węgier, Włoch, Fran
c}i, NRD i RFN. 

6-7 W Chmielnie odbył się organizowany przez ZK-P Konkurs Recytators~i 
Poezji i Prozy Kaszubskiej. Jury pod przewodnictwem Jana Drzeżdżona 
przyznało nagrody w pięciu grupach wiekowych. Zwycięzcą w grupie 
klas I-III została Aneta Lipińska z Rokit, w grupie klas IV-VI -
Wioleta Górska z Lubichowa, w grupie klas VII-VIII - Barbara 
Brunka ze Stężyckiej Huty, w grupie szkól pona<lpods-tawowych - Bar
bara Brzezińska z Pucka. \V grupie dorosłych - Roman Skwiercz z 
Pucka. -' 

11 Podczas pielgrzymki Jana Pawła II w Trójmieście w spotkaniu z ludź
mi morza na Skwerze Ko5ciuszki w Gdyni wzięły udział wszystkie ka
szubskie ze~poły pieśni i tańca. 

15 Na XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Filmowym w Krakowie Amator
ski Klub Filmowy ,.Siódemka" ze Starogardu Gdańskiego ~dobył Grand 
Prix, nagrodę Głównego Zanądu Politycznego Wojska Polskiego oraz 
m1gro::lę dziennikarzy .za najbardziej intorc:;uj,1cy zestaw filmów zgło

szonych do konkursu. 
i:? W l\forskim Domu Kultury w Nowym Porcie z okazji Dni Morza odbył 

się Jarmark Portowy - kiermasze twórców ludowych, występy zespo
łów artystycznych. 

!5 W klubie .,Rudy Kot" ,vystąpHo trio ,.Pomerania" z Władysławowa. 
26 W sali konferencyjnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina otwarto poplen<'ro

wą wystawę malar.stwa Stowarzyszenia Nieprofesjonalnych Plastyków. 
Z okazji Dni Morza w Klubie Morskim w Gdyni odbyło się wręczenie 

nagród twórcom - marynarzom i rybakom, uczestnikom konkursu li
teracki('go i plastyczne-go. Na konkurs literacki im. Józefa Conrada 
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wpłyńęly- prace 18 autorów_- Nagra-dy otrzymali: Daniel Duda"' i"' Zbig
nie\v Urba11ski za książkę Trzeci w wielkiej sztafecie , wyróżnienia: 

Jerzy Ruthelka i Ryszard Szpak (w dziedzinie poezji) oraz Ryszard 
Leśzczyilski za cykl reportaży. 

,_ 

W konkursie pla;;tycznym (179 prD.c 35 autorów) nagrodę im. Miclnla 
Leszczyi1skiego zdobył A::lam Swoboda za zestaw obrazów. Wyróżnie

nia otrzymali: Gerard Cybula (malar..;;two). Wiesław Siejak (rzeźba), Wik
tor Jarmuszka (modelarstwo), Maksymilian Grajewski (malarstwo), Jó
zef Zarzecki (rzeźba), Zenon Szymaniak (płaskorzeźba), Ryszard Rajter 
(modelarstwo), Jan Chimerek, Zbigniew Herbarz, Jerzy Franczyk (ma-
larstwo). I 

26-28 \V Wejherowie odbył się XI OgólnJpolski Festiwal Pieśni o Morzu. 
Główną nagrodę „Złoty Żagiel" otrzymał Akademicki Chór Politechniki 
Sląskiej z Gliwic. Nagrodę Zarządu Głów,nego ZK-P za najciekawszą 

prezenrtację utworu kaszubskiego przyznano śląskiemu Chórowi Górni
czemu „Polonia-Harmonia" z Piekar Sląskich. Festiwalowi towarzyszyła 
sesja naukowa Marynistyka w mnzyce zorganizc~,vana przez gdaiiską 

Akademię Muzyczną. · 

29 VI- Na I ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ulicznych Kro.mo '87 wystąpił 

-5 VII ,.. Teatr Snów z Gdańska. 

LIPIEC 
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Ma tournee w Holandii przebywał mlodzieżo\vy chór mieszany „Can
tores Veiherovienses" prowadzony przez Marka Racławskiego. 

W Operze Leśnej w Sopocie odbył się X Festiwal Ukrnińskiej Pie~ni, 
Muzyki i Tai1ca. Wzięły udział 42 zespoły z całej Polski. 

3-5 II Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej Gdynia '87. Na Skwerze Ko
ściuszki odbył się festyn wieczorny (4 VII), w Teatrze Muzycznym -
koncert finałowy. Grand Prix zdobył gdyński zespół ,.Packet" działa

jący przy Wyższej Szkole Morskiej prowadzony przez Marka Peszkow
skiego. Za •interpretację pio,;enki współczesnej 1 dwie drugie nagrody 
przyznano: ,,Mechanikom Szanty'' i Lilianie Borowskiej z Gda11ska, III 
nagrody - Henrykowi Czekale z Bytomia i zespołowi „Lel.i;wa" z Tar
nowa. W kategorii interpretacji starej szanty główną nagrodę zdobył 

zes,:;:,ół „Mechanicy Szanty", II ·- ,,Pac.ket". Tr.zy III nagrody przyznano 
zespołom ,,Octra'' i „Viva Marynata" oraz Waldemarowi Mieczkowskie
mu z Gdyni. Za najlepszą piosenkę autorską uznano Pestkę skompono
waną i wykonaną przez Marka Peszkowskieg,o. Gościnnie wystąr;>ił m.in. 
zespół szantystów z USA „Press Gang" oraz Stan Hugill z Wielkiej 
Brytanii. 

3-7 W Pescu na Węgrzech przebywał Zespół Pieśni i Tańca ~,Kolejarz" z 
Tczewa. 

5 W Pucku o:ibył się XVII Jarmark Pucki. 
6 W Galerii Sztuki Ludowej otwarto wystawę malarstwa i tkaniny Bo

żeny Gąsienicy-By.rcyn z Zakopanego. 
7 W Domu Harcerza otwarto wy.stawę Stowarzy,szenia Nieprofesjonalnych 

Plastyków, plon konkursu Trójmiasto w 1 
plastyce. Nagrodzono następu

jących autorów: Grażynę i .Andrzeja Pilchów, Annę Sądej, Edmunda 
Herdliczko, · Jolantę Dy'bisbańską. Leona Bieszke, Alfonsa Zwarę, Irenę 
Mach, Z<lzisła1wa Karbowiaka. · 

11 Na Złotej Górze pod Kartuzami oJbyło się Truskawkobranie. Wystę
powały m.in. zespoły folklorystyczne ,,Kaszuby" i "";,Hopowianie". 



19 

26 

30 

31 VII
-5 VIII 

SIERPIEŃ 

7 

9-17 

10 

14 

15-16 

Inaugur:;i.cj-1 gdyń.;kiej Cepeliady. :'.\1.in. kiermasze członków Stowarzy
szenia T\vórców Ludm,,ych, występy zespołów regioc1alnych. 
Na estradzfo n:1 Długim Targu wyst;wił .. Univenitatscho!r'' z Karlsuhe 
(RFN). 
W Hatuszu Staromtej,k1m występ włmkicgo chóru polifonieznego ,,Cit-
ta di Tolentino''. Kolejny koncert V: Wielu (31 VII). - • ~ 
W Morskim Domu Kultury w Nowym Porcie odbył .się XI Festiwal 
Zespo~ów Folklorystycznych Pohki Północnej. Wzięło w u·im udział 17 
zespołów z 7 województw. Jury pod przewodnictwem Mariana Zacha
rewicza udzieliło rekomendacji do ubiegania się w MKiS o pra;.vo do 
wyjazdów zagranicznych Zespołowi Pieśni i Tańca „Gda11:sk'', Kaszub
skiemu ZesQ;:>ołowi Pieśni i Tańca .,Sierakowice", Zespołowi Folklory
stycz.nemu „Kujawy" z Hadziejo;.va oraz Kapeli Ludowej ,.Przepiórecz
ka" z Gryfic. Nagrody ·indywidualne otrzymali: Jan Bask·i, Marta By
stro11, Czesław Grochalski. Maria Kużmiiiska, Franciszek Kwidzyński, 

Zygmunt Miotk, Jan Pietrzak, Tadeu:ez Ślusarczyk • Witold Trc<ler, Je
rzy Walkus.z, Ja'.1 Wlaśniewski. 

W Hatuszu Staromiejskim z koncertem poezji śpiewanej wystą,pił Rado-
sław Ciecholewski, dwukrotny laureat glóvmej nagrody Spotkań Zam
kowych ,.Spiewajmy poezję" w Olsztynie. 
Na V Międzynarodowym Festiwalu Teatru Ulicznego w Jeleniej Górze 
występo\vał ro.in~ Teatr Snów z Gdańska. 
W Ratuszu StaromieJskim występ hiszpaóskiego chóru ,,Orfeo Nova 
Tarrega" z Katalonii. 
W Domu Kultury na Przymorzu odbył się XIV Festiwal Piosenki Mor
skiej dla kolonistów i dzieci z placówek społeczno-wychowawczych z 
Gdańska. 

W ~Wielu odbył się X Jubileu-;zowy Turniej Gawędziarzy Ludowych Ka
szub i Kociewia. Jury pod przewodnictwem Jerzego Tredera przyznało 
w kategorii gawęd nie publiko;.va:iych nagrodę główną im. Hieronima 
Derdov,rskiego Romanowi Sk,wierczowi z Pucka, nagrodę pierw.szą otrzy
mał Henryk Hewelt z Gdyni; w kategorii gawęd publikowanych 
głównej nag,rojy im. Józefa Bruskiego nie przyznano. laureatami dwóch 
pierwszych nrtgród zostali Zofia Brzeska z Parchowa i Roman Skwiercz 
z Pucka. Dla gawędziarzy spoza Kas.zub i Kociewia ufundowano nagro
dę główną im. Wincentego Rogali. Otrzymał ją Stanisław Chowaniec 
z Bukowiny Tatrzańskiej, pierwszą nagrodę zdobył Kazimierz Maurer 
z Babic, drugą Władysław Kurac z Bukowiny Tatrzańskiej. Występo

wały regio'."lalne zespoły folklorystyczne „Modraki'' z Parchowa, ,,Kre
bane'' z Brus i ,.Kooicwiacy" z Piaseczna. 

17-30 W Sobieszewie odbywały się warsztaty marynistyczne zorganizo·Nan2 
przez Ligq Morską w Gdańsku dla uczniów szkól średnich z całej Pol
ski. 

20 . W klubie ZZ ZSMP w ,,Dalmorze" w Gdyni otwarto wystawę II Prze
glądu Twórczości Amatorskiej i Kolekcjonerstwa, I nagrodę w dziedzi
nie malarstwa i kolekcjonerstwa otrzymał Zbigniew Heribarz. Nagro
dzono rzeźby Mirosława Sielickiego i Wiktora Jarmuszki oraz przed
mioty użytkowe autorstwa Wiesława Skowrońskiego. 

29-30 W muszli koncertowej w Gdyni występy zespołu „Mechanicy Szanty". 
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WRZESIEŃ 

W Domu Harcerza czynna była wystawa członków Stowarzyszenia Nie
profe.,;jonalnych Plastyków pt. Ochrona środowiska w plastyce. 

6 W KMPiK w Sopocie z recitalem poezji śpiewanej wystąpił Rauoslaw 
Ciecholewski. 

8 W Domu Kultury na Morenie spektakl Sceny Dziecięcej pt. Kla1..ca za

bawa. 
12-13 W Gdai1siku cdbybl się NadZJwyczajcly Zjazd Związku Polskich Chórów 

i Orkiestr, a Oddział Gda113ki ZPChiO obchodził 40-lecie istnienia. W 
Operze Leśnej w Sopocie odbył .się (13 IX) uroczysty koncert z udziałem 
16 chórów i 4 orkiestr. 
Miesięcznik „Życie Muzyczne" (nr 7--8) po.święcony został historii i 
współczesności ruchu muzycznego w województwie gdaiiskim, w tym 
szczególnie na Kas.zubach. 

19 Gdailski Klub Taneczny zorganizował w Gdyni ~ Ogólnopolski Turniej 
Tailca Towarzyskiego w klasach D i C. 

20 Na Oruni odbył się festyn rekreacyjny prezentuJqcy dorobek Miejskie
go Domu Kultury. M.in. wystąpił zes,pól wokalno-tanecmy „Biedronki" 
i Teatr Snów ze spektaklem plenerowym Psoty oraz grupy muzyczne 
,,Unrra", ,,Bielizna'', ,,Yaga". 

24-26 W Tczewie odbyły się V Spotkania Nadwiślaó.;;kie na temat Naclwiśiań
ska kHltura lu.dowa i Małe elektrownie wodne z udziałem publicystów, 
twórców literatury i nauki. 

!5 Kolejowa Orkiestra Dęta w Tczewie obchodziła 60. rocznicę działał-

ności. 

PAZDZIERNIK 
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Gdailski modelarz Marek Zuzański został laureatem na wystawie w 
Rouen (Francja) - re[)lika szwedzkiego okrętu hniowego „Vasa" została 
nagrodzona srebmym medalem. Zloty medal otrzymał twórca w Buka
reszcie za makietę przed:;tawiającą budowę statku w XVII wieku 
i srebrny medal za model wiślanej szkuty. 

2 W pawilonach Muzeum Miasta Gdyni otwarto VIII Ogólnowojskową 

Wystawę Amatorskiej Twórczości Plastycznej. Pokazano ponad 300 prac 
122 twórców. Nagrody otrzymali: w dziale malarstwa Leon Czarny, Jó
zef KukLi111.,ki, Krzysztof Krzych, Aleksy Parnl, Jerzy Zawrzykraj; w 
dziale rzeiby - Jerzy Czajczyński, Jan Dymitrowski; w dziale grafiki -
Jan MroLe-~. W otwarciu wystawy uczestniczył za·stępca szefa GZP WP, 
szef Zarządu Kultury i Oświaty, gen. bryg, Albin Żyto. 

5 Zorganizowana przez PSJ Mała Akademia Jazzu zainaugurowała roczną 
działalność w KMPiK w Gdyni. 

7 W Uniwenytccie Gdaiiskim inauguracja cyklu odczytów pt. Patrioty:::m 
i regionalizm przygotowanego przez Zakład Metodyki Nauczania Lite
ratury ~i Języka Polskiego Imtytutu Filologii Polskiej. Wykłady wygło
sili Edward Breza (7 X), Regina Pawłowska i Genowefa Surma (14 X), 
Jerzy Treder i Jerzy Samp (21 X), Wiktoria Kozłowska, Ireneusz Miłek 
(28 X), Ryszard Karwacki, Elżbieta Makowiec (4 XI), Ludwik Wierzbmv
ski, Henryka Dwilewicz (11 XI), Barbara Mossakowska, Edward Mazur
kiewicz (18 XI), Danuta Żebrowska, Grażyna Wirkus (25 XI), Irwina 
Borkowska (2 XII). 

9-11 W Człuchowie odbył się studencki Festiwal Piosenki Turystycznej „Ba
zuna '87". 

1 l W Gminnym Ośrodku Kultury w Żukowie odbył się I Przegląd Kapel 



Ludowych im. Antoniego Sutow.s1kiego. I miejsce zdobyła kapela ze
spobu „Modraki'' z Kartuz. Wyróżniono kapelę i zespól „Koleczkowia
nie". 

H W Domu Kultury na Przymorzu otwarcie wystawy poplenerowej 
Skórcz '87 Nauczycielskiego K,lubu Plastycznego. 

16-24 W klubach „Dziupla" i ,,Fonograf" odbyły się -Dni Obłuża. 
18 „ D_3:ień Prasy Ludowej i Książki w województwie g1dariskim. W Strzelnie 

spotkanie z dziennikarzami z .,Dziennika Ludoweg·o", .,Tygodnika Lu
dowego", ,.Zielonego Sztan~ia-ru'', występ kab~1retu „Ciężko było, ·będzie 

lżej" z RSP Kokoszowy oraz zespołu pieśni i taó.ca ze Strzelna. W Sła

woszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami „Tygodnika Kul
turalnego". 

20 Z okazji Dni Lening,radu w Gdańs,ku w Pałacu Młodzieży w Gdyni 
wyst~,pil Zespól Centralnego Pałacu Pionierów z Leningradu. 

23 W Domu Kultury na Morenie Dziecięcy Teatrzyk „Skrzaty" przedstawił 
spektakl Króleu.nw ,C:;nieżka. 

24 Osied10iwy klub „Fonograf'' w Gdyni zorganizował festiwal piosenki dzie
cięcej Osiedlowy Słowik - Obłuże '87. U dZiiał wzięło 62 dz,ieci. · Grand 
Prix otrzymał duet Hanna Zembrzuska i K,atarzyna Zieleń. 

!4.-25 W Gdyni odbył się III Ogólnopolski Turniej Tailca Towarzyskiego o na
grodę ,.Bursztynowej Fali". W konkursie wzięły również udział pary 
z Leningradu. 

27 W bibliotece w Gdyni-Obłużu odbyła się prelekcja o życiu i twór
czości Aleksandra Majkowskiego, wystawa haf,tów kaszubskich i dziel 
sztuki ludowej. :sprzedaż wydawnictw ZK-P. 

30 W klubie .,Łajba'' -spektakl Amatorskiego Teatru Poszuki·wań Styli-stycz
nych pt. Róża dla Lucienne według Rolanda Topora. 

LISTOPAD 

Na przełomie ,października .i listopada odbywały się w wielu miejsco
wościach (Rumi, Szemudzie, Jasieniu) III Dni Kultury Kaszubsko-Po
morskiej organizowane przez Oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor
skiego. 

W Galerii Sztuki Ludowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury czynna była 
wystawa prac gdańskiego artysty ludowego Edmunda Z'iclińskiego. 

W Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie wystawa Instrumenty i ur.::::q
clzenia ludowe Kaszub i Kociewia zorganizowana przez Muzeum Piś

miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 
W Zakładowym Domu Kultury Morskiego Portu Handlowego w Gdyni 
wystawa obrazów Haliny Jarockiej. 
W Tarnogrodzkim Ośro::Iku Kultury odbył się Sejmik Teatrów Wsi 
Polskiej, w którym wziął m.in. udział zespól ze Strzelna ze spektaklem 
Wrejone idq. 
Na VII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich Resortu Komu
nikacji w Krakowie nagrodę zdobył „Exteatr Adiafora'' z Gdyni. 
W Domu Kultury na Przymorzu czynna była wystawa prac malar
skich i kolekcjonerstwa ludzi morza. 

H W klubie „Rudy Kot" odbyła się XXI Wojewódzka Konferencja Miłoś
ników Teatru, Muzyki i Poezji zorganizowana przez Zarząd Oddziału 

Wojewódzkiego To1\varqstwa Kultury Teatralnej w Gdańsku. 
w KMPiK w Sopocie w ramach Jesiennych Spotkań przy Samowarze 
z okazji 70. rocznicy Rewolucji Październikowej rozstrzygnięto konkurs 
recytatorski Nad Wislq i nad Neu:ą. 

15 Na XII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i Teatralnym Niewi-
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17 

18 

26 

28 

domych w Biehku w kategorii monodramów pierwszą~nagrodę z.dobyła 
Urszula Bladowska z G<laó.ska 
W BWA w Sopocie wykład z cyklu poświęconego histOTii sztuki współ-
czesnej Yvyglo3ił Hyszard Zia,rkiewicz. 

, 

W Wojewódzkim Ośrodku Kultury odbył się Zjazd Twór-ców Ludowych 
Ziemi Gdańskiej. Wyróżniaj;:1cym się twórcom wręczono nagrody i dy
plomy. Zygmunt Bukows,ki rzeźbiarz i poeta otrzymał Złotą I Odznakę 

za · Opiekę nad Zabytkami Nagro:Ję im. Gulgowskich przyznano haf
ciarce Annie Konkel z Wejherowa, etnografce Teresie La•sowej i Bo
lesławowi Stefaniakowi preze.:;owi spółdzielni ,,Art-Region'' w Sopocie. 
W Klubie Mor,.:;kim w Gdyni odbył siq IV Przegląd Piosenki Morskiej 
i Żeglarskiej. ' 
W cyklu „Chóry amatorskie w Ratuszu" w Białej Sali Ratusza Głów
nego Miasta z okazji 50-lecia śmierci Karola Szymanowskiego występ 
gdańskiego Chóru Towarzystwa śpiewaczego im. K. Szymanowskiego 
pod dyrekcją Józefy Siudaczyńskiej-Babicz i Łódzkiego Chóru im. K. 
Szymanowskiego pod kierunkiem Włodzimierza Gredki. 

30Xl
-5XII 

Z okazji wystawy dorobku E.stońskiej Socjalistycznej Republiki Ra
dzieckiej w Domu Technika w Gdańsku występował estoński zespół fol-
klorystyczny. ' • ~ 

GRUDZIEŃ 
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Grupa Artystyczna „Constans'' działająca pod kierownictwem Ireneusza 
Kowalc;yka przy Towarzystwie Przyjaciół Gdańska przygotowała wido
wisko dla dzieci Kraina fJajlandu przeznaczone na imprezy choinkowe. 
W Zakładowym Domu Kultury Morskiego Portu Handlowego w Gdyni 
·wystawa obrazów Mirosławy Torbe. · 

1 W Spółdzielni Pracy Wytwórców R~kodzieła Ludowego i Artystycznego 
,.Art Region" w Sopocie wystawa szopek nagrodzonych w konkursie 
. cepelii" dla sześciu województw Polski P61nocnej. W kategorii pned
miotów obrzędowych nagrodzono zestaw rekwizytów używanych przez 
kolędników wykonany przez Zofię Kostkę z Kościerzyny. Za zestaw 
instrumentów ludowych otrzymał nagrodę · Mieczysław Mieleiwczyk z 
Kartuz. Za szopki nagrody otrzymali ni.in. Jerzy Zieliński ze Zblewa 
i Halina Krajnik z Kościerzyny. 
W Wojewódzkim Ośrodku Kultury - w Ratuszu Staromiejskim w Gdań
sku otwarcie wystawy prac XI Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości 

Amatorskiej. Jury pod przewodnictwem Cezarego Paszkowskiego spośr6d 
286 prac 89 twórców zakwalifikowało na ekspozycję 212 prac. Nagrody 
otrzymali - w dziedzinie malarstwa: I - Cezary Jakubowski, II -
Józef Kawecki. którego prace z dziedziny grafiki wyr6zniono także na
grodą Gdańskiego Wydawnictwa Prasowego, III' - Maria Ehrbar; w 
dziedzinie rzeźby: I - Władysław Niemczyk, II - Czesław Jackowski. 
III - Leonard Słowiński; w dziedzinie rysunku wyróżniono Bogusła
wa Ciećka, a Henryka Niemiro nagro:izono za akwarele. Za gobelin 
nagrodę otrzymała Maria Paszkowska. 

·4 W klubie „Feh1ka" na Żabiance otwarcie wystawy IV Przeglądu Fo
tografii Amatorskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej województwa gdań
skiego. 
W Domu Kultury na Przymorzu występ zespołu dziecięcego „Mini
-Lala". 
W Domu Harcerza odbył się przegląd kabaretów szkolnych występ 

laureata „Bazuny '87" zespołu „Słodki całus o:i Buby". 



6 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta wystę,p młodzieżowego chóru 
mieszanego „Cantorcs Veiherovienses" ,pod dyrekcją Marka - Haclaw
skiego. 

12 W Pałacu Młodzieży w Gdyni odbył się Turniej Tańca To,warzyskiego 
w klasach E, C, A, S z udziałem finalistów mi~trzostw Polski. Gościn
nie wystąpiła formacja latynoamerykańskiego tańca „Akces" z Olsztyna. 

13 W Teatrze Kameralnym w Sopocie odbyło .się XXIV Sympozjum Szkol
nych Kół Przyjaciół Teatru. 

14 W Teatrze ,,Wybrzeże" odbył ·się IV Galowy Koncert Zespołów Folklo
rystycznych :Kaszub i Pomorza, dedykowany kaszubskiemu poec·ie i kom
pozytorowi Janowi Trepczykowi w 80-lecie urodzin. Wystąpiły ze.,;poly 
,.Hopowianie", ,,Kolejarz", ,.Chmielanie", ,,Sierakowice", .. G::lańsk". Re
żyseria i choreografia Jan Wlaśnicwski, kierownictwo muzyczne Kry
styna Zawistowska i Witold Treder. 

27 W Białej Sali Ratusza Głównego Miasta koncert kolęd w wykonaniu 
Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego z Gdańska po .:i ,J dy
rckcj,\ Józefy Siudaczyńskiej-Babicz oraz gdaiiskiego chóru męskiego 

,.Moniuszko"' i pod dyrekcjq Henryka Go.,;tomskiego. Słowo o muzyce 
wygłosiła Wanda Obniska. 

Ponadto w 1987 roku: 
Wojewódzki Ośrodek Kultury wydal nast~pujące publikacje: 
Jadwiga Habela Ratusz Staromiejski w Gdańsktl 
Kociewie w muzyce. Zbiór ref erat ów wygłoszonych podczas Sesji po- • 
. ~więconej muzyce i kulturze Kociewia w Tczewie 
Jan Tomaszewski Morskie opowieści (pio.scnki) 
Jan Żebro,wski Zawód i osobowość animatorów kultmy. 



ESTRADA. l\IUZYKA ROZRYWKOWA 

STYCZEŃ 

1-15 
9 

9-10 

Gdań:;ki ze;;,pół „Kombi" wydał płytę w „Wifonic'' z koncertu w Ope
rze Leśnej (3 VIII 1 ~86 roku) 10 years. The Best of Kombi Live. 
W Domu Technika w Gdai1sku grupa „Constans'' działająca pod patro
natem Towarzystwa Przy jaciól Gdańska przygotowała programy zabaw 
choinkowych dla dzieci. 
W lokalu ,,:Maxim" w Gdyni występy a:espołu „Orpheus". 
W Sali Kongresowej w Warszawie występ zespołu ,,Kombi". Dochód 
z koncertu przeznaczono na budowę Domu Dziecka Niewidomego i Upo
śledzonego. 

W klubie „Rudy Kot"' występy grupy „Second Hand Jazz Band'' oraz 
Krzys-ztofa Sadowskiego. 

12-13 W sali Teatru ,,Wybrzeże" koncerty łód:cldego artysty Marimza Miklasa 
Ja powrócę tu znów - piosenki Włodzimierza Wysockiego. 

23 Jazz Club „Rudy Kot" zorganizował spotkanie z Januszem Muniakiem 
i jego zespołem. 
W klubie ,.Łajba" koncert Wszystkie kolory rocka w wykonaniu zespo
łów „Armia" z Warszawy oraz ,,Bielizna" i „Sake". 

28 W klubie studentów Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa'' koncert 
·dwóch gdańskich grup ,,Call System'' i „Sake". 

LUTY 
6-8 W gdyńskim klubie „Kolejarz'' impreza pn. Zlot Miłośników Rock and 

Rolla „Nowa Scena". Wystąpiły zes,poły: ,,Sake", ,,Sze-sze'', ,,Call Sy
stem'', ,,Aptek:i", .,Ręce do Góry··, ,,Mir•iam", ,,Sztywny Pal Azji", ,,Ko
branocka", ,,Gm,a Tomka Lipińskiego'', ,,Kosmetyki Mrs Pinki", ,,Bie
lizna", ,,Bikini", ,,Mono"', ,.Malarze i Żołnierze". 

8 W klubie „Kwadratowa" o:.lbyl się The Anti-Third Rock'n'Roll. Kon
certowały grupy: ,,Szelest Spadających Papierków", ,,Totart", ,.Prąd" 

i „Henryk Brodaty". 
17-19 Z okazji XXX-lecia „Wieczoru Wyhzeża" w hali ,.Olivia'' odbyły się 

trzy ko111certy: 17 II Rytmy młodych - wystąpiły zespoły „Lady Pank", 
,.Cora", ,,Maanam", Korba", ,,TSA". 
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18 i 19 II - V/ieczory z gwiazdami - urJzial WZlięli Andr.zej Smoleń, Jan 
Tadeusz Stanisławski., Andrzej Zaorski, Jerzy Do1.::>rowolski, Janusz ne
wiński, Dorota Stalińska, Danuta Rinn, Olga Lipińska, Marek Grechu
ta i zespól „Anawa", ,,Big-Band"' z orkiestry Zbigniewa Górnego, ze
spól „Vox". Wystąpili także dziennikarze prowadzący TeLeexpress Woj-



cioch Reszczyński i Zbigniew Kraje'\v.ski. Dochód z imprez przeznaczony 
został na odbudowę Fontanny Neptuna. 

10 W 1klubie studentów Wyższej Szkoły Morskiej „Bukszpryt" w Gdyni 
oraz. w auli Wydziału Ekonomiki Transportu UG w Sopocie występy 
kabaretu „60 minut na godzinę'' z udziałem Andrzeja Zaorskiego, Marka 
Wolskiego i Andrzeja Fedorowicza. 

29 W Domu Kultury na Morenie program kabaretowy prowadził Janusz 
Łapot. M.in. wystąpili Tadeusz Dyszkiewicz i Leonard Rybicki. 

MARZEC 
1 W hali „Olivia" wystąpił idol rock-and-rolla Shakin' Stevens. 
3 W Domu Kultury na Morenie odbył się recital ,piosenki aut-orskiej Jacka 

Zwoźniaka. 

13 W klubie „Rudy Kot" występ grupy bluesowej „C'est la vie". 
18 W ZDK Morskiego Domu Handlowego w Gdyni występ zespołów mu

zycznych „Dropsy" i „All the 1-Iyd". 
18-21 W Klubie Bluesowym im. Alexisa Kornera gościł gitarzysta Leszek Win

der. Koncerty bluesowe odbyły się w klubach „La.stadia", ,.Bukszpryt'', 
Klubie Muzycznym ,przy ul. Ogarnej, ,,Kv..-adratowa" oraz w Lęborku, 

Wejherowie, Tczewie i Elblągu. 
20 W klubie ,,Łajba" impreza Jarmark piosenki. Po części konkursowej 

wystąpił „Salon Piosenki" w składzie: Beata Bartelik, Waldemar Chy
liński, Mariusz Ejsmont i Olaf Meller. 

21 W klubie „Rudy Kot" w spotkaniu bluesowym wzięły udział zespoły • 
,,Mietek Blues Band'' i „Kanada''. 

21-22 Y, Matrskim Domu Kultury w Nowym Porcie odbyły się pod patronatem 
prezydenta Gdańska eliminacje zespołów muzycznych w IV Miejskim 
Przeglcłdzie Dorobku Kulturalnego Szikół. 

24 W klubie „Łajba'' w koncercie Wszystkie kolory rocka wystąpiły zespoły 

,,Armia" i „P,o prostu". 
25 W przeglądzie Zawodowych Zespołów Estradowych Wojska Polskiego 

w Warszawie wziął udział gdy11.ski zespól „Flotylla". 
29 W klubie „Hudy Kot" występ ze.;polów „Mietek Blues Band" i „TSA''. 
31 W klubie „Kwadratmva" wystGp zespołu „TSA". 

RWIECIEŃ 

1 W hali ,,Olivia" koncert z udziałem zcs-połów „Perfect" i „Korba". Do
chód z iimprezy przeznaczony został na rzecz pomocy młodzieży niepeł
nosprawnej. 

3 W KMPiK w Sopccie \Vicczór pieśni żcolarskich w wykonaniu zespo
łu Wojciecha Zamojskif'go ,.Krewni i znajomi Królika". 

4 W klubie „Hudy Kot" wystGp zcs.polu „Mietek Blues Brund'' 
Ziętka. 

Jarka 

9 W Teatrze Muzycwym w Gdyni wysitęp zespołu jazzowego „String 
Connedion''. 
W Klubie Muzycmym przy ul. Ogarnej koncert zes.polu „After Blues". 

10 vV auli UG w Soriocic koncert zcs·:Jolów rockowych ,,Kult", ,,Love 
Alternative", ,,Szaleń-stwo EAP", ,,Trina Babtiston". 

11 W Morskim Domu Kultury odbyły się eliminacje rejonowe XII Przeglą
du Muzycznego woj. gdań3kiego i elbląskiego o nagrodę „Czerwonego 

Gryfa". 
H Gdań-ska grupa „Kombi'' wyjechała na kilkumiesięczne tournee do 

US.A i Kanady (28 koncertów). 
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16 
23 

24 

W klubie „Kwadratowa" wyst~p jaizowej formacji ,;D-Box". 
W klubie „Rudy Kot" premiera kabaretu literaakiego ,,Salon Piosenki 
Waldemara Chylińskiego". Wystąpili: Beata Bartelik, Mariusz Ejsmont, 
Olaf Meller, Waldemar W~niewski. 
W Domu Społecznym „Zaspa" koncert zespołów rockowych „Tyran" 
i „Hencar". 

24-26 KSW „Żak" zorganizo--..val Zielony Karnawał w ramach VII Festiwalu 
Kultury Studentów PRL: w klubie „Łajba" środowiskowa giełda piosen
ki, w auli Wydziału Ekonom~ki Transportu UG występy zespołów „Sa
ke" i „Mietek Blues Band" oraz koncert heavy-metalowy z ' udziaiCm 
grup ,,Motor-head", ,,Rush", ,,Saxon" oraz Jeana Michawa Jarre'go i 

MAJ 
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26 

29 

,,Woodstoyck". .. ~ " 

W Morskim Domu Ku1tury w Nowym Porcie .spotkanie ze sztuką ra
dzieckiej Ukrainy. Wystąpili śpiewacy Ukraińskiego Radia i Telewizji 
Ałła Kudłaj i Witali Biełonożko, muzycy Państwowej Filharmonii Ki
jowskiej, zespoły folklorystyczne „we~eli Muzycy'' i „Narodnyje Na-
piewy". 

.. 

W KMPiK w Soipocie koncert piosenek ro::;yjskich i radzie~kich w wy
konaniu Ludwiki Grant. 
W Domu Kultury „Kolejarz" koncert Wszystkie kolory rocka . . Wystą
piły zes:Poły „The Ex'' {Holandia), ,,Unrra'', ,,Konwent'', ,,Wielkanoc". 
W hali ,,Olivia" występ Thomasa Andersa z zespołu ,,Modern Talking" 
W ciągu kilku godzin sprzedano 5 tys. biletów 1po 2,5 tys. zł. 

Ukazał się longplay gdaóskicgo zespołu „Elektronie Divisron''. 
1 Przed halą ,,Olivii" festyn z udziałem zeS:połów ,,Jaguar", ,,Mietek 

Blues Band", ,,Dżam", ,,Korba" i g:r:upy Toma:;za Nalepy. 
Na molo w Sopocie wystGpował m.in. ,,Salon Piosenki Waldemara Chy
lińskiego", zespół ,.Jaguar". 
W KSW ,,Żak'' (przy ul. Długiej) wieczór z zespołem „Communards''. 

3 Na scenie Teatru „Wybrzeże" występ zespołu z Poznania ,,Stare Dobre 
Malże1\stwo" z programem zawierającym piosenki literackie. 

7 W KSW ,,Żak" koncert laureata I nagrody Konkursu Improwizacji 
Jazzowej Macieja Sikały oraz Leszka Kulakowskiego, ,Janusza Mackie-, 
wicza, Jacka Banasiewicza. 

!J W klubie „Rudy Kot" występ grupy bluesowej „Kanada'' z Gdyni. 
12 W klubie „Wysepka" maraton bluesowy z udzfałem Lesz.ka Dranickie

go i zespołu „Kanada". 

14 W klubie „Wysepka" maraton kabaretowy w wykonaniu Adama Drąga, 
.,Salonu Piosenki Waldemara Chylińskiego", zespołów „Easy Rider" 
i „Kapota". 

15 W Domu Społecznym „Zaspa" odbył siG II Przegląd Zespołów Rocko
wych. Wystąpiły grupy „Boy-Kot'', ,,Galeria", ,,Hektor", ,,Iwan Groźny", 
,,Siwy Dym", ,,Tyran''. 

11 W Morskim Domu Kultury w Nowym Porcie odbył się III Wojewódzki 
Przegląd Zespołów Muzyczno-Ruchowych. 

18 W KMPiK w Sopocie koncert zespołu „Iluminacja". 
20 W Domu Kultury „Kolejarz" w Gdyni koncert Marka Grechuty gru

py „Anawa". 
21 W Gdańs,ku wystGpowal zespól „Gawęda". 

W klubie .,Wysepka" wystąpiły zespoły ,,Szelest Spadających Papier-



ków" z Gdańska, · .,Milion Bułgar&w" z Rzeszowa i „Henryk Brodaty" 
z. Bydgoszczy. • 

22 W klubie „Pinezka" koncert grupy jazzowej Jaro3ława Smietany. 
23 W klubie „Rudy Ko1t'' wyst~p Jarosława Sm,etany i gmpy „Sound". 

23-2-i W Domu Kultury w Tczewie odbył się Przegląd Zespołów Muzycznych 
o nagrodę „Czerwonego Gryfa". 

25 V- ~ W Teatrze Letnim w Sopocie program dla dzieci Zając Poziomka. 
~1 VI 
27-28 W Operze Leśnej występował Music Hall z Kijowa. 

29 Na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze Brązowy Samowar 
otrzymał m.in. Andrzej Oieślik z Gdaó.sika. 

CZERWIEC 
20-21 W Operze LeśneJ w Sopocie koncert pt. 'I'elewizyme spotkania z bal

ladą. 

22-23 
25 

W hali ,,Olivia" wy:stęp bry.ty jskiej grupy „Matrillion". 
W muszli koncertowej w Gdyni występ Tom~sza Piotrowskiego ze-

26 

26-28 

społu ,,Jocker five". 
W muszli koncertowej w Gdyni występ zespołu „Constans" i Kapeli 
.,Bazar". 

'l\.·Hodzieżowe Centrum Kultu1y w Gdyni i Bałtycka Agencja Artystyczna 
zorganizowały IV Fe,:;tiwal „Nowa Scena··. 26-27 VI w Teatrze Letnim 
w Sopocie w koncercie pn. N owa krajowa scena jazzowa wzięły udział 
następujqce zespoły: ,,Pudels-i", ,,Pancerne Ro\very", ,,Apteka'', ,,Dżun

gla" (ZSRR) ,,Co Za Zespól", ,,Miriam", ,,Sze-Sze", ,,Malarze i Żołnie
rze", ,,She", ,,Canada Blues'', ,,Albatros", ,,Top Secret'', ,,Violin Meet
ing", ,,Mono", ,,Gardenia", ,,Dojna", ,,Stan d'Ar:t" oraz Olaf Meller; 
28 VI koncert w Oiperze Leśpej z udziałem grup: ,,Kobranocka", ,,Szty\v
ny Pal Azji", ,,Kult", ,,Róże Europy", ,,Moskwa", ,,Armia'', ,,Folone,s·•, 
,,Pancerne Howcry", ,,Bielizna", ,,Ap.teka", ,.Po Prostu", ,,Call System", 
,.Unrra", ,,Dżungla" (ZSRR), ,,Dżem", ,,Sake". 

21-28 Na molo w Sopce.ie święto Młodoki, impa:-eza towarzysząca Festiwalowi 
„Nowej Sceny". Wystąpili .rn.in. soliści z zespołów „TSA" i „Lady 
Pank", ,,Recydywa Blues Band", ,,Dżem''. 

28 Na molo w Sopocie Koncert portowy - impreza Radia Bremen i Roz
głośni G<laóskiej PR. Wys,tqpila orkiestra rozrywkowa z Bremy, Bo-

LIPIEC 

żena Makowiecka i Gdaóska Kapela „Bazar". 

1 W klubie ,,nudy Kot'' koncert Ireneusza Dudka. Wy:;tąpił takte Jaro
sław ZiGtek, grupy ,,Kanada" i „Albatros". 
W klubie „Kwadratowc1" odbył siiq warsztat bluesowy Ireneusza Dudka. 

3 W MDK w Wejherowie odbył się koncert bluesowy Ireneu,:;za Dudka. 
4 W muszli koncertowej w Sopocie ·występ amcryka11skiego zespołu wo

ka1no-tancczncgo „Morning Star''. 
5 W muszli koncertowej w Gdyni kcmcer,t jaz„owy grupy „Retro Sevcn 

Glenn Miller Sound''. 
W KMPiK w Sopocie program Oj, jak nas śm,icszy przedstawiła G<lall
ska .Kapela Podwórkowa. 

G Na Scenic Kameralnej Teatru „Wybrzeże'' w Sopocie występ „Zespołu 
Reprezentacyjne-go" z klubu „niviera-Remont" w Warszawie. Przedsta
wiono program .śmierć za it.lcc - pio.,enki Gcorgcsa Brassensa oraz 
p~eśni i piosenki katalo11skie Luisa Liacha. 
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7 
W KMPiK przy ul. Ogarnej program kabaretowy Do się zdziwisz. 
W Domu Kultury na Morenie impreza Balladowy piknik. Marek Prusa
kowski śpiewał ballady Leonarda Cohena, ,,Zespół Reprezentacyjny" z. 
Warszawy przedstawił pieśni Luisa Liacha. 1 

' • 

9 
11-12 

• W KMPiK w Sopocie występ kabaretu ,,Kant". 
W OJ)erze Leśnej w Sopocie z okazji jubileuszu 30-lecia Bałtyckiej 

li 

- Agencji Artystycznej impreza Old Rock Meeting. Wystąpili m.in.' ,,Nic
biesko-Czarnill, ,,Skaldowie", ,,Alibabki", Czesław Niemen, Piotr · Jan
czerski, Wojciech Korda, Ada Rusowicz, Piotr Szczepanik, Tadeusz. Woź
niak, Urszula Sipińska, Bogusław Wyrobek. Program emitowany w 
TVP 2 VIII pt. Przeżyjmy to jeszcze raz. 
W Operze Leśnej spotkanie gwiazd Italo Disco. Wystąpili: Rose, zespól 
„Radio Roma", Lee Marow, Wish Key, Kena Lazło, Savage. Program 
rejestrowała TVP. 

18-19 Z okazji Dni „Trybuny Ludu'' w Trójmieście w muszli koncertowej 
przy molo w Sopocie wystąpili: Sopocka Orkiestra Promenadowa, war
szawska Orkiestra z Chmielnej, Tadeusz Chyła, Tomek Piotrowski, gru-

21 
pa „Rockin Gang". 
W Teatrze l'v1uzycznym w Gdyni w czqści artystycmej 
zH święta Odrodzenia wystc1Pil Zespól Pieśni i Ta11ca 
ZSRR. 

akademii z oka
Floty Bałtyckiej 

W muszli koncertowej w Gdyni prograrn Neptunowe igry prezentował 
zespół „Constans". 
W Jastrzębiej Górze występ kabaretu „Kant". 

22 Na estradzie przy Długim Targu występy grupy „Constans", Zespołu 

Pieśni i Tar'lca Flo,ty Bałtyckiej ZSRR, zespołu folklorystycznego „Ma
rosz" z Węgier, grupy „Bab,;ztyl". 
W muszli koncertowej w Gdyni występy Reprezentacyjnej Orkiestry i 
Zespołu Pie~ni i Ta11.ca Floty Bałtyckiej, zespołów „Marosz'', ,,Bab
sztyl'', grupy „Constans''. Artyści Teatru Muzycznego przedstawili pro
gram Pe polsku nacl l3actykiem. 

25-26 Z okazji Dni Gda11.ska na estradzie przy Długim Targu występ zespn
łów „Ziętek Band", ,,Page'', Kapela G::lańska, ,,Heniek Country Band", 
„Bab~ztyl'', na dziedziócu Katov;ni wy=>tGp Mirosława Czyżykiewicza 

oraz Tomasza Olszewskiego z recitalem Zauiski z podróży. 

W muszli koncertowej w Gdyni wystqp Tomasza Piotrowskiego i „Hoc
kin'Gang" oraz zespołu „Dropsy-Hoksy'' z Osiedlowego Domu Kultury 
w Gda11sku. 

26 Na Długim Targu widowisko Neptunowe igry przed.:;tawiła grupa ,.Con
stans", wystąpiła Kapela ,,Bazar'' i zespól „Babsztyl''. 

27 W KSW „Żak'' Spotkania I3luesowe. Wyst4pily zespoły „Yaga" ,,Mie
tek Blues Band". 

28 W KMPiK przy Długim Targu program satyryczny Oj, jal, nas śmieszy 
przedstawiła Gdal'l:,ka Kapela Podwórkowa. 

31 Na molo w Sopocie koncert rockowy z udziałem zes,polów „Kult" z 
Warszawy, ,,ShQ'' z Gdai1ska oraz „The Wolfang Press'' z Wlk. Brytanii. 

SIERPIEŃ 
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8 W muszli koncertowej w Gdyni odbył się rec-ital Leszka Dranickiego, 
koncertował kwartet Macieja Sikały. 
N.a estradzie przy Długim Targu wystąpił zespół „Babsztyl'' i Kapela 
,,Bazar". 
Odbyło się widowisko plenerowe Chrze~t drukarzy. Na dziedzińcu Ka-



towni wystąpił Tomasz Olszewski z recitalem Zapiski z podróży i Ra
dosław Ciecholewski z recitalem poezji śpiewanej. 

9 W muszli koncertowej w Gdyni występ Kapeli „Ciężko było, będzie 

lżej". 

Na estradzie przy Długim Targu wystąpił Wojskowy Zespół Estradowy 
,,Kirasjerzy" oraz „Heniek Country Band", ,,Seaside Dixieland", ,,Bab
sztyl", Zespól Pieśni i Tańca „Gdańsk". Na ,dziedzińcu Katowni powtó
rzony program z 8 VIII i koncert grupy muzycznej „She". 

10 W KSW „Żak" Spotkania Bluesowe. Wystąpił Henryk Waszikiel i ze
spół „Mietek Blues Band''. 
W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital piosenek Georga Bras
sensa Nie mówmy źle o nieobecnych w wykonaniu Andrzeja Pieczyń
skiego z Teatru Muzycznego w Gdyni. 

12 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej wystąpił iz recitalem Tomasz 
Olszewski. 

13 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital autorski Jerzego Filara. 
14 W hali „Olivia" imp:reza PSJ Heavy Metal Show. Wystąpiły zespoły: 

,,Kat", ,,Turbo", ,,Wilczy Pająk" z Poznania, ,,Destroyer" z Bytomia, 
,,Stos" z Jaworzna, ,,Dragon" z Katowic i „Citron" z Czechosłowacji. 

W klubie „Rudy Kot" koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Adama 
Drąga, Jerzego Filara i „Salonu Piosenki Waldemara Chylińskiego''. 

16 W KMPiK w Sopocie odbył się recital Tomasza Olszewskiego Zapiski 
z podróży. 

19-23 XXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie odbył się w Ope
rze Leśnej. W koncertach gwiazd wystąpili: Maria Getz, Jose Feliciano, 
Walery Leontiew, Stanisław Sojka i Johnny Cash z piętnastoosobowym 
zespołem. 

Grand Prix (,,Bursztynowa Płyta") przypadła piosence Rockola w wy
konaniu duetu „Double Take" z RFN. Drugą nagrodę otrzymała pio: 
senka The World Inside w wykonaniu grupy „Autograf" z ZSRR. Trze
cią nagrodę dostała ,piosenka Rękawiczka w wykonaniu Joanny Za
gdańskiej. Nagrodę za interpretację (,,Bursztynowy Słowik") uzyskał 

Allan Mortensen z Danii. Nagrody ZAKR „Kryształowy Kamerton'' (za 
najlepszą aranżację polskiej piosenki) otrzymali Spyder Sympson i 
Franck McNamara (piosenka Przemija uroda w nas). Nagroda dzienni
karzy została przyznana zespołowi „Autograf", który otrzymał również 
nagrodę prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji. Nagrodę IDOF dla 
młodego wykonawcy przyznano Allanowi Michaelowi z Holandii. Mi
niaturowy kabriolet „Porsche" ufundowany przez firmę STM otrzymał 
zespól „Hart Rouge" z Kanady. W trakcie koncertu wręcz·ono złotą 

płytę zespołowi „Kombi". 
20 Na molo w Sopocie występ zes.połów grających muzykę reggae: ,,Daab", 

,,Gedeon Jerubbaal", ,,Sze-Sze", ,,Emu". 
!2 W muszli koncertowej w Gdyni występ Kapeli ze Starogardu Gd. ,,Cięż

ko było, będzie lżej'' i Orkiestry Promenadowej. 
23 W muszli koncertowej w Gdyni koncert Gdańskiej Kapeli Podwórkowej 

oraz program Po polsku nad Bałtykiem w wykonaniu artystów Teatru 
. Muzycznego. 

27 W hali „Olivia" koncert z udziałem „Steve Taylor Band'' z USA, ,,The 
London Community Gospel Choir'' z Wielkiej Brytanii, szwedzko-ame
rykańskiego zespołu Kurta Kecha oraz polskiej grupy „Spirituals and 
Gospels Singers". 
W Teatrze Letnim w Sopocie koncert Wszystkie kolory rocka z udzia-
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łem zespołów „Swans" z USA, ,,Unrra'' z Gdańska, ,,Apteka" z Gdy11i, 
,,Feeling B" z NRD. , 

28-~~ W Pruszczu Gdańskim I Północne Spotkania z Muzyką Heavy Metal 
,,Drrama '87". Wystąpiły 22 zespoły. 

29 W Gdyni przed stadionem „Arka" występ zespołu „Kombi" oraz grup 

,,Retro Seven Glenn Miller Sound'' i „One for the Road". 
29-30 W muszli koncertowej w Gdyni występ zespołów „Seaside Dixieland"', 

,,Babsztyl". 
30 VIII- W sali Teatru „Wybrzeże" recitale Edyty Geppert . 

-2IX 

WRZESIEŃ 

7 W KSW „Żak" Spotkanie Bluesowe z udziałem zespołów „Mietek Bl ues 
Band", ,,C'est la vie", ,,O'K 1 ''. 

14 W KSW "Żak'' występ zespołów „Call System", ,,Trzep;1ki", ,,J\tiietek 

Blues Band". 
21 W KSW „Żak" koncert z udziałem grup „Trzepaki", ,,Mietek · Blues 

Band". 

PAŻDZIERNIK 

2 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej koncert grupy „Osjan". 

3-4 W Domu Kultury na Suchaninie Jesienne koncerty rockowe. Wystąpiły 
zespoły „Bielizna", ,,Sake", ,,M.JVIonroe'', ,,Unrra", ,,Call System", ,,Boy

-Kot". 
4 Na Spotkaniach Młodych Autorów i Kompozytorów SMAK w Myślibo

rzu nagrodę ZAKR otrzymał m.in. Dariusz Hejmej z Gdyni. 

5 W KSW „żak" Spotkania Bluesowe. Występ zespołów „Mietek Blues 

Band" i „Kanada". 
8-12 W sali Domu Technika NOT w Gdańsku występy Tadeusza Drozdy z 

programem Sekscesy II. 
12 W Teatrze Muzycznym w Gdyni koncert grupy instrumentalno-wokal

nej Heinza Affoltersa „Selectic Mood's" ze Szwajcarii. 
W KSW ,,Żak" Spotkania Bluesowe. Wystąpiły zespoły: ,,Panda", ,,Ap

teka'', ,,Egon", ,,Haracz", ,,Boy-Kot" i „Mietek Blues Band". 
13 W sali Teatru „Wybrzeże" występ Cory Vaucaire, francuskiej interpre

tatorki poezji śpiewanej z towarzyszeniem pianisty Jean Pierre Remy. 

17-21 W auli Wydziału Ekonomiki Transportu UG w Sopocie Kabareton. 
Wystąpiły zespoły „K011 Polski", ,,Potem", ,,Fajf''. 

18 W hali „Olivia" koncert Nasz wspólny świat (polski Live Aid). Wy

stąpiły m.in. zespoły: ,,TSA", ,,Lombard", ,,Daab", ,,Lady Pank", ,,Ge

deon Jerubal'', ,,Kombi", ,,She", ,,Detonator BN", ,,Citron'' z Czecho

słowacji, ,,Awgust" z ZSRR. Dochód z imprezy przeznaczony został na 

fundusz solidarności Polskiego Komitetu Solidarności z Narodami Azji, 
Afryki i Ameryki Łacińskiej. 
W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury występ zespołu instrumentalno
-wokalnego „Jabłoko" z Leningradu. 

19 W Domu Kultury na Morenie program Sceny Kabaretowej Wesoły coc

taiL w wykonaniu Teresy Moder, Janusza Doroszka, Zbigniewa Wilka, 
Macieja Sikały. 
W KSW „żak" Spotkania Bluesowe. Wystąpiły zespoły „Mietek Blues 
Band" i radziecka grupa „Kwadrat". 

19-21 Z okazji XII Dni Leningradu w Gdańsku w hali Stoczni Gdańskiej 
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20 

22 

!.1X

-4Xl 

25 

26 

:!6-21 

31 

LISTOPAU 

w programie Rock-meeting wystąpił radziecki zespól „A wg ust" oraz 
gdańskie grupy „Korba" i „Pancerne Rowery". 
W sali Teatru „Wybrzeże'~ pokaz mody radzieckiej Zywy żurnal oraz 
występy Mariny Kapuro z zespołu „Jabl,oko". 
W Morskim Domu Kultury w Nowym Porcie występ rockoweg.o zespo
łu „Epos" z Leningradu. 
Na scenie kina „Gedania'' program Samarpan zorganizowany z okazji 
festiwalu Jazz Jamboree przez Sławomira Kulpowicza. W imprezie 
wzięli udział Peter Giger z RFN, Dom Urn Romano z Brazylii, Peter 
Salay z Węgier, Anna Faber, Mieczysław Szcześniak, Wojciech· Gogo
lewski, Janusz Smyk, Witold Eugeniusz Szczurek, Krzysztof Przybyło

wicz oraz radziecka grupa jazzowa „Kwadrat". 
Na zakończenie XII Dni Leningradu w Gda11Sku w hali „Olivia" odbył 
się koncert. Wystąpili: Marina Kapuro i zespół „Jabł-oko", grupa ,,Aw
gust", studencki teatrzyk „Glagoł", Zespół Pieśni i Tańca Centralnego 
Pałacu Pioniera. 
W Stoczniowym Ośrodku Kultury ,,Fregata'' w Gdyni koncert grup: 
,,R,ocka's Delight", ,,Marlin Monroe". 

W klubie ,,Rudy Kot" Jesienne Piwowaria Muzycme zorganizowane 
wraz z Gdańskimi Zakładami Piwowarskimi. Występowali znani gdań
scy muzycy m.in. Leszek Dranicki, Olaf Meller, ,,Canada Blues", grupa 
Jarosława Ziętka, ,,Retro Seven", •odbywały się pokazy filmów mu
zycznych i degustacja wyrobów z browaru. 

W Domu Rzemiosła w Gdyni występ warsza-~skiego kaba_retu „Ajen
cja" z programem Roziim na dotarciu. 
W KMPiK w Gdyni program dla dzieci Klawa zabawa przygotowali 
artyści Teatru Muzycznego. 
W Domu Kultury na Morenie impreza pn. Fikus '87 - rozstrzygnięcfe 

konkursu satyrycznego, recital Marka Prusakowskiego. 
W Domu Kultury na Morenie występ grupy „Powroty" z programem 
Niezapomniane ballady. 

Na IX Ogólnopolskim Przeglc.1dzie Piosenki Autorskiej w klubie „Hy
brydy" w Warszawie trzecią nagrodę otrzymali członkowie gdańskiej 

grupy „Bez filtra". 
1 W klubie „Rudy Kot" Jazzowe Zaduszki. Wystąpili: ,,Retro Seven", gru

pa Jarka Ziętka, zespól „Glen Muller Sound'' i zespól ,,Frawa Jane". 
9 W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże" wystąpił jako gość „Salonu Pio

senki Waldemara Chylińskiego'' Tadeusz Woźniak. 
10 W Czarnej Sali Teatru „Wybrzeże" program Spotkanie z bailadą Wło

dzimierza Wysockiego przedstawił Paweł Orkisz. Kolejny koncert odbył 
się 24 XI. 
W KMPiK w Sopocie w ramach Jesiennych Spotkań przy Samowarze 
z okazji 70. rocznicy Rewolucji Październikowej wystąpił Eram Manu
kian, laureat festiwalu w Zielonej Górze, 12 XI - wieczór ballad w 
wykonaniu Lecha Miądowicza Od Wertyńskiego do Wysockiego. 

12 W KMPiK w Gdyni recital wokalno-muzyczny Tadeusza Woźniaka. 

13 W sali kina „Gedania" odbył się koncert XIII Pomorskiej Jesieni Jaz
zowej. Wystąpili: Helena Mie.szkuniec z „Ragitime Duo", ,,Maiden Voya
ge'', ,,Backward Glance", ,,Stan d'Art" <i ,,Zu-Zu" Macieja Sikały. 

Jako gwiazda wieczoru wystąpiła Krystyna Prońko. 
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16 W Domu Kultury na Morenie inauguracja .Sceny Kabaretowej prowa

dzonej przez Marka Prusakowskiego. 
19 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital Adama Drąga. 

23-26 Imprezy z okazji Spotkań Jesiennych. 23 XI w - KSW ,,Żak" prog:am 

Wspomnienia przygotowany przez grupę muzyczną „Bez Jacka" i Olka 
Grotowskiego, 24-25 XI w auli Ekonomiki Transportu UG w Sopocie 

i w KSW „Żak" koncerty bluesowe z udziałem Martyny Jakubowicz, 
Leszka Dranickiego, zespołów „Dżem'', ,,Recydywa Blues Band", ,,Mie
tek Blues Band". 

23 W Teatrze „Wybrzeże" jako gość „Salonu Piosenki Waldemara Chy

lińskiego" wystąpił Marek Grechuta z zespołem „Anawa". 
24 W Domu Społecznym na Za,spie występ zespołu „Dżem". 

25 W Klubie Muzycznym przy ul. Ogarnej recital Olka Grotowskiego. 

W Domu Kultury na Morenie recital ballad Leonarda Cohena w wy
konaniu Marka Prusakowskiego. 

26 W klubie „Rudy Kot" występ Marka Grechuty. 

26-28 Nadbałtyckie Spotkania Jazzowe „Jazz Jantar '87" 1pod patronatem 

KSW „Żak" i klubu studentów PG „Kwadratowa". 26 XI w klubie 
,,Kwadratowa" koncert Jazz Jantar '87. Wystą,pily zespoły „Zu - Zu", 

„Just Quartet", ,,Set Off", ,,Feedback Quartet"; kontynuacja koncertu 

27 XI w KSW „Żak" - występ zespołów „Pick-Up", ,,D-Box", ,,Three 

and Big Corg", ,,Quartet G. Nagórskiego", Leszek Dranicki, ,,Big Band 
Gdańsk" Jerzego Partyki; 28 XI koncert galowy w Teatrze „Wybrze

że'' m.in. z udz'iałem „Young Power", ,,Tria ścierańscy-Surzyn", ,,Big 
Bandu Gdańsk", ,,Pick-Up", ,,D-Box". 

GRUDZIEŃ 

1 W Morskim Domu Kultury w Nowym Porcie występ zespołu wokalno

-instrumentalno-tanecznego z Estońskiej SRR „Tarwanpiae". 
1~ W sali Teatru „Wybrzeże" Program kabaretowy Jana Kobuszewskiego 

z udziałem m.in. Jana Kociniaka, Włodzimierza Nowaka, Han~y Ba

naszek. 
2 W Domu Kultury na Morenie z monodramem satyrycznym wystąpił 

Eugeniusz Kur. 
2-3 W hali „Olivia" kabareton pt. Przestrojenie. Wystąpili Bohdan Smoleń, 

Krzysztof Daukszewicz, Jan Kaczmarek, Janusz Rewiński, Andrzej Zaor
ski, kabarety „Elita", ,,Klika'', ,,Pan Tu Nie Mieszka", ,,Pod Spodem" 

oraz „Wały Jagiel1011skie", ,,Super Trio" modelek i orkiestra Zbigniewa 

, Górnego. 
13 W KMPiK w Sopocie recital Krzysztofa Scierańskiego. 
17 W KMPiK w Sopocie recital Adama Drąga. 
Hł Z okazji sześciu lat istnienia Klubu Piosenki „Stajnia" w Domu Har

cerza w Gdańsku odbył się koncert Szantowisko z udziałem Adama 
Drąga, Ryszarda Maniasa, Krzysztofa Kruszewskiego oraz zespołów „Pri
ma Wista", ,,Bez próby", ,,Na kredyt", ,,Packet", ,,Mechanicy Szanty". 



RÓŻNE WYDARZENIA I IMPREZY 

STYCZEŃ 

Jury dorocznej nagrody tygodmka „Ekran'' za twórczość telewizyjną 

w 1986 roku przyznało 1w kategorii Ośrodków TVP „Zloty Ekran" 
Ośrodkowi Telewizyjnemu w Gdańsku za ,programy Bohdana Sienkie
wicza Latający Holender i Dookoła świata. 
W Muzeum Archeologicznym czynna była wystawa Moda pradziejowa 

w Europie. 
5 W Warszawie odbyła się ogólnopolska premiera filmu Zbigniewa Kuź

mińskiego Nad Niemnem. Autorem scenariusza według powieści Elizy 
Orzeszkowej jest Kazimierz Radowicz. Premiera w Gdańsku odbyła się 
9 I w kinie „Leningrad" z udziałem realizatorów. 

6 Rozpoczęły się Dni Archeologii i Numizmatyki przygotowane pr.zez 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizma
tycznego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe oraz Muzeum Archeologicz
ne w Gdańsku. Cykl miesięcznych wykładów zainaugurował odczyt 
Andrzeja Zbierskiego o Janie Heweliuszu. 

21 W Towarzystwie Przyjaciół Gdyni odbyła się prelekcja Jerzego Hei
dricha pt. Gdynia w starej fotografii. Kolejne preleikcje: 11 III, 8 IV, 

13V, 14X. 
!4-25 W klubie „Remus" w Gdyni odbył się I Gdyński Przegląd Filmów 

Muzycznych. 
26 W Gdańskim Towarzystwie Naukowym Stainisław Dąbrowski wygłosił 

odczyt Artysta i sumienie. Szkic indagacyjny. 

!8 W 300. r~c:zmicę śmierci Jana Heweliusza zainaugurowano w Gdańsku 
obchody Roku Heweliusza. W Ratuszu Staromiejskim spotkanie z udzia
łem przewodniczącego WRN Włodzimierza Zwierzykowskiego, wojewo
dy gdańskiego Mieczysława Cygana, sekretarza KW PZPR Izydora Sob
czaka, biskupa gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego i seniora rodu He
velków - Jana Hevelka z Grudziądza. Referaty wygłosili Robert Sze
walski i Gerard Labuda. Wystąpił Gdański Zespół Muzyki Dawnej 
„Cappella Gedanensi:s". Na ścianie domów przy ul. Korzennej, gdzie 
znajdowały się kamienice i obserwatorium Heweliusza, odsłonięto pa

miątkową tablicę 

29-31 DKF „Sonda Biax" i „Morena" przygotowały w Domu Kultury na 
Morenie seminarium filmowe poświęcone życiu i twórczości reżysera 

Andrzeja Tarkowskiego. 
30 Na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej podjęto uchwałę o powołaniu 

przedsiębiorstwa „Park Kultury i Wypoczynku w Budowie w Gdańsku". 
Powstanie rekreacyjny kompleks na terenie Młodzie:r.owego Centrum 

309 



Kultury Gdańsk - Grodzisko. Autorami opracowania projektu są ar
chitekci Liliana Chwalba i Andrzej Osowski. 

31 I- DKF „Żak" zorganizował w auli Wydziału Humanistycznego UG prze
-1 II gląd filmów Andrzeja Żuławskiego. 

LUTY 

Redakcja „Wieczoru Wybrzeża" objęła patronat nad wszelkimi działa

niami związanymi z ratowaniem od dewastacji Fontanny Neptuna. 
Utworzone zostało konto miejskiego konserwatora zabytków dla darów 
„Na Fontannę Neptuna". Oddział Północny Polskiego Stowarzyszenia 
Jazzowego przekazał dochód z imprez na renowację zabytku. 
W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę O kalendarzu i mitach 
prasłowiańskich. 

W Bibliotece Gdańskiej PAN czynna była wystawa Stefan Batory zwią
zana z 300. rocznicą śmierci króla. 

2 Minister Kultury i Sztuki Aleksander Krawczuk przyjął przedstawi
cieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. M.in. przedłożono wniosek o 
przyznanie Zrzeszeniu stałych praw wydawniczych. 
W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury odbyła się premiera filmu ra
dzieckiego Plumbum czyli niebezpieczna gra z udziałem reżysera Wa
dima Abdraszytowa i scenarzysty Aleksandra Mindadze. 

17-19 Obchody 30-lecia „Wieczoru Wybrzeża". Uroczystość w Ratuszu Głów
nego Miasta. W hali „Olivia" odbyły się Wieczory z gwiazdami, a do
chód z imprez przeznaczony został na renowację Fontanny Neptuna. 

MARZEC 

Po ośmiu i pól roku remontu Klubu Studentów Wybrzeża ,,Żak" udo
stępniono do użytku organizacjom studenckim 1sale na I piętrze. 

1 W Bibliotece Gdańskiej ~AN otwarto wystawę Dawne pl_any Trójmia
sta. 

5 Przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego spotkali się w War
szawie z przewodniczącym Narodowej Rady Kultury Bogdanem Sucho
dolskim. 

23 W Muzeum Wisły w Tczewie otwarto dwie wystawy Wisła w grafice 
oraz Portrety kapitańskie. 

:rn W Ratuszu Gló,wnego Miasta otwarto skansen pod nazwą Metryka 
Gdańska dokumentujący istnienie na obszarze Głównego Miast~ osady 
słowiańskiej w IX, X i XI wieku. 

KWIECIEŃ 
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W Centralnym Muzeum Morskim czynna była wystawa Lodzie ludów 

pozaeuropejskich. 
W Trójmieście przebywała grupa nauczycieli i artystów z RFN skupio
nych w „Kunstverein" w Grevenbroich. M.in. przeprowadzo:10 rozmowy 
o współpracy z Gdańskim To1Warzystwem Przyjaciół Sztuki. 

4-29 W kinie „Kameralnym" w Gdańsku przegląd filmów · Ingmara Berg
mana. 

6-16 W kinach Gdańska Wiosenne spotkania z filmem radzieckim, przegląd 

pod hasłem Film radziecki - zobaczmy to jeszcze raz. 
9 W Ratus1zu Staromiejskim uroczystość ·\vręczcnia Medali Stolema "87 

przyznanych (21 I) przez członków studenckiego klubu „Pomerania'' dzia
łającego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Stolemy otrzymali: 



prnf. Marian Biskup - historyk z Torunia, Krystyna Szalaśna - etno

graf ·z Gdańska, zespół „Hop-owianie" z Hopowa. 

9-11 W Klubie Garnizonowym na Oksywiu ogólnopolskie seminarium fil

mowe Arcydzieła kinematografii radzieckiej. Wykład inauguracyjny wy

głosił redaktor naczelny miesięcznika „Kino'' Stanisław Kuszewski. W 

otwarciu imprezy uczestniczył konsul Konsulatu Generalnego w Gdań

sku Leonid Rodionow. Kolejne wykłady wygłosili: Zygmunt Machwitz, 

Adam Horoszczak, Zdzisław Ornatowski, Bogumił Drozdowski. 

11-12 DKF „Żak" zorganizował w auli Wydziału Humanistycznego UG prze

gląd pn. Film jest widowiskiem. 

21-30 
23-25 

27 

W sopockim kinie „Bałtyk" przegląd filmów Ingmara Bergmana. 

W Pucku odbywały się Dni Kultury Radzieckiej. 

Nagrody Prezydenta miasta Sopotu „Brązowe Plakiety" za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymali Adam Haupt i Jerzy Za

błocki. 

MAJ 

28 W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę Sztuka i kultura Indo

nezji ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w 

Pieniężnie. 

W Gdańsku gościł minister kultury i sztuki profesor Aleksander Kraw

czuk. Odwiedził Centralne Muzeum Morskie, budynek Teatru „Minia

tura" w trakcie modernizacji, wyremontowaną siedzibę „żaka" i BWA 

w Sopocie, uczestniczył we fragmencie obrad Federacji ZZ Pracowników 

Rozpowszechniania Filmów. W Ratuszu Staromiejskim odbyło się spot

kan ie ze środowiskiem twórczym i pracownikami upowszechniania kul

tury. 

Akcję ratowania Fontanny Neptuna podjął Gdański Ośrodek Telewi

zyjny, organizując aukcję prac plastycznych. 

W Domu Kultury na Morenie odbył się I Wojewódzki Przegląd Zespo

łów Muzycznych Spółdzielczości Mieszkaniowej. Wyróżniono LWSM 

,,Morena", a także LWSM „Zaspa" i PSM „Przymorze". 

1-3 Z okazji święta 1 maja w osiedlach mieszkaniowych w Trójmieście od

były się liczne imprezy 'kulturalne i sportowo-rekreacyjne, m.in. przy 

hali ,,Olivia" występy zespołów muzycznych, na molo w Sopocie pre

zentacje zespołów estradowych i amatorskich. 

3 W kinach „Len ingrad" i „Znicz" w Gdańsku o.raz „Bałtyk" i „Polo

nia" w Sopocie rozpoczęły się przeglądy filmów Konfrontacje '86. 

ł W Wielu otwarto Muzeum Ziemi Zaborskiej im. Leona Brzezió.skiego, 

nieżyj[lcego już nauczyciela, społecznika, harcerza, który zgromadził 

365 eksponatów związanych z historią Kaszub. 

W Bibliotece PAN w Gdańsku otwarto wystawę Książka polska w 

Gdańsku w XVI-XVIII w. 

W Ratuszu Głównego Miasta otwarto wystawę Zagraniczna książka 

morska w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego -

Centralnej Biblioteki Morskiej. 

'i W GTPS odbyła się ogólnopolska ·sesja naukowa Pracowni Konserwacji 

Zabytków na temat Metody badań interdyscyplinarnych Starego Miasta 

w Elblągu. 

7-10 W Gdańsku odbył się po raz czwarty festiwal Młode Kino Polskie, zor

ganizowany przez DKF im. Zbyszka Cybulskiego, KSW „Żak" i Kolo 

Młodych SFP. Jury pod przewodnictwem Ernesta Brylla przyznało 

,,Grand Prix" filmowi Niedzielne igraszki Roberta Glińskiego. W kate-
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gorii filmów fabularnych przyznano nagrodę główną filmowi W zawie
szeniu Waldemara Krzystka. Nagrodę ,otrzymał Pi,otr Łazarkiewicz za 
pełnometrażowy film dokumentalny Fala. W kategor,ii etiud szkolnych 
nagrody otrzymali: Zivoty Saratlić za film Niewczas oraz Józef Luszpiń
.ski za film Cela. W kategorii filmów krótkich nagrody otrzymali: *Ma
ria Zmarz-Koczanowicz za film Urzqd, Krzysztof Magowski za Czy bę
dzie wojna oraz Piotr Morawski za Bytom. W kategorii filmów i wi
dowisk telewizyjnych nagrodę otrzymał Ireneusz Engler za film Bieda. 
Nagroda Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznana 
została Krzysztofowi Żurowskiemu za film Pielgrzymka. Wyróżnienia 

otrzymali aktorzy: Adrianna Biedrzycka i Zbigniew Zamachowski, od
twórcy głównych ról w filmie U cieczka w reż. Tomasza Szadkowskiego 
oraz Dorota Wardeszkiewicz za montaż filmu Urzqd i Bohdan Stachur
ski za zdjęcia do tego filmu. Imprezami towarzyszącymi festiwalowi był 
przegląd filmów zrealizowanych w Studium im. Karola Irzykowskiego 
(6-8 V), przegląd prac studentów z RFN i Finlandii. 

8 W KMPiK przy ul. Ogarnej spotkanie z reżyserem Stanisławem Róże
wiczem. 

9--10 W związku z wodowaniem i chrztem statku ,,Lublin II" w muszli kon
certowej w Gdyni występy artystów Teatru Muzycznego z Lublina, ze
społu „Budka Suflera", Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej_ Wy
stąpili także arrtyści Teatrów Muzycznego i Dramatycznego z Gdyni, 
-orkiestra symfoniczna Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Otwarto 
kiermasz .sztuki ludowej regionu lubelskiego. 

11 W MBP w Gdyni odbyła się uroczystość 40-lecia tej placówki. Prezy
dent Sopotu Andrzej Płona przekazał Medal 40-lecia PRL przyznany 
pierwszej kierowniczce biblioteki Klarze Złotkowskiej. Dyplom ministra 
kultury i sztuki otrzymała Krystyna Rysiakiewicz, druga kierowniczka 
w his.torii tej instytucji. 

12-19 Dni Wyższej Szkoły Morskiej. Imprezy w klubie „Bukszpryt", m.in. 
występy ,,Salonu Piosenki Waldemara Chylińskiego" oraz kwartetu gi
tarowego „Fantom". 

15--16 W Białej Sali Ratusza Głównego Mias.ta odbyła się ~ V Krajowa Kon
ferencja Lekarzy i Humanistów. 

16 W Klubie Morskim w Gdyni obradował VII Zjazd Sprawozdawczo-Wy
borczy Stowar,zyszenia Działaczy Kultury Morskiej. 

17 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału w Gdańs,ku Związku Kom
pozytorów Polskich. 

17-22 Dni Warny w Gdańsku. W kinie „Kameralnym" Dni Filmu Bułgarskie
go, wystawy plastyczne, występy Dziecięcego Teatru Pantomimy w 
Teatrze Kameralnym w Sopocie, koncerty arty.stów opery warneńskiej, 
m.in. w Domu Kultury w Tczewie; w Morskim Domu Kultury w No
wym Porcie wystąpił zespół folklorystyczny i kabaret „Czarnomorska 
Pieśń", w Muzeum Archeologicznym wystawa etnograficzna. W POiFB 
odbył się Koncert Przyjaźni (18 V). 

22-23 We Władysławowie odbyły się XIV Kaszubsko-Pomorskie Spotkania 
Publicystyczne na temat Kaszuby w Polsce. 

23 Z okazji 360. rocznicy bitwy pod Oliwą odbyły się Między.szkolne Oliw
skie Dni Morza zorganizowane przez Szkoły Podstawowe nr 36, 44, 71, 
79, 81. 

23-24 W Muzeum Archeologicznym odbyła się sesja poświęcona ziemi kartu
skiej. 
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23-28 _ Z okazji Dni Kultury Francuskiej w kinie „Kameralnym" odbył się 

przegląd filmów francuskich w oryginalnej wersj.i językowej. 
24 W Muzeum Narodowym Zofia Jaskrzewska-śnieiiko wygłosiła odczyt 

Widok XIX-wiecznego Gdańska w rycinach Jana Karola Schulza. 
30 W Ratuszu Staromiejskim odbyło się uro,czyste wręczenie nagród arty

stycznych Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za 1986 rok. 
Otrzymali je: Krzysztof Babicki za osiągnięcia inscenizacyjne i reżyser
skie na scenach Teatru „Wybrzeże", Henryk Cześnik za twórczość w 
dziedzinie malarrs.twa, Wie,ław Dembski za twórcwść w dziedzinie gra
fiki, szczególnie za os.iągnięcia artystyczne w technice mezzohnta, Euge
niusz Głowski za osiągnięcia kompozytorskie i pedagogiczne w dziedzi
nie muzyki współczesnej, Henryk Kabat za osiągnięcia w dziedzinie fo
tografii, szczegól-nie za album „Dar Pomorza'', Mariusz Kulpa za osiąg

nięcia w dziedzinie rzeźby portretowej i pomnikowej, :szczególnie za 
pomnik - dar narodu polskiego dla miasta Nagasaki, Zbigniew Kuź
miński za twórcz,ość filmową, szczególnie reżyserię fiilmu Nad Niemnem, 
Stanisław Michalski za kreacje aktorskie w sztukach Pułapka T. Róże
wicza, Irydion Z. Krasińskiego, Wiśniowy sad A. Czechowa, Andrzej 
Piskozub za tom esejów Polska morska - czyn XX wieku - nowa
torskie ujęcie spraw morskich Polaków, Kazimierz Radowicz .za twór
czość dramaturgiczną i scenariuszową - szczególnie za film Nad Niem
nem, Wojciech Rajs.ki, założyciel i dyrygent Orkiestry ·· Kameralnej w 
Gdańsku. Na uroczystości z koncertem wystąpił Zespól Muzyki Dawnej 
,,Cappella Gedanensis" pod dyrekcją Aliny Kowalskiej-Pińczak. 

CZERWIEC 

W Ratuszu Staromiejskim odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdaw- • 
czo-Wyborcze GTPS, na którym podsumowano trzyletni okres działal

ności TowarzY'stwa, wybrano nowe , władze i nadano tytuły członków 

honorowych GTPS. Członkami hono-rowymi Towarzystwa zostali: Jerzy 
Afanasjew, Łukasz Balcer, Andrzej Cybulski, Roman Heising, Zofia Ja
nukowicz-Pobłocka, Władysław Jackiewicz, Janina Jarzynówna-Sobczak, 
Janus.z Kowalski, Alfom ŁosowSiki, Jerzy Mi:ndowicz, Kazimierz Ostrow
ski, Francis.zek Otto, Konrad Pałubicki, Kazimierz Sramkiewicz, Zbig
niew Śliwiński, Truda Tencer, Władysław Walentynowicz, Kazimierz 
Wrzesiński, Józefina Żarnecka. Członkami Zarządu Głównego GTPS zo
stali: Bolesław Borzęcki (s,karbnik), Lucjan Bokiniiec, Jaceik Kotlica (wi
ceprzewodniczący), Romuald Chomicz, Włodzimierz Łajming (przewod
niczący), Lech Mokrzec-ki, Konrad Pałubicki, Tadeusz Rogowicz (sekre
tarz), Janusz Rydzewski (wiceprzewodniczący), Andrzej K. Waśkiewicz. 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Lucjana Parusińskiego, 

a Sądu Koleżeńskiego Janusza Kowalskiego. 

Laureatem dorocznej nagrody ,,Tak trzymać" miesięcznika ,,Morze" zo
stał Przemysław Smolarek, dyrektoT Centralnego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. 
Kierownikiem klubu „Rudy Kot" został mianowany poeta i piosenkarz 
Waldemar Chyliński. 

20-28 Dni Morza '87. Inauguracja w Operze Leśnej_ W Morskim Domu Kul- ~ 

tury tradycyjny Jarmark Portowy z kiermaszem twórców ludowych, 
występami zespołów artystycznych. W domach kultury Trójmiasta m.in. 
wystawy fotografii. W Wejherowie XI Ogólnopolski Festiwal Pieśni 

o Morzu. Na molo w Sopocie święto Młodości (23 V) - festyn młodzie
ży, wys.tępy zes.polów artystyc:z;nych. Okręt-muzeum „Błyskawica" od-
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znaczony został Złotym Krzyżem Virtuti Militari IV klasy. Imprezy 
i festyny odbywały się w \Vejherowie, Pucku, Żarnowcu, Ko,ścierzynie, 

Władysławowie i Helu. 
25 Mini.ster Adam Nowotnik - szef Urzędu Gospodarki Morskiej wręczył 

nagrody za twórczość marynistyczną. Otrzymali je m.in. Sergiu;z Spru
din za całokształt twórczości filmowej o tematyce morskiej, Janusz 
Uklejewski z3 fotograficzną dokumentację dorobku Polski na morzu 
po 1945 raku, Mieczysław Chojnacki za całoks,ztalt twórczości rzeźbiar

sko-medalierskiej o charakterze morskim; wyróżnienie otrzymali Bohdan 
Sienkiewicz i Michał Dąbrowski z Ośrodka Gdańskiego TVP za reda
gowanie audycji Latający Holender. 

W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdańsku inm1guracja VII Pol
sko-Radzieckiego Festiwalu Filmowego Ludzie morze. 

LIPIEC 
6 

18-19 

25 

25 VII
-9 VIII 

SIERPIEŃ 

W Sali Morskiej Ratusza Głównego Miasta otwart,o wystawę Jan He
weliusz 1611-1687. 

W Trójmieście odbywały się Dni ,,Trybuny Ludu". M.in. spotkania z 
dziennikarzami, na molo w Sopocie kiermasze, wystawy, występy ze-
społów artystycznych. . 
W Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta uroczystość wręczenia Na
gród Prezydenta miasta Gdańska. Otrzymali je: Franciszek Duszeńko -
artysta mala:rz, Adam Haupt - architekt, Stanisław Miikos - historyk, 
profesor Uniwersytetu Gdańskie-go, Kazimierz Orzechowski redaktor z 
,,Ossolineum", Zbigniew Śliwiński - pianista i pedagog Akademii Mu
zycznej. 
Dni Gdańska i Jarmark Dominikański. Występy zespołów na estradach 
na Długim Targu, dziedzińcu Katowni. 

W Gdańsku występował Cyrk „Budapeszt''. 
12-19 W Gdyni odbyły się imprezy handlowe Jarmarku Morskiego. 
17-25 W Sopocie odbywał się Jarmark Słoneczny. Obok stoisk handlowych 

występy zespołów rockowych, jazzowych, folklorystycznych. 

WRZESIEŃ 
W Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki przedstawiciele środowisk 
artystycznych Wybrzeża spotkali się z dyrektorem Ośrodka Kultury 
Bułgarskiej w Warszawie. Omówiono prrspektywy współpracy kultu
ralnej z Bułgarią. 

1 W Pucku odsłonięto pomnik Antoniego Abrahama według projektu 
Sławoja Ostrowskiego. 
W Gdańskiej Bibliotece PAN otwarto wystawę Podobizny rękopisów 

średniowiecznych. 

8 W KMPiK w Gdyni prelekcja Edwarda Obertyńskicgo Gawędy o starej 

Gdyni. 
11-18 W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbył się XII Festiwal Polskich Fil

mów Fabularnych. Jury pod przewodnictwem Janusza Morgensterna 
przyznało następuj;-1cc nagrody: Grand Prix „Złote Lwy Gdańskie" dla 
najlepS:zego filmu otrzymała Matka królów Janus:za Zao!rskiego. Nagrodę 
specjalną przyznano Magnatowi Filipa Bajona. ,,Srebrne Lwy'' - rów
norzędne nagrody główne - otrzymali: Krzysztof Gruber za reżyserię 

Sali nr 6 (film TV), Marek Koterski za reżyserię Zycia wewnętrznego, 
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Waldemar Dziki za reżyserię Cuclownego dziecka, Tadeusz Chmielew

ski za reżyserię Wiernej rzeki, Krzysztof Kieślowski za scenariusz Przy

padk1l. ,,Brąwwe Lwy" za debiut kinowy otrzymał -Waldemar Krzystek 

za film W zau;ieszeniu. ,,Brązowymi Lwami" za kreacje aktorskie na
grodzono Bogusława Lindę (za role w Przypadku i Magnacie) i Magdę 
Teresę Wójc.ik (za rolę w },fotce Króiów) oraz za role drugoplanowe 

Jerzego Stuhra (w Pociągu do HoUywood Radosława Piwowarskiego) 

i Joannę Szczepkowską (w Matce Królów). ,,Brązowe Lwy" za zdjęcia 

otrzymał Jerzy Wójcik (film Anioł w szafie Stanisława Ró.i.ewicza), za 

kostiumy Elżbieta Radke (film Łuk Erosa Jerzego Domaradzkiego), za 
scenografię - ze.spół 'Scenografów i dek-oratorów filmu Cudowne dziecko, 

za muzykę Jerzy Matuszkiewicz (film Wierna rzeka), źa dźwięk -

Wiesława Dembif.ska (film Aniot w szafie), za montaż - Mirosława 

Garlicka (film Zycie wewnętrzne). Przyznano nagrody pozaregulami

nowe. Młodzieżowe jury przyzn<1lo symboliczną nagrodę Matce Królów. 

Nagrodę Zrzeszenia Okręgowych Przedsiębiorstw Rozpowszechniania Fil-
mów ,,Polkino" - , . Złoty Talar Gdańsrki" przyznano treżyserowi Zbig

niewowi Kuźmińskiemu, twórcy filmów Nad Niemnem (za sukces fre

kwencyjny) oraz Między ustami a brzegiem pucharu. Dziennikarze akre

dytowani przy festiwalu przyznali nagrodę Matce Króiów oraz wy

różnienie Niedz-ielnym igraszkom Roberta Glińskiego. Muzeum Kinema

tografii w Łodzi - dla uczczenia 60-lecia filmu dźwiękowego - przy
znało nagrodę Studiu Fi.lmowemu im. K. Irzykowskiego za zestaw fil

mów oraz nagrodę indywidualną K.rzys7.t,ofowi Tchórzewskiemu. 
Nagrody wręcz.al przewodniczący Komitetu ds. Kinematografii Je

rzy Bajdor i prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Janusz Ma

jewski w obeoności ministra kultury i sztuki prof. Aleksandra Kra,w

czuka. Na uroczystość zakończenia festiwalu przybyli: • sekretarz KC 
PZPR Andrzej Wasilewski, I sekretarz KW PZPR Stanisław Bejger, 
przewodniczący WRN w Gdańsku Włodzimierz Zwierzykowski, wojewo

da gdański gen. Mieczysław Cygan. 

Podczas festiwalu odbywały się specjalne pokazy filmów: Pokuty 

Tengizu Abuładze (ZSRR) i Plutonu Oliviera T Stoona (USA). Odbyła 

się sesja Klubu Krytyki Filmowej SD PRL na temat Film we współ

czesności oraz Forum Dyskusyjne Stowarzyszenia Filmowców ,P_olskich. 

14 W ramach obchoJów 300-lccia urodzin Jana Heweliusza Polska Aka

demia Nauk, Uniwersytet Gdański i Polskie Towarzystwo Astronomicz

ne zorganizowały w Gdańsku międzynarodową sesję naukową poświę

coną jego dziełu. Gdański Oddział „Ossolineum" opublikował faksymi
lowe wydanie Firmam,entnm Sobiescian11m sive Uranographia Jana He

weliusza. 
W Muzeum Archeologicznym otwarcie ek'>pozycji ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie Wierzenia grobowe starożytnych Egipcjan. 

15-17 DKF „Centrum" w Starogardzie Gda11skim zorganizował przegląd fil

mów XII FPFF i spotkania z twórcami. 

:~0-29 W Gdyni gościL.i 45-osobowa grupa przedstawicieli różnych instytucji 

i stowarzys,zeii kulturalnych z Rijeki (Jugosławia). W Urzędzie Miej

skim omówiot!'l'.) d-otychczaso,wc wyniki dalsze kierunki współpracy 

kulturalnej oibu z:1przyjaźn:onych miast. 

21-23 W Jastrzębiej Górze odbyła się trzecia sesja naukowa w cyklu Pol

szczyzna regionalna Pomorza zorganizowana - podobnie jak poprzed

nie (w 1983 i 1985 roku) - przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
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szubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Instytut Słowianoznarwstrwa PAN 
w Warszawie. 

26 W Ratuszu Staromiejskim otwarto Krajową Wystawę Filatelistyczną 

Heweliusz 300. 
29 Z okazji 240. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego w Muzeum Hymnu 

Narodowego w Będom'inie odbyła się sesja popularnonaukowa. 

PAŻDZIEK~IK 

W Muzeum Wisły w Tczewie czynna była wystawa !Prezentująca do
robek Przedsiębior.stwa ·Budownictwa Wodnego w Tczewie. 

1 „ W KMPiK przy Długim Targu otwarto wystawę Dzień dzisiejszy Chiń
skiej Republiki Ludowej. 

2 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury w Gdańsku otwarto wys.tawę fo
tografii Leningrad i leningradczycy. 

6 Odbył ·się Sopocki Sejmik Kulturalny. Referaty wygłosili: Irena Woj
nar, Andrzej Cybulski, Regina Witkowska, Tomasz Tabeau i Adam 
Haupt. Zgłoszono dzies.ięć wniosków pod adresem władz miasta. 

8 W Ratuszu Staromiejskim odbyła się uroczystość inauguracji roku kul
turalnego w Gdańsku. Zasłużonym twórcom i działaczom wręczono 

odznaczenia państwowe i odznaki honor,owe. Dyrektor Wydz.iału Kul
tury i Sztuki UW Wiktoria Kusińska podsumowała miniony rok i po
informowała o najbliższych planach. 

9-11 W Gdańsku •odbył się Zjazd Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków 
i Społecznych Opiekunów Zabytków. Dyrektor Centralnego Muzeum 
Morskiego Przemysław Smolarek wygłosił referat Poszukiwania pod
wodne w Zatoce Gdańskiej jako metoda gromadzenia zbi-Or6w. 

11-18 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej odbywał się w trzynastu parafiach 
Gdańska i Sopotu. M.in. otwarto (16 X) wystawę fotograficzną w Ifa
zylice Mariackiej upamiętniającą pobyt papieża w Gdańsku, odbyło się 

II Colloquium Gdańskie poświęcone Warunkom rozwoju kościoła kato
lickiego w Gdańsku i na Pomorzu w XIX i XX wieku oraz sympozjum 
w Katedrze Oliwskiej. 

12 W KMPiK w Gdyni odbył się uroczysty koncert z okazji rocznicy po
wstania Chińskiej Republiki Ludowej_ Wystąpili artyści Teatru Mu
zycznego. 

14 W Muzeum Narodowym w Gdańsku otwarto wystawę Portrety Sta- ,, 
nislawa Ignacego Witkiewicza ze zbiorów Muzeum Pomorza Srodkowego 
w Słupsku. Komisarzem wystawy i autorem katalogu była Krystyna 
Fabijańska-Przybytko. 

15 W Domu Radzieckiej Nauki i Kultury odbyło się uroczyste zakończenie 
VII Polsko-Radzieckiego Festiwalu Filmowego Ludzie i morze. W ka
tegorii filmów fabularnych Grand Prix „Wielki żagiel" otrzymał film 
Proch w reżyserii Wiktora Aristowa (ZSRR), ,,Złoty Żagiel" -:- Pięć 

kobiet na dnie morza {produkcji polsko-bułgar.skiej), ,,Srebrny Żagiel" -
Odważny kapitan w reżyserii Rudolfa Fruntowa (ZSRR), ,,Brązowy ża
giel" - Mewy w reżyserii Jerzego Passendorfera (Polska). W kategorii 
filmów dokumentalnych Grand Prix „Wielki żagiel" zdobył reżyser 

Marek Kański z gdańskiego OTV za zestaw filmów telewizyjnych, ,,Zło

tego Żagla" nie przyznano, ,,Srebrny Żagiel" otrzymał film Ośmiornica 
w reżyserii Jurija Klimowa, ,.Brązowy Żagiel" - Kontrolne wyjście w 
reżyserii Nikołaja Smirnowa. 

17-18 W Muzeum Narodowym odbywały się spotkania ,poświęcone Janowi 
Heweliuszowi prowadzone przez Andrzeja Zbierskiego, 
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17-23 XII Dni Leningradu w Gdańsku. Zorganizowano centra przyjaźni mło

dzieży i dla dzieci. W Salonie Sztuki BWA przy ul. Długiej wystawa 

Kamee i sztychy ze zbiorów Pa11.stwowego Muzeum Sztuki, Teatru i Mu

zyki w Leningradzie, w Pałacu Opatów w Oliwie ekspozycja kolekcji 

wyrobów haftowanych złotem ze zbiorów Muzeum Etnografii Narodów 

ZSRR. W Ratus,zu Star-omiejskim otwarto wystawę Przyjaźń - .. ws pół 

praca - braterstwo, w filii WBP na Zaspie - wystawę książek auto

rów leningradzkich, w KMPiK przy Długim Targu - Mój Leningrad. 

Występy teatrów lalkowego i muzycznego, zespołu rockowego, folklory

stycznego, Zespołu Centralnego z Pałacu Pionierów, solistów baletu 

i opery w przedstawieniach POiFB, Mariny Kapuro i zespołu „Jabloko'' 

w Zywym żurnalu. 

W POiFB odbył ,się uroczysty Koncert Przyjaźni (18 X), w hali „Oli

via" - Wieczór Przyjaźni (22 X). W kinie „Looingrad" zorganizo1wano 

przegląd filmów wytwórni „Lenfilm". 
19 W GTPS odbyło się spotkanie delegacji przedstawicieli kultury Lenin

gradu z aktywem GTPS i środowisk twórczych Gdańska. Ze strony Le

ningradu w spotkaniu uczestniczyli: Oleg Aleiksandrowicz Cakunow 

(poeta), sekretarz leningradzkiego Oddziału Związku Pisarzy RSFSR; 

Jewgienij Wiktorowicz Niewiakin, zastępca redaktora naczelnego pisma 

,,Newa"; Stanisław Iwanowicz Pożlakow (kompozytor); Władysław Alek

sandrowicz Uspienskij, zastępca przewodniczącego leningradzkiego od

działu Związku Kompozytorów RSFSR; Michaił Stiepanowicz Timo

czenko, naczelnik oddziału literatury i sztuki Północn.o-Zachodniego Od

działu Agencji Praw Autorskich; Włodzimierz Wasiliewicz Gordiejew 

i Wiaczesław Fiodorowicz Riabow, przewodniczący sekcji krytyki lenin

gradzkiego oddziału Związku Plastyków RSFSR. 

22 Sesja MRN w Sopocie poświęcona była problemom kultury. W uchwa

le sprecyzow~mo kierunki rozwoju życia kulturalnego miasta, postano

wiono powołać Sopocką Radę Kultury. 
27 W klubie „Helikon" odbyła się premiera dokumentalnego filmu Miro

sława Borka Smród zrealizowanego w Wytwórni Filmów Dokumental

nych w Warszawie, opowiadającego o trujących wyziewach w osiedlu 

Żabianka. 

27-28 DKF „Morena" i Wojewódzki Ośrodek Kultury zorganizowały przegląd 

Erotyzm w filmie w Domu Kultury na Morenie. 

LISTOPAD 
Doroczną nagrodę tygodnika „Polityka" za książkę z i11ajnowszej hi

storii Polski otrzymał Józef Borzyszkowski (Inteligencja polska w Pru

sach Zachodnich 1848-1920, WM 1986), w dziedZJinie prac popularno

naukowych nagrodzono m.in. Andrzeja Ropelews:kiego „Karaś" za książ

kę Oddział partyzancki (KA W). 
W kinach Trójmiasta odbywały się Dni Filmu Radzieokiego. 

Zakończono remont kapitalny wnętrza gmachu KSW „Żak". 

3 w KMPiK w Gdańsku otwarcie wystawy ks.iążek poświęconych 70-le

ciu Wielkiej Rewolucji Październikowej. Wystawę tę zorganizowano sta

raniem Państwowego Komitetu ZSRR dis Wydawnictw, Poligrafii i Han

dlu Książką i Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka

-Ruch". Książki z tej wystawy organizatorzy przekazali Bibliotece Uni

wersyteckiej w Gdańsku. 
5 W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę Archeologia i nowo-
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czesne lmdownictwo w Moskwie ze zbiorów Muzeum Historii i Rekon
strukcji Miasta Moskwy. 

13 W KMPiK w So,pocie w ramach Jesiennych Spotkań przy Samowarze 
z okazji 70. rocznicy Rewolucji Październikowej odbyła się prele'.~cja 
Ja.roslawa Dutkowskiego o adaptacjach filmowych literatury radzieckiej. 

13-19 Odbywały się Dni Kultury Kaszub.sko-Pomor..skiej. M.in. w klubie „He
likon'' przegląd fil mów krótkometrażowych, spotkania z redaktorami 
miesięcznika „Pomerania". 

16-21 Klub Osiedlowy ,,Remus" w Gdyni zorganizował Tydzien Kultury Re
gionu, wystawy, prelekcje - m.in. Gdynia na starej fotografii, Dziatal
ność Aleksandra Majkowskiego - Remtlsa. 

21-28 XXIX Spotkania Jesienne zorganizowane przez KSW „Żak'' w klubach 
studenckich Trójmiasta. M.in. przegląd Kina światowego w auli Wy
dz.iału Humanistycznego UG, spotkanie z redaktorami miesięcznika „Res 
Publica" Damianem Kalbarczykiem i Tomaszem Jastrunem, Jazz Jan
tar. 

24-28 W kinie „Kameralnym" przegląd filmów Pier Paolo Pasoliniego. 
25 W auli Wydziału Humanistycznego UG spotkanie z reżyserem Piotrem 

Łazarkiewiczem i projekcja jego filmu Kocham kino. 

GRUDZIEŃ 

8-13 W kinie „Kameralnym" odbywał się przegląd fil mów norweskich. 
12, 19 W Muzeum Narodowym w Gdańsku odbyły się .spotkania pn. Doże Na

rodzenie w malarstwie i muzyce. Wykład o średniowiecznym malar
stwie polskim i obcym wygłosiła Henryka Olszewska z Katowic. Wy
stąpiła Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego i Zespól Muzyki Daw
nej „Cappella Gedanensis''. 

18 W Gdańskim Towarzystwie Naukowym odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji 60-lecia istnienia „Rocznika Gdańskiego" i 30-lecia pracy re
daktorskiej prof. Andrzeja Bukowskiego. 

19 Odbyła się sesja MRN w Gdańsku, na której omawiano problemy kul
tury w mieście na podstawie Raportu o stanie kultury w Gda-ńsku 

opracowanego przez Urząd Miejski. 
21 W Gdańskim Towarzystwie Naukowym Mieczysław Haftka wygłosił 

odczyt Najnowsze odkrycia archeologiczne na Zuławach. 
Odbyło się plenum Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego 
poświęcone problemom rozwoju i upowszechnienia kultury. 

Ponadto w 1987 roku: 
Nowo po\vstała agencja „Kontrakt" zorganizowała 540 imprez estrado
wych oraz przyjazdy do Gda11.ska zespołów teatralnych z Warszawy 
m.in. występy teatrów „Kwadrat'', ,,Ateneum", ,,Nowy''. 
Centralne Muzeum Morskie opublikowało VI t. dotyczący gromadzo
nych zbiorów: Sztuka marynistyczna (malarstwo, rysunek, rzeźba) w 
opracowaniu Ewy Marii Róiańskicj (,,Ossolineum'' 1986). 

Odznaczenia państwowe odznaki honorowe wręczone w 1987 roku: 

Dzień Działacza Kultury 29 V: 
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Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: Marta Bławat, Elżbieta 

Ebel. 



Zloty Krzyż Zasługi: Danuta Kowalska. 

Srebrny Krzyż Zasługi: Janina Turek, Dorota Lincow. 

Zasłużony Działacz Kultury: Dagmara Kalinowska, Gustaw Klauz.ner, 

Anna Konkel, Maria Kurowska, Krystyna Kwiatkowska, Józefa Iz.deh

ska, Zygmunt Lidke, Tadeusz Leszkowski, Zbigniew Machaliński, Ste

fania Małek, Kazimierz Matkowski, Mieczysława Mitek, Stanisław Mu

cha, Ma,r,iain Najmowicz, Teodozja Osadczuk, Małgorzata Pa:-otasiuk Mar

ta Pośpiech, Czesława Scheffs, Lidia Schneider, Kry'Styna Skowron, Jan 

Stachura, Mieczysław Szpulak, Helena Śliwió.ska, Ewa Wendt, Jan 

Wendt, Maria Wespa, Zdzisław Zicli1'1ski, Stanisław Ziemiański, Adam 

Zwolakiewicz. 

Inauguracja Roku Kulturalncbo 1987 / 1988 8 X: 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski: Sławomi,r Sierecki. 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: Helena Byczuk, Lesław 

Furmaga, Irena Koczaj, Helena Kotłowska, Maria Mellin, Wanda Sko

limowska, Janina Sos-zyńs:ka, Aleksandra Szymańska, Karol Toeplitz, 

Maria Zelewska. 
Zloty Krzyż Zasługi: Krystyna Czubińska, Genowefa Frączyk, Janina 

Grzegorek, Ludwika Kitowska, Elżbieta Kosicka, Jerzy Kul. Maria Li

szewska, Danuta Miklas, Alojzy Nagiel, Karol Nowaliński, Irena 

Okniańska, Helena Re.nusz, Krystyna Sabiniarz, Irena Salomon, Cecylia 

Suchodolska. 
Srebrny Krzyż Zasługi: Bernard Hęćko, Józef Jabłonowski, Janina Ja

nuszek, Krystyna Włodarczyk, Barbara Zurowska-Sutt. 

Zasłużony Działacz Kultury: Krystyna Andryszkiewicz, Kiejstut Bereź

nicki, Mirosław Gli11.ski, Jerzy Jankowiak. 
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SPIS TREŚCI 

Od redakcji 5 
Andrzej Piskozub Poczet pionierów Polski morskiej 7 
Tadeusz Bolduan „Kasze be ( 1957-1961) . 21 

Henryk Srabała Artur Schopenhauer - gdański filozof wolności 42 
Elżbieta Piotrowska Gdańskie kolekcje biblioteczne XVI--XVIII wieku w 

zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN 60 

Anna Martuszewska Tradycje literackie prozy Stanisławy Fleszarowej-Mu-

skat 78 

Michał Błażejewski Zywioł niemiecki. O stereotypie ,,obcego'' w prozie Sta-

nisławy Fleszarowej-Muskat 91 

Krystyna Turo Zbigniew Jasiński marynarz pisarz 103 

Wojsław Brydak Fantom 123 

Dorota Sobieniecka Teatr Jerzego Gruzy 141 

Bożena Chylewska Kazimierz Łastawiecki i jego teatr 153 

Andrzej Zawilski Z dziejów muzyki kameralnej na Wybrzeżu 169 

Janusz K,rassowski Władysław Walentynowicz 18-1 

Adam Pawlak Malarstwo gdańskie w latach 1956-1970 195 

Zofia Watrak Widzenie człowieka 207 

Jacek Kotlica Zbigniew Jujka - obecny 212 

yadeusz Rogowicz Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Mecenat arty-

styczny 221 
Eugenia Kochanowska Odeszli w pamięć 1987 230 
Miłosława Bukowska-Schielmann Kronika życia kulturalnego Wybrzeża 

Gdańskiego 1987 237 



Teresa Pągowska, Krajobraz z droaą, pl. olej, 1956, fot. R. Petrajtis 

Teresa Pągowska, Akt kobiecy, pl. olej, 1960, fot. R. Petrajtis 



Mieczysław Baryłko, Kompozycja, dykta olej, 87 X68, 1957, fot. R. Petrajtis 

Mieczysław Baryłko, Martwa natura, pl. olej . 80X60, 1';}68, fot. R. Petrajtis 



Witold Frydrych, Wnętrze (modelka), pł. olej. 137 X91, 1958, fot. R. Petrajtis 

Witold Frydrych, Sniadanie na trawie, pł. olej, 162,5X 114, 1967, fot. R. Petrajtis 
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B-ohdan B01rowski, Pejzaż z wiatrakami, tektura węg,iel, 1959, fot. R. Petrajt,is 

Magdalena Usa:rewicz, Pejzaż, pł. olej. 1959. fot. R. Petrajtis 



Tadeusz Ciesiulewicz, Akt, pt. 
olej, 1963, fot. R. Petrajtis 

Tadeusz Ciesiulewicz, Pokój Ju
styny II, pł. olej, 110Xl30, 1969, 
fot. R. Petrajtis 



Rajmund Pietkiewicz, Pejzaż de
szczowy, pl. olej, 1964, fot. R. 
Petrajtis 

Władysław Jackiewicz, Kompozy
cja, pl. olej, 69,5X100, 1963, fot. 
R. Petrajtis 

Rajmund Pietkiewicz, Pejzaż z 
białym domem, pl. olej, 45X90, 
1963, fot. R. Petrajtis 



Jerzy Zabłocki. Peizaż I, pl. olej, 160X110, 1964, fot. R. Petrajtis 



Jerzy Zabłocki, Pejzaż, pl. olej, 
98,7X134,7, 1970. fot. R. Petrajti~ 

Bdward Bober, J->e3zaż I, pł. oleJ, 
196X145, 1965, fot. R. Petrajtis 



ł\..az1m1erz Ostrowski, Pejzaż z Kaszub, pł. olej, 180X70, 1965, fot. H. Petrajtis 

Homan Usarewicz, Pejzaż ziemi, pł. olej, 1965, fot. R. Petrajtis 



Henryk Mądrawski, Postać 

Konstanty Gorbatowski. 
Przeszkody II, pł. olej: 
97Xl47, 1966, fot. R. Pe
trajtis 

Pejzaż, dykta olej, 1966, fot. R. Petrajtis 



Andrzej Trzaska, Stocznia Il, pl. olej, 120X89,5, 1966, fot. R. Petrajtis 

Stefan Stankiewicz, Kompozycja z kwiatami, pl. ·olej, lOOXl00,5 1966-67, fot. R. Pc
trajtis 



Kiejstut Bereznicki, Martwa natura na pzęciu poziomach, pl. olej, 110,5X135, 1!:lo8 
fot. R. Petrajtis 



Kiejstut Bereźnicki, Dzieci martwa natura z zabawkami, pl. olej, 135X110, 1969, 
fot. R. Petrajtis 



Jan Góra, Oczekiwanie, pł. olej, 130Xl09, 1969, fot. R. Petrajtis 



Włodzimierz Lajming, Pejzaż, pł. olej, 110X90, 1969, fot. R. Petrajtis 

Hugon Lasecki, Kolo II, pl. olej, 140X140, 1970, fot. R. Petrajtis 



Jerzy Krechowicz, Stone, pł. mieszane, 110,2X86, fot. R. Petrajtis 

Jerzy Paliński, Pejzaż I, pł. olej, 172,5X89.2, fot. R. Petrajtis 



Stanisław Wójcik, Martwa natura, tektura olej, 46X52, fot. R. Petrajtis 



Sławoj Ostrowski, Projekt pomnika Antoniego Abrahama, g~ps, fot. R. Goetel 



Sławoj Ostrowski, Portret poety Il, drewno polichromowane, fot. R. Goetel 



Sławoj Ostrowski, Portret profesora S., drewno polichromowane, fot. R. Goetel 



:::iławoj Ostrowski, Uniwersum, drewno polichromowane. fot. R. Goetel 



Sławoj Ostrowski, Portret prawie rzymski Teresy M, drewno polichromowane, 
fot. R. Goetel 



Sławoj Ostrowski, Portret poety I, drewno polichromowane, fot. R. Goetel 
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