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 To kino się OSKAR nazywa! Mog³o 
tak być. Wszelkie powody istnia³y. Po 
pierwsze, tam w³aśnie odby³a się uro-
czysta premiera „Blaszanego bęben-
ka”, po wielu latach nieoficjalnych 
pokazów w DKF-ach. Czyż trzeba 
wyliczać po drugie i po trzecie?
 Szlachetny honorowy Danziga, gdym 
do niego podszed³ z tak¹ propozycj¹ 
podczas którejś z uroczystych konfe-
rencji w tym kinie, nie tylko się zgo-
dzi³, ale ³askawie doda³, że można sko-
rzystać z którejś z jego grafik. Cze-
mu nie? Jeszcze wtedy nie ujawni³, że 
w esesie s³uży³, wszystko by³o ok.

Ostatni seans filmowy

  Żak nie by³ moim odrębnym wspom-
nieniem. Tak bym tego nie uj¹³. W³a-
śnie straci³em etat, w powietrzu wisia³
kryzys 70 roku, nadchodzi³a epoka 
gierkowskich obietnic. Dawno straci-
³em wiarę, nie mia³em zamiaru się 
w³¹czać… Ży³em na gigancie, nie wy-
jeżdża³em za granicę, nie mia³em wię-
kszych aspiracji, utrata pracy sta³a się 
faktem, mog³em robić co chcę. Z mó-
wienia o filmach uczyni³em swój spo-
sób na życie. Nie tylko w Żaku, ma-
wia³em chyba we wszystkich klubach 
trójmiejskich, wyjeżdża³em też do 
Kartuz i Kościerzyny, do Tczewa, Mal-
borka i Sztumu. By³em bardzo zajęty, 
mia³em po kilka prelekcji dziennie.
Często zdarza³o mi się ³apać przygod-
ne ciężarówki z piachem, tam i z po-
wrotem.
  Nie skarży³em się na konkurencję. 
Niewielu ima³o się tego dorywczego 
zajęcia. Raczej nastawiali się na robie-
nie karier, szukanie posad i wp³ywów. 
Jak teraz. A ja nie mia³em takich am-
bicji, jakoś mnie to nie wci¹ga³o. Prze-
d³uża³em sezon kolorowych chmur.
  Wszystko sta³o się niejako naturalnie.
Zawsze by³em kinomanem, a by³y to 
czasy burzliwego rozwoju ruchu Fe-
deracji Dyskusyjnych Klubów Filmo-
wych. Studiowa³em w Warszawie, 
z dala od Bim-bomu, Żaka i kabare-
tów, uczestniczy³em w tym tylko na 
wakacje. Chodzi³em na organizowa-
ne przez Bokińca Wakacyjne Studia
Wiedzy o Filmie. Pamiętam prawdzi-
w¹ eksplozję i otwarcie na w³oskie, a 
potem światowe kino, jakim by³ neo-
realizm. Trudno to przeceniać. Te wa-
kacyjne studia przekszta³ci³y się w Pol-
skie Debiuty Filmowe, z których wy-
ros³a z czasem instytucja Festiwali 
Polskich Filmów Fabularnych. Pierw-
szy by³ w Sopocie, Bokiniec by³ oczy-
wiście jego dyrektorem.
  Gadanie o filmie by³o prawdziw¹ 
szko³¹. Zaczyna³em mówić w sopoc-
kiej Polonii, u Lucka Bokińca i Rom-
ka Stępniewskiego, a potem mówi³em 
już pod kolejnymi dowództwami: Je-
rzego Dzi¹by i Magdy Renk. Polonia 
w niedziele funkcjonowa³a jako filia
Żaka. Tam robi³ to nieźle Czes³aw Du-
raj, który potem się wżeni³ w sto³eczn¹ 
telewizję. Ale na ogó³ nie lubiłem słu-
chać cudzych prelekcji, patrzy³em jak 
ludzie się męcz¹, czytaj¹ ukradkiem 
gazetę. Nauczy³em się nie opowiadać 
o filmie, nie streszczać. Trzeba było
mówić tak, żeby zainteresować. Żeby 
ten ktoś przesta³ czytać gazetę. Stawia-
³em sobie takie ambicje, gdy widzia-
³em, że ktoś czyta, na ogó³ mi się uda-
wa³o. Nie dawać się rozproszyć, nie

Przedłużałem sezon 
kolorowych chmur

nudzić innych. I nie mówić za d³ugo, 
nie przekraczać bariery wytrzyma³ości 
s³uchaczy, któr¹ oceniałem na 10-15
minut. Z tym by³o najtrudniej.
 Odrębn¹ sztuk¹ by³o czytanie list dia-
logowych. Chyba najwięcej ich czyta-
³em z okazji „Blaszanego bębenka”.
największego filmu o Gdańsku, jaki 
kiedykolwiek powsta³. Film by³ przez 
kilkanaście lat poza obiegiem, kopie 
mieliśmy z ambasady niemieckiej. Tu 
nie czu³em się or³em, pewnie za bar-
dzo się wczuwa³em w akcję. Parę osób 
robi³o to profesjonalnie, m.in. bracia 
Tadeusz i Andrzej Mielczarkowie i Ela 
Pietkiewicz. Jak dziś s³ucham niektó-
rych zmanierowanych lektorów z Ca-
nalu + i HBO, to widzę plecy na milę. 
Nigdy bym ich nie zatrudni³.
   Chyba tylko Żak funkcjonuje nie-
przerwanie (z wyj¹tkiem stanu wojen-
nego) do dzisiaj. Zostawi³em tu naj-
marniej ze dwadzieścia lat swego życia,
więc może jednak by³ moim wspom-
nieniem, choć piszę kokieteryjnie, że
nie by³. Mawia³em też regularnie w 
filii Żaka na humanistyce i w pro-
wadzonym przez Stobińskiego klubie 
Sonda-Biax, na politechnice. By³a tam 
bardzo duża, dobra publiczność.
  Mam parę osobistych wspomnień, 
zwi¹zanych ze światkiem klubowym. 
Kiedyś, w pierwszym starym Żaku o-
gl¹da³em film ze Zbyszkiem Cybul-
skim. Nie, nie na ekranie. Siedzia³ ko- 
ło mnie, w ostatnim rzędzie. Nigdy go
nie pozna³em. Nie zamieniliśmy s³o-
wa. Ogl¹daliśmy film. Zdarzy³o się też,
że doprowadzaliśmy z Bokińcem do 
stanu używalności cokolwiek zmar-
nowanego napojem Chy³ę, przed wy-
jściem na estradę. To by³o jego Calga-
ry, jak mówi³. Kiedyś, na plaży w So-
bieszewie, wy³oni³ się przede mną, ni-
czym troll z morza, autor nie t³uma-
czonego jeszcze wtedy ksi¹żkowego
„Blaszanego bębenka” (którego pierw-
sze polskie wydanie ukazało się do-
piero w 14 lat po oryginalnym; za to 
„Kota i mysz” w sporym nakładzie
wyda³ w 1963 r, szybko, bo w dwa lata 
po oryginale Czytelnik). Ta skromna, 
cieniutka ksi¹żeczka, potępiana za roz-
wi¹z³ość przez Parandowskiego – on
niczego innego się w tym nie dopa-
trzy³ – by³a największ¹ lektur¹ mojego 
okresu dojrzewania. Tak się z³oży³o, że 
zgorszy³ mnie Grass, a nie Gombro-
wicz... Wiedzia³em więc, kim by³ przy-
sz³y noblista, obecny k³opotliwy Ho-
norowy Obywatel Danziga, Wolnego 
Miasta czy Gdańska (niepotrzebne
skreślić!) największy pisarz o mieście, 
tancerz, grafik, rzeźbiarz i SS-man, a 
czemu nie? By³o mi to bliskie, moja 

stalinowska buda – I Gimnazjum i Li-
ceum RTPD na Wa³ach Piastowskich 
przypomina³a jako żywo jego hitle-
lerowskie Conradinum i gor¹c¹, pierw-
szą miłość do reżymu. Mieszkałem
w kwartale Grassa i wisz¹c na stop-
niach, jeździ³em na plażę do Brzeźna 
zat³oczonym tramwajem linii 5. Wie-
dzia³em więc, kim by³ Grass, kiedy 
objawi³ mi się w towarzystwie Faca i
eksżony Figlarowicza. Poznaliśmy się 
i zamieniliśmy parę s³ów.
  Mia³em zwyczaj szybkiego notowa-
nia w ciemnej sali. Do dziś mi to zo-
sta³o. Stara³em się nie szeleścić. No i 
kiedyś, na reżymowym jeszcze prze-
gl¹dzie filmów brytyjskich w kinie 
Znicz, podszed³ do mnie kolega ze 
studiów. By³ ciekaw. A co ty tam tak 
notujesz? By³ cenzorem, notowa³ nie-
jako z drugiej strony, interesowa³o go 
zawodowo, co inni notuj¹.
 Mówi³em o wszystkim, nie stosowa-
³em cenzury. Nie ba³em się. Czasami
mia³em wrażenie, że s³uchaj¹ mnie 
osoby, które s¹ w pracy, ale cóż mi 
mogli zrobić? Nie pracowa³em, nie
wyjeżdża³em za granicę, musia³em 
być niewiarygodny.
 Ale jest coś, czego się wstydzę. Zda-
rza³o mi się mówić o filmie w klu-
bach oficerskich w Gdyni i w kasynie 
we Wrzeszczu. By³a okr¹g³a rocznica 
rewolucji październikowej i zarazem 
rocznica kinematografii radzieckiej. 
Myśleli, że jestem ich s³ugusem, no
skoro mnie poleca³y ważne instytu-
cje… nikomu nie przysz³o do głowy,
że wype³nię zamówienie inaczej. U-
da³o mi się ści¹gn¹ć na tę okoliczność 
„Wspomnienie miłości” Awerbacha. 
Chcia³em też g³ówn¹ bohaterkę, Szy-
kulsk¹, ale musia³em się obejść bez 
niej. Spędzili pe³no żo³nierstwa, taka 
uroczystość! Zapowiedziano dysku-
sję. A ja, opieraj¹c się na filmie, mó-
wi³em o kosztach w³asnych kolek-
tywizacji, pad³o też s³owo: Katyń.
Kompletne zaskoczenie. Nikt mi nie 
przerywa³, nie spodziewano się. Po 
raz pierwszy widzia³em przed sob¹ 
stęża³e w przerażeniu twarze ofice-
rów. Po filmie wszystkich wypędzono,
dyskusji oczywiście nie by³o. Nie po-
myśla³em, że być może ktoś za mnie 
beknie i straci posadę. Więcej nie mia-
³em stamt¹d zamówień. Jeśli ktoś u-
cierpia³ przez moj¹ niefrasobliwość, 
to przepraszam.

 Musia³em honor Danziga ratować, bo 
paru patriotom we ³bach zaszumia³o, 
zaparli się i wrzasnęli: Nie! LENIN-
GRAD w Danzigu, to być nie może! 
Po naszym trupie! Nie chc¹c dopuścić 
do takiego ubytku masy patriotycznej, 
zasugerowa³em: skoro nie Leningrad, 
to niech Oskar będzie. W końcu s¹ po-
wody. W z³ym momencie musia³em 
to podsunąć, bo teraz jest NEPTUN, 
a Neptunów w tym mieście jak psów, 
trudno odróżnić jednego od drugiego. 
Już nied³ugo, obiekt sprzedany, sza-
cowny relikt starej epoki nie mia³ naj-
mniejszych szans w konkurencji z kul- 
tur¹ kukurydzy, pepsi i sprajta. Rzecz 
przes¹dzona, obserwujemy ostatnie 
podrygi kolosa.
  Wtedy by³o za wcześnie, dzisiaj za 
późno. Ale nie martwcie się. Uchyl-
my czas. Niech na ten ostatni seans 
w największej sali kinowej w Polsce 

pokażą Blaszanego, największy film
o mieście i największe dzie³o Schlön-
dorffa, wed³ug największej powieści 
honorowego obywatela, który kontro-
wersyjny okaza³ się nie tylko w swoim
rodzinnym mieście, ale także poza 
nim, tak w Polsce jak i w Niemczech. 
Nie widzę innego wyjścia. I niech 
przynajmniej wtedy to kino się Oskar 
nazywa, na tę nostalgiczn¹ i święt¹ 
chwilę. I niech na to zaprosz¹ samego 
Grassa, Schlöndorffa, Davida Bennen-
ta, który po Oskarku d³ugo rosn¹ć nie 
chcia³, ale w końcu natura wzię³a górę, 
niech zaprosz¹ Daniela Olbrychskiego 

i węgorza w końskim ³bie, koniecznie. 
I wszystkich z za³ogi, kto tam jeszcze 
przy zdrowiu i życiu.
  S³ysza³em, że w Reichu powsta³ do-
kument oparty na sondażach opinii 
po ujawnieniu ochotniczej s³użby m³o-
dego, gorliwego Grassa w formacjach
SS. Bardzo jestem ciekaw, co tamtej-
sza publika o tym myśli. Niech to ko-
niecznie do³¹cz¹ do Bębenka, na pew-
no się świetnie sklei i wpasuje w kon-
wencję fabularn¹.
  Nie s¹dzę, by którakolwiek z przy-
zwoitych firm nie otworzy³a kasy na 
tak wielk¹ okazję. Choć osobiście ża-
³uję, że to stypa. Wola³bym, żeby się 
co urodzi³o, ale teraz tylko kinobun-
krowce się rodz¹. Nawet na kamieniu.

„Aha!” nr 146, maj 2008 r.
/w tym roku minie 10 lat od śmierci 
autora/

Tu mieściło się kino Neptun, wcześniej Leningrad.

Gdański Nowy Ratusz. Obecnie siedziba Rady Miasta, w latach 1957 – 1995 Klub Studentów Wybrzeża „Żak”.
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