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Traktujcie, proszê, tê opowieœæ jako ilustracjê pewnej starej prawdy,
której ja sam uczy³em siê przez wiele lat i wiele dziesi¹tków tysiê-
cy kilometrów wêdrówek w rejonie Oceanu Spokojnego. Prosta
to prawda: w krajach po³o¿onych dalej ni¿ daleko, nie staraj siê
byæ m¹drzejszy ni¿ ci, którzy tam byli ju¿ dawno przed tob¹...

Lucjan Wolanowski: Westchnienie za Lapu-Lapu



Ludzka strona opowie�ci1

Zamiast wstêpu

Na pocz¹tku lutego 2000 roku kierowana przeze mnie wówczas re-
dakcja �Gazety Uniwersyteckiej U�. Miesiêcznika Uniwersytetu �l¹skie-
go� otrzyma³a list od Pana Lucjana Wolanowskiego. Natychmiast odpo-
wiedzia³em, zapraszaj¹c Pana Lucjana do wspó³pracy. Od tego czasu wy-
padki potoczy³y siê b³yskawicznie � w drugiej po³owie lutego otrzyma³em
kolejny list:

W uprzejmej odpowiedzi na list z 11 lutego, chcia³bym podziêkowaæ
za mi³y list, ¿yczliwy tekst po�wiêcony mej osobie2, a tak¿e � propozycjê
wspó³pracy.

My�lê, ¿e by³by tu na miejscu tekst pod roboczym tytu³em �Nowe
opowie�ci Mórz Po³udniowych�. Punktem wyj�cia by³oby � jak sobie wy-
obra¿am � wyja�nienie tak zwanego �kultu cargo�, czyli zjawiska zwanego
te¿ �John Frum�. Nie jestem naukowcem, ale napisa³bym o tych zjawi-
skach, jako ¿e w epoce odrzutowców � realia Mórz Po³udniowych wygl¹-
daj¹ zupe³nie inaczej ni¿ za czasów Londona czy Conrada.

Gdyby pomys³ mój mie�ci³ siê w formule redagowanego przez Pana
miesiêcznika, to proszê o przekazanie mi informacji o objêto�ci, jaka by³a-
by do przyjêcia. Niestety, nie piszê na komputerze, wiêc dla mej orientacji
proszê o podanie, ile wierszy na stronie no i, ile stron.

O ile moja propozycja mija siê z oczekiwaniami redakcji, to zastano-
wi³bym siê nad innym tematem3.

1 Tytu³ zaczerpniêty z tekstu wywiadu prasowego udzielonego Lucjanowi Foglowi
(�¯ycie Warszawy�, 11.10.1959). Na pytanie: �Jaki rodzaj reporta¿u pana najbardziej
interesuje?� Lucjan Wolanowski odpowiedzia³: �To, co zwie siê »the human side of the
story«, czyli ludzka (nie Lucka!) strona opowie�ci. Wszystko, co opowiada siê z punktu
widzenia zwyczajnego Czytelnika � powinno byæ ciekawe�.

2 Chodzi o tekst Mariusza K u b i k a, zamieszczony w lutym 2000 roku na 80-lecie
urodzin pisarza: Lucjan Wolanowski � reporter na zakrêtach dziejów. �Gazeta Uniwersyte-
cka U��, nr 5(72).

3 Orygina³ w archiwum Dariusza Rotta.
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Propozycja ta zdecydowanie nie mija³a siê z oczekiwaniami redak-
cji, tym bardziej ¿e zaczêli�my wówczas realizowaæ pomys³ tworzenia
miesiêcznika akademickiego o charakterze uniwersytecko-spo³eczno-
-kulturalnym. Nie by³o wiêc jakichkolwiek problemów, by ówczesny
Rektor Uniwersytetu �l¹skiego Profesor Tadeusz S³awek, ujawniaj¹c swo-
je zainteresowania miêdzy innymi Morzami Po³udniowymi, zaakcepto-
wa³ ten projekt.

Nie wiedzia³em, nie mog³em wówczas wiedzieæ, ¿e bêdzie to pocz¹-
tek kilkuletniej i niezapomnianej przygody intelektualnej � wspó³pracy
z Panem Lucjanem Wolanowskim, koordynowanej przez Pana Mariusza
Kubika, wówczas dziennikarza �Gazety Uniwersyteckiej U�� i bliskiego
wspó³pracownika Pana Lucjana. Pan Mariusz nie szczêdzi³ czasu, aby tek-
sty przepisywaæ, opracowywaæ i uzupe³niaæ o materia³ ilustracyjny.
W latach 2000�2003 w 28 numerach ukaza³y siê teksty autorstwa Pana
Lucjana (wcze�niej wspó³pracownika miêdzy innymi ��wiata�, �Dooko-
³a �wiata�, �Kontynentów�, �Poznaj �wiat� czy d³ugoletniego korespon-
denta �Przekroju�), a nasz miesiêcznik wzbogaci³ siê o sta³e, regularnie
czytywane �rasowe� reporta¿e podró¿nicze.

Mój pierwszy kontakt z twórczo�ci¹ Pana Lucjana mia³ jednak miej-
sce znacznie wcze�niej. Jako m³ody ch³opak czytywa³em namiêtnie �Kon-
tynenty�, a trzydzie�ci lat temu w biblioteczce mojego Ojca � znalaz³em
trzecie wydanie klasycznej �australijskiej� ksi¹¿ki Lucjana Wolanowskie-
go � Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owieka,
licz¹ca sobie czterdzie�ci arkuszy drukarskich. Nie stanowi³o to prze-
szkody dla nastolatka, który z wypiekami na twarzy poch³on¹³ wówczas tê
relacjê. Do dzisiaj mam przed oczyma zdjêcie parowozu (zwanego przez
L. Wolanowskiego pieszczotliwie �samowarkiem�) ci¹gn¹cego poci¹g
przez pustynny szlak do Alice Springs w samym sercu Australii i znajdu-
j¹ce siê na s¹siedniej stronie zdjêcie fragmentu najd³u¿szej na �wiecie
kolejowej linii prostej, licz¹cej 530 kilometrów! Byæ mo¿e wówczas wsia-
d³em na jakiej� stacji do jakiego� poci¹gu... i tutaj gdzie� tkwi¹ korzenie
moich zainteresowañ podró¿ami i podró¿opisarstwem, podobnie jak mia³o
to miejsce kilkadziesi¹t lat wcze�niej z m³odym Lucjanem Wolanowskim,
który: �z wypiekami na policzkach [...] w mundurku z niebiesk¹ tarcz¹
poch³ania³ specjalny numer »Wiadomo�ci Literackich« po�wiêcony Japo-
nii� i pisa³ o tym:

Mam po dzi� dzieñ przed oczyma zdjêcie wagonu motorowego, uru-
chomionego przez Japoñczyków na szlakach Mand¿urii. Zachwalany jako
�Super Express Asia�, poci¹g ten mkn¹³ przez moj¹ wyobra�niê [...].
W nieforemnej sylwetce motorowego wagonu widzia³em symbol podró¿y
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przez dalekie kraje. �Pojechaæ � Zobaczyæ, pojechaæ � zobaczyæ!� � stuka³y
ko³a poci¹gu z uczniowskiej lektury4.

W styczniu 2001 roku mia³em okazjê � po kilku rozmowach telefo-
nicznych i wymianie korespondencji � odwiedziæ Pana Lucjana w jego
mieszkaniu przy ulicy Odolañskiej w Warszawie. Piêæ lat pó�niej �
20 lutego 2006 roku � Lucjan Wolanowski uda³ siê w swoj¹ ostatni¹
i najd³u¿sz¹ Podró¿.

* * *

Niech dzisiaj wolno nam bêdzie � nie bez wzruszenia i dobrych wspo-
mnieniowych my�li � dedykowaæ kolejny, trzeci ju¿, tom redagowanej
przeze mnie serii Wokó³ reporta¿u podró¿niczego5 Panu Lucjanowi Wo-
lanowskiemu, znakomitemu podró¿nikowi i reporta¿y�cie.

Dziêkujê wszystkim, którzy zechcieli przyj¹æ zaproszenie do tego tomu.

                                          Dariusz Rott

Katowice, 23 maja 2008 r.

4 L. Wo l a n o w s k i: Westchnienie za Lapu-Lapu. Reporter na najdalszym Dalekim
Wschodzie. Warszawa 1976, s. 13.

5 Wokó³ reporta¿u podró¿niczego. Red. E. M a l i n o w s k a, D. R o t t  przy wspó³pracy
A. B u d z y ñ s k i e j - D a c y. [T. 1]. Katowice 2004, 248 s.; Wokó³ reporta¿u podró¿niczego.
T. 2. Red. D. R o t t. Katowice 2007, 167 s.





Lucjan Wolanowski
� kronika ¿ycia i twórczo�ci

26.02.1920
W Warszawie urodzi³ siê Lucjan Kon, czwarte z kolei dziecko Henryka
W. Kona oraz Ró¿y Wolanowskiej. Wcze�niej na �wiat przychodz¹ jego
siostry: El¿bieta (El¿unia) (1908�2007), Julia (1912�1912) i Irena (1914�
2004).

Lata dwudzieste
Rodzina Konów mieszka w Warszawie przy ul. Królewskiej 25. Ojciec
Lucjana jest praktykuj¹cym adwokatem, matka nie pracuje, zajmuje siê
domem.

Przy ul. Glinianej 5 prosperuje, za³o¿ona jeszcze w XIX wieku przez
Majera Wolanowskiego (1844�1900), pradziada Lucjana, Fabryka �rub
i Drutu J. Wolanowski S.A., któr¹ kieruje syn Majera, Jerzy. Z okazji
50-lecia istnienia fabryki, w lutym 1924 roku ukazuje siê artyku³ pt. Do-
brze zas³u¿ony jubileusz 50-lecia istnienia warszawskiej �Fabryki �rub
i Drutu J. Wolanowski Sp. Akc.� (��wiat. Pismo tygodniowe ilustrowane�
1924, nr 8), z fotografiami J. Ró¿ewicza.

1932
9 stycznia w wieku 49 lat umiera matka Lucjana � Ró¿a Wolanowska
(ur. 9.12.1883), która przez ostatnie lata choruje na gru�licê nerek i prze-
bywa w licznych sanatoriach. Zostaje pochowana na warszawskim Cmen-
tarzu ¯ydowskim przy ul. Okopowej 49/51 (ulica 1, kwatera 2).

Lucjan Kon uczêszcza do warszawskiego Gimnazjum Mêskiego im.
Miko³aja Reja.

1933
25 pa�dziernika w wieku 68 lat umiera Jerzy Wolanowski (ur. 20.04.
1865), syn Majera Wolanowskiego, prezes zarz¹du i dyrektor Warszaw-
skich Fabryk �rub i Drutu J. Wolanowski S.A. Zostaje pochowany w alei
g³ównej warszawskiego Cmentarza ¯ydowskiego przy ul. Okopowej 49/51.
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1934
Choruje na gru�licê nerek, na któr¹ dwa lata wcze�niej umar³a jego
matka. Konsekwencj¹ choroby jest przeprowadzona w Krakowie ope-
racja usuniêcia prawej nerki. Pocz¹tkowo planuje przenie�æ siê do szko-
³y z internatem w Pszczynie (jego ojciec jest w tym czasie adwoka-
tem ksiêcia pszczyñskiego Bolka von Pless), jednak ostatecznie trafia
do Gimnazjum Sanatoryjnego Mêskiego dra Jana Wieczorkowskiego
w Rabce.

1935�1938
Redaguje z kolegami (miêdzy innymi z Jackiem Wo�niakowskim, pó�-
niejszym historykiem sztuki i publicyst¹ katolickim) szkoln¹ gazetkê
�Szczebioty�. Opiekunem pisma jest wychowawca klasy oraz polonista
prof. Jan Kucza.

W czasie studiów poznaje Aleksandra Keinera (Aleksandra Ziemne-
go, ur. 1924), pó�niejszego publicystê i pisarza, oraz Magdalenê Moraw-
sk¹ (1922�1944) z pobliskiej szko³y ¿eñskiej panien Szczuka. W�ród ko-
legów w klasie, szkole i internacie znale�li siê miêdzy innymi Jerzy Loe-
wenstein, bracia Henryk i Micha³ hr. Sobañscy, Gustaw Schreer, Gabriel
Rechowicz, Jacek Wo�niakowski, Aleksander Larisch-Nimsdorf, Józef hr.
Jezierski, Jerzy Christ, Jan Papierz, Jacek Kaden, Zbigniew Mieszkowski,
Kazimierz Stamirski, Jerzy Holewiñski.

1936
Z artyku³u 16-letniego Lucjana Kona pt. Prima Aprilis (�Szczebioty�, nr 7
z 5.04.1936): �Staro¿ytny zwyczaj obchodzenia dnia pierwszego kwiet-
nia bierze swój pocz¹tek z antycznego Rzymu. � Zajrzyjmy do kroniki
wypadków rzymskiego Urzêdu �ledczego, a znajdziemy tam zapisek. [...]
na przechodz¹cego spokojnie przez Forum pana Juliusza Cezara /Awen-
tyñska 28/ napad³ znienacka znany miejscowym �rodowiskom przestêp-
czym, niejaki Brutus, nigdzie niemeldowany. Napastnik zada³ swej ofie-
rze kilka ciosów w klatkê piersiow¹ i krzykn¹³ »Rany Julek, zepsuli ci
podkoszulek« poczem na swoje usprawiedliwienie dorzuci³ »Prima Apri-
lis« [i] znikn¹³ z pola widzenia. Tyle mówi historja... Spojrzyjmy teraz na
czasy wspó³czesne [...].�

1938
13 maja zdaje maturê typu humanistycznego z wynikiem bardzo dobrym.
Jesieni¹ wyje¿d¿a do Francji i podejmuje studia chemiczne na Wydziale
Elektrochemii i Elektrometalurgii Instytutu Politechnicznego w Gre-
noble.
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1939
Latem powraca ze studiów na wakacje letnie do Polski i tu zastaje go wy-
buch II wojny �wiatowej. Po kapitulacji Warszawy przebywa czasowo
w mieszkaniu ojca szkolnego kolegi z Rabki, Gabriela Rechowicza (ul.
Krzywe Ko³o 4), nastêpnie, w czasie zimy 1939�1940, w domu rodzin-
nym przy ul. Królewskiej 25.

Od 1940
Wraz z ojcem i siostr¹ Iren¹ decyduje siê na ukrywanie poza Warsza-
w¹, pocz¹tkowo w Sochaczewie (schronienie w budynku miejscowego
browaru), nastêpnie a¿ do zakoñczenia wojny � w Podkowie Le�nej
i jej najbli¿szych okolicach. Zameldowany pocz¹tkowo przy ul. Brwi-
nowskiej, zmienia kilkunastokrotnie miejsce pobytu i fa³szywe doku-
menty.

Firma Warszawskie Fabryki �rub i Drutu J. Wolanowski S.A. zostaje
objêta przymusowym zarz¹dem niemieckim.

1941
Zaczyna lu�n¹ wspó³pracê z pras¹ podziemn¹ Armii Krajowej. Publikuje
artyku³y z dziedziny zwalczania propagandy hitlerowskiej. Zostaje zaprzy-
siê¿ony w Zwi¹zku Walki Zbrojnej pod pseudonimem �Wilk�, którym
podpisuje równie¿ przez kolejne lata okupacji swoje teksty. Przysiêgê kon-
spiracyjn¹ odbiera Zofia de Cailler.

Od 1942
U¿ywa dokumentów na nazwisko �Ludwik Kamiñski�. Zostaje cz³onkiem
Armii Krajowej. Przebywa nadal w Podkowie Le�nej, w ukryciu, razem
z najbli¿sz¹ rodzin¹. Dziêki znajomo�ci jêzyków obcych prowadzi nas³uch
radiowy stacji zagranicznych (m.in. BBC) oraz przygotowuje raporty
i komunikaty dla polskiego podziemia. Jednym z miejsc pobytu jest dom
pañstwa Drabikowskich � willa �Wanda� przy ul. Mickiewicza.

Zim¹ 1942�1943 oraz w latach 1943�1944 a¿ do powstania war-
szawskiego jest sta³ym wspó³pracownikiem konspiracyjnego dziennika
�Dzieñ Warszawy� � pisma zwi¹zanego z Departamentem Informacji De-
legatury Rz¹du RP na Kraj. Jego prze³o¿onym jest Teofil Syga (1903�1983),
pó�niejszy znany mickiewiczolog.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, w ci¹gu ostatnich trzech lat wojny,
opuszcza kolejne miejsca schronienia wy³¹cznie noc¹, co jednak nie chroni
go od kilkakrotnych naj�æ szanta¿ystów i jednego napadu bandyckiego
(jest zmuszony do zabójstwa cz³owieka, który chcia³ zadenuncjowaæ miej-
sce pobytu jego i najbli¿szych).
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1944
Z firmy Warszawskie Fabryki �rub i Drutu J. Wolanowski S.A., czynnej
jeszcze w lipcu, przed powstaniem warszawskim hitlerowcy wywo¿¹ co
cenniejsze maszyny i urz¹dzenia do Essen w Niemczech. Reszta wraz
z budynkami fabrycznymi zosta³a przez Niemców wysadzona w powie-
trze tu¿ przed wybuchem powstania warszawskiego.

6 sierpnia ginie w powstaniu kole¿anka Wolanowskiego z czasów na-
uki szkolnej w Rabce � Magdalena Morawska (ur. 1922), córka Kajeta-
na Morawskiego, dyplomaty i pó�niejszego dzia³acza emigracyjnego we
Francji.

1945
Ostatnim miejscem ukrywania siê w Podkowie Le�nej jest dom zajmo-
wany przez ¿o³nierzy 9. Armii Wehrmachtu. Ma tam kryjówkê, do której
prowadzi zakamuflowane wej�cie od poddasza. Równie¿ tutaj zdarzaj¹ siê
jednak rewizje ¿andarmerii w asy�cie miejscowych szmalcowników.
W po³owie stycznia, w dniu ofensywy Armii Radzieckiej przez Wis³ê,
oddzia³y wojskowe przechodz¹ przez Podkowê Le�n¹.

Wiosn¹ zg³asza siê do pracy w Polpressie w £odzi (przekszta³conym
pó�niej w Polsk¹ Agencjê Prasow¹), nie zdobywa jednak zatrudnienia (po
spotkaniu i rozmowie z Marianem Podkowiñskim). Pracê uzyskuje do-
piero latem, gdy centrala agencji przenosi siê do Warszawy. Jego szefow¹
jest Julia Mincowa z domu Heflich (1901�1987), ¿ona komunistyczne-
go polityka Hilarego Minca.

Wstêpuje do Polskiej Partii Socjalistycznej.
W sierpniu powraca do Polski z zes³ania w Autonomicznej Maryj-

skiej Republice starsza siostra Wolanowskiego � El¿bieta.
W wyniku dekretu z 26 pa�dziernika o w³asno�ci i u¿ytkowaniu grun-

tów na obszarze miasta sto³ecznego Warszawy dzia³ka przy ul. Pró¿nej
14 (róg pl. Grzybowskiego), na której stoi do dzi� kamienica Majera Wo-
lanowskiego, zostaje przejêta przez pañstwo (na tej podstawie w sierpniu
1953 roku zosta³ przejêty tak¿e stoj¹cy na niej budynek).

1946
Otrzymuje nagrodê Polskiego Radia za reporta¿. Przechodzi kolejno przez
poszczególne szczeble pracy redakcyjnej. Jest sprawozdawc¹ s¹dowym,
pisz¹cym relacje z procesów zbrodniarzy hitlerowskich, nastêpnie kore-
spondentem dyplomatycznym, pó�niej pracuje te¿ w redakcji biuletynów
dla zagranicy.

W lipcu przebywa na kuracji zdrowotnej w Kudowie-Zdrój, lecz¹c siê
z chorób nabytych podczas okupacyjnych lat ukrywania siê. Jego teksty
ukazuj¹ siê w pismach: �Dzi� i Jutro� i �Polska Zachodnia�.
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1947
Otrzymuje nagrodê tygodnika �Odrodzenie� w konkursie pod nazw¹ �Mia-
steczko polskie 1947�. Jest sprawozdawc¹ z konferencji dla zagranicz-
nych dziennikarzy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tym okre-
sie poznaje tak znanych pó�niej dziennikarzy, jak: Edward R. Murrow,
Sydney Gruson, Flora Lewis, Larry Allen, Vincent Buist czy Pierre Maré-
chal, bêd¹cych wówczas korespondentami w Polsce.

W Polskiej Agencji Prasowej poznaje Annê-Bo¿ennê Mariê Szumow-
sk¹ (ur. 1924), maszynistkê.

Oprócz pracy w Polskiej Agencji Prasowej pisze tak¿e reporta¿e do
krakowskiego �Przekroju� (m.in. cykl Teraz to ju¿ mo¿na opowiedzieæ),
nadal wspó³pracuje z Polskim Radiem. Jego reporta¿ pt. Tam, gdzie czas
ma wytchnienie ukazuje siê w niezale¿nym dwutygodniku literackim
�Warszawa� (nr 7).

1948
Mieszka na warszawskim Mokotowie, w domu pracowników Polskiej
Agencji Prasowej, przy ulicy Odolañskiej 23 m. 9. W�ród spotykanych
przyjació³ i kolegów � Leopold i Matylda Ungerowie, Jerzy i Irena Roso-
wie, Irena Dziedzic, Andrzej i Krystyna Wyhowscy.

21 wrze�nia zostaje cz³onkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
21 listopada w �Przekroju� publikuje tekst pt. W przededniu nowych

procesów na �Fali� o oskar¿onych i s¹dzonych publicystach wojennej �ga-
dzinowej� prasy prohitlerowskiej.

Po zjednoczeniu Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robot-
niczej zostaje cz³onkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).

1949
W �¯yciu Warszawy� (nr 29) ukazuje siê reporta¿ Wolanowskiego pt. Sy-
reny gwi¿d¿¹ o siódmej, nagrodzony w konkursie tygodnika �Odrodzenie�.

Wraz z innymi dziennikarzami towarzyszy rz¹dowej delegacji w pod-
ró¿y oficjalnej do Rumunii.

25 stycznia w Bukareszcie zostaje odznaczony Orderem Gwiazda Ru-
munii.

15 listopada w wieku 81 lat umiera w Warszawie jego ojciec, Henryk
(ur. 12.11.1868). Zostaje pochowany na Cmentarzu ¯ydowskim przy ul.
Okopowej 49/51 (ulica 1, kwatera 2).

1950
10 sierpnia w Urzêdzie Stanu Cywilnego Warszawa-�ródmie�cie bierze �lub
z Ann¹ Szumowsk¹. �wiadkiem �lubu jest dziennikarz Witold Nowier-
ski wraz z ¿on¹ Iren¹. Akt �lubu podpisuje Spirydion Szubiakiewicz.
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Siostra pisarza, El¿bieta, obejmuje funkcjê kierownika redakcji prze-
k³adów literatury piêknej Wydawnictwa MON.

1951
Zostaje cz³onkiem zespo³u redakcyjnego tygodnika ��wiat�. Jego szefem
jest dziennikarz i publicysta Stefan Arski (1910�1993). Wstêpuje do Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich.

1952
4 marca rodzi siê córka pisarza � Anna Helena. W kwietniu ukazuje siê
debiut ksi¹¿kowy Wolanowskiego pt. O�miornica. Historia jednego kon-
cernu (Ksi¹¿ka i Wiedza).

We wrze�niu zostaje przewodnicz¹cym sekcji reporta¿u Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich. Wspó³pracuje z miesiêcznikiem �Mo-
rze�.

1953
W sierpniu ukazuje siê antologia reporta¿y Wolanowskiego, drukowana
w �Przekroju� i ��wiecie� pt. Przewa¿nie o ludziach (Spó³dzielnia Wy-
dawnicza �Czytelnik�).

Jest cz³onkiem Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u Gra-
ficznego Prasy i Wydawnictw.

1954
W sierpniu ukazuje siê, drukowany uprzednio w tygodniku ��wiat�, re-
porta¿ historyczny pt. �ladami brudnej sprawy (Ksi¹¿ka i Wiedza), doty-
cz¹cy polityki zagranicznej Polski i S³owacji w przededniu wybuchu
II wojny �wiatowej.

W pa�dzierniku ukazuje siê, równie¿ publikowany wcze�niej w ��wie-
cie�, zbiór reporta¿y z Czechos³owacji pt. Na po³udnie od Babiej Góry
(Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�).

Z wybranych recenzji: O reporta¿u i jednej ksi¹¿ce (Ryszard Wasita, �¯ycie
Warszawy�, 15.01.); W sprawie reporta¿u (Zbigniew Stolarek, �Twórczo�æ�
nr 2); Przewa¿nie o reporta¿u (Stefan Kozicki, �Nowa Kultura�, nr 29�30).
[O ksi¹¿ce pt. Przewa¿nie o ludziach].

1955
5 czerwca w pi�mie �Dzi� i Jutro� ukazuje siê tekst bêd¹cy plagiatem dru-
kowanego wcze�niej w �Przekroju� reporta¿u Wolanowskiego pt. Zabaw-
ki doktora Mabuse. Tekst ów, pt. Zepsute zabawki (autor: Wojciech Sta-
szewski), zdoby³ wcze�niej I nagrodê tego¿ pisma w konkursie otwartym
na reporta¿ pt. Wêdruj¹c przez Polskê. O zdarzeniu tym informowa³ arty-
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ku³ pt. Kto jest laureatem? (�Przegl¹d Kulturalny�, 16�22.06.). Po tej
publikacji jury odbiera nagrodê Staszewskiemu.

W lipcu ukazuje siê ksi¹¿ka pt. Cichy front (Pañstwowe Wydawnic-
two �Iskry�), dotycz¹ca dzia³alno�ci zachodnioniemieckiej sieci szpie-
gowskiej Gehlena w PRL i polskiego kontrwywiadu.

We wrze�niu ukazuje siê, napisany wespó³ z Miros³awem Azem-
bskim, reporta¿ pt. Czy Stanis³aw Talarek musia³ umrzeæ? (Wydawnic-
two Ministerstwa Obrony Narodowej), wydany tak¿e w wersji miniatu-
rowej nak³adem Wydawnictwa �Kraj�. Powstaje równie¿ s³uchowisko ra-
diowe pod tym samym tytu³em.

Pisarz otrzymuje Medal 10-lecia Polski Ludowej.

Z wybranych recenzji: Reporta¿e nie nudne (Andrzej Piwowarczyk, �Nowa Kul-
tura�, nr 21). [O ksi¹¿kach pt. Na po³udnie od Babiej Góry i �ladami brudnej
sprawy].

1956
7 stycznia w �Szpilkach� (nr 1) publikuje artyku³ pt. Jak zosta³em klasy-
kiem. Omawia w nim plagiat jego relacji pt. Cichy front (��wiat�, 1954 r.)
� tekst pt. Naszyjnik kapitana Holicza opublikowany w wydawanym na
�l¹sku tygodniku �Panorama� (1955 r.; autorzy plagiatu: Robert Azder-
ball, Roman Frister).

Latem relacjonuje w Krakowie proces wielokrotnego mordercy W³a-
dys³awa Mazurkiewicza, jego korespondencje z sali s¹dowej ukazuj¹ siê
na ³amach �Expressu Wieczornego� i ��wiata�. 1 lipca w tygodniku ��wiat�
ukazuje siê rysunek Eryka Lipiñskiego, przedstawiaj¹cy mê¿czyznê czy-
taj¹cego �Express Wieczorny�, z podpisem: �� Jak siê chroniê od upa-
³ów? Po prostu. Czytam Wolanowskiego o Mazurkiewiczu i robi mi siê
zimno��.

30 sierpnia zapada wyrok, skazuj¹cy Mazurkiewicza na karê �mierci.
4 pa�dziernika do S¹du Powiatowego dla m. st. Warszawy wp³ywa akt

oskar¿enia prywatnego przeciwko Wolanowskiemu � Alfred Rateñski,
wspólnik Mazurkiewicza, oskar¿a dziennikarza o znies³awienie: �Na tle
sprawozdañ i artyku³ów zwi¹zanych z procesem W³adys³awa Mazurkie-
wicza ukaza³y siê wzmianki pióra Lucjana Wolanowskiego, godz¹ce w moj¹
cze�æ i pozbawione cienia prawdy...� (Alfred Rateñski, z aktu oskar¿enia).
Akt oskar¿enia sformu³owano w momencie, gdy skazany na �mieræ Ma-
zurkiewicz nie móg³ ju¿ z³o¿yæ ¿adnych zeznañ.

W grudniu ukazuje siê drugie wydanie ksi¹¿ki Cichy front (Pañstwo-
we Wydawnictwo �Iskry�). W Bratys³awie ukazuje siê s³owacki przek³ad
ksi¹¿ki �ladami brudnej sprawy (Po stopách �pinavej aféry; t³um. �
A. Marianov). W Berlinie ukazuje siê niemiecki przek³ad ksi¹¿ki Cichy



16 Lucjan Wolanowski � kronika ¿ycia i twórczo�ci

front (Geheime Front. Eine Kriminalreportage; t³um. � Emmanuel Go-
molla).

Po sukcesie ksi¹¿ki Ewena Montagu The man who never was i po-
wsta³ego na jej podstawie angielskiego filmu fabularnego (re¿. Ronald Ne-
ame, z udzia³em m.in. Cliftona Webba, Glorii Graham i Stephena Boyda)
przystêpuje do t³umaczenia tekstu na jêzyk polski.

Otrzymuje Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

1957
31 stycznia zostaje stracony w wiêzieniu W³adys³aw Mazurkiewicz (ur.
1911).

26 marca S¹d Powiatowy dla m. st. Warszawy w procesie Rateñski �
Wolanowski skazuje dziennikarza na trzy tygodnie aresztu i 50 z³ grzyw-
ny w zawieszeniu na dwa lata. Obie strony, w tym broni¹cy Wolanowskie-
go adwokaci � Ma�lanko i Modrzejewski, zak³adaj¹ apelacjê od wyroku.
Strona oskar¿aj¹ca domaga siê publikacji wyroku w �¯yciu Warszawy�,
��wiecie� i �Expressie Wieczornym�.

W lipcu pisarz przylatuje do Genewy i Zurychu. W Bazylei kupuje
maszynê do pisania, na której powstan¹ wszystkie jego pó�niejsze ksi¹¿-
ki i artyku³y.

W sierpniu przebywa w Wiedniu, pod koniec miesi¹ca leci do Norwe-
gii. W Oslo spotyka siê z norweskim podró¿nikiem Thorem Heyerdah-
lem, przeprowadza wywiad z premierem Norwegii � Einarem Gerdhard-
senem. 10 lipca w wychodz¹cym w Tromsø �Nordlys� ukazuje siê roz-
mowa z Wolanowskim (Hele Polen vet at det ble målt 28 gr. i Tromsø
i sommer).

W sierpniu na ³amach �Expressu Wieczornego� ukazuje siê cykl rela-
cji z Norwegii, z akcji podnoszenia przez polskie si³y ratownicze z wód
norweskiego fiordu Valderhaug wraku zatopionego statku norweskiego
�Consul Carl Fisser�, uprowadzonego 14 lat wcze�niej przez Niemców,
a nastêpnie zatopionego przez lotnictwo alianckie. Reporta¿e z podró¿y
ukazuj¹ siê jednak g³ównie na ³amach tygodnika ��wiat�.

Od koñca wrze�nia przebywa w Islandii. Jego teksty publikuje ��wiat�,
��wiat i Polska� oraz �Prawo i ¯ycie�.

W po³owie pa�dziernika przez Londyn wraca do Warszawy.
W listopadzie rozpoczyna siê sprawa s¹dowa pisarza, z oskar¿enia

Edwarda Ja�ki, by³ego prokuratora wojskowego, pó�niej adwokata. Wola-
nowski w relacjach prasowych z procesu Mazurkiewicza zarzuca³ Ja�ce,
¿e ten w 1946 roku prowadzi³ przeciwko zbrodniarzowi pierwsze, ten-
dencyjne �ledztwo, w wyniku czego Mazurkiewicz zosta³ wypuszczony
na wolno�æ i móg³ pope³niaæ kolejne zbrodnie.
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Anna, ¿ona Wolanowskiego, po odbytych wcze�niej studiach muzycz-
nych zostaje solistk¹ opery w Poznaniu.

W Sofii, Moskwie i Bratys³awie ukazuj¹ siê przek³ady ksi¹¿ki Cichy
front po bu³garsku, rosyjsku i s³owacku.

1958
W styczniu ukazuje siê, t³umaczona przez Wolanowskiego, ksi¹¿ka Ewe-
na Montagu pt. Cz³owiek, którego nie by³o (The man who never was;
Wydawnictwo MON).

W marcu, wyrokiem S¹du Powiatowego dla miasta Krakowa w spra-
wie s¹dowej wytoczonej Wolanowskiemu przez Edwarda Ja�kê, pozwany
zostaje oczyszczony z zarzutu znies³awienia. S¹d uznaje go jednak win-
nym obrazy i skazuje na 1000 z³ grzywny z zamian¹ na 40 dni aresztu.

25 listopada rozpoczyna siê rozprawa rewizyjna przed S¹dem Woje-
wódzkim w Krakowie.

29 listopada wyrok zostaje utrzymany w mocy (sprawa znajdzie po-
my�lny dla Wolanowskiego fina³ przed S¹dem Najwy¿szym w Warszawie
dopiero w marcu 1961 roku).

W grudniu ukazuje siê zbiór drukowanych uprzednio w tygodniku
��wiat� reporta¿y z podró¿y po Szwajcarii, Skandynawii i krêgu podbie-
gunowym pt. Dok¹d oczy ponios¹� (Wydawnictwo MON).

1959
W czerwcu przebywa we Francji (m.in. nad granic¹ hiszpañsk¹ w Perpi-
gnon). W Pary¿u odwiedza sw¹ ciotkê Florentynê Wolanowsk¹, mieszka-
j¹c¹ tam od zakoñczenia II wojny �wiatowej, blisk¹ wspó³pracownicê ksiê-
garza i wydawcy Stanis³awa Lama (1891�1965), w prowadzonej przez
niego Ksiêgarni Polskiej (Librairie Polonaise à Paris) przy 123 Bd Saint-
Germain. Dziêki ciotce poszerza sw¹ bibliotekê o rzadkie wydawnictwa
obcojêzyczne dotycz¹ce tematyki podró¿niczej, zw³aszcza krajów Azji, Da-
lekiego Wschodu, Australii i Oceanii.

12 czerwca zostaje przyjêty do Zwi¹zku Literatów Polskich.
3 listopada S¹d Wojewódzki w Warszawie uchyla wyrok S¹du Powia-

towego w procesie Rateñski�Wolanowski, uniewinniaj¹c dziennikarza
z wcze�niejszych zarzutów.

Na zamówienie Jerzego Kawalerowicza przygotowuje nowelê scena-
riuszow¹ pt.: Trzynasty dzieñ rozprawy, na podstawie której mia³ po-
wstaæ, napisany przez Kawalerowicza, scenariusz (akcja toczy siê wspó³-
cze�nie, na marginesie procesu Mazurkiewicza i pó�niejszych oskar¿eñ
jego wspólników wobec dziennikarza).

W grudniu ukazuje siê, napisana wespó³ z Henrykiem Kawk¹, ksi¹¿-
ka pt. ¯ywe srebro (Wydawnictwo MON) z ilustracjami Szymona Koby-

2 Wokó³ reporta¿u...
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liñskiego, po�wiêcona Samodzielnemu Polskiemu Batalionowi Specjal-
nemu (Batalionowi Szturmowemu) w latach 1943�1945. Ukazuje siê rów-
nie¿ wznowienie ksi¹¿ki pt. Dok¹d oczy ponios¹� (Wydawnictwo MON).

Pisarz przygotowuje tom krótkich opowiadañ reporta¿owych Histo-
ryjki w cieniu historii, ale ostatecznie nie dochodzi do jego wydania (czê�æ
tekstów uka¿e siê w 1969 roku w ksi¹¿ce pt. Z zapartym tchem).

Z wybranych recenzji: Mi³a podró¿ z Wolanowskim (Andrzej Drawicz, �¯o³-
nierz Wolno�ci� 16.02.); Dok¹d oczy ponios¹... (Jerzy Gembicki, �Nowa Kultu-
ra�, 22.02.); �Dok¹d samolot poniesie...� (Mieczys³aw Fleszar, �Nowe Ksi¹¿ki�,
nr 4); Wolanowskiego nowy tom reporta¿y (Ryszard Kosiñski, �¯ycie Literac-
kie�, 1.03.). [O ksi¹¿ce pt. Dok¹d oczy ponios¹...].

1960
Jako dziennikarz tygodnika ��wiat� odbywa pierwsz¹ z kilku podró¿y do-
oko³a �wiata, przelatuj¹c samolotami z silnikami t³okowymi z Europy
nad biegunem pó³nocnym do Anchorage na Alasce i stamt¹d do Tokio.
W lutym i marcu przebywa w Osace, Fukuoka i Sapporo. Z Japonii leci do
Karachi w Pakistanie, nastêpnie przez Arabiê Saudyjsk¹ do Europy.

Reporta¿e z podró¿y uka¿¹ siê w ksi¹¿kach pt.: Zwierciad³o bogini.
Reporter w kraju tranzystorów i gejsz (reporta¿ o Japonii; Czytelnik,
Warszawa 1961), oraz Basia nad biegunem (ksi¹¿ka dla dzieci; Biuro
Wydawnicze �Ruch�, Warszawa 1964).

Jest wspó³za³o¿ycielem Miêdzynarodowego Zwi¹zku Pisarzy Lotni-
czych przy �wiatowej Organizacji Transportu Lotniczego IATA w Mont-
realu (Kanada).

Przygotowuje konspekt filmu fabularnego pt. Tu mówi Szef (wspó³au-
tor: Janusz Pr¹dzyñski; ma to byæ w za³o¿eniu �film sensacyjny, osnuty
na tematyce wywiadowczej� z okresu II wojny �wiatowej).

1961
14 marca S¹d Najwy¿szy oczyszcza Wolanowskiego z oskar¿eñ o znies³a-
wienie i obrazê Edwarda Ja�ki.

Druga podró¿ dooko³a �wiata � trasa prowadzi z Europy do Montrealu
(Kanada) i Los Angeles (USA), nastêpnie Honolulu (Hawaje), Tahiti (Po-
linezja Francuska). Odbywa podró¿e statkiem i wodnop³atowcem po Poli-
nezji, odwiedza miêdzy innymi Bora-Bora. Podró¿uje po archipelagu Tu-
amotu, mieszka miêdzy innymi na wyspie Makatea, zwanej �Piek³em
Pacyfiku�.

W lipcu udaje siê z Tahiti na Fid¿i (wówczas brytyjska kolonia koron-
na), Now¹ Kaledoniê i Wyspy Lojalno�ci. Stamt¹d przylatuje do Australii,
nastêpnie przez Kambod¿ê przybywa do Hongkongu (19 sierpnia), gdzie
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natrafia na epidemiê cholery. Decyduje siê przerwaæ podró¿ i pozostaæ
w mie�cie ogarniêtym zaraz¹. W czasie tej podró¿y powstaj¹ teksty dru-
kowane w ��wiecie� i �¯yciu Warszawy�, opublikowane pó�niej w ksi¹¿-
kach Ksiê¿yc nad Tahiti... Reporter na wyspach Mórz Po³udniowych
(1963) oraz Klejnot Korony. Reporter w Hongkongu w godzinie zarazy
(1963). Opowie�ci o jego podró¿y mo¿na pos³uchaæ miêdzy innymi
w jednym z wydañ programu telewizyjnego Tele-Echo Ireny Dziedzic.

W pa�dzierniku ukazuje siê ksi¹¿ka z³o¿ona z drukowanych rok wcze-
�niej w tygodniku ��wiat� reporta¿y z Japonii pt.: Zwierciad³o bogini. Re-
porter w kraju tranzystorów i gejsz (Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytel-
nik�), w opracowaniu japonistycznym Jolanty Tabaczyñskiej. Wolanow-
ski planuje tak¿e wydanie w Czytelniku ksi¹¿ki pt. 36 godzin w Berlinie.

Otrzymuje Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

1962
4 kwietnia w Zwi¹zku Literatów Polskich (Warszawa, Krakowskie Przed-
mie�cie 87/89) wieczór autorski pisarza pt. �Widzia³em jak to siê sta³o
(zaraza w Hongkongu)�, podczas którego mowa jest równie¿ o ksi¹¿ce
Zwierciad³o bogini. S³owo wstêpne wyg³osi³ Wojciech ¯ukrowski, frag-
menty ksi¹¿ek czyta³ Wojciech Siemion.

W lipcu wznowienie reporta¿y z Japonii pt.: Zwierciad³o bogini. Re-
porter w kraju tranzystorów i gejsz (Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytel-
nik�). �Daleko mi do »globtrotera«, takiego np. Lucjana Wolanowskiego,
którego arcybogat¹ w tre�æ ksi¹¿kê o Japonii (Zwierciad³o bogini) po¿e-
ram teraz z zapa³em� � pisze w �Tygodniku Powszechnym� (nr 11) Stefan
Kisielewski.

W pa�dzierniku przylatuje do Sydney, nastêpnie udaje siê na Now¹ Gwi-
neê. Akredytowany przy kwaterze wojsk ONZ podczas operacji desanto-
wych na Nowej Gwinei. Podró¿uje te¿ na Tasmaniê i Now¹ Zelandiê.

El¿bieta Wassongowa, siostra pisarza, zostaje starszym redaktorem
w Spó³dzielni Wydawniczej �Czytelnik�.

W�ród spotkañ autorskich: 16 kwietnia na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Szczecinie spotkanie z Wolanowskim, w cyklu: �Globtroterzy w�ród nas�,
pt. �Widzia³em jak to siê sta³o... (zaraza w Hongkongu)�. Wstêp 1 z³.

Z wybranych recenzji: W kraju tysi¹ca zagadek (T.S. [Teofil Syga], �Stolica�,
18.02.); Palcem po mapie, okiem po ksi¹¿ce (Andrzej Drawicz, �Sztandar M³o-
dych�, 28.09.). [O ksi¹¿ce pt. Zwierciad³o bogini].

1963
W styczniu przez Singapur przybywa na Malaje, nastêpnie przez Londyn
wraca do Warszawy. Na pocz¹tku roku ukazuje siê reporta¿ pt. Klejnot

2*
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Korony. Reporter w Hongkongu w godzinie zarazy (Spó³dzielnia Wydaw-
nicza �Czytelnik�).

W kwietniu ukazuje siê ksi¹¿ka Ksiê¿yc nad Tahiti... Reporter na wy-
spach Mórz Po³udniowych (Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�).

W lipcu Wolanowski przebywa na Wêgrzech, w Budapeszcie.
W listopadzie ukazuje siê drugie wydanie ksi¹¿ki ¯ywe srebro.

W Bratys³awie ukazuje siê s³owacki przek³ad ksi¹¿ki Zwierciad³o bogini.
Reporter w kraju tranzystorów i gejsz (Zrkadlo bohyne. Reportér v kra-
jine tranzistorov a gej�i; t³um. � Teofil U�ák).

W�ród spotkañ autorskich: 20 listopada wieczór zorganizowany przez
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej �»W�ród koralowych raf« tre�ci¹ fra-
puj¹cych opowiadañ red. Lucjana Wolanowskiego z podró¿y po wyspach
Polinezji� (Sala Orkiestry Symfonicznej).

Otrzymuje prywatn¹ nagrodê �Osman� (za rok 1962), nadan¹ przez
dziennikarza Edmunda Jana Osmañczyka (za ksi¹¿kê Zwierciad³o bogi-
ni) � statuetkê w kszta³cie bary³ki, wykonan¹ z brazylijskiego drzewa
imbuia przez ludowego artystê stanu Parana. Otrzymuje równie¿ Na-
grodê Polskiego Klubu Publicystów Miêdzynarodowych Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich za cykl reporta¿y z Hongkongu, zamieszczo-
nych na ³amach tygodnika ��wiat� (przewodnicz¹cy jury: Zygmunt Szy-
mañski).

Z wybranych recenzji: Reporterski zwiad z Hongkongu (hg, �Kurier Polski�,
14.02.); W cieniu ¿ó³tej flagi (z.a., ��wiat�, nr 8); Reporta¿ z zad¿umionego
miasta (R. Kos., �¯ycie Literackie�, nr 23). [O ksi¹¿ce pt. Klejnot Korony];
Solidna porcja egzotyki (Jerzy Doliñski, �¯ycie Literackie�, nr 28); Qaujivaalli-
rutissat (Andrzej Drawicz, �Sztandar M³odych�, 16.07.). [O ksi¹¿ce pt. Ksiê¿yc
nad Tahiti...].

1964
W tygodniku ��wiat� publikuje miêdzy innymi reporta¿e z Nowej Zelan-
dii (cykl L¹dy i ludy). W wydawanym w Australii pi�mie �7 dni w Polsce�
(nr 1 z 5.01.) ukazuje siê jego recenzja ksi¹¿ki Lecha Paszkowskiego
pt. Polacy w Australii i Oceanii 1790�1940.

Wychodzi, dedykowana córce Annie, ksi¹¿ka dla dzieci pt.: Basia nad
biegunem (Biuro Wydawnicze �Ruch�), a tak¿e trzecie wydanie ksi¹¿ki
pt.: Zwierciad³o bogini. Reporter w kraju tranzystorów i gejsz (Spó³dziel-
nia Wydawnicza �Czytelnik�), w Lipsku (NRD) ukazuje siê ponadto jej
przek³ad niemiecki (Geishas und Transistoren. In Japan notiert; t³um. �
Bolko Schweinitz). W Bratys³awie ukazuje siê s³owacki przek³ad ksi¹¿ki
Ksiê¿yc nad Tahiti... (Mesiac nad Tahiti. Reportér na ostrovoch ju�ného
Tichomoria; t³um. � Michal Choluj).
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Z wybranych recenzji: Dalekie kraje � bliskie problemy (Zygmunt Szymañski,
�¯ycie Warszawy�, 21.10.). [Miêdzy innymi o ksi¹¿kach pt. Klejnot Korony
i Zwierciad³o bogini].

1965
W lutym ukazuje siê tom reporta¿y z Dalekiego Wschodu i Australii pt.:
Dalej ni¿ daleko. Reporter na Nowej Zelandii, Nowej Gwinei, w Malazji
i Kambod¿y o dolach i niedolach, rado�ciach i smutkach l¹dów i ludów
ogl¹danych dalej ni¿ daleko (z dat¹ wydania 1964; Spó³dzielnia Wydaw-
nicza �Czytelnik�). W Lipsku (NRD) ukazuje siê niemiecki przek³ad re-
porta¿y Klejnot Korony i Ksiê¿yc nad Tahiti... pod wspólnym tytu³em:
Mond über Tahiti. Reportagen von den Südsee-Inseln (t³um. � Bolko
Schweinitz). W Bratys³awie ukazuje siê s³owacki przek³ad ksi¹¿ki Dalej
ni¿ daleko (Ïalej ako daleko. Reportér na Novom Zélande, Novej Gui-
nei, v Malajzii a v Kambod�i, o slastiach i strastiach, radostiach i staro-
stiach pevnín a obyvatel�ov, ktorých videl d�alej ako d�aleko; t³um. �
Michal Choluj).

28 kwietnia wyrusza w trzeci¹ podró¿ reportersk¹ dooko³a �wiata.
W maju przebywa w Sydney. Nastêpnie rusza w podró¿ dooko³a Au-

stralii. Miêdzy innymi w czerwcu przebywa w Cairns (Queensland), miesz-
ka u Leona Ku³akowskiego. ¯egluje z australijsk¹ flot¹ wielorybnicz¹. Od-
wiedza australijskie zag³êbie z³ota � �Z³ot¹ Milê�.

Na pocz¹tku sierpnia leci z Sydney przez Tokio do USA, jako stypen-
dysta amerykañskiego Departamentu Stanu. Mieszka miêdzy innymi
w Santa Monica w Kalifornii u Stevena i Ruth Drew. Jako pierwszy dzien-
nikarz z Europy Wschodniej jest obecny na przyl¹dku Kennedy�ego na
Florydzie przy wystrzeleniu pojazdu kosmicznego �Gemini 5�.

W sierpniu otrzymuje honorowe obywatelstwo Springfield w amery-
kañskim stanie Illinois.

We wrze�niu przebywa w Nowym Jorku, potem w Filadelfii, Waszyng-
tonie i Bostonie. Z trzeciej podró¿y dooko³a �wiata powraca (przez Pary¿)
do Warszawy w po³owie pa�dziernika. Jak informuje depesza PAP, z sa-
mej Australii przywozi oko³o trzech tysiêcy fotografii.

14 grudnia w redakcji tygodnika ��wiat� jest obiektem antysemickie-
go ataku dziennikarza Wies³awa Nowakowskiego. Pó³tora roku pó�niej
(12 maja 1967 roku) Naczelny S¹d Dziennikarski w Warszawie zawiesza
Nowakowskiego w prawach cz³onka SDP na okres dwóch lat (uchylaj¹c
tym zreszt¹ orzeczenie S¹du Dziennikarskiego I instancji).

Teksty pisarza publikuje tygodnik ��wiat� oraz �Literaturnaja gazeta�
i �Ogonëk� (ZSRR).

Nak³adem wydawnictwa Iskry ukazuje siê dwutomowa antologia
reporta¿u pt. Wej�cie w kraj. Wybór reporta¿y z lat 1944�1964 (wybór
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i opracowanie: Zbigniew Stolarek, redaktor: Krystyna Goldbergowa; se-
ria: Biblioteka Powszechna; wydanie II � w 1967 roku) z tekstem Wola-
nowskiego pt. Kobieta, wino i szpieg. W�ród autorów znale�li siê: Kazi-
mierz B³ahij, Marian Brandys, Stefan Bratkowski, Olgierd Budrewicz, Ka-
zimierz Dziewanowski, Jerzy Janicki, Pawe³ Jasienica, Ryszard Kapu�ciñ-
ski, Krzysztof K¹kolewski, Janusz Krasiñski, Andrzej Mularczyk, Edmund
Jan Osmañczyk, Tadeusz Ró¿ewicz, Barbara Seidler, Andrzej Szczypior-
ski, Witold Zalewski.

Z wybranych recenzji: Ksi¹¿ka tygodnia � �Klejnot Korony� (O.B., �Nowa Wie��,
7.02.). [O ksi¹¿ce pt. Klejnot Korony]; Podró¿e dalekie i bliskie (Beata Sowiñ-
ska, �¯ycie Warszawy�, 6.03.); �Okruchy dalekich podró¿y� (stg, �¯o³nierz Wol-
no�ci�, 16.05.). [O ksi¹¿ce pt. Dalej ni¿ daleko].

1966
Powstaje stopniowo ksi¹¿ka po�wiêcona Australii pt. Poczta do Nigdy-
-Nigdy (planowane pocz¹tkowo nazwy: Listonosz do Nigdy-Nigdy i Tysi¹c
mil od Woolloomooloo). Informacja o tym ukazuje siê 24 wrze�nia w pi-
�mie �The Australian�, wydawanym w stolicy Australii � Canberze.

W�ród spotkañ autorskich: 10 listopada w Zielonej Górze prelekcja
pt. �Reporter w kraju kangura i bia³ego cz³owieka� (Wojewódzka i Miej-
ska Biblioteka Publiczna, w ramach Czwartków Lubuskich).

W ksi¹¿ce Ten jest z ojczyzny mojej� Polacy z pomoc¹ ¯ydom 1939�
1945 (oprac. W³adys³aw Bartoszewski i Zofia Lewinówna; Kraków: Znak,
1966) ukazuje siê �wiadectwo Wolanowskiego dotycz¹ce Aleksandra
Nowiñskiego i jego ¿ony Janiny z Kirchmayerów, pomagaj¹cych rodzinie
Konów w czasie okupacji podczas ukrywania siê (relacja spisana 31 grud-
nia 1949 roku).

W Bratys³awie ukazuje siê s³owacki przek³ad ksi¹¿ki ̄ ywe srebro (�ivé
striebro; t³um. � Samuel Dúbrava). W Budapeszcie ukazuje siê przek³ad
ksi¹¿ek Klejnot Korony i Ksiê¿yc nad Tahiti... pod wspólnym tytu³em
Holdfény Tahiti felett (t³um. � E. Mach, R. Gimes).

1967
1 maja Wolanowski zostaje kierownikiem dzia³u zagranicznego tygodni-
ka ��wiat�. W czerwcu ukazuje siê ksi¹¿ka pt. Ocean nie bardzo Spokoj-
ny. Reporter na Tahiti i Bora Bora, na Fid¿i i Nowej Kaledonii, Nowej
Zelandii i Nowej Gwinei, na wielu innych wyspach rozsianych po Oce-
anie Spokojnym, na Malajach i w Singapurze, Hongkongu i Kambod¿y;
o dolach i niedolach, rado�ciach i smutkach l¹dów i ludów w rejonie
Pacyfiku (Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�), bêd¹ca kompilacj¹ ksi¹-
¿ek Klejnot Korony, Ksiê¿yc nad Tahiti... oraz Dalej ni¿ daleko.
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W Moskwie ukazuje siê skrócony rosyjski przek³ad ksi¹¿ki Ksiê¿yc
nad Tahiti... (Luna nad Taiti; t³um. � E. Vasilevskaja). W Lipsku ukazuje
siê niemiecki przek³ad ksi¹¿ki Dalej ni¿ daleko (Weiter als weit. Ein Re-
porter berichtet aus Neuseeland, Neuguinea und Singapur, aus Malay-
sia, Brunei und Kambodscha; t³um. � Bolko Schweinitz).

Latem przyjmuje propozycjê wspó³pracy z Wydzia³em Informacji �wia-
towej Organizacji Zdrowia WHO. Dyrektor Wydzia³u Joseph Handler wy-
sy³a kilku obserwatorów w ró¿ne rejony �wiata w celu przygotowania re-
lacji dotycz¹cych ówczesnego stanu wystêpowania chorób tropikalnych
i walki z nimi. W�ród nich, poza Wolanowskim, jest tak¿e cz³onek
Akademii Francuskiej � Joseph Kessel, badaj¹cy rejon Ameryki £aciñ-
skiej i Mongolii oraz Borys Izakow, skierowany na Bliski Wschód. Wola-
nowski przygotowuje raport o zwalczaniu chorób tropikalnych i handlu
narkotykami na Filipinach, w Tajlandii, Hongkongu, Sarawaku, Sabah
i Brunei. Trasa podró¿y: Genewa � New Delhi � Bangkok � Hongkong �
Manila � Jesseltown � Brunei � Sabah � Sarawak � Pary¿. Jego reporta¿e
z tego okresu uka¿¹ siê w ksi¹¿ce: Upa³ i gor¹czka. Reporter wêdruje
szlakami cierpienia (1970; w³a�c. � 1969).

Z wybranych recenzji: Porcja smaków (Melchior Wañkowicz, �Nowe Ksi¹¿ki�,
15.12.). [O ksi¹¿ce pt. Ocean nie bardzo Spokojny].

1968
W kwietniu ukazuje siê pierwsze wydanie blisko siedmiusetstronico-
wej ksi¹¿ki o Australii pt. Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju ko-
ala i bia³ego cz³owieka (Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�), przed-
stawianej jako pierwsza od ponad stu lat polska relacja o tym kontynen-
cie (od czasów wydania w Krakowie w 1858 roku ksi¹¿ki Seweryna
Korzeliñskiego pt. Opis podró¿y do Australii i pobytu tam¿e od 1852 do
1856 roku).

Nak³adem Pañstwowych Zak³adów Wydawnictw Szkolnych (PZWS)
ukazuje siê antologia szkolna pt. Spotkania z Polsk¹. Zbiór opowiadañ
i reporta¿y (oprac. Stanis³aw Aleksandrzak, Marian Brandys) z tekstami
Wolanowskiego pt. Ple�ñ nad ple�niami walczy ze �mierci¹ oraz Na dno
i z powrotem. W gronie autorów znale�li siê miêdzy innymi Miros³aw
Azembski, Marian Brandys, Janusz Domagalik, Kazimierz Dziewanow-
ski, Ryszard Kapu�ciñski, Julian Kawalec, Krzysztof K¹kolewski, Janusz
Krasiñski, Boles³aw Mrówczyñski, Janusz Rolicki, Anna Stroñska, Jerzy
Waldorff, Andrzej Krzysztof Wróblewski, Tadeusz Zimecki.

W Budapeszcie ukazuje siê wêgierski przek³ad ksi¹¿ki Dalej ni¿ dale-
ko (A világ leghosszabb útvonalán. Egy világjáró lengyel újságíró távol-
keleti utázasa; t³um. � Géza Ázsóth).
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Z wybranych recenzji: Koneser bumerangów (Stanis³aw Zieliñski, �Kultu-
ra�, nr 34); Jako tako (Bogdan Czeszko, �Nowe Ksi¹¿ki�, 31. 08.); Poczta
do Nigdy-Nigdy (Ireneusz J. Kamiñski, �Kamena�, nr 18); Poczta z Nigdy-
-Nigdy (Kazimierz Ko�niewski, �Polityka�, nr 39). [O ksi¹¿ce pt. Poczta do
Nigdy-Nigdy].

1969
Na pocz¹tku lutego emigruje z Polski do Brukseli zaprzyja�niony z Wola-
nowskim dziennikarz i publicysta Leopold Unger (ur. 1922). Pok³osiem
wydarzeñ Marca 1968 jest zamkniêcie redakcji tygodnika ��wiat�, w wy-
niku czego ulega miêdzy innymi niemal ca³kowitemu zniszczeniu boga-
te archiwum fotograficzne z podró¿y Wolanowskiego.

Po pomy�lnie zdanym egzaminie maturalnym córka Anna wyje¿d¿a
na sta³e do Australii. Ma to miêdzy innymi zwi¹zek z wydarzeniami po-
litycznymi oraz atmosfer¹ szykan w �rodowisku dziennikarskim.

W maju, w nowej serii Pañstwowego Wydawnictwa �Iskry� � £owcy
Sensacji ukazuje siê antologia reporta¿y Wolanowskiego pt. Z zapartym
tchem.

W pa�dzierniku zostaje wydana ksi¹¿ka Upa³ i gor¹czka. Reporter
wêdruje szlakiem cierpienia (Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�, data na
stronie tytu³owej: 1970), sk³adaj¹ca siê z tekstów, napisanych po wspó³-
pracy z WHO. Pierwodruki reporta¿y ukazywa³y siê wcze�niej w pismach:
�Dooko³a �wiata� (1968), ��wiat� (1968) i �Problemy� (1969).

7 listopada Wolanowski rozwodzi siê z Ann¹ Szumowsk¹. Podejmuje
pracê w redakcji �Dooko³a �wiata�.

W grudniu, w antologii A to Polska w³a�nie. Wybór reporta¿y z lat
1944�1969 (Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�), ukazuje siê jego re-
porta¿ pt. Romantyczna historia b³êdowskiego piasku. W�ród pozosta-
³ych autorów antologii miêdzy innymi: Kazimierz Brandys, Marian Bran-
dys, Olgierd Budrewicz, Kazimierz Dziewanowski, Ryszard Kapu�ciñski,
Krzysztof K¹kolewski, Aleksander Ma³achowski, Andrzej Mularczyk, Zofia
Na³kowska, Barbara Seidler, Anna Stroñska, Jerzy Waldorff, Melchior Wañ-
kowicz, Henryk Worcell, Witold Zalewski.

Otrzymuje Br¹zowy Medal Za Zas³ugi Dla Obronno�ci Kraju.

Z wybranych recenzji: Z zapartym tchem (E.L., �Odg³osy�, nr 42); Ludo¿ercy
te¿ ludzie (Jerzy Doliñski, �¯ycie Literackie�, nr 51�52). [O ksi¹¿ce pt. Z zapar-
tym tchem].

1970
26 lutego obchodzi 50. rocznicê urodzin.

4 marca 18. urodziny córki Anny.
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W kwietniu ukazuje siê drugie polskie wydanie ksi¹¿ki Poczta do Ni-
gdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owieka (Spó³dzielnia Wy-
dawnicza �Czytelnik�).

11 czerwca w wieku 69 lat umiera w Warszawie Kazimierz Wassong
(ur. 16.07.1901), ekonomista, m¹¿ El¿biety Wassongowej. Zostaje po-
chowany na warszawskim Cmentarzu ¯ydowskim przy ul. Okopowej
49/51 (ulica 1, kwatera 2).

W sierpniu pisarz przebywa w Rumunii, w ramach wymiany miêdzy
zwi¹zkami pisarskimi Polski i Rumunii.

W Pradze ukazuje siê czeski wybór reporta¿y Wolanowskiego z ksi¹-
¿ek Klejnot Korony, Ksiê¿yc nad Tahiti... oraz Dalej ni¿ daleko (Neklidné
Tichomoøí; t³um. � Anetta Balajková). W Lipsku i w Wiedniu ukazuje
siê niemiecki przek³ad ksi¹¿ki Poczta do Nigdy-Nigdy (Abschied vom
Bumerang. Australien gestern und heute; t³um. � Bolko Schweinitz),
a w Bratys³awie � skrócony przek³ad s³owacki (Austrálske zápisky; t³um.
� Samuel Dúbrava).

�Reporta¿e z wêdrówek o szerokim zasiêgu geograficznym: od ulic
Warszawy do australijskiego buszu i Nowej Gwinei. Autor przystaje na
d³u¿ej w Monte Carlo i Pary¿u, gdzie w toku studiów nad zgnilizn¹ kapi-
talistyczn¹ sumiennie zwiedza kasyno gry i co lepsze restauracje� � pisze
o ksi¹¿ce Z zapartym tchem Maria Danilewicz Zieliñska (�Kultura� [Pa-
ry¿], nr 1�2).

Z innych wybranych recenzji: To te¿ jest wiek XX (Zdzis³aw Ropiñski, �Zielony
Sztandar�, nr 52); Wojna bez dzia³ (�Express Ilustrowany�, 15.07.); Wêdrówka
szlakiem cierpienia (Bogdan Balcerowicz, �Pomorze�, nr 15); Wêdrówka szla-
kiem cierpienia (Jolanta Klimowicz, �S³u¿ba Zdrowia�, 6.09.); Reporter na szlaku
cierpienia (Kazimierz Dziewanowski, �Nowe Ksi¹¿ki�, nr 17). [O ksi¹¿ce pt.
Upa³ i gor¹czka].

1971
28 czerwca zostaje przyjêty w poczet cz³onków Polskiego PEN Clubu (de-
cyzja podpisana przez Jana Parandowskiego).

W Budapeszcie ukazuje siê wêgierski przek³ad ksi¹¿ki ¯ywe srebro
(Villámok fiai; t³um. � Mihály Bába).

1972
W po³owie stycznia przybywa do Australii i na Tasmaniê. Nastêpnie  pod-
ró¿uje po Nowej Gwinei, Bougainville, Wyspach Salomona i wyspie Ti-
mor.

21 lutego Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy-
znaje pisarzowi Medal i Dyplom Uznania z okazji 25-lecia pracy w dzien-
nikarstwie.
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W czerwcu publikuje w �Dooko³a �wiata� korespondencje ze Szwaj-
carii. Jego teksty drukuje wydawany w Pary¿u �Tydzieñ Polski�.

W grudniu ukazuje siê trzecie wydanie ksi¹¿ki Poczta do Nigdy-Ni-
gdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owieka (Spó³dzielnia Wydawni-
cza �Czytelnik�). W Lipsku ukazuje siê niemiecki przek³ad ksi¹¿ki Upa³
i gor¹czka (Hitze und Fieber. Den Geisseln der Tropen auf der Spur; t³um.
� Bolko Schweinitz).

1973
W lipcu ukazuje siê ksi¹¿ka pt. Westchnienie za Lapu-Lapu. Reporter na
najdalszym Dalekim Wschodzie (Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�).
W sierpniu, w serii Naoko³o �wiata (Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�)
ukazuje siê drugie wydanie ksi¹¿ki Upa³ i gor¹czka. Reporter wêdruje
szlakiem cierpienia. W Lipsku ukazuje siê drugie wydanie niemieckiego
przek³adu ksi¹¿ki Poczta do Nigdy-Nigdy (Abschied vom Bumerang. Au-
stralien gestern und heute; t³um. � Bolko Schweinitz). Pisarz publikuje
w prasie miêdzy innymi reporta¿e z Timoru (w �Przekroju� cykl pt. Za-
pomniana kolonia, m.in. Dobosz z Dili) i Japonii (m.in. w �Polityce�,
reporta¿ pt. Sogo shosha: ca³a opowie�æ).

9 maja w Klubie Nauczyciela w Bydgoszczy odbywa siê wieczór autor-
ski pisarza, zorganizowany przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kul-
turalne, Oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich i Wydzia³ Kultury Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej.

21 wrze�nia spotkanie w ramach II Jeleniogórskich Dni Kultury;
28 listopada spotkanie w Bibliotece Dzielnicowej £ód� � Polesie.
Wolanowski otrzymuje nagrodê redakcji �Nowych Ksi¹¿ek� � �Ksi¹¿-

ka Roku 1973� za Westchnienie za Lapu-Lapu.
W ksi¹¿ce reportera i dziennikarza Krzysztofa K¹kolewskiego (ur.

1930) pt. 3 z³ote za s³owo. 22 historie, które napisa³o ¿ycie (Pañstwowe
Wydawnictwo �Iskry�), ukazuje siê reporta¿ pt. Proces o milczenie, po-
�wiêcony sprawie Mazurkiewicza i procesowi Rateñski � Wolanowski
(s. 222�234).

Z wybranych recenzji: Poczta do Nigdy-Nigdy (eter, �Widnokrêgi�, nr 6).
[O ksi¹¿ce pt. Poczta do Nigdy-Nigdy]; Westchnienie za Lapu-Lapu (W.T., �Try-
buna Mazowiecka�, 13�14.10.); Opowie�ci z Dalekiego Wschodu (MÓL, �Wia-
domo�ci�, nr 45); Boczne �cie¿ki wielkiej niewiadomej (Henryk Kurta, �Nowe
Ksi¹¿ki�, nr 22). [O ksi¹¿ce pt. Westchnienie za Lapu-Lapu].

1974
Uzyskuje zezwolenie od w³adz australijskich na staranie o wyjazd do Au-
stralii na pobyt sta³y (do czego ostatecznie nie dochodzi, miêdzy innymi
z powodów rodzinnych).
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W Bratys³awie ukazuje siê s³owacki przek³ad ksi¹¿ki Upa³ i gor¹czka
(Upal a horuèka. Reportér putuje po stopách utrpenia; t³um. � Samuel
Dúbrava).

Otrzymuje Medal 30-lecia Polski Ludowej.

Z wybranych recenzji: Lektury nadobowi¹zkowe (Wis³awa Szymborska, �¯ycie
Literackie�, nr 3). [O ksi¹¿ce pt. Upa³ i gor¹czka]; Sto podró¿y z jednym Wola-
nowskim (Roman Grodek, �Jantar�, nr 11); Lapu-Lapu (Kazimierz Ko�niewski,
�Polityka�, nr 10); Westchnienie nie tylko za Lapu-Lapu (JECH, �Kontynen-
ty�, nr 5). [O ksi¹¿ce pt. Westchnienie za Lapu-Lapu].

1975
Latem kolejna podró¿ do Australii. Wolanowski zbiera materia³y do ksi¹¿ki
Buntownicy Mórz Po³udniowych, odwiedza miêdzy innymi wyspê Nor-
folk. Reporta¿e z Australii ukazuj¹ siê w �Przekroju� i �Dooko³a �wiata�.
Publikuje w radzieckim �Vokrug sweta�.

W Pradze wydany zostaje czeski przek³ad ksi¹¿ki Upa³ i gor¹czka (Hor-
ko a horeèka; t³um. � Anetta Balajková). W Lipsku ukazuje siê skrócony
niemiecki przek³ad ksi¹¿ki Westchnienie za Lapu-Lapu (Zwischen Bang-
kok und Manila. Unterwegs in Südostasien; t³um. � Bolko Schweinitz).

1976
W styczniu ukazuje siê drugie wydanie ksi¹¿ki pt. Westchnienie za Lapu-
-Lapu. Reporter na najdalszym Dalekim Wschodzie (Spó³dzielnia Wy-
dawnicza �Czytelnik�). W Moskwie ukazuje siê rosyjski przek³ad ksi¹¿ki
Poczta do Nigdy-Nigdy (Poèta w Nikogda-Nikogda; t³um. � L.S. Malacho-
vskij) oraz Westchnienie za Lapu-Lapu (V samych dal�nich stranach
Dal�nego Vostoka. Zarisovki pol�skogo pisatelja; t³um. � L.V. Vasil�ev
i V.L. Kon, pod redakcj¹ N.A. Simonija).

28 kwietnia w warszawskiej siedzibie Zwi¹zku Literatów Polskich od-
bywa siê wieczór autorski Wolanowskiego. S³owo wstêpne wyg³asza Ka-
zimierz Dziewanowski, fragmenty ksi¹¿ek czyta Andrzej Szczepkowski.

Pisarz rozpoczyna pracê w redakcji �Magazynu Polskiego� (pozosta-
nie tam do momentu przej�cia na wcze�niejsz¹ emeryturê, w 1984 roku).

1977
Ukazuje siê ksi¹¿ka pt. Min-Min. Ma³a opowie�æ o wielkim l¹dzie (Krajo-
wa Agencja Wydawnicza).

We wrze�niu, w serii Naoko³o �wiata Pañstwowego Wydawnictwa
�Iskry� ukazuje siê antologia reporta¿y pisarza z Europy, Azji i Australii
pt. Walizka z przygodami. W Bukareszcie ukazuje siê rumuñski prze-
k³ad ksi¹¿ki Poczta do Nigdy-Nigdy (Adio, bumerang. Australia ieri
ºi azi; t³um. � Teodor Holban, Horia Aramã). W Moskwie ukazuje siê
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rosyjski przek³ad ksi¹¿ki Upa³ i gor¹czka (�ara i lichoradka; t³um. � A.K.
Sverèevskaja).

We wrze�niu przygotowuje konspekt powie�ci sensacyjno-kryminal-
nej pt. Wszyscy na pok³ad, dziej¹cej siê na Dalekim Wschodzie, choæ jej
bohaterami s¹ Polacy (ostatecznie nie zrealizowany).

1978
W maju ukazuje siê trzecie, najobszerniejsze (744-stronicowe) wydanie
ksi¹¿ki Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owie-
ka (Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�).

Z wybranych recenzji: Dla ciekawych �wiata (bmj, �Trybuna Ludu�, 5.01.); Wa-
lizka z przygodami (�Wiadomo�ci�, nr 4); Zaproszenie do podró¿y (Marian Bu-
trym, �Razem�, nr 11); Walizka pe³na przygód (Marian Podkowiñski, �Nowe
Ksi¹¿ki�, nr 7); Walizka z przygodami (Daniel Domañski, �Dziennik Ludowy�,
17. 05.). [O ksi¹¿ce pt. Walizka z przygodami].

1979
W pa�dzierniku ukazuje siê antologia reporta¿y pisarza z lat 1961�1976
pt. L¹dy i ludy (Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�), z podró¿y po kra-
jach rejonu Oceanu Spokojnego, miêdzy innymi Nowej Gwinei, Hong-
kongu, Borneo i Malezji. W Budapeszcie ukazuje siê wêgierski przek³ad
ksi¹¿ki Upa³ i gor¹czka (Höség és láz a Távol-Keleten; t³um. � István
Nemere). W Bratys³awie ukazuje siê s³owacki przek³ad ksi¹¿ki Westchnie-
nie za Lapu-Lapu (Povzdych za Lapu-Lapom. Thajsko, Hongkong, Bor-
neo, Filipiny; t³um. � Irena Roháèová).

W �Przekroju� ukazuj¹ siê korespondencje z Australii (miêdzy inny-
mi o mieszkaj¹cych tam Polakach).

W grudniu, jako dziennikarz �Magazynu Polskiego�, rozpoczyna
wielomiesiêczn¹ podró¿ na statku m/s �mjr Sucharski�, na trasie Gdy-
nia�Nowa Zelandia�Gdynia przez Kana³ Panamski, miêdzy innymi
w towarzystwie kpt. Antoniego Strzelbickiego (1922�2002), autora ksi¹-
¿ek o tematyce marynistycznej i historyczno-podró¿niczych.

1980
26 lutego obchodzi 60. rocznicê urodzin.

Korespondencje z rejsu statkiem m/s �mjr Sucharski� ukazuj¹ siê
w �Magazynie Polskim� i �Przekroju� (tu miêdzy innymi cykle Mokry
�wiat i Opowie�ci spod Taranaki). Wystêpuje z Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.

Umiera zaprzyja�niony z Wolanowskim Aleksander Dro¿d¿yñski
(ur. 1925), publicysta, pisarz, autor cenionych ksi¹¿ek satyrycznych.
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Nied³ugo przed �mierci¹ spotyka siê z pisarzem w Antwerpii, na trasie
rejsu m/s �mjr Sucharski�.

1981
W marcu ukazuje siê ksi¹¿ka Buntownicy Mórz Po³udniowych. Reporter
na tropie buntu na okrêcie Jego Królewskiej Mo�ci �Bounty� (Instytut
Wydawniczy �Nasza Ksiêgarnia�, data na stronie tytu³owej: 1980), doty-
cz¹ca spisku na pok³adzie okrêtu Jego Królewskiej Mo�ci �Bounty� oraz
losów potomków zbuntowanych marynarzy.

W maju Wolanowski przebywa w Belgii.

1982
W Lipsku ukazuje siê niemiecki przek³ad ksi¹¿ki Walizka z przygodami
(Ein Koffer voller Abenteuer; t³um. � Bolko Schweinitz). Reporta¿e po-
�wiêcone historii Australii drukuje �Przekrój� (m.in. cykl L¹d, który prze-
sta³ byæ plotk¹).

Z listu jednego z m³odych czytelników, Bogus³awa T. z Gliwic: �Bar-
dzo przepraszam za niefortunne wyra¿enie siê »dzikie ludy«. Chodzi³o
zupe³nie o co innego. Zapomnia³em Panu napisaæ, ¿e mam chomika.
Wabi siê on Cezarek, od w³adcy Juliusza Cezara [...]�.

1983
W lutym ukazuje siê ksi¹¿ka pt. L¹d, który przesta³ byæ plotk¹ (Pañstwo-
wy Instytut Wydawniczy).

W czerwcu pisarz przebywa w Pradze. W zwi¹zku z czeskim wyda-
niem ksi¹¿ki L¹dy i ludy (Nepøíli� tiché tichomoøí; t³um. � Helena Sta-
chová) w praskim O�rodku Kultury Polskiej odbywa siê wieczór autorski
pisarza, z udzia³em t³umaczki.

Po likwidacji Zwi¹zku Literatów Polskich nie wstêpuje w szeregi od-
nowionego zwi¹zku, pod kierownictwem pos³usznym w³adzy komuni-
stycznej. Rok wcze�niej w podobnych okoliczno�ciach przestaje byæ cz³on-
kiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W pa�dzierniku przebywa w Porto Rafael, Rzymie i Pary¿u.

Z wybranych recenzji: L¹d, który przesta³ byæ plotk¹ (Marian Butrym, �Ra-
zem�, 8.05.); Gruba�ny felieton (Stefan Kozicki, �Tu i Teraz�, 15.06.); Wypra-
wa do Australii (Beata Sowiñska, �¯ycie Warszawy�, 13.07.); Australijski �cicer
cum caule� (Janusz Wolniewicz, �Nowe Ksi¹¿ki�, nr 12). [O ksi¹¿ce pt. L¹d,
który przesta³ byæ plotk¹].

1984
31 marca rezygnuje z pracy w �Magazynie Polskim� i przechodzi na wcze-
�niejsz¹ emeryturê. Zostaje odznaczony Medalem 40-lecia Polski Ludowej.



30 Lucjan Wolanowski � kronika ¿ycia i twórczo�ci

1985
W Budapeszcie ukazuje siê wêgierski przek³ad ksi¹¿ki Poczta do Nigdy-
-Nigdy (Posta Soha-soha földre. Ausztrália közerõl; t³um. � Éva Sebõk).

1986
W kwietniu ukazuje siê drugie wydanie ksi¹¿ki Buntownicy Mórz Po³u-
dniowych. Reporter na tropie buntu na okrêcie Jego Królewskiej Mo�ci
�Bounty� (Instytut Wydawniczy �Nasza Ksiêgarnia�).

1987
Na pocz¹tku roku ukazuje siê ksi¹¿ka pt.: Ani diabe³, ani g³êbina. Dzieje
odkryæ Australii opowiedziane ludziom, którym siê bardzo spieszy (In-
stytut Wydawniczy �Nasza Ksiêgarnia�). W Lipsku ukazuje siê niemiec-
ki przek³ad ksi¹¿ki L¹d, który przesta³ byæ plotk¹ (Australien. Notizen
vom fünften Kontinent, t³um. � Bolko Schweinitz).

Z wybranych recenzji: O tych, którzy wytyczali szlaki (Jan Jastrzêbski, �¯o³-
nierz Wolno�ci�, 20.01.). [O ksi¹¿ce pt. Ani diabe³, ani g³êbina].

1988
Przebywa w Australii w zwi¹zku z obchodami dwusetlecia bia³ego osad-
nictwa na tym kontynencie. Spotyka siê tam miêdzy innymi z Lechem
Paszkowskim (2 marca). Reporta¿e Wolanowskiego z obchodów roczni-
cowych ukazuj¹ siê w �Przekroju�.

27 maja umiera w Warszawie Miros³aw Azembski (ur. 3.05.1923),
dziennikarz, przyjaciel Wolanowskiego, wspó³autor ksi¹¿ki Czy Stanis³aw
Talarek musia³ umrzeæ?

W czerwcu Rada Funduszu Literatury przyznaje Wolanowskiemu Wy-
ró¿nienie Doroczne Funduszu Literatury za rok 1987, za ksi¹¿kê Ani dia-
be³, ani g³êbina. Dzieje odkryæ Australii opowiedziane ludziom, którym
siê bardzo spieszy.

1989
16 stycznia zostaje uprowadzony w Warszawie przez trzech nieznanych
mu bli¿ej sprawców (jednym z nich by³, znany przelotnie, by³y parkingo-
wy hotelu Forum � Karol M.) pod pozorem po�redniczenia w spotkaniu
z handlowcami australijskimi. Jest przetrzymywany pod Warszaw¹. Ban-
dyci próbuj¹ wymusiæ na nim okup pieniê¿ny, daj¹c pisarzowi dobê na
podjêcie pieniêdzy z banku.

17 stycznia w Warszawie dochodzi do kontrolowanego wrêczenia oku-
pu i porywacze zostaj¹ zatrzymani przez MO. Wydarzenie to opisuje Piotr
Barczak w tek�cie pt.: W samo po³udnie (�Kurier Polski�, 3�5.02.).
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W �Przekroju� ukazuj¹ siê kolejne reporta¿e z niedawnego pobytu
w Australii.

Wraz z siostr¹ El¿biet¹ wstêpuje do powsta³ego w Warszawie Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich.

1990
26 lutego obchodzi 70. rocznicê urodzin.

W po³owie roku ukazuje siê pi¹te, uzupe³nione i zmienione wydanie
ksi¹¿ki Poczta do Nigdy-Nigdy (z dat¹ 1989; Spó³dzielnia Wydawnicza
�Czytelnik�). W Moskwie ukazuje siê rosyjski przek³ad ksi¹¿ki L¹d, któ-
ry przesta³ byæ plotk¹ (Materik, perestav�ij byt� legendoj; t³um. � L.S.
Ul�janovaja).

Pisarz wystêpuje w programie telewizyjnym Wywiady Ireny Dziedzic.
Publikuje w czasopi�mie �Pan�.

1991
Zostaje ponownie cz³onkiem odnowionego Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich.

1992
W pa�dzierniku otrzymuje od W³adys³awa Bartoszewskiego, ówczesnego
ambasadora RP w Austrii, tzw. O�wiadczenie �wiadka � dokument po-
twierdzaj¹cy dzia³alno�æ konspiracyjn¹ pisarza w Podkowie Le�nej pod-
czas II wojny �wiatowej.

Umiera zaprzyja�niony z Wolanowskim Jan Kosidowski (ur. 1922),
syn pisarza Zenona Kosidowskiego, znany fotoreporter, pracuj¹cy m.in.
w tygodniku ��wiat�.

1994
Ostatnia podró¿ pisarza do Australii i na Tasmaniê (reporta¿e z Tasmanii
ukazuj¹ siê m.in. w �Rzeczpospolitej� i �Przekroju�).

1995
Nagrywa swoje wspomnienia z czasów okupacji dla amerykañskiej fun-
dacji Stevena Spielberga Survivors of the Shoah. Visual History Founda-
tion (Los Angeles).

1996
Ukazuje siê trzecie, zaktualizowane wydanie ksi¹¿ki Upa³ i gor¹czka
(Warszawskie Wydawnictwo Literackie �Muza� SA), pod redakcj¹ Krysty-
ny Goldbergowej.
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Wolanowski rozpoczyna pracê nad ksi¹¿k¹: Nieznana Australia: rze-
czywisto�æ przekracza fantazjê. Niektóre jej fragmenty drukuje �Prze-
krój�.

7 pa�dziernika umiera Wies³aw Górnicki (ur. 6.02.1931), dzienni-
karz, reporta¿ysta, wspó³pracownik Wolanowskiego z redakcji tygodnika
��wiat�.

1997
W styczniu uczestniczy w spotkaniu autorskim podczas IX Bydgoskich
Spotkañ z Australi¹, organizowanych przez Klub Mi³o�ników Australii
i Oceanii w Bydgoszczy.

1998
W styczniu przechodzi zawa³ serca.

W lutym, w �Gazecie Krakowskiej�, w cyklu Alfabet Ludwika Jerzego
Kerna ukazuje siê tekst o Wolanowskim. Przedrukowany dwa lata pó�-
niej w �Przekroju�, znalaz³ siê równie¿ w ksi¹¿ce Kerna pt. Moje abeca-
d³owo (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000).

20 sierpnia w Piszu na Mazurach umiera Kazimierz Dziewanowski
(ur. 7.11.1930), dziennikarz, dyplomata, przyjaciel Wolanowskiego miê-
dzy innymi z okresu pracy w tygodniku ��wiat�. W letnim domu Hono-
raty i Kazimierza Dziewanowskich w Piszu powsta³o wiele reporta¿y Wo-
lanowskiego.

29 wrze�nia w Pa³acu Prezydenckim uczestniczy w uroczysto�ci wrê-
czenia przez prezydenta Aleksandra Kwa�niewskiego Krzy¿a Komandor-
skiego z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski swemu przyjacielowi � prof.
Hilaremu Koprowskiemu.

1999
Ukazuje siê jego wspomnienie o Aleksandrze Dro¿d¿yñskim (Wspomnie-
nia bez ³ez, �Midrasz�, nr 1(21)).

2000�2003
Od maja jego teksty zaczyna regularnie publikowaæ miesiêcznik Uniwer-
sytetu �l¹skiego w Katowicach � �Gazeta Uniwersytecka U�� (m.in. dwu-
czê�ciowe wspomnienie o Thorze Heyerdahlu, napisane po �mierci pod-
ró¿nika w 2002 roku).

2001
Powstaje, stworzona w Sosnowcu, strona internetowa Lucjana Wolanow-
skiego (http://www.lucjanwolanowski.com).
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Reporter koñczy pracê nad ksi¹¿k¹: Nieznana Australia: rzeczywisto�æ
przekracza fantazjê. Pod koniec listopada spotyka siê w Warszawie z Le-
opoldem Ungerem, z okazji wydania jego autobiografii dziennikarskiej
pt. Intruz.

2002
3 stycznia umiera zaprzyja�niony z Wolanowskim Antoni Strzelbicki (ur.
26.06.1922), kapitan ¿eglugi wielkiej, publicysta, pisarz, reporta¿ysta,
t³umacz literatury piêknej.

Pisarz planuje napisanie monografii o Gallipoli; mimo zebrania ma-
teria³ów ostatecznie do tego nie dochodzi.

Ukazuje siê ksi¹¿ka Ludwika Jerzego Kerna Pogaduszki (Wydawnic-
two Literackie), zawieraj¹ca rozmowy o krakowskim �Przekroju� i �ro-
dowisku literacko-artystycznym Krakowa. W rozmowie z Tadeuszem Sa-
piñskim o historii rodziny Juliusza Kaden-Bandrowskiego znalaz³a siê
miêdzy innymi relacja Wolanowskiego o przyja�ni z synami pisarza, An-
drzejem i Paw³em, zwanymi �Aciakami�.

2003
8 wrze�nia umiera w Sydney zaprzyja�niony z Wolanowskim Jerzy Bo-
niecki (ur. 29.05.1929), pisarz, dziennikarz paryskiej �Kultury�, pomy-
s³odawca, organizator i fundator za³o¿onej w 1980 roku w Australii Nie-
zale¿nej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL.

2003�2004
Teksty Wolanowskiego ukazuj¹ siê w �Polskim Kalendarzu Europejskim�
� miesiêczniku Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, kierowanej
przez Ró¿ê Thun, córkê Jacka Wo�niakowskiego. W grudniu 2003 roku,
z powodu upadku i utraty przytomno�ci pisarz przebywa w szpitalu.

2004
8 kwietnia w Warszawie umiera Irena Sawicka (ur. 16.07.1914), m³od-
sza siostra pisarza. Zostaje pochowana na warszawskim Cmentarzu ¯y-
dowskim przy ul. Okopowej 49/51 (ulica 1, kwatera 2).

W grudniu Wolanowski obchodzi, po raz ostatni w towarzystwie Jac-
ka Wo�niakowskiego, wigiliê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

2005
W lutym 85. rocznica urodzin pisarza (tego dnia powstaj¹ autokomenta-
rze do Poczty do Nigdy-Nigdy oraz Upa³u i gor¹czki). Latem do Polski
przylatuje jego córka Anna.

4 wrze�nia pisze autokomentarz do ksi¹¿ki Buntownicy Mórz Po³u-
dniowych. W pa�dzierniku przygotowuje tekst autobiograficzny pt. Nie

3 Wokó³ reporta¿u...
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wszyscy byli anio³ami, z³o¿ony z istniej¹cych ju¿ reporta¿y i wspomnieñ,
na potrzeby Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W grudniu Wolanowski trafia do szpitala, po raz ostatni widzi siê
z córk¹, która po raz drugi przylatuje do Polski.

2006
W styczniu, po wyj�ciu ze szpitala, przebywa w warszawskim mieszka-
niu siostry, El¿biety Wassongowej, przy ul. Jaworzyñskiej 24 m. 11. Otrzy-
muje odznaczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W lutym ponownie trafia do szpitala.
20 lutego Lucjan Wolanowski umiera w warszawskim Szpitalu Pra-

skim pw. Przemienienia Pañskiego przy Al. Solidarno�ci.
23 lutego na warszawskim Cmentarzu ¯ydowskim przy ul. Okopo-

wej 49/51 odby³ siê pogrzeb pisarza (ulica 1, kwatera 2). W imieniu �ro-
dowiska dziennikarskiego przemawia³ Aleksander Ziemny, kolega z cza-
sów gimnazjalnych w Rabce.

W marcu w sto³ecznym dodatku lokalnym �Gazety Wyborczej� uka-
zuje siê wspomnienie Mariusza Kubika o Lucjanie Wolanowskim (prze-
drukowane równie¿ w innych dodatkach lokalnych �Gazety Wyborczej�
w Polsce w dniach pó�niejszych). W tych dniach, w �Gazecie Wyborczej�,
�Rzeczpospolitej� i �Tygodniku Powszechnym� ukazuj¹ siê nekrologi Wo-
lanowskiego, podpisane miêdzy innymi przez Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oraz Polski PEN Club.
Nazwisko Wolanowskiego pojawia siê we wspomnieniu Jacka Wo�nia-
kowskiego pt. Retro o czasach gimnazjalnych w Rabce (�Zeszyty Literac-
kie� 2006, nr 93).

5 kwietnia nak³adem �Gazety Uniwersyteckiej U�� (pismo Uniwer-
sytetu �l¹skiego w Katowicach) ukaza³ siê 24-stronicowy dodatek spe-
cjalny po�wiêcony Lucjanowi Wolanowskiemu, z fragmentami tekstów
autobiograficznych, wypowiedziami na temat jego twórczo�ci (w�ród au-
torów znale�li siê miêdzy innymi: Jacek Wo�niakowski, Hilary Koprow-
ski, Eugeniusz Grasberg, Ludwik Jerzy Kern, Lech Paszkowski, Jolanta
Klimowicz-Osmañczyk, Krystyna Goldbergowa), fragmentami recenzji
prasowych (autorstwa m.in. Melchiora Wañkowicza, Wis³awy Szymbor-
skiej i Leopolda Ungera) oraz fotografiami archiwalnymi z odbytych pod-
ró¿y (pod redakcj¹ Mariusza Kubika, nak³ad 1000 egz.).

12 wrze�nia ponad 100 osób wspomina³o Lucjana Wolanowskie-
go w sali Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w Domu Literatury przy
Krakowskim Przedmie�ciu w Warszawie. Stawili siê licznie jego przyja-
ciele i koledzy � dziennikarze, pisarze, ale te¿ s¹siedzi z domu przy
ul. Odolañskiej 23 w Warszawie, gdzie mieszka³ przez ponad 50 lat. Wie-
czór otworzy³ prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Janusz Krasiñski.
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W dyskusji zabrali g³os: Leopold Unger (dziennikarz �Le Soir� i �Gazety
Wyborczej�), Ludwik Jerzy Kern (pisarz literatury dla m³odzie¿y, satyryk,
wieloletni dziennikarz krakowskiego �Przekroju�) oraz Wojciech Gie³-
¿yñski, korespondent wojenny, dziennikarz i reporter. Go�ciem honoro-
wym by³a, przyby³a z Australii, córka pisarza Anna Wolanowska-Nathan.
Wieczór prowadzi³ Mariusz Kubik, by³y sekretarz i archiwista zmar³ego
pisarza.

Podczas spotkania byli obecni miêdzy innymi: Nina Andrycz, Ryszard
Bañkowicz, Henryk Bardijewski, Emilia Bielicka, Maria Braunstein, Da-
nuta Æirliæ-Straszyñska, Bohdan Drozdowski, Irena Dziedzic, Maja
i Leszek Engelking, Julia Hartwig, Józef Hen, Ryszard Kapu�ciñski, Ro-
muald Kara�, Edward Kar³owicz, Krzysztof K¹kolewski, Jolanta Kli-
mowicz-Osmañczyk, Jerzy Litwiniuk, dr Joanna Makólska-Kowalska, Ry-
szard Matuszewski, Janusz Odrow¹¿-Pieni¹¿ek, Krystyna Rodowska,
dr Roger Schoenberg, Joanna Skórnicka, Krzysztof Teodor Toeplitz, An-
drzej Wat.

23 wrze�nia archiwum pisarza, znajduj¹ce siê od koñca lat 40. ubie-
g³ego wieku w dawnym domu pracowników Polskiej Agencji Prasowej
przy ul. Odolañskiej 23, zosta³o przewiezione i zdeponowane w Brwino-
wie pod Warszaw¹, gdzie jest sukcesywnie opracowywane. Na zbiór sk³a-
daj¹ siê ksi¹¿ki, rêkopisy i maszynopisy, czarno-bia³e fotografie archi-
walne oraz pami¹tki z podró¿y.

W pa�dzierniku wydana zosta³a ksi¹¿ka Micha³a Komara pt. W³ady-
s³aw Bartoszewski. Sk¹d pan jest? Wywiad rzeka (�wiat Ksi¹¿ki) a w niej
miêdzy innymi wspomnienie Bartoszewskiego o latach 50. ubieg³ego
wieku, tu¿ po jego zwolnieniu z komunistycznego wiêzienia: �Tylko jeden
cz³owiek � s³ownie jeden, przeszed³ na moj¹ stronê. Lucjan Wolanowski
[...] podszed³ do mnie, uk³oni³ siê. � Nie wiem, czy Pan mnie jeszcze
pamiêta? � Tak, poznajê... A on rzeczowo zapyta³: � Bili Pana? Wiedzia-
³em, ¿e Wolanowski jest przyzwoitym cz³owiekiem, wiedzia³em to od Jacka
Wo�niakowskiego, chodzili do tej samej szko³y... I zaczêli�my rozmawiaæ
o rewelacjach �wiat³y, �ledztwach, zwolnieniach...�

1 listopada w Programie II Polskiego Radia w cyklu �Po¿egnania�
o godz. 16.00 wyemitowano audycjê Bo¿eny Markowskiej pt. Lucjan Wo-
lanowski � odkrywca nieznanego.

2 listopada w �Gazecie Wyborczej�, w cyklu zaduszkowym ukaza³o siê
wspomnienie Danuty Zagrodzkiej (1934�2007) o Lucjanie Wolanowskim.

2007
6 stycznia w warszawskim szpitalu przy ul. Banacha zmar³a w wieku
99 lat El¿bieta (El¿unia) Wassongowa (ur. 9.06.1908), siostra Lucjana
Wolanowskiego, t³umaczka literatury piêknej z rosyjskiego i francuskie-

3*
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go, redaktorka w wydawnictwie MON i Spó³dzielni Wydawniczej �Czytel-
nik�. Pogrzeb odby³ siê 11 stycznia na Cmentarzu ¯ydowskim przy ul.
Okopowej 49/51 w Warszawie, z udzia³em przedstawicieli Gminy ¯y-
dowskiej (w tym Michaela Schudricha), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
oraz przyjació³ i znajomych (ulica 1, kwatera 2).

W lutym w wychodz¹cym w Podkowie Le�nej �Podkowiañskim Ma-
gazynie Kulturalnym� (2006, nr 4(52)) ukazuje siê artyku³ wspomnie-
niowy Ma³gorzaty Wittels o pisarzu.

2008
20 marca w lubelskim dodatku lokalnym �Gazety Wyborczej� uka-

za³o siê wspomnienie Mariusza Kubika o Lucjanie Wolanowskim
(przedrukowane równie¿ w innych dodatkach lokalnych �Gazety Wybor-
czej� w Polsce: P³ock � 25 marca, Warszawa � 4 kwietnia, £ód� � 7 kwiet-
nia, Katowice � 14 kwietnia, Lublin � 15 kwietnia, Kraków � 23 kwiet-
nia).

Opracowa³: Mariusz Kubik

Brwinów�Warszawa, wrzesieñ 2007�maj 2009 r.



MARIUSZ  KUBIK

Prawdziwi podró¿nicy to ci tylko, którzy wyruszaj¹, aby
wyruszyæ

Charles Baudelaire: Podró¿

1

Pierwsze dziennikarskie wêdrówki Lucjana Wolanowskiego po Euro-
pie, w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia, nie zapowiada³y jeszcze
rozwoju pó�niejszej kariery podró¿niczej pisarza � odbytych kilkakrotnie
wypraw dooko³a �wiata, w tym zw³aszcza powrotów do krajów Dalekiego
Wschodu, Australii i Oceanii. W reporta¿ach publikowanych pó�niej przez
ponad trzydzie�ci lat, najpierw w tygodniku ��wiat�, a nastêpnie w �Do-
oko³a �wiata�, �Przekroju� i kilku innych czasopismach, Wolanowski po-
kazywa³ swym czytelnikom za ¿elazn¹ kurtyn¹ wielki �wiat: nie tylko nie-
dostêpne zwyk³ym �miertelnikom rejony globu, ale i zwyczaje ludzi � to
wszystko, co podpatrzone okiem przybysza wprawia go w stan zdziwie-
nia, zaciekawienia, powoduje pragnienie poznania. Podró¿ by³a dla Wo-
lanowskiego nie tylko wypraw¹, ale i prze¿yciem, wtajemniczeniem,
rozpoznaniem siebie na nowo w zetkniêciu z odmienno�ci¹ obcych kul-
tur. To w³a�nie uderza przede wszystkim podczas lektury wiêkszo�ci jego
ksi¹¿ek.

Jednym z pierwszych wspomnieñ pisarza, zwi¹zanych z motywem
podró¿y, jest przedwojenna lektura specjalnego numeru �Wiadomo�ci
Literackich�, po�wiêconego Japonii. Oto �Super Express Asia�, urucho-
miony w tym czasie przez Japoñczyków w Mand¿urii (co dla znawców
ówczesnej historii tego rejonu nie jest zapewne zagadk¹), staje siê sym-
bolem dzieciêcego marzenia � chêci prze¿ycia wielkiej przygody. Miaro-
we: �Pojechaæ � zobaczyæ, pojechaæ � zobaczyæ� staje siê nie tylko rytmem
wybijanym ko³ami poci¹gu znanego z dawnego czasopisma, ale i celem

Podró¿, czyli pragnienie
O reporta¿ach
Lucjana Wolanowskiego
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pó�niejszej ¿yciowej drogi. Po latach, gdy reporterska wêdrówka Wo-
lanowskiego przebiega ju¿ nie tylko w prawdziwych japoñskich ekspre-
sach kolejowych, ale i podniebnych odrzutowcach pod ka¿d¹ szeroko�ci¹
geograficzn¹ � móg³by przysi¹c, ¿e wci¹¿ s³yszy ów pierwszy rytm, wy-
stukiwany moc¹ wyobra�ni, nakaz, który na zawsze wyznaczy³ smak
i zapach jego podró¿y. Poszukiwanie, pragnienie ujrzenia czego� niezna-
nego, czego nie sposób wyrzuciæ z umys³u, jest jednocze�nie �ród³em
niepokoju, nieustannym przypominaniem o podstawowym zadaniu cz³o-
wieka � istoty my�l¹cej: potrzebie ci¹g³ego zdobywania wiedzy i zaspoka-
jania ciekawo�ci. Przy tym w³a�ciwy dla pisarstwa Wolanowskiego staje
siê dystans wobec siebie i �wiata, jaki� rodzaj autoironii, w który niepo-
strze¿enie wplata siê nostalgia, poczucie ulotno�ci, przemijalno�ci chwi-
li, mo¿e te¿ �wiadomo�æ, ¿e jest siê �wiadkiem jedynie drobnego frag-
mentu historii:

Gdy z Przyl¹dka Kennedy�ego mia³em wracaæ do Europy, droga wiod³a
przez Now¹ Angliê. Czekaj¹c na wielkim lotnisku na samolot do Bosto-
nu, ulokowa³em siê wygodnie przed tablic¹ �wietln¹, jedn¹ z tych, na
których zapala siê migaj¹ce czerwone �wiate³ko, kiedy nadchodzi pora odlotu
tego czy innego odrzutowca. S¹czy³em kawê z automatu, przegl¹da³em
gazety, ale czujnie �ledzi³em du¿e litery BOS i numer mego lotu, aby nie
przegapiæ po³¹czenia. Kiedy czas mija³, a lampka przy BOS by³a nadal mrocz-
na, wsta³em i starym sposobem zasiêgn¹³em informacji w oszklonej bud-
ce na �rodku poczekalni. �Samolot do Bostonu? O, to w³a�nie ten!� �
powiedzia³a bardzo uprzejma panienka w szkar³atnym mundurku, wska-
zuj¹c wypielêgnowanym paluszkiem na znikaj¹cy na horyzoncie odrzuto-
wiec. Tablica �wietlna, w któr¹ wpatrywa³em siê tak uporczywie � nie by³a
jeszcze pod³¹czona do sieci...

Mijaj¹ lata i �Super Express Asia� nie pojawia siê ju¿ w mych marze-
niach. Coraz czê�ciej natomiast niepokojê siê, ¿e mo¿e patrzê na niew³a-
�ciw¹ tablicê, ¿e mo¿e jaki� samolot odlatuje w³a�nie beze mnie1.

2

W wielu reporta¿ach Wolanowski powo³uje siê na klasyków podró¿o-
pisarstwa, ich relacje i sprawozdania z wypraw, publikowane w ci¹gu
dwóch ostatnich stuleci. Swoista, spleciona epokami konfraternia tych

1 L. Wo l a n o w s k i: Gwiazda dla sternika. W: I d e m: Westchnienie za Lapu-Lapu.
Warszawa 1973, s. 15.
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samych pragnieñ i losów wyznacza wspólnotê prze¿yæ, podobny sposób
my�lenia. Z kolei najlepsze reporta¿e to nie tylko obrazy codzienno�ci,
ale te¿ �wiadectwo tego wszystkiego, co z danej epoki warto zapamiêtaæ,
niezale¿nie od tego, czy istnieje nadal, czy ust¹pi³o miejsca nowym wyda-
rzeniom. Wolanowski wie o tym doskonale. Opis spraw bie¿¹cych prze-
plata refleksjami dotycz¹cymi historii miejsca czy wydarzeñ. Powo³uje
siê na tych, którzy byli tam przed nim. To wa¿ne, bowiem pokora i pa-
miêæ o dokonaniach poprzedników staje siê w tym zawodzie, zw³aszcza
obecnie, umiejêtno�ci¹ ze wszech miar cenn¹.

Przywo³uj¹c francuskiego pisarza Claude�a Roya, Wolanowski uznaje
zasadê, ¿e �matk¹ podró¿y jest ciekawo�æ�, bêd¹ca równocze�nie podsta-
w¹ �wiadomego ¿ycia. Najwa¿niejsze i najpiêkniejsze s¹ �podró¿e, które
odbywa siê trzy razy. Raz, kiedy siê o nich marzy, potem � gdy siê wêdru-
je, wreszcie, gdy siê je wspomina�2.

Istotne dla pisarza staj¹ siê w¹tki poboczne opisywanych tematów,
niejednokrotnie wa¿niejsze ni¿ g³ówny problem. Dygresje, przeplatane
historycznymi w¹tkami �wiadcz¹cymi o wiedzy, nawet je�li dotycz¹ po-
zornie b³ahych szczegó³ów ¿ycia codziennego, staj¹ siê równowa¿nym
�wiadectwem, ocalaj¹cym w pamiêci widza i czytelnika obraz pañstw oraz
ludów zamieszkuj¹cych dalekie krainy, w którym tera�niejszo�æ miesza
siê z przesz³o�ci¹. Sprawy ma³o znane, odnalezione po latach w zszyw-
kach starych, po¿ó³k³ych gazet z zesz³ego stulecia, opowie�ci, pamiêtaj¹-
ce jeszcze czasy pierwszych odkryæ, to nieprzebrane �ród³a, w których
wprawna rêka pisarza odnajduje klucz do codzienno�ci i spraw bie¿¹cych.
Wolanowskiego, jak sam mówi, interesuj¹ �bardziej boczne �cie¿ki, ni¿
szerokie go�ciñce�3. To tak¿e wskazówka badawcza, istotna dla zrozumie-
nia jego pisarstwa. Wa¿ne jest to, co pozostaje w cieniu wielkich wyda-
rzeñ, a jednocze�nie jest potwierdzeniem ich istoty. Przyk³adowo, pisz¹c
o Azji, wspomina, ¿e �nie jest ci¹gle jeszcze znawc¹ tych stron, raczej
ciekawym wêdrowcem�4. Nie stara siê przy tym pod¹¿aæ tam, gdzie inni.
Pragnienie odbycia podró¿y jest dla niego tak indywidualne, jak pierwot-
na staje siê potrzeba wytyczenia w³asnej, niepowtarzalnej drogi. Unika
wiêc zachowania wiêkszo�ci turystów, pod¹¿aj¹cych �ladem przewodni-
ka, przesiaduj¹cych w klimatyzowanych hotelach Raffles, Hilton czy In-
tercontinental, dla których to jedynie �przyjêcie do wiadomo�ci� tego, czego
nie próbuj¹ nawet dotkn¹æ, poczuæ � a co jest niezbêdne dla w³a�ciwego
prze¿ycia podró¿owania.

2 Ibidem, s. 13.
3 L. Wo l a n o w s k i: Moje us³ugi dla ludno�ci. W: I d e m: Z zapartym tchem. Warszawa

1969, s. 16.
4 L. Wo l a n o w s k i: Westchnienie za..., s. 14.
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Co sk³ada siê jeszcze na wra¿liwo�æ badacza-wêdrowca, jak powstaj¹
pó�niej reporta¿e? Oddajmy g³os pisarzowi:

Nie wystarczy byæ �wiadkiem dramatu, trzeba jeszcze wygraæ walkê ze
wskazówkami zegara, umieæ opowiedzieæ to w kilka chwil. Muszê sam
wzruszyæ siê tematem, aby przekazaæ go innym. Muszê prze³amaæ lêk przed
bia³¹ kartk¹ papieru. Nikogo nie obchodzi, ¿e mia³em za sob¹ kilka zarwa-
nych nocy, kiedy siada³em do maszyny, ¿e mam osobiste k³opoty czy zmê-
czy³ mnie wilgotny upa³ tropików. P³yn¹ minuty, zbli¿a siê pora oddania
maszynopisu i nic siê na to nie poradzi. Z zamêtu doznañ zanotowanych
g³êbokim rylcem na ta�mie wra¿liwo�ci i pamiêci wy³aniaj¹ siê pojedyn-
cze s³owa, powiedzonka, ¿arty, postaci epizodyczne, krajobraz, zapiski
z historii, wspomnienia. Niczym natrêtna melodia, raz po raz wracaj¹ca
do �wiadomo�ci, pojawia siê smutny u�miech trêdowatych, napiêcie spra-
wy wielokrotnego mordercy, zgie³k miasta na Dalekim Wschodzie, gdzie
dniem i noc¹ t³um ludzi przelewa siê ulicami5.

3

Pierwszym tomem reporta¿y zagranicznych6 Lucjana Wolanowskie-
go jest ksi¹¿ka pt. Dok¹d oczy ponios¹..., wydana dwukrotnie � w 1958
i 1959 roku przez Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Tek-
sty, drukowane wcze�niej w tygodniku ��wiat�, zawieraj¹ opisy podró¿y
po krajach europejskich: Norwegii, Szwecji, Islandii, Szwajcarii, Austrii,
Francji i Holandii. Jedna z pierwszych ksi¹¿ek reporta¿owych, dotycz¹-
ca podró¿y za ¿elazn¹ kurtynê, poza kraje demokracji ludowej, ukazu-
j¹ca siê po prze³omie Pa�dziernika 1956, wprowadza czytelnika w �wiat
pe³en nowo�ci, o którym pisanie jeszcze kilka lat wcze�niej by³oby w Pol-
sce niemo¿liwe. I choæ dzisiaj przedstawione tam opowie�ci mog¹ siê
wydaæ czym� zupe³nie naturalnym, niewzbudzaj¹cym przesadnej uwagi,
wówczas, w czasie rozkwitaj¹cego dopiero polskiego reporta¿u powojen-
nego, sta³y siê istotnym i ciekawym �wiadectwem wydarzeñ, w umie-
jêtny sposób po³¹czonych z histori¹ i do�wiadczeniem bohaterów miesz-
kaj¹cych w ró¿nych zak¹tkach Europy � ludzi o ró¿nych losach, w mniej
lub bardziej znacz¹cy sposób wp³ywaj¹cych na rozwój krajów tej czê�ci
�wiata.

5 L. Wo l a n o w s k i: Moje us³ugi..., s. 16�17.
6 Nie licz¹c niewielkiego zbiorku tekstów dotycz¹cych Czechos³owacji pt. Na po³udnie

od Babiej Góry, wydanego w 1954 roku.
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W jednym z reporta¿y o Norwegii Wolanowski zaznacza miêdzy in-
nymi:

Postaram siê [...] zajrzeæ do raczej trudno dla cudzoziemca dostêpne-
go wnêtrza norweskiego domu, postaram siê powiedzieæ, jakie s¹ zwycza-
je towarzyskie i jak przedstawiaj¹ siê ró¿ne sprawy, o których nie wspomi-
naj¹ ani szkolne podrêczniki, ani przewodniki turystyczne. Proszê mnie
jednak nie uwa¿aæ za jaki� autorytet w sprawach Skandynawii. S¹ to ra-
czej uwagi cz³owieka, który na Pó³nocy odnalaz³ ró¿nych dawnych przyja-
ció³, mieszka³ u nich i skrzêtnie notowa³ ich uwagi. Pope³ni³ te¿ mnó-
stwo gaf, na które mu po przyjacielsku zwrócono uwagê, i pragnie ustrzec
Czytelników przed ich powtórzeniem. I zaznaczam, ¿e po odej�ciu od re-
porta¿u ¿adne reklamacje uwzglêdniane nie bêd¹!7

Pisarz stawia siê tu, jak ju¿ pisano wcze�niej, w roli bystrego i rzetel-
nego obserwatora, stroni¹cego jednak od s¹dów g³oszonych ex cathedra;
jego podró¿ jest wtajemniczeniem, które postêpuje stopniowo, przeczu-
cie jest jedynie sygna³em czego�, co ods³ania siê w wyniku bezpo�rednie-
go poznania, zobaczenia, dotkniêcia, choæ nie zawsze udaje siê to od razu.
Dotyczy to zw³aszcza historii zwyczajów Norwegów, Islandczyków, Fran-
cuzów czy Holendrów, ale te¿ pokazania, w jaki sposób widoczne s¹ one
na co dzieñ. Wyprawa z islandzk¹ flot¹ ryback¹ jest jedynie pretekstem do
zakorzenionej w historycznych ciekawostkach opowie�ci o dziejach tej,
wci¹¿ ma³o znanej, wyspy na Atlantyku. Z kolei opis holenderskiej Bredy
jest nie tylko �wiadectwem powojennego rozkwitu, ale i refleksj¹ nad nie-
dawn¹ histori¹, gdy losy miasteczka le¿a³y w rêku polskich ¿o³nierzy do-
wodzonych przez gen. Stanis³awa Maczka.

Podró¿ w ka¿dy, bliski czy najdalszy, zak¹tek jest dla podró¿nika z da-
lekiej krainy pocz¹tkiem zdziwienia, nawet przy obserwacjach codzien-
nych, zgo³a b³ahych historii. Có¿ bowiem mo¿e oznaczaæ, ¿e w �najt³u-
�ciejszym mie�cie �wiata� dzieci rodz¹ siê przewa¿nie w lutym? Tyle w³a-
�nie, ¿e norweskie Sandefiord, nazwane tak z powodu stacjonowania tam
sze�ciu z dziewiêciu ówczesnych flot wielorybniczych (z t³uszczu wyta-
pianego tam jednego wieloryba mo¿na by³o uzyskaæ w tym czasie æwieræ
miliona kawa³ków myd³a) � �odradza siê� do ¿ycia corocznie w maju, gdy
po wielu miesi¹cach mê¿czy�ni powracaj¹ do domu z wyczerpuj¹cego
po³owu...8 Z kolei dlaczego znikaj¹ca na 12 dni z domu, pani Sol Willman
Hansen w swym tygodniu roboczym ma dwa wtorki, ale ani jednej nie-

7 L. Wo l a n o w s k i: Wybra³em wieloryba. W: I d e m: Dok¹d oczy ponios¹... Warszawa
1958, s. 148�149.

8 Por. L. Wo l a n o w s k i: Historia wspó³czesna jednego narodu, opowiedziana ludziom,
którym siê bardzo spieszy. W: I d e m: Dok¹d oczy ponios¹..., s. 127.
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dzieli? Otó¿, jako stewardesa rozwijaj¹cego siê wówczas masowego lot-
nictwa pasa¿erskiego na trasie Oslo�Anchorage�Tokio, przekracza za ka¿-
dym razem dwukrotnie miêdzynarodow¹ granicê czasu i przelatuje nad
biegunem pó³nocnym...

Zmys³ obserwacyjny Wolanowskiego podró¿nika dostrzegaj¹ krytycy.
Jeden z nich zauwa¿a na ³amach �Nowej Kultury�:

Podró¿e Wolanowskiego cechuje reporterskie tempo. Nigdzie nie za-
grzewa d³ugo miejsca, nie ma czasu na rozgadane wywiady, tam gdzie po-
trzeba, potrafi siê udokumentowaæ w ksi¹¿kach i prasie. [...] Ukazuje nam
wszystko, co sam spostrzeg³, na co zwróci³ uwagê, nie wdaj¹c siê w oceny
i s¹dy. A jednak po zamkniêciu ksi¹¿ki zdajemy sobie sprawê, ¿e nie tylko
zaspokoili�my nasz¹ ciekawo�æ dla egzotyki �wiata i przedsiêbiorczo�ci
cz³owieka. Musimy jeszcze stawiaæ sobie dodatkowo pytania porz¹dkuj¹-
ce ten bogaty materia³, szukaæ odpowiedzi, które pozwoli³yby nam zaufaæ
przysz³o�ci, zaufaæ jutru � bez lêku o utratê tego wszystkiego, co w piêk-
nym dorobku naszej cywilizacji spotyka na swej drodze pospieszny repor-
ter9.

W innej recenzji czytamy:

Wolanowski posiada nie tylko dar opowiadania, nie tylko potrafi zain-
teresowaæ czytelnika i przykuæ jego uwagê, ale tak¿e daje wiedzê o �wiecie,
podbudowuje swoje reporta¿e faktami, realiami. Ksi¹¿ka uczy rzeczy ma³o
na ogó³ znanych, albo zupe³nie nieznanych, daje wiele wiadomo�ci geo-
graficznych, obyczajowych, gospodarczych � zabarwionych ¿yw¹ anegdot¹
i humorem. [...] Tak siê sk³ada, ¿e [...] nie pisze w tym zbiorze reporta¿y
o narodach wielkich, a wielkie linie lotnicze nios¹ go do krajów niewiel-
kich10.

Ów �dar opowiadania�, jak siê zdaje, le¿y u podstaw tego, co wcze-
�niej pchnê³o pisarza na szlak reporterskiej wêdrówki.

4

Okresem szczytowej popularno�ci pisarskiej Wolanowskiego by³y lata
sze�ædziesi¹te ubieg³ego stulecia. W tym czasie odby³ on najwa¿niejsze

9 J. G e m b i c k i: �Dok¹d oczy ponios¹...�. �Nowa Kultura� 1959, nr 8.
10 stg.: Obejrzyj, pos³uchaj, przeczytaj. �¯o³nierz Wolno�ci� 1959, nr 17.
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podró¿e i ukaza³y siê jego najbardziej znane ksi¹¿ki. W�ród nich znalaz³y
siê: Zwierciad³o bogini. Reporter w kraju tranzystorów i gejsz (wydanie
I � w 1961 roku), Klejnot Korony. Reporter w Hongkongu w godzinie
zarazy (1963), Ksiê¿yc nad Tahiti... Reporter na wyspach Mórz Po³u-
dniowych (1963), Dalej ni¿ daleko. Reporter na Nowej Zelandii, Nowej
Gwinei, w Malazji i Kambod¿y o dolach i niedolach, rado�ciach i smut-
kach l¹dów i ludów ogl¹danych dalej ni¿ daleko (1964; w³a�ciwie � 1965),
Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owieka (wy-
danie I � w 1968 roku) i wreszcie Upa³ i gor¹czka. Reporter wêdruje
szlakiem cierpienia (1970; w³a�ciwie � 1969).

Podró¿e Wolanowskiego objê³y w tym czasie kilkana�cie krajów na
ca³ym �wiecie, zw³aszcza rejony Dalekiego Wschodu, Oceanii i wreszcie
Australii, której pozosta³ wierny, jako cz³owiek i reporter, w kolejnych
latach.

W sierpniu 1961 roku, podczas podró¿y dooko³a �wiata, trafi³ do Hong-
kongu, gdzie wybuch³a epidemia cholery i zdecydowa³ siê zrewidowaæ
swój plan wêdrówki, zatrzymaæ w mie�cie ogarniêtym zaraz¹, �wiecie
�pl¹taniny zau³ków, �lepych uliczek, zat³oczonych kioskami i sklepika-
mi� � tej do niedawna brytyjskiej kolonii koronnej, gdzie w dotychczaso-
wy porz¹dek jednostajnie mijaj¹cych dni wkrada siê piek³o i szaleñstwo.
W naturalnie dostrzegalne ryzyko decyzji pisarza wpisane jest jednak co�
jeszcze: ciekawo�æ tego, co wymyka siê schematom, przeczucie sytuacji,
której nie opisz¹ dok³adnie ¿adne podrêczniki, to wszystko, dziêki czemu
poznaje siê lepiej naturê i w³a�ciwo�ci cz³owieka � sprawdzian w mo-
mencie próby, w godzinie zagro¿enia. Co�, co na pierwszy rzut oka jest
odstraszaj¹ce, dla pisarza staje siê przyci¹gaj¹ce, potrzeba poznania Wola-
nowskiego-dziennikarza jest tu silniejsza ni¿ rozs¹dek Wolanowskiego-
-cz³owieka. Dziêki wydanej dwa lata pó�niej ksi¹¿ce11, po�wiêconej temu
wydarzeniu, pisarz staje siê znany poza Polsk¹ (choæ nie by³a ona od razu
t³umaczona na obce jêzyki) i kilka lat pó�niej otrzymuje propozycjê wspó³-
pracy z Wydzia³em Informacji �wiatowej Organizacji Zdrowia WHO
w Genewie, czego plonem jest z kolei reporta¿ pt. Upa³ i gor¹czka � opis
walki z chorobami tropikalnymi w ró¿nych rejonach �wiata. Te dwie
ró¿ne ksi¹¿ki spinaj¹ce klamr¹ dekadê najwiêkszych dokonañ pisarskich
Wolanowskiego ³¹czy jedno: pokazanie cz³owieka w najbardziej ekstre-
malnych sytuacjach, blisko�æ �mierci, podró¿ �do �róde³ cierpienia�, znaj-
duj¹cych siê tysi¹ce kilometrów od Europy, a równocze�nie tylko o kilka
godzin lotu odrzutowcem. Epidemia, nieuleczalne choroby, zwi¹zana

11 L. Wo l a n o w s k i: Klejnot Korony. Reporter w Hongkongu w godzinie zarazy. War-
szawa 1963. Ca³o�æ ksi¹¿ki dostêpna tak¿e na stronie internetowej pisarza: http://www.
lucjanwolanowski.com
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z tym nieuchronno�æ �mierci s¹ tu zaledwie pretekstem do rozwa¿añ
nad natur¹ cz³owieka, a jednocze�nie w szczególny sposób podkre�laj¹
wytrzyma³o�æ i warunki, którym podlega ka¿dy, kto w jakikolwiek sposób
zechce z takim tematem siê zmierzyæ. To tak¿e wyznacznik reporterskie-
go pragnienia poznawczego, którym kieruje siê Wolanowski.

Bywaj¹ sytuacje, okre�lone losem zbiorowo�ci, w których cz³owiek
XX wieku zachowuje siê dok³adnie tak samo, jak jego daleki przodek sprzed
trzech, a kto wie czy nie nawet dziesiêciu stuleci12

� zauwa¿a recenzent, zestawiaj¹c w 1963 roku w tygodniku ��wiat� ksi¹¿-
kê Wolanowskiego z Dziennikiem roku zarazy Daniela Defoe i dodaj¹c
od razu:

W ksi¹¿ce Wolanowskiego temat epidemii przewija siê jako niæ prze-
wodnia poprzez szeroko rozbudowane sceny z ¿ycia Hongkongu. Oczywi-
�cie nie idzie nam tylko o panoramê wizualn¹ znakomicie zreszt¹ ukazan¹
przez reportera; ciê¿ar gatunkowy nadaje bowiem tekstowi pasja dr¹¿enia
faktów a¿ do ich korzeni, ka¿dy sugestywny opis czy zgêszczenie barw
s³u¿y wydobyciu prawdziwej substancji tego miasta, które z uwagi na swe
po³o¿enie i osobliw¹ rolê skupia w sobie niby w powiêkszaj¹cej wielokrot-
nie soczewce wszystkie znaki szczególne Dalekiego Wschodu13.

5

Efektem fascynacji Wolanowskiego Australi¹ jest kilka ksi¹¿ek. Przede
wszystkim wydana w 1968 roku Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kra-
ju koala i bia³ego cz³owieka (w nastêpnych latach cztery wznowienia,
wydanie V w 1990 roku, z dat¹ 1989). Nastêpnie powsta³y jeszcze: Min-
-Min. Ma³a opowie�æ o wielkim l¹dzie (1977), L¹d, który przesta³ byæ
p³otk¹ (1983), Ani diabe³ ani g³êbina. Dzieje odkryæ Australii opowie-
dziane ludziom, którym siê bardzo spieszy (1987), czy wreszcie nieopu-
blikowana dotychczas Nieznana Australia: rzeczywisto�æ przekracza fan-
tazjê, nad któr¹ pisarz pracowa³ w ostatnich latach ¿ycia.

Sk¹d wziê³o siê zainteresowanie pisarza wielkim �kontynentem w dole
globusa�?

12 z.a.: W cieniu ¿ó³tej flagi. ��wiat� 1963, nr 8.
13 Ibidem.
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Jestem g³êboko przekonany, ¿e wspó³czesny nam �wiat jest zbyt skom-
plikowany, by znaæ siê na wszystkim. Wybra³em wiêc Australiê. W³a�ci-
wie od czasów Seweryna Korzeliñskiego nie by³o oryginalnego polskiego
reporta¿u z do³u globusa, a Korzeliñski by³ tam przesz³o 150 lat temu. To
teraz inny kraj, inni ludzie, inne obyczaje...14

Dla wielbicieli jego twórczo�ci reporta¿e australijskie potwierdzaj¹
w³a�ciwo�ci warsztatu i umiejêtno�ci reporterskich pisarza. Znany pi-
sarz i felietonista Stanis³aw Zieliñski pisze w 1968 roku na ³amach war-
szawskiej �Kultury�:

Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e Wolanowski spêdzi³ w Australii
po³owê ¿ycia. Wszêdzie by³, wszystko widzia³, opisa³ najciekawsze i cha-
rakterystyczne drobiazgi, nie pomijaj¹c ani historii, ani spraw general-
nych. Czy Australia Wolanowskiego [...] jest Australi¹ prawdziw¹? [...] [Ksi¹¿-
ka � M.K.] sprawia wra¿enie pisanej �z wewn¹trz�, a nie opartej tylko na
obserwacjach powierzchownych lub zaczerpniêtych z obcojêzycznego prze-
wodnika. Kiedy Wolanowski pisze, ¿e sprawdza³ umiejêtno�ci tropiciela
�ladów, ¿e chowa³ siê w dziupli samotnej gruszy, to wierzê bez zastrze¿eñ.
Wolanowski nie powtarza przetartych anegdot, ma ambicjê tworzenia w³a-
snych15.

W swej wêdrówce obie¿y�wiata reporter powo³uje siê czêsto na du-
chowe pokrewieñstwo z czeskim reporterem, klasykiem �wiatowego re-
porta¿u � Egonem Erwinem Kischem (1885�1948), nazywanym �szale-
j¹cym reporterem�. Podobieñstwa dotycz¹ce obu twórców dostrzegaj¹ te¿
inni, czasem nawet z ¿artobliwym dystansem:

Wolanowski nale¿y do wielbicieli, jak pisze, talentu E. E. Kischa. Trze-
ba jednak stwierdziæ, ¿e uczeñ przeszed³ mistrza. Wolanowski jest lepszy.
Dlaczego? Trzeba wierzyæ na s³owo, tak jak ksi¹¿ce. [...] Bo któ¿ pojedzie
tylko po to, ¿eby przeliczyæ 175 milionów owiec i 19 milionów sztuk by-
d³a? Wolanowski zalicza siê do reporterów �z adresami�. Wie, czego nale-
¿y szukaæ, którêdy i przez kogo16.

Podobne g³osy dominuj¹ w ocenie innej ksi¹¿ki pisarza po�wiêconej
Australii, kolejnej �podró¿y autora z czytelnikiem� na �kontynent w dole
globusa�:

Ksi¹¿ka L¹d, który przesta³ byæ plotk¹ nale¿y niew¹tpliwie do najcie-
kawszych i jednocze�nie najbarwniejszych opowie�ci podró¿niczych ostat-

14 E. S t ê p k o w s k a: Z do³u globusa. �Kurier Polski� 1985.
15 S. Z i e l i ñ s k i: Koneser bumerangów. �Kultura� 1968, nr 34.
16 Ibidem.
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nich lat. Mo¿e zreszt¹ kryterium relacji z podró¿y jest nieodpowiednie,
bowiem Lucjan Wolanowski wymyka siê wszelkim klasyfikacjom. Jest to
wiêc przede wszystkim opowie�æ o Australii, napisana z równym zaanga-
¿owaniem cz³owieka, który by³ i widzia³, co z pracowito�ci¹ zbieracza hi-
storycznych szczegó³ów, rejestratora legend i dystansem dziennikarza, dla
którego fakty spo³eczne uk³adaj¹ siê w sensowny ci¹g maj¹cy przyczynê
i epilog17.

Sam pisarz wspomina³ niejednokrotnie, ¿e jego podró¿e do Australii
nie oznaczaj¹ wszechstronnej wiedzy. Po latach w australijskim pi�mie
polonijnym �Tygodnik Polski� wyznawa³:

Nie twierdzê, ¿e znam Australiê. Ale chyba mam prawo twierdziæ, ¿e
widzia³em Australiê. To istotna ró¿nica. Ba, mo¿e nawet ogl¹da³em to,
czego przeciêtny Australijczyk nigdy nie zobaczy. Kto ruszy w rejs stat-
kiem obs³uguj¹cym latarnie morskie na Morzu Koralowym? Kto, id¹c
o zak³ad, �zagubi� siê na pustyni i zostanie �odnaleziony� przez czarnego
tropiciela �ladów? Komu siê bêdzie chcia³o lecieæ na dalek¹ wyspê Nor-
folk, aby tam rozmawiaæ z potomkami buntowników z �Bounty�? Kto
rozwozi³ pocztê �wi¹teczn¹ w Krainie Nigdy-Nigdy i lata³ z Lataj¹cym Dok-
torem? Inna sprawa, ¿e widzia³em te¿ i Australiê która odesz³a: odby³em
rejs na statku wielorybniczym z Albany; jak wiadomo, wielorybnictwo
jest ju¿ zakazane18.

�wiadectwa wydarzeñ, które ju¿ nigdy nie powróc¹, utrwalanie tego,
co na zawsze odesz³o w przesz³o�æ � to niezbywalne cechy tego pisarstwa,
które w rytuale podró¿y potrafi³o miêdzy innymi dostrzec i zachowaæ pa-
miêæ o niedawnej jeszcze historii.

6

Jak zbli¿yæ siê do odpowiedzi na pytanie, co stoi za nieustann¹ potrze-
b¹ kolejnych pokoleñ � wyruszania w podró¿? Mówi o tym Wolanowski
we wstêpie do ksi¹¿ki Walizka z przygodami:

Od czasu gdy istota ludzka stanê³a na dwóch nogach, byli zawsze tacy,
których codzienno�æ gna³a przed siebie. Chcieli wiêc Codzienno�æ zmie-

17 M. B u t r y m: Ksi¹¿ki. �Razem�, 8.05.1983.
18 L. Wo l a n o w s k i: Moje spotkania z Australi¹. �Tygodnik Polski. Pismo Polaków

w Australii i Nowej Zelandii� 1991, nr 50�52.
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niæ na Niewiadom¹. Ilu¿ z nich zginê³o, nim jeszcze zd¹¿yli bli�nim prze-
kazaæ swe spostrze¿enia?19

Czy tylko ucieczka przed codzienno�ci¹? Mo¿e co� jeszcze?

Nie mia³em ¿ycia ³atwego, ale za to � by³o ciekawe. Ogl¹da³em jeszcze
ostatnie kolonie, dotar³em na najdalszy Daleki Wschód. Widzia³em ludne
miasta i osady w g³êbi d¿ungli Borneo czy Nowej Gwinei. By³em miêdzy
ludami tkwi¹cymi w epoce kamiennej i tymi, które krocz¹ ju¿ w XXI
wiek. Przeciska³em siê przez asfaltow¹ d¿unglê wielkich metropolii i do-
tar³em na wyspy, o których zapomnia³ Czas20.

Podró¿, czyli spiêcie klamr¹ tego, co dawniej, z tym, co teraz i po nas.
Próba nazwania �nienazwanego�, odkrycie tajemnicy, tak¿e w samym so-
bie. Pisarz wie, ¿e osobiste do�wiadczenie jest swoist¹ gwarancj¹ wiary-
godno�ci opisu, bo poprzez jego w³asne prze¿ycia jeszcze bardziej uto¿sa-
mia siê z reporta¿em jego czytelnik. To tak¿e jedna z cech gatunkowych
dobrego reporta¿u:

Staram siê, aby tam, gdzie to jest mo¿liwe � u¿ywaæ pierwszej osoby.
Ja widzia³em, ja s³ysza³em, czy te¿ � opowiadano mi. Ojcem tych opowie-
�ci jest Pomys³, za� matk¹ � Ciekawo�æ. Wspólnym mianownikiem �
Przygoda. Oto opowie�ci z tysi¹ca i jednej zarwanej nocy, z dziesi¹tków
tysiêcy kilometrów wêdrówek, kilkunastu kilometrów ta�my magnetofo-
nowej i dziesi¹tków notatników. I jeszcze tego, co jest niewymierne: w³a-
sne odczucia i prze¿ycia. Mo¿e wiêc mam racjê, mo¿e jej nie mam, ale tak
widzia³em pewne sprawy i tak te¿ je zapamiêta³em21.

Dla zrozumienia g³ównej bodaj zasady, jak¹ kierowa³ siê Wolanowski
jako podró¿nik, spróbujmy odczytaæ jego s³owa, otwieraj¹ce ksi¹¿kê Poczta
do Nigdy-Nigdy:

S¹ tacy, którzy twierdz¹, ¿e �wiat jest wszêdzie taki sam. ¯e ludzie
nosz¹ takie same ubrania, siedz¹ za takimi samymi biurkami i s³uchaj¹
takich samych melodii, ogl¹daj¹ te same filmy i programy telewizyjne. Ale
to jest tylko pozorna prawda. [...] W Japonii nauczy³em siê jednej z m¹-
dro�ci tego narodu: �Lepiej raz zobaczyæ, ni¿ tysi¹c razy us³yszeæ�. Innymi
s³owy, ¿adna lektura nie zast¹pi tego, co siê ogl¹da22.

19 L. Wo l a n o w s k i: L¹dy i ludy czyli walizka z przygodami. W: I d e m: Walizka
z przygodami. Reporter tu, reporter tam. Warszawa 1977, s. 5.

20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 6.
22 L. Wo l a n o w s k i: Wyruszam do Australii, nie op³akujcie mnie! W: I d e m: Poczta

do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owieka. Warszawa 1968, s. 11.
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W czasach globalizacji, Internetu czy � niekoniecznie schodz¹c na
poziom my�lenia o podró¿y � tematycznych kana³ów podró¿niczych,
wszechobecnych w telewizyjnych sieciach kablowych na ca³ym �wiecie,
wreszcie nieograniczonych mo¿liwo�ci przemieszczania siê w dowolne
miejsce na �wiecie, rola pisanego reporta¿u podró¿niczego zdaje siê bled-
n¹æ, zw³aszcza gdy (nie licz¹c naturalnie korespondencji wojennych, tra-
dycyjnie po¿¹danych przez wydawców prasy i ksi¹¿ek) mo¿emy porów-
naæ styl, sposób i poziom pisania niektórych aktywnych dzi� reporterów-
podró¿ników. Ich ksi¹¿ki czy reporta¿e prasowe nie maj¹, niestety, poza
nielicznymi wyj¹tkami, wiele wspólnego z relacjami ukazuj¹cymi siê
w poprzednich dziesiêcioleciach. Tym bardziej cenne staj¹ siê zatem �wia-
dectwa wêdrówek odbywanych w czasach, gdy sama czynno�æ podró¿o-
wania stanowi³a odrêbn¹ jako�æ, zbli¿aj¹c siê niemal¿e do rytualnego
obrzêdu, bywaj¹cego wyj�ciem nie tylko poza horyzont geograficzny, ale
i mentalny � bêd¹cego mo¿liwo�ci¹ przekazania czytelnikowi w³asnego,
indywidualnego spojrzenia na �wiat (z czego, co widaæ z perspektywy cza-
su, umieli równie¿ skorzystaæ jedynie nieliczni). Spojrzeniem potrafi¹-
cym ów �wiat potraktowaæ z badawcz¹ pokor¹ czy literackim dystansem,
maj¹c jednocze�nie za ka¿dym razem na uwadze rzecz nadrzêdn¹ � po-
szukiwanie prawdy o sobie i innych (wiedzia³ i pisa³ o tym Rabelais, wie-
dzia³ i pisa³ Swift).

Sam Wolanowski przed ponad czterdziestu laty zauwa¿a³ przytomnie
w swoich zapiskach:

Je¿eli ¿yæ bêdê do pó�nej staro�ci, nie bêdzie dla mnie zrozumienia. Wie-
czorami bêdê samotnie s³uchaæ nagrañ staro�wieckiego rock and rolla.
Mo¿e tylko wnuki wyrozumiale odnosiæ siê bêd¹ do wspomnieñ dziadu-
nia, który niegdy� oblecia³ �wiat ze �lamazarn¹ szybko�ci¹ tysi¹ca kilome-
trów na godzinê, czyli � wstyd nawet powiedzieæ � wolniej ni¿ d�wiêk23.

W 2009 roku nadal nie podró¿ujemy z szybko�ci¹ ponadd�wiêkow¹
na d³ugie dystanse, choæ mo¿e siê czasem zdawaæ, ¿e po�piech i ³apczy-
wo�æ w zdobywaniu czy posiadaniu informacji (a wiêc tak¿e podró¿owa-
nia) zbli¿a siê w swym tempie do sensu futurologicznej przepowiedni
sprzed lat. Wyje¿d¿amy daleko, ale i potrafimy powróciæ do miejsca, które
jest nam najbli¿sze. Mo¿e wiêc, paradoksalnie, obawy pisarza, dla które-
go wyprawy nieod³¹cznie wi¹za³y siê z zadum¹ i pragnieniem poznania,
by³y przedwczesne?

23 L. Wo l a n o w s k i: Zamiast przedmowy czyli zagubiona sobota. W: I d e m: Ksiê¿yc
nad Tahiti... Reporter na wyspach Mórz Po³udniowych. Warszawa 1963, s. 15.
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Mariusz Kubik

A journey or desire
On reportages by Lucjan Wolanowski

S u m m a r y

The article discusses the journalist-literary output of Lucjan Wolanowski from the
perspective of his research sensitivity. Reporter �s curiosity and passion of traveling of the
author of over 20 books � reports from his journeys contributed to hundreds of reportages
from Europe, Asia and Australia, published for several dozen years in such weekly maga-
zines as ��wiat� from Warsaw, �Przekrój� from Kraków and other periodicals in Poland
and abroad. A style of writing typical of Wolanowski consists in, among other things, the
presentation of the history of distant countries by means of an everyday life of their inha-
bitants connected with numerous digressions and humour, but also a reliable source pre-
paration concerning the regions of the world described by him.

Mariusz Kubik

Eine Reise das heißt ein Wunsch
Von Lucjan Wolanowskis Reportagen

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im vorliegenden Artikel wird die journalistisch-literarische Tätigkeit von Lucjan
Wolanowski unter dem Gesichtspunkt dessen Forscherempfindlichkeit betrachtet. Der
Erfolg der Reporterneugierde und Reiseleidenschaft des Autors von über zwanzig Büchern
� Reiseberichten sind ein paar hunderte Reportagen aus Europa, Asien und Australien,
welche einige Jahrzehnte hindurch im Warschauer Wochenblatt ��wiat�, im Krakauer
Wochenblatt �Przekrój� und in anderen polnischen und ausländischen Zeitschriften
veröffentlicht wurden. Es war für Wolanowski kennzeichnend, dass er die Geschichte der
von ihm besuchten fernen Länder unter dem Gesichtspunkt des Alltags von deren Ein-
wohnern darzustellen suchte. Seine Berichte sind digressions- und humorvoll und zeugen
davon, dass sich der Autor in dem, die beschriebenen Weltgebiete betreffenden Quellen-
material gut auskannte.

4 Wokó³ reporta¿u...



Starsi i mniej starsi dziennikarze opowiadaj¹ m³odszym kolegom, jak to
przed wojn¹ Henryk Butkiewicz, który kierowa³ jednym z najpopularniejszych
dzienników warszawskich, mia³ zwyczaj zachêcaæ pracowników redakcji � i to
ponoæ nie tylko dziennikarzy � do wymy�lania atrakcyjnych tytu³ów spaceruj¹c
po redakcji i podrzucaj¹c w górê monetê 10-z³otow¹. Przypada³a temu, kto by³
autorem najlepszego tytu³u dnia. Fakt ten przypominam w zwi¹zku z ukazaniem
siê nowego zbioru reporta¿y Lucjana Wolanowskiego pt. Westchnienie za Lapu-
-Lapu. Reporter na najdalszym Dalekim Wschodzie, poniewa¿ tytu³y poszcze-
gólnych partii i rozdzia³ów pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e Wolanowski doszed³by szybko do
maj¹tku pracuj¹c w redakcji na Marsza³kowskiej1.

Tymi s³owami � drukowanymi na ³amach �Nowych Ksi¹¿ek� � Hen-
ryk Kurta zwróci³ uwagê na specyficzn¹ tytulaturê reporta¿y ksi¹¿kowych
Lucjana Wolanowskiego. Specyficzn¹, bo niezwykle oryginaln¹ i intrygu-
j¹c¹.

W niniejszym artykule stawiam sobie za cel analizê tytu³ów reporta¿y
ksi¹¿kowych podró¿nika2. Analizujê je pod wzglêdem formalnym i se-
mantycznym oraz okre�lam funkcjê, jak¹ tytu³y te pe³ni¹ wobec dzie³a,
konkretnie � jego zawarto�ci tre�ciowej. Artyku³ jest jednocze�nie prób¹
udowodnienia, ¿e umiejêtnie skonstruowany tytu³ jest gwarancj¹ zainte-
resowania czytelniczego.

Sposób na Czytelnika
O tytu³ach reporta¿y
Lucjana Wolanowskiego

ANNA  WO�NIAKOWSKA

1 H. K u r t a: Boczne �cie¿ki wielkiej niewiadomej. �Nowe Ksi¹¿ki� 1973, nr 22, s. 8.
2 W artykule analizujê tytu³y wszystkich reporta¿y ksi¹¿kowych Lucjana Wolanow-

skiego, pocz¹wszy od wydanej w 1952 roku O�miornicy. Historii jednego koncernu, a skoñ-
czywszy na niewydrukowanej dotychczas Nieznanej Australii: rzeczywisto�æ przekracza
fantazjê (razem dwadzie�cia cztery tytu³y). Z analizy wykluczy³am ksi¹¿kê Czy Stanis³aw
Talarek musia³ umrzeæ?, której Wolanowski jest wspó³autorem, poniewa¿ pod wzglêdem
formalnym i stylistycznym jej tytu³ zupe³nie ró¿ni siê od tytu³ów pozosta³ych dzie³ repor-
tera. Odmienno�æ ta rodzi w¹tpliwo�æ, czy w³a�nie Wolanowski by³ pomys³odawc¹ tego
tytu³u.
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Aktualny stan badañ nad statusem tytu³ów nie jest imponuj¹cy3. Wiêk-
szo�æ opracowañ z zakresu teorii tekstu pomija milczeniem zagadnienie
statusu ontologicznego tytu³u wobec utworu. Autorzy innych opracowañ
odmawiaj¹ tytu³owi przynale¿no�ci do dzie³a4 b¹d� � a taki pogl¹d podzie-
la wiêkszo�æ badaczy literatury5 � uznaj¹ go za integraln¹ czê�æ utworu6.
Przyjmuje siê, ¿e sprawa nadania tytu³u to czêsto rzecz przypadku i indy-
widualnego wyboru, co powoduje, ¿e tytu³y wymykaj¹ siê wszelkim typo-
logiom i klasyfikacjom.

Pozostaj¹c poza sporami o literacko�æ reporta¿u, nale¿y traktowaæ i ba-
daæ reporta¿ jako konkretny typ tekstu i konsekwentnie za ustaleniami
teorii teksu, uznaæ jego tytu³ za inicjalny element ramy delimitacyjnej. Ty-
tu³ pe³ni funkcjê inicjalnego wyra¿enia metatekstowego, który w ró¿ny
sposób komentuje nazywan¹ ca³o�æ7 (tzn. tekst). Zdaniem Renardy Ocie-
czek, tytu³, jako jeden z elementów odautorskich wprowadzeñ do dzie³a
zawiera �sygna³y, czasem niezwykle istotne, odczytañ, traktowania tre�ci
ksi¹¿ki�8. Tytu³ jest nierozerwalnym elementem triady: autor � tytu³ �
dzie³o, który na równych prawach z jej pozosta³ymi sk³adnikami decyduje,
czy podejmiemy siê lektury tekstu. W³a�nie tytu³, szczególnie w przypadku
dzie³ nieznanych autorów, ma zachêciæ czytelnika i przykuæ jego uwagê za-
równo swoj¹ form¹, jak i tre�ci¹. Pe³ni tym samym funkcjê atraktywn¹9.

Tytu³y reporta¿y Lucjana Wolanowskiego jako metatekstowy element
komunikatu odgrywaj¹ szczególn¹ rolê zarówno w konstruowaniu tek-
stu, jak i w jego odbiorze. Na potrzeby ich strukturalno-kompozycyjnej
analizy oraz w celu komparatystycznego ich ogl¹du warto zestawiæ je
w chronologicznym porz¹dku:

3 Na temat nielicznych opracowañ po�wiêconych stronie formalnej tytu³ów, ich tre�ci
i relacji wzglêdem dzie³a wypowiada³o siê wielu badaczy, m.in.: D. D a n e k: Dzie³o lite-
rackie jako ksi¹¿ka. Warszawa 1980; M. P i e c h o t a: O tytu³ach dzie³ literackich w pierw-
szej po³owie XIX wieku. Katowice 1990; H. M a r k i e w i c z: Tytu³y dzie³ literackich. W:
Prace wybrane. Red. S. B a l b u s. T. 4: Wymiary dzie³a literackiego. Kraków 1996. Tê lukê
w badaniach naukowych poniek¹d wype³niaj¹ najnowsze � choæ nadal nieliczne � prace
naukowe, m.in.: S³ownik terminologii medialnej. Red. W. P i s a r e k. Kraków 2002; Tekst
w mediach. Red. K. M i c h a l e w s k i. £ód� 2002; W. P i s a r e k: Nowa retoryka dzienni-
karstwa. Kraków 2002; M. � l a w s k a: Tytu³ � najmniejszy tekst prasowy. �Rocznik Praso-
znawczy� 2008, z. 2.

4 S. S k w a r c z y ñ s k a: Wstêp do nauki o literaturze. T. 1. Warszawa 1954, s. 452.
5 Por. A. S t o f f: Funkcje tytu³u w dziele literackim. W: �Acta Universitatis Nicolai

Copernici�. Filologia Polska XI. Nauki Humanistyczno-Spo³eczne. Z. 66. Toruñ 1975;
D. D a n e k: Dzie³o literackie jako ksi¹¿ka...; H. M a r k i e w i c z: Tytu³y dzie³ literackich...

6 D. D a n e k: Dzie³o literackie jako ksi¹¿ka...
7 T. D o b r z y ñ s k a: Tekst. Próba syntezy. Warszawa 1993, s. 19.
8 O literackiej ramie wydawniczej w ksi¹¿kach dawnych. Red. R. O c i e c z e k. Katowi-

ce 1990, s. 7�8.
9 H. M a r k i e w i c z: Tytu³y dzie³ literackich..., s. 278�279.
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1. O�miornica. Historia jednego koncernu;
2. Przewa¿nie o ludziach;
3. Na po³udnie od Babiej Góry;
4. �ladami brudnej sprawy;
5. Cichy front;
6. Dok¹d oczy ponios¹...;
7. ¯ywe srebro;
8. Zwierciad³o bogini. Reporter w kraju tranzystorów i gejsz;
9. Klejnot Korony. Reporter w Hongkongu w godzinie zarazy;

10. Ksiê¿yc nad Tahiti... Reporter na wyspach Mórz Po³udniowych;
11. Basia nad biegunem;
12. Dalej ni¿ daleko. Reporter na Nowej Zelandii, Nowej Gwinei,

w Malazji i Kambod¿y o dolach i niedolach, rado�ciach i smut-
kach l¹dów i ludów ogl¹danych dalej ni¿ daleko;

13. Ocean nie bardzo Spokojny;
14. Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owie-

ka;
15. Z zapartym tchem;
16. Upa³ i gor¹czka. Reporter wêdruje szlakiem cierpienia;
17. Westchnienie za Lapu-Lapu. Reporter na najdalszym Dalekim

Wschodzie;
18. Min-Min. Ma³a opowie�æ o wielkim l¹dzie;
19. Walizka z przygodami. Reporter tu, reporter tam;
20. L¹dy i ludy;
21. Buntownicy Mórz Po³udniowych. Reporter na tropie buntu na

okrêcie Jego Królewskiej Mo�ci �Bounty�;
22. L¹d, który przesta³ byæ plotk¹;
23. Ani diabe³, ani g³êbina. Dzieje odkryæ Australii opowiedziane lu-

dziom, którym siê bardzo spieszy;
24. Nieznana Australia: rzeczywisto�æ przekracza fantazjê.
Chocia¿ przedmiotem analizy w niniejszym artykule s¹ tytu³y g³ów-

ne ca³ego cyklu reporta¿y, to dla jasno�ci i kompletno�ci analizy nale¿y
wspomnieæ, ¿e Wolanowski w wiêkszo�ci swoich tekstów konsekwent-
nie realizowa³ kilkupoziomow¹ strukturê tytu³ów i podtytu³ów. Stano-
wi¹ j¹: tytu³ g³ówny ca³ego cyklu (przedmiot naszego badania), tytu³y po-
szczególnych rozdzia³ów, tytu³y podrozdzia³ów oraz �ródtytu³y w obrêbie
podrozdzia³ów10. Dlatego s³uszne i uzasadnione jest stwierdzenie, ¿e ty-

10 Na przyk³ad tytu³ cyklu: Walizka z przygodami. Reporter tu, reporter tam, tytu³ pierw-
szego rozdzia³u: Zupe³nie jakby�cie sami przy tym byli, tytu³ pierwszego podrozdzia³u:
Bezsenno�æ komputerów. �ródtytu³y w obrêbie pierwszego podtytu³u: Flaga imperium kom-
puterów; O czym wróble æwierkaj¹ na dachu; Prawo i po�piech; �Uczuleni na komputery�;
Inne s³owa, ta sama melodia; Co widaæ z nieba?; Gdy ziemia dr¿y; Duch w stalowej klatce;
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tu³y mia³y w twórczo�ci Wolanowskiego szczególne znaczenie. Zde-
terminowa³y one konstrukcjê tekstu, a zarazem zorganizowa³y jego struk-
turê11.

Aby uporz¹dkowaæ rozwa¿ania na temat tytu³ów reporta¿y Lucjana
Wolanowskiego, warto rozpocz¹æ analizê od ich poziomu formalnego,
pó�niej semantycznego, dochodz¹c do zagadnienia funkcji, jak¹ nag³ów-
kom przypisuj¹ literaturoznawcy. Ta ostatnia wydaje siê pochodn¹ kom-
pozycji i tre�ci tytu³u.

Pod wzglêdem formalnym tytulatura tekstów Wolanowskiego ma dwo-
jaki charakter. Ju¿ powierzchowny przegl¹d nag³ówków pozwala zauwa-
¿yæ, ¿e reporter konstruowa³ tytu³y dwudzielne (takie wersje dominuj¹,
bo jest ich a¿ trzyna�cie), czyli oparte na schemacie: tytu³ i podtytu³ oraz
zdecydowanie krótsze � tzw. jednocz³onowe (pozosta³ych jedena�cie). Ty-
tu³y jednocz³onowe � pod wzglêdem syntaktycznym � stanowi¹ w dzie-
wiêciu przypadkach równowa¿niki zdañ12, a w dwóch pozosta³ych � zda-
nia.

Analogiczna jest struktura sk³adniowa tytu³ów dwudzielnych. Poza
trzema przypadkami: Upa³ i gor¹czka. Reporter wêdruje szlakiem cier-
pienia; Ani diabe³, ani g³êbina. Dzieje odkryæ Australii opowiedziane lu-
dziom, którym siê bardzo spieszy oraz Nieznana Australia: rzeczywisto�æ
przekracza fantazjê � wystêpuj¹ wy³¹cznie równowa¿niki zdañ.

Podobieñstwo � a nawet pewnego rodzaju schematyzm � na poziomie
syntaktycznym przejawia siê tak¿e w konsekwentnym i czêstym stoso-
waniu konstrukcji eliptycznych. Wolanowski pomija³ w swoich tytu³ach
sk³adniki, które czytelnik mo¿e rekonstruowaæ na podstawie kontekstu.
Kontekst ten stanowi tre�æ tytu³u, np. Zwierciad³o bogini. Reporter
w kraju tranzystorów i gejsz b¹d� tre�æ reporta¿u, np. Przewa¿nie o lu-
dziach. W pierwszym przypadku czytelnik intuicyjnie znajduje brakuj¹cy
sk³adnik wypowiedzi � czasownik: �przebywa�, �wêdruje� czy nawet �jest�.
W drugim natomiast dopiero lektura tekstu wyja�nia mu tytu³, pokazu-
j¹c, ¿e tematem reporterskiej relacji s¹ ludzie. Konstrukcjê eliptyczn¹ mo¿e
zatem uzupe³niæ czasownikami �piszê�, �mówiê�.

Tradycyjnie nowocze�ni; �Innowacja przez imitacjê�; Poci¹g, na który siê nie czeka; Czego
pasa¿er nie ogl¹da? Podajê za: L. Wo l a n o w s k i: Walizka z przygodami. Reporter tu, repor-
ter tam. Warszawa 1977.

11 Kilkupoziomowe tytu³owanie rozdzia³ów nie pozosta³o tak¿e bez wp³ywu na ukszta³-
towanie spisów tre�ci w poszczególnych publikacjach. Stanowi¹ je albo zestawienia orygi-
nalnych tytu³ów kolejnych rozdzia³ów (czasem ze streszczeniem ich zawarto�ci), np. Pocz-
ta do Nigdy-Nigdy..., albo deskrypcyjne przedstawienie zawarto�ci tre�ciowej ksi¹¿ki, np.
L¹dy i ludy.

12 Analizuj¹c syntaktyczn¹ stronê tytu³ów Wolanowskiego, wykorzystujê klasyczny
w gramatyce podzia³ wypowiedzeñ na zdania i równowa¿niki zdañ. Nie rozró¿niam tym
samym kategorii zawiadomienia.
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Poza elips¹ Wolanowski przywi¹zany by³ do innych zabiegów kompo-
zycyjnych. Konstruowa³ swoje podtytu³y, wykorzystuj¹c zasadê kontra-
stu. Dobiera³ leksemy spolaryzowane semantycznie b¹d� komponowa³
po³¹czenia wyrazów, bazuj¹c na przeciwieñstwie asocjacyjnym i logicz-
nym.

Przyk³adami podtytu³ów opartych na zasadzie kontrastu s¹:
Reporter w kraju tranzystorów i gejsz;
Reporter [...] o dolach i niedolach, rado�ciach i smutkach, l¹dów

i ludów;
Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owieka;
Ma³a opowie�æ o wielkim l¹dzie;
Reporter tu, reporter tam.
Rzeczywisto�æ przekracza fantazjê.
Tak jak u¿ycie elipsy w nag³ówkach nie powinno dziwiæ, bo przecie¿

oczywiste jest, ¿e nag³ówek z definicji powinien byæ tre�ciwy i krótki13,
tak opozycje znaczeniowe nie maj¹ uzasadnienia w samej definicji tytu-
³u. Maj¹ one jednak pe³ne wyt³umaczenie w tre�ciowej zawarto�ci ksi¹-
¿ek. Zestawiaj¹c przeciwstawne leksemy, Wolanowski w sposób mo¿li-
wie najbardziej skondensowany wyra¿a³ za pomoc¹ nag³ówka paradoksal-
no�æ �wiata, który zwiedza³ i opisywa³. Zabieg ten umo¿liwi³ autorowi
zawarcie w podtytule sprzeczno�ci, ró¿norodno�ci i bogactwa �wiata, ale
tak¿e tematyki swoich reporta¿y. Kraj tranzystorów i gejsz to synonim
Japonii. Japoniê nowoczesn¹, przoduj¹c¹ w postêpie cywilizacyjnym
symbolizuje tranzystor, ale i Japoniê ¿yj¹c¹ wed³ug starej tradycji, egzem-
plifikuje gejsza. Kraj koala i bia³ego cz³owieka to Australia, kontynent
atrakcyjny dla Europejczyków, miêdzy innymi ze wzglêdu na egzotyczne
i niespotykane nigdzie indziej zwierzêta � mimo ¿e przez Europejczyków,
czyli bia³ych ludzi � odkryty i zdobyty. Dole i niedole, rado�ci i smutki,
l¹dy i ludy oraz zaimki przys³owne lokalizuj¹ce w przestrzeni (tu, tam)
wyznaczaj¹ zakres tematyczny i terytorialny reporta¿ów. Leksemy te po-
kazuj¹ punkty skrajne, biegunowe � np. dole i niedole, rado�ci i smutki �
a czytelnik intuicyjnie wyczuwa, ¿e s¹ one tylko celowo wyznaczonymi
granicami, pomiêdzy którymi kryje siê ca³e bogactwo innych spraw opi-
sywanych przez reportera. Wykorzystanie antonimicznych przymiotni-
ków � Ma³a opowie�æ o wielkim l¹dzie � pokazuje, ¿e temat, czyli to,
czego do�wiadczy³ reporter, trudno zamkn¹æ w granicach gatunkowych
reporta¿u.

Obok elipsy i kontrastu Wolanowski u¿ywa³ tak¿e wyliczenia jako fi-
gury organizuj¹cej podtytu³y. Posi³kowa³ siê nim przy okazji zestawienia

13 Encyklopedia wiedzy o prasie. Red. W. P i s a r e k. Wroc³aw 1976, s. 242�244.
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elementów opozycyjnych znaczeniowo, ale wykorzysta³ je tak¿e do ukaza-
nia wielo�ci miejsc, z których sporz¹dza³ relacjê, np. Reporter na Nowej
Zelandii, Nowej Gwinei, w Malazji i Kambod¿y... Ci¹gi wyliczeñ upo-
dabniaj¹ niektóre tytu³y reporta¿y Lucjana Wolanowskiego do barokowych
form tytularnych. Stylizacja na staropolski kszta³t tytu³u przejawia siê
przede wszystkim w d³ugiej formule, a uzasadniona jest wspólnym dla
Wolanowskiego i staropolskich pisarzy tematem � podró¿¹. Bogaty doro-
bek podró¿opisarski pisarzy doby staropolskiej �wiadczy o tym, ¿e prak-
tykowano nadawanie obszernych, szczegó³owych oraz �kwiecistych� (cza-
sem drobiazgowych) tytu³ów zawieraj¹cych informacje miêdzy innymi
o autorze, temacie dzie³a, reprezentowanym gatunku, czasie powstawa-
nia itp.14 Jednak � jak uwa¿a Henryk Markiewicz � tytu³ rozbudowany nie
s³u¿y³ funkcji informacyjnej (poznawczej), ale stawia³ sobie za cel zain-
trygowanie czytelnika pomys³owo�ci¹15.

Rozbudowana tytulatura to tak¿e sygna³ nawi¹zania formalnego do
tradycji gawêdy szlacheckiej. Obecne w tekstach Wolanowskiego anegdo-
ty, dygresje, powtórzenia i wielow¹tkowo�æ to �wiadomy zabieg stylizacji
gawêdziarskiej, któr¹ reporter realizowa³ równie¿ w metatekstowych ele-
mentach tekstu, eksploatuj¹c w tym celu tak¿e tytu³y.

Lucjan Wolanowski dla zdobycia przychylno�ci odbiorcy czerpa³ z tra-
dycji, gra³ ze staropolsk¹ konwencj¹ tytu³owania, panuj¹c¹ w Polsce do
czasów saskich16. Kiedy dominuj¹c¹ tendencj¹ rozwoju polszczyzny by³a
(i nadal jest) tendencja do ekonomiczno�ci �rodków jêzykowych, Wola-
nowski tworzy³ tytu³y rozbudowane, trudne do zapamiêtania, ale dziêki
temu oryginalne i wyró¿niaj¹ce siê spo�ród dominuj¹cych tytu³ów krót-
kich, jednowyrazowych, asemantycznych.

Obok wszystkich omówionych wy¿ej zasad kompozycyjnych, które
�wiadcz¹ o przywi¹zaniu Wolanowskiego do okre�lonych schematów sk³a-
dniowo-semantycznych, dominuj¹ca jest zasada petryfikacji wspomnia-
nych wy¿ej tytu³ów dwucz³onowych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pierwsza czê�æ
tytu³u ma zawsze charakter zagadkowy, metaforyczny, tajemniczy, a przez
to niewiele mówi¹cy o tematyce ksi¹¿ki. Dlatego Wolanowski konsekwent-
nie posi³kowa³ siê podtytu³em, który rozwija, t³umaczy, wyja�nia i uzu-
pe³nia metaforyczne sformu³owania u¿yte w tytule g³ównym.  Wszystkie
trzyna�cie tytu³ów o dwudzielnej strukturze (tzn. zawieraj¹ce tytu³ i pod-
tytu³) autor skomponowa³ wed³ug dwojakiego schematu. Po metaforycz-

14 Wiêcej na ten temat w: R. K r z y w y: Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego.
Studium z historii form literackich. Warszawa 2001; D. R o t t: Daniel Vetter i jego �Opisanie
wyspy Islandyji. Studium z dziejów staropolskiego podró¿opisarstwa. Katowice 1993; O lite-
rackiej ramie wydawniczej...

15 H. M a r k i e w i c z: Tytu³y dzie³ literackich..., s. 278.
16 Ibidem.
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nie sformu³owanym tytule g³ównym (nadrzêdnym) umie�ci³ podtytu³,
rozpoczynaj¹c go albo od nazwy gatunkowej swojej relacji (w trzech przy-
padkach: O�miornica. Historia jednego koncernu; Min-Min. Ma³a opo-
wie�æ o wielkim l¹dzie � tu poprzedzon¹ okre�leniem �ma³a�; Ani dia-
be³, ani g³êbina. Dzieje odkryæ Australii opowiedziane ludziom, którym
siê bardzo spieszy), b¹d� od formu³y Reporter... (zdecydowanie czê�ciej �
w dziewiêciu podtytu³ach). Poza tym schematem jest tylko dwucz³onowy
tytu³ niewydanej za ¿ycia reportera ksi¹¿ki Nieznana Australia: rzeczy-
wisto�æ przekracza fantazjê.

Odchodz¹c od tradycyjnej konwencji gatunkowej identyfikacji tekstu,
Lucjan Wolanowski zast¹pi³ nazwê gatunkow¹ �reporta¿� nazw¹ wykony-
wanej przez siebie profesji dziennikarskiej � �reporter�. Taki sposób
ukszta³towania podtytu³u pozwoli³ na odej�cie od stereotypowej formu³y
�reporta¿ o...� i zast¹pienie jej rozwiniêt¹ i pojemniejsz¹ formu³¹ �repor-
ter na/w... (o)...�, która przede wszystkim kieruje uwagê czytelnika na au-
tora-reportera (a nastêpnie na gatunek) i przenosi j¹ na miejsce oraz pod-
miot relacji (zamiast na przedmiot relacji). Co wiêcej, formu³a �reporter
na/w ... (o)...� sprzyja budowaniu dystansu pomiêdzy autorem, który iden-
tyfikuje siebie nie poprzez imiê i nazwisko, ale profesjê (zawód), a czytel-
nikiem.

Podtytu³y reporta¿y Wolanowskiego informuj¹ o temacie reporterskiej
relacji w sposób po�redni, bo poprzez wskazanie jej okoliczno�ci. Oko-
liczno�ci, przez które rozumie siê przede wszystkim miejsce i czas (wy-
znaczniki lokalizacji, np. w Hongkongu i temporalno�ci np. w godzinie
zarazy) sporz¹dzania relacji.

To nowatorskie i indywidualne rozwi¹zanie kompozycyjne umo¿liwi-
³o Wolanowskiemu realizacjê kolejnych zabiegów jêzykowo-stylistycznych
oraz retorycznych. Najczê�ciej eksploatowana przez reportera by³a figura
peryfrazy. W swoich tytu³ach Wolanowski rzadko mówi³ i nazywa³ wprost.
Posi³kowa³ siê figur¹ omówienia, któr¹ komponowa³, opieraj¹c siê na
wspominanych wy¿ej zabiegach konstrukcyjnych (elipsa, kontrast, wyli-
czenie). U¿ywa³ nazw geograficznych naprzemiennie z obrazowymi okre-
�leniami, np. Australia b¹d� kraj koala i bia³ego cz³owieka, Daleki Wschód
(tu te¿ Japonia) b¹d� kraj tranzystorów i gejsz, Azja Po³udniowo-Wschod-
nia lub szlak cierpienia.

U¿ycie peryfrazy zdecydowanie zdeterminowa³o charakter tytu³ów
Wolanowskiego i z ca³¹ pewno�ci¹ zadecydowa³o o ich ró¿norodno�ci
sk³adniowo-semantycznej. Peryfrastyczne sformu³owania skonstruowa-
ne zosta³y czêsto na bazie zwi¹zków frazeologicznych. I tak Wolanowski
u¿ywa³ frazeologizmów: w niezmienionej (s³ownikowej) formie, czyni³
je tytu³ami, np. Dok¹d oczy ponios¹...; ¯ywe srebro; Z zapartym tchem,
modyfikowa³ ich charakter strukturalno-znaczeniowy oraz kontamino-
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wa³ ró¿ne zwi¹zki frazeologiczne, uzyskuj¹c w ten sposób zupe³nie now¹
jako�æ, np. tytu³ Westchnienie za Lapu-Lapu powsta³ na bazie zwi¹zku
wzdychaæ za kim17, czyli �westchnieniami objawiaæ têsknotê za kim�.
Natomiast tytu³ �ladami brudnej sprawy to efekt skrzy¿owania dwóch
frazeologizmów brudna sprawa18, czyli �nieuczciwe postêpowanie� oraz
�i�æ, pój�æ �ladami kogo, czego�19, czyli �wzorowaæ siê na kim�. Na ich
bazie Wolanowski uzyska³ tytu³ o nowej jako�ci znaczeniowej � �ladami
brudnej sprawy znaczy d¹¿yæ do wyja�nienia nieuczciwych interesów.

Stanis³aw B¹ba uwa¿a, ¿e tytu³y bêd¹ce �przeróbkami utartych zwro-
tów i wyra¿eñ� cechuje wiêkszy ³adunek ekspresywny lub komiczny20.
W nag³ówkach Wolanowskiego nie sposób nie zauwa¿yæ obydwu tych
cech. Lucjan Wolanowski operowa³ frazeologizmami bêd¹cymi pod wzglê-
dem formalnym wyra¿eniami (epizodycznie pojawia siê zwrot � Dok¹d
oczy ponios¹), nie u¿ywa³ natomiast fraz21. Uwzglêdniaj¹c kryterium se-
mantyczne, nale¿y wspomnieæ, ¿e reporter wykorzystywa³ wszystkie typy
zwi¹zków (sta³e, lu�ne, ³¹czliwe).

W peryfrastycznych konstrukcjach tytularnych Wolanowski odwo³a³
siê tak¿e do innych zabiegów jêzykowych, które uczyni³y jego tytu³y ory-
ginalnymi i zaskakuj¹cymi. W nag³ówku L¹dy i ludy wykorzysta³ zjawi-
sko eufonii, w tytule Ocean nie bardzo Spokojny oraz podtytule Reporter
na najdalszym Dalekim Wschodzie odwo³a³ siê do aluzji onomastycz-
nych, natomiast Upa³ i gor¹czka to zestawienie wyrazów pokrewnych
semantycznie, bazuj¹ce na homonimii leksemu gor¹czka22. Na bazie gry
jêzykowej skonstruowany zosta³ tak¿e tytu³ L¹d, który przesta³ byæ plot-
k¹, gdzie zestawienie rzeczownika konkretnego l¹d z abstrakcyjnym plot-
ka tworzy intryguj¹c¹ ca³o�æ semantyczn¹. Neologizmy, wyrazy zagadki
czy nawet kalambury jêzykowe o analogicznej � dwucz³onowej budowie:
Nigdy-Nigdy, Lapu-Lapu, Min-Min oraz imiona w³asne (Basia nad biegu-
nem) to sposób reportera na zaciekawienie odbiorcy.

Ró¿norodno�æ rozwi¹zañ semantyczno-formalnych, które stosowa³
Wolanowski, �wiadczy o niezwyk³ej pomys³owo�ci i kreatywno�ci jêzy-

17 S. S k o r u p k a: S³ownik frazeologiczny jêzyka polskiego. T. 2. Warszawa 1985,
s. 527.

18 Ibidem, s. 181.
19 Ibidem, s. 300.
20 S. B ¹ b a: Frazeologia potoczna w tytu³ach utworów literackich. �Poradnik Jêzyko-

wy� 1970, z. 5.
21 Klasyfikacji frazeologizmów dokonujê � wed³ug kryterium ich budowy gramatycz-

nej � na zwroty (bêd¹ce po³¹czeniem co najmniej dwóch wyrazów, w którym cz³onem
nadrzêdnym jest czasownik), wyra¿enia (bêd¹ce po³¹czeniem wyrazów, w których nad-
rzêdnym cz³onem jest rzeczownik lub inna czê�æ mowy podlegaj¹ca deklinacji) oraz frazy
(maj¹ce strukturê wypowiedzenia lub zdania zawieraj¹cego podmiot i orzeczenie).

22 S³ownik jêzyka polskiego. Red. M. S z y m c z a k. T. 1. Warszawa 1978, s. 679�680.
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kowej reportera. Dziêki tym zabiegom tytu³y reporta¿y Wolanowskiego
mog¹ pe³niæ funkcje, które przypisuje tytu³om Urszula ¯ydek-Bednar-
czuk: zapowiadaj¹ tekst, ale i s¹ �magnesem przyci¹gaj¹cym potencjal-
nych czytelników�23.

Nag³ówki Wolanowskiego s¹ zaskakuj¹ce nie tylko pod wzglêdem for-
my, ale tak¿e tre�ci. Tytu³y g³ówne, które niewiele mówi¹ o zawarto�ci
ksi¹¿ki, intryguj¹ przede wszystkim tajemniczo�ci¹ i zagadkowo�ci¹ se-
mantyczn¹. Pe³ni¹ zatem funkcjê jednostkuj¹c¹ dzie³o � wed³ug termi-
nologii Stefanii Skwarczyñskiej � lub identyfikuj¹c¹ � posi³kuj¹c siê ter-
minem Henryka Markiewicza24, ale i atraktywn¹ � s¹ bowiem swoistym
�sposobem na Czytelnika�25. Podtytu³y, które dziêki wiêkszej no�no�ci
informacyjnej wyja�niaj¹ metaforyczne sformu³owanie zawarte w tytule
g³ównym, realizuj¹ wiêkszo�æ funkcji wskazywanych przez badaczy lite-
ratury, w tym funkcjê informuj¹c¹.

Nag³ówki Wolanowskiego realizuj¹ � jak siê wydaje � funkcje, które
Henryk Markiewicz wyznacza tytu³om26. W najwiêkszym stopniu reali-
zuj¹ funkcjê deskrypcyjn¹. Deskrypcja formalna tytu³ów Wolanowskiego
realizuje siê poprzez klasyfikacjê gatunkow¹ tekstu. Autor Poczty do Ni-
gdy-Nigdy charakteryzowa³ genologicznie tekst w dwojaki sposób: bezpo-
�redni, gdy nazywa³ gatunek (historia, opowie�æ, dzieje) lub po�redni �
poprzez wskazanie narratora (konstrukcje typu �reporter na/w... (o)...�).
Deskrypcja tematyczna dokonuje siê poprzez wskazanie tematu relacji,
tj. fabu³y, miejsca, czasu, problematyki, postaci itp.

Przyporz¹dkowuj¹c tytu³y reporta¿y Wolanowskiego do klasyfikacji,
któr¹ Henryk Markiewicz sporz¹dzi³ na podstawie gramatycznej morfo-
logii nag³ówków, okazuje siê, ¿e nie przystaj¹ one do uogólniaj¹cych ty-
pologii. Markiewicz, na bazie empirycznych badañ, stwierdza, ¿e najpo-
spolitsz¹ form¹ tytu³u s¹ tytu³y nominalne, czyli takie, których o�rod-
kiem jest rzeczownik. Wolanowski by³ �pospolity� tylko w nielicznych
przypadkach (Cichy front, ̄ ywe srebro, L¹dy i ludy). W tym samym miej-
scu Markiewicz podaje, ¿e rzadziej praktykowan¹ przez autorów struktu-
r¹ sk³adniow¹ s¹ tytu³y, w których wystêpuj¹ równowa¿niki zdañ i ca³e
zdania27. Twórczo�æ Wolanowskiego zupe³nie odwraca te proporcje. Co
wiêcej, analizowane tytu³y wymykaj¹ siê tak¿e dotychczasowym klasyfi-

23 U. ¯ y d e k - B e d n a r c z u k: Lingwistyczna analiza tekstu. Kraków 2005, s. 172.
24 Por. S. S k w a r c z y ñ s k a: Wstêp do nauki o literaturze...; H. M a r k i e w i c z: Tytu³y

dzie³ literackich�
25 Rzeczownik pospolity �czytelnik� zapisa³am wielk¹ liter¹ (tak¿e w tytule artyku-

³u), gdy¿ taki zapis praktykowa³ Wolanowski, zwracaj¹c siê w swoich reporta¿ach do od-
biorcy.

26 H. M a r k i e w i c z: Tytu³y dzie³ literackich..., s. 276.
27 Ibidem, s. 277.
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28 Ibidem, s. 281.

kacjom semantycznym, weryfikuj¹ je i obna¿aj¹ ich niedoskona³o�æ. Byæ
mo¿e ich �nieadekwatno�æ� do istniej¹cych typologii jest wynikiem funk-
cjonowania reporta¿u jako gatunku pogranicza literatury i publicystyki,
a wiêkszo�æ obowi¹zuj¹cych w nauce ustaleñ to rezultat badañ na mate-
riale literackim. Nie oznacza to jednak, ¿e tytu³y utworów Wolanowskie-
go s¹ wynikiem przypadkowych wyborów. Ich budowa i tre�æ podporz¹d-
kowana jest stworzonym i powielanym przez autora schematom struktu-
ralno-semantycznym.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e Lucjan Wolanowski imponuje czytelnikom
nowatorsk¹ i niepowtarzaln¹ technik¹ tytu³owania swoich reporta¿y. Swój
indywidualizm twórczy reporter zamanifestowa³ oryginalnym tytu³owa-
niem opartym na zabawie jêzykowej, grze z konwencj¹, eksploatowaniu
figur retorycznych i potocznych zwrotów oraz innych eksperymentach
lingwistycznych. Czêsto rezygnowa³ ze skrótowo�ci (postulowanej przez
Walerego Pisarka i innych badaczy zajmuj¹cych siê problematyk¹ tytu-
³ów) na rzecz oryginalno�ci (wyj¹tek stanowi¹ tytu³y, które krótkie, ale
jednocze�nie oryginalne m.in. Cichy front, ¯ywe srebro, L¹dy i ludy).

Henryk Markiewicz twierdzi, ¿e w technice tytu³owania krzy¿uj¹ siê
cztery tendencje: tytu³ mo¿e mówiæ o utworze du¿o lub ma³o w sposób
niezwyk³y lub zwyczajny28. Wolanowski wydaje siê kwestionowaæ, a mo¿e
uniewa¿niaæ tak¿e to twierdzenie. Reporter tytu³owa³ nietypowo, bo kom-
piluj¹c jednocze�nie wszystkie te tendencje: mówi¹c du¿o, mówi³ ma³o,
a mówi¹c  w sposób zwyk³y, mówi³ niezwykle.

Chocia¿ niniejszy artyku³ nie wyczerpa³ zagadnienia specyfiki anali-
zowanych tytu³ów, to z pewno�ci¹ udowodni³, ¿e w dziedzinie nazywania
reporta¿y autor Poczty do Nigdy-Nigdy jest niew¹tpliwie mistrzem i do-
tychczas nie doczeka³ siê godnej konkurencji.

Trudno zatem nie zgodziæ siê z Henrykiem Kurt¹, który twierdzi, ¿e
na �wymy�laniu atrakcyjnych tytu³ów� Lucjan Wolanowski dorobi³by siê
fortuny, gdyby tylko za ich wymy�lanie p³acono.
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Anna Wo�niakowska

A way to deal with a reader
On reportage titles by Lucjan Wolanowski

S u m m a r y

The article constitutes an attempt to present a formal and semantic originality of the
titles of the book reportages by Lucjan Wolanowski. Apart from a compositional and syn-
tactic analysis, the author examines the content and rhetorical nature of the titles. She
shows such stylistic means as periphrasis, enumeration, ellipsis, contrast thanks to which
the titles of the reportage collections are a certain �way to deal with a reader�, i.e. the best
form of intriguing and getting the addressee interested.

Also, the author tries to define the function particular headings play in relation to the
content of works, and match, unsuccessfully, the titles to the classification in title typology.
The fact that the titles of the author of Poczta do Nigdy-Nigdy [Letters to Never-Never] do
not comply with the existing typologies proves their peculiarity, novelty and originality.

Anna Wo�niakowska

Ein Mittel gegen den Leser
Von den Titeln der Lucjan Wolanowskis Reportagen

Z u s a m m e n f a s s u n g

In dem Artikel wird es versucht, die ganze formale und semantische Merkwürdig-
keit der Titel, mit denen Lucjan Wolanowski seine Buchreportagen versah, zu zeigen. Die
Verfasserin untersucht diese Titel hinsichtlich deren Aufbau, Syntax, Inhalt und Rheto-
rik. Sie weist auf solche stilistische Maßnahmen hin, wie: Periphrase, Ellipse und Kon-
trast, dank denen die Titel von Reportagesammlungen ein spezifisches �Mittel gegen den
Leser� sind, also das beste Mittel, um den Leser neugierig zu machen.

Die Verfasserin versucht auch, die Funktion der einzelnen Überschriften dem
Werkinhalt gegenüber zu bestimmen und die Titel von Wolanowskis Werken � erfolgslos
� den in der Betitelung geltenden Klassifizierung �anzupassen�. Die Tatsache, dass sich
die von dem Autor des Werkes Poczta do Nigdy-Nigdy [Die Post an Niemals-Niemals]
angewandten Titel den Typologien nicht zusammenpassen lassen, bestätigt ihre
Ungewöhnlichkeit, Besonderheit und bahnbrechende Bedeutung.



Australia jest jak Jack Nicholson

Od tego wdziêcznego porównania Douglas Adams rozpocz¹³ swoj¹ re-
lacjê z krótkiego pobytu na Hayman Island � wyspie po³o¿onej na austra-
lijskiej Wielkiej Rafie Koralowej. Opisywana w Riding the Rays wyprawa
nie by³a dla pisarza pierwsz¹ okazj¹ do zetkniêcia siê z Australi¹, st¹d
pojawiaj¹ce w tek�cie ogólne uwagi na temat kontynentu i jego specyfiki.
Porównanie go do Jacka Nicholsona zosta³o interesuj¹co rozwiniête: �Pod-
chodzi do ciebie i �mieje ci siê prosto w twarz w niepokoj¹cy i ujmuj¹cy
jednocze�nie sposób�1. Metafora ta pojawia siê zreszt¹ w nastêpuj¹cej
sekwencji: Amerykê porówna³ pisarz do wojowniczego m³odzieñca, Ka-
nadê do dojrza³ej, inteligentnej kobiety. Ka¿da z tych przeno�ni wydaje siê
czytelna i stanowiæ mo¿e dla odbiorcy pewnego rodzaju wskazówkê. Tyl-
ko �miech Jacka Nicholsona, choæ niew¹tpliwie kojarzyæ siê musi pozy-
tywnie (nie dziwi to wcale wobec faktu, ¿e autor otwarcie deklaruje swoj¹
sympatiê dla �kraju w dole globusa�), ujawnia jednocze�nie swoist¹ bez-
radno�æ opisuj¹cego � nie da siê bowiem w prosty sposób stre�ciæ specy-
fiki tego miejsca. Zachwyca i niepokoi, a nade wszystko, jak cz³owiek
�miej¹cy siê nam nieoczekiwanie i g³o�no prosto w twarz, dziwi.

Zdziwienie towarzyszyæ bêdzie Douglasowi Adamsowi w ca³ym jego
tek�cie stanowi¹cym zapis pobytu na Hayman Island. Zdziwienie wydaje
siê zreszt¹ nieod³¹cznym elementem poznawania tego miejsca. Jego spe-
cyfika i odmienno�æ od wszystkiego, czego do�wiadczyæ mo¿e Europej-
czyk �u siebie�, musi wywo³ywaæ zdumienie. Pisanie o Australii przy-

MAGDALENA  B¥K �Kiedy siê dziwiæ przestanê...�
O strategii narracyjnej
w Poczcie do Nigdy-Nigdy
Lucjana Wolanowskiego

1 D. A d a m s: Riding the Rays. In: I d e m: The Salmon of Doubt. Foreword by S. F r y.
London 2003, s. 45. T³um. � M.B.
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pomina wiêc swoist¹ �grê z szokiem�, a ka¿dy, kto do niej przystêpuje,
stara siê znale�æ w³asn¹ strategiê, która pozwoli mu z lawiny zaskakuj¹-
cych informacji, fantastycznie brzmi¹cych faktów i pora¿aj¹cych swoj¹
�odmienno�ci¹� do�wiadczeñ, u³o¿yæ spójn¹ i wci¹gaj¹c¹ opowie�æ o  kon-
tynencie gdzie� na koñcu �wiata. Warto przyjrzeæ siê, jak¹ strategiê w tej
grze zastosowa³ Lucjan Wolanowski w ksi¹¿ce Poczta do Nigdy-Nigdy.

Inne nie oznacza dziwne

Uwagê czytelnika zwraca przede wszystkim fakt, ¿e Lucjan Wolanow-
ski, splataj¹c swoj¹ opowie�æ z niezwyk³ych anegdot i niewiarygodnych
wrêcz faktów, sam dziwi siê niezwykle rzadko. Wystarczy dla porównania
przywo³aæ interesuj¹c¹ pracê Tadeusza Olszewskiego Australia � kraj dzi-
wów i sprzeczno�ci. Tytu³ ksi¹¿ki nie jest efektem strategii marketingo-
wej, ale przybli¿a sposób, w jaki autor snuje swoj¹ opowie�æ. Krótka przed-
mowa zwraca uwagê czytelnika na odmienno�æ fenomenów, na które po-
dró¿nik natrafiæ musi pod australijskim niebem. W kolejnych rozdzia-
³ach pracy zdumienie deklarowane jest czêsto, a przymiotnikami �dzi-
waczny�, �zaskakuj¹cy�, �osobliwy� hojnie obdarza autor opisywane przez
siebie zwierzêta, ro�liny, zjawiska przyrodnicze i spo³eczne2.

Wolanowski przyjmuje strategiê odmienn¹. Pozornie niezwyk³e fakty
potrafi wyt³umaczyæ, znajduj¹c analogiê ze zjawiskami bliskimi i zrozu-
mia³ymi. I tak na przyk³ad, relacjonuj¹c kult, jakim otaczaj¹ Australijczy-
cy swoich rozbójników, zamiast dziwiæ siê takiemu akurat wyborowi na-
rodowych bohaterów, Wolanowski s³usznie zauwa¿a: �W Polsce histo-
ryczna postaæ Janosika przez trzy wieki zap³adnia³a wyobra�niê pie�nia-
rzy i pisarzy�3. W charakterystyczny sposób opisuje te¿ australijskie pra-
wo imigracyjne i przepis, który uchylony zosta³ dopiero w 1959 roku,
wedle którego ka¿dy ubiegaj¹cy siê o wjazd do Australii mo¿e byæ popro-
szony o napisanie dyktanda w dowolnym europejskim jêzyku:

Urzêdnik w porcie móg³ kazaæ Polakowi, aby napisa³ piêædziesi¹t s³ów po
portugalsku, ch³op z Turyngii musia³ wykazaæ siê znajomo�ci¹ greckiego,
a Wêgra poproszono o dyktando po litewsku [...].

s. 728
2 Por. T. O l s z e w s k i: Australia � kraj dziwów i sprzeczno�ci. Warszawa 1957. Patrz

ibidem np. s. 5�6, 38, 41, 108, 160�162, 209, 215, 271�272.
3 L. Wo l a n o w s k i: Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owieka.

Warszawa 1978, s. 630. Wszystkie cytaty pochodz¹ z tego wydania. Numery stron podajê
w nawiasach. Korzystam z tej w³a�nie wersji ksi¹¿ki, poniewa¿ jest ona najpe³niejsza.
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W relacji Wolanowskiego przepis ten nie jest jednak pokazywany jako
absurdalny, ale jako okrutny. Reporter nie dziwi siê jego tre�ci, a jedynie
ods³ania kulisy bezwzglêdnej polityki imigracyjnej, której zapis taki da-
wa³ mo¿liwo�æ zakazania wjazdu osobom uznanym za niepo¿¹dane.
W ten sposób zadziwiaj¹ce prawo staje siê po prostu  charakterystycznym
(i haniebnym) rysem polityki, która przecie¿ nie tylko w Australii ma
swoje ciemne strony. Brak zdziwienia autora uderza szczególnie, je�li po-
równamy ten fragment jego relacji ze Skokiem na Antypody Egona Erwi-
na Kischa. Bohater ksi¹¿ki (nosz¹cy zreszt¹ szereg cech samego pisarza)
z mocy owego przepisu poddany zostaje kuriozalnemu dyktandu w jêzy-
ku galickim. Choæ wymowa tej opowie�ci jest w zasadzie podobna � nie-
udane z przyczyn oczywistych dyktando ma uniemo¿liwiæ wjazd do Au-
stralii niechcianemu delegatowi na antyfaszystowski zjazd w Melbourne
� sposób opisu ró¿ni siê zasadniczo. Kisch demonstruje absurdalno�æ
sytuacji, w której znalaz³ siê jego bohater. Nie wyczerpuje siê ona zreszt¹
w scenie samego dyktanda, równie zaskakuj¹ca i dziwaczna jest opisana
przez autora rozprawa s¹dowa dotycz¹ca owego nieszczêsnego epizodu
i jego konsekwencji4.

Wolanowski nie dziwi siê tak¿e wtedy, kiedy po wyl¹dowaniu na pu-
styni jego:

Oko zatrzymuje siê na stole, autentycznym stole, zas³anym obrusem. Ter-
mos, nakrycie do herbaty, wszystko zas³oniête celofanem, aby siê nie ku-
rzy³o.

s. 175

Wprawdzie nazywa ten widok surrealistycznym, ale na pró¿no czy-
telnik oczekiwa³by wyrazów zdumienia, ¿e oto pilot rozwo¿¹cy pocztê
i jego polski go�æ na tym pustkowiu czêstowani s¹ herbatk¹ z ciasteczka-
mi, bo pora podwieczorku jest tam tak samo �wiêta jak w dalekiej Anglii.
Samo skojarzenie z surrealistycznym p³ótnem nie jest bowiem jedno-
znaczne z wyra¿eniem zdumienia. Je�li przyj¹æ, ¿e nie odsy³a ono czytel-
nika do nadrealizmu w ogóle, czyli swoistego zburzenia logiki i porz¹dku
otaczaj¹cej rzeczywisto�ci, ale do konkretnego obrazu (prawdopodobnie
p³ótna Sun Table Salvadora Dalego), to efekt mia³by tu byæ po prostu wi-
zualny, Wolanowski wspiera niejako swój opis wyobra¿eniem malarskim
(podobnie jak w innych miejscach wykorzystuje fotografie dla uzupe³nie-
nia wywodu).

Nawet kiedy reporter konstruuje swoj¹ relacjê z oksymoronów, nie
pojawia siê ¿aden wyraz odautorskiego zdziwienia:

4 Por. E.E. K i s c h: Skok na Antypody. W: I d e m: Wyl¹dowa³em w Australii. [T³um.
Z. Petersowa]. Warszawa 1957, s. 27, 85, 115�122.
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Dzieje Australii to dzieje l¹du. Wielkie przestrzenie uczyni³y z Australij-
czyków chyba najbardziej lataj¹cy naród �wiata, ich filmy czy literatura
opiewaj¹ samotniê na bezludziu. A przecie¿ tylko co dziesi¹ty Australij-
czyk nie mieszka na wybrze¿u. Ich kontynent oblewany jest przez dwa
wielkie oceany, a mimo to ich tradycje morskie s¹ bardzo ubogie.

s. 475

Prosta zasada odwrócenia porz¹dku uznawanego za logiczny zosta³a
przez Wolanowskiego rozpoznana i zaakceptowana, a jako taka dziwiæ ju¿
nie mo¿e. Jak stwierdza reporter  przy innej okazji: �Nigdy nie przestanê
powtarzaæ, ¿e w Australii wszystko jest na odwrót!� (s. 329).

Zdarza siê równie¿, ¿e reporter pragnie zaaplikowaæ pewn¹ dawkê
zdziwienia swojemu czytelnikowi. Najczê�ciej stosowanym przez niego
w tym celu chwytem jest retoryczna pauza uzyskiwana za pomoc¹ wielo-
kropka � wzmagaj¹cego napiêcie, daj¹cego czas odbiorcy na dokoñczenie
my�li autora w sposób najbardziej zgodny z w³asnymi do�wiadczeniami.
Na tym �zwyczajnym� tle autorskie dopowiedzenia b³yszcz¹ ca³ym bla-
skiem niezwyk³o�ci. Oto kilka przyk³adów: �Dostojni lordowie mogli li-
to�ci uczyæ siê od... australijskich tubylców, których uwa¿ali za dziku-
sów� (s. 44); �Ale los zrz¹dzi³, ¿e nazwisko badacza [Strzeleckiego � M.B.]
przetrwa³o nie na cmentarnym g³azie, lecz... na mapie Australii� (s. 114);
�Perypetie lekarza-imigranta w Australii zosta³y opisane w ksi¹¿ce wy-
danej w... Argentynie w jêzyku... litewskim� (s. 363).

Czasem Wolanowski zadziwia jednak swojego czytelnika w sposób
mniej subtelny. W podrozdziale o znacz¹cym tytule Paradoks o ptasim
dziobie pisze:

Gdyby to zale¿a³o ode mnie, umie�ci³bym dziobaka w izbach wytrze�wieñ,
gdy¿ chyba najbardziej pijany cz³owiek ze strachu odzyskuje �wiadomo�æ,
kiedy co� podobnego ujrzy.

s. 48�49

Dziwaczno�æ stworzenia mierzona jest tutaj jednak kategoriami po-
znawczymi przeciêtnego nie-Australijczyka, a nie stopniem zdumienia
samego autora (choæ niew¹tpliwie i w jego odczuciu stworzenie to zas³u-
guje na miano niezwyk³ego). Pamiêtajmy jednak, ¿e mowa tu o zwierzê-
ciu szczególnym:

Pierwsza skóra dziobaka, która zosta³a pokazana europejskim naukowcom,
wywo³a³a sensacjê. Badacze byli tak zdumieni, ¿e stwierdzili, i¿ to falsyfikat �
dziób i stopy ptaka wodnego zosta³y przyszyte do skóry innego zwierzêcia5.

5 M.J. R o b e r t s: Dreamtime Heritage. Australian Aboriginal Myths. Adelaide 1989,
s. 20. T³um. � M.B.
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Sugesti¹ swoj¹ Wolanowski daje wiêc wyraz raczej d³ugiej tradycji
postrzegania tych tajemniczych stworzeñ przez Europejczyków ni¿ au-
tentycznemu jednostkowemu zdziwieniu.

Nigdy nie mów nigdy

Relacjonuj¹cemu historiê i do�wiadczan¹ przez siebie wspó³czesno�æ
Australii reporterowi zdarza siê jednak stan¹æ przed faktami, na które
zareagowaæ mo¿na tylko skrajnym zdumieniem. Choæ, jak zaznaczono
na wstêpie, Wolanowski dziwi siê rzadko, nie oznacza to, ¿e nie dziwi siê
nigdy. Zdumienie reportera najczê�ciej dochodzi do g³osu w sferze dekla-
racji i ogólnych ocen, zanika natomiast na etapie relacjonowania owych
uznanych za zadziwiaj¹ce wydarzeñ. W rozdziale: Co siê sta³o z wron¹?
czytamy:

Nawet na tle mnogich niezwyk³o�ci, w które tak obfituj¹ dzieje Australii,
opowie�ci o odkryciu z³ota w poszczególnych rejonach wielkiego l¹du za-
liczaj¹ siê do rzêdu tych, o których siê mawia, ¿e rzeczywisto�æ przekracza
najbujniejsz¹ fantazjê.

s. 585

Dzieje Australii zosta³y tu wprost okre�lone jako niezwyk³e, a histo-
ria odkrycia z³ota przekraczaæ ma nie tylko mo¿liwo�ci pojmowania, ale
i wyobra�niê ludzk¹. Mimo tego wstêpu pró¿no jednak szukaæ w ca³ym
rozdziale �ladów zdumienia autora. Relacjonuj¹c fakty, przytaczaj¹c aneg-
doty, reporter nie formu³uje ju¿ ocen, skupia siê na przekazaniu szczegó-
³ów, zdumienie ustêpuje miejsca pasji sprawozdawczej i gawêdziarskiej.
Podobnie jest w przypadku opisu miasta Darwin (w rozdziale Morder-
ca z Wê¿owej Zatoki). Choæ reporter chêtnie deklaruje zdumienie dzieja-
mi Australii, rzadko ma czas daæ mu wyraz na kartach swej ksi¹¿ki,
a je�li ju¿ to robi, zdarza mu siê �po¿yczaæ zdziwienia� cudze � np. Marka
Twaina6.

6 Cytowane przez Wolanowskiego stwierdzenie pochodzi z ksi¹¿ki M. Tw a i n a:
Following the Equator. Hartford, Connecticut 1898 (rozdzia³ XVI, por. s. 46�47). Trzeba
zreszt¹ dodaæ, ¿e Twain dziwi siê wprawdzie spektakularnie, ale wcale nie tak czêsto jak
mo¿na by wnosiæ z przywo³ywanego fragmentu. Byæ mo¿e dlatego, ¿e choæ sam kontynent
jest do�æ specyficzny, a historia ulokowanego tam kraju czêsto niewiarygodna, to jednak
Australijczycy nie ró¿ni¹ siê, zdaniem autora, zasadniczo od Amerykanów.

5 Wokó³ reporta¿u...



66 Magdalena B¹k

Autentyczne zdumienie autora wywo³uj¹ te¿ historie poszczególnych
ludzi, anegdoty, które pozna³ podczas swoich wêdrówek po dalekim l¹-
dzie. W historiach tych, bêd¹cych integraln¹ czê�ci¹ australijskiej kultu-
ry i tradycji, najdziwniejsze jest jednak najczê�ciej nie to, co typowo au-
stralijskie, �wiadcz¹ce o specyfice tego miejsca na ziemi, ale to, co uni-
wersalne � nieprzewidywalno�æ losu i ludzkich zachowañ. Dziwnym na-
zywa Wolanowski ¿yciorys Ruth Daylight z plemienia Mula-Bula, której
na kilka dni dane by³o przeistoczyæ siê w ma³¹ damê,  k³aniaj¹c¹ siê sa-
mej angielskiej królowej. Zakosztowawszy innego ¿ycia, Ruth powróci³a
do rodzinnego plemienia, ale nie umia³a siê ju¿ w nim odnale�æ, choæ
jednocze�nie nie by³a gotowa, aby porzuciæ swój �wiat i odej�æ �do bia³e-
go cz³owieka� (por. s. 380�382). Dziwno�æ (a mo¿e nawet ironia) losu
nie wynika tu ze specyfiki australijskiej. Cz³owiek ¿yj¹cy pomiêdzy dwie-
ma kulturami skazany jest na podobn¹ egzystencjê niezale¿nie od tego,
czy dzieje siê to pod niebem Australii, czy jak¹kolwiek inn¹ szeroko�ci¹
geograficzn¹.

Zdarzaj¹ siê oczywi�cie w toku opowie�ci tak¿e zdziwienia autentycz-
nie australijskie � dotycz¹ce choæby miejscowej fauny i flory. A te poja-
wiaj¹ siê zawsze tam, gdzie ani wiedza ksi¹¿kowa, ani konsultacje nauko-
we, ani nawet m¹dro�æ tubylców czy mieszkañców danego obszaru nie
przychodz¹ reporterowi z pomoc¹. Kiedy w wybudowanym przez ludzi
sztucznym zbiorniku w niewyja�niony sposób tu¿ po deszczu pojawi³y
siê ryby, autor móg³ to skomentowaæ jedynie s³owami: �To dziwny kraj,
ta Australia!� (s. 111). Podobn¹ reakcjê wzbudzi³a opowie�æ o nietypo-
wym zachowaniu orek. Autor twierdzi wprawdzie, ¿e zosta³a ona zaczerp-
niêta z opracowania naukowego, ale nie odbiera jej to waloru niezwyk³o-
�ci. �Historia, któr¹ chcia³bym tu przekazaæ, jest tak niesamowita, ¿e
wolê od razu podaæ jej �ród³o� (s. 231) � pisze Wolanowski, �wiadomy
faktu, ¿e ksi¹¿ka, na któr¹ siê powo³uje, jest �ród³em fascynuj¹cej opo-
wie�ci, ale nie dostarcza przekonuj¹cych wyja�nieñ. Zreszt¹ autorowi tak¿e
i w tym wypadku chodzi przede wszystkim o reakcjê czytelnika (demon-
strowanie w³asnego zaskoczenia wydaje siê elementem prowadzonej tu
z odbiorc¹ gry).

Cz³owiek, który wiedzia³ du¿o

Stosunkowo ³atwo odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego Wolanowski
dziwi siê tak rzadko, mimo i¿  opowie�æ o Australii (cytuj¹c Marka Twai-
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na) nazywa seri¹ �najwspanialszych k³amstw�. W ksi¹¿ce swojej balan-
suje on bowiem pomiêdzy dwiema perspektywami, dwoma sposobami
ogl¹du: �z zewn¹trz�, czyli oczyma turysty, czytelnika, cz³owieka, który
nie zna �kraju w dole globusa�, i �od wewn¹trz�, czyli z perspektywy ko-
go�, kto przeczyta³, zobaczy³ i wys³ucha³ wystarczaj¹co wiele, aby zrozu-
mieæ. Pierwszej perspektywie towarzyszyæ musi zdziwienie, drugiej � fa-
scynacja. Reporter nie ro�ci sobie prawa do tytu³u tego, który wie o Au-
stralii wszystko, ale wie du¿o, nawet o tym �[...] czego przeciêtny Austra-
lijczyk nigdy nie ogl¹da i nigdy nie obejrzy� (s. 76).

Wiedzê o swoim ulubionym kontynencie7 czerpie zreszt¹ Wolanow-
ski z najró¿niejszych �róde³ � z lektury fachowej, literatury piêknej, mi-
tologii, prasy, ale te¿ (a mo¿e przede wszystkim) z rozmów z lud�mi, aneg-
dot, ¿artów, a nawet ze spisów zawarto�ci magazynów i spi¿arni. Je�li
dodaæ do tego fakt, i¿ autor ma �wiadomo�æ, ¿e nie nale¿y przyk³adaæ
�[...] naszych zwyczajów do dalekich l¹dów i ludów� (s. 527), staje siê
jasne, dlaczego dziwi siê rzadko i nie tak spektakularnie jak choæby cyto-
wany ju¿ w tym szkicu Douglas Adams czy Mark Twain.

Pisz¹c o swojej wêdrówce po Morzu Koralowym (czyli okolicach Adam-
sowskiej Hayman Island), zanotowa³:

GSST, czyli G³ówny Sezon Skubania Turystów trwa od pa�dziernika do
grudnia, kiedy jest upa³, ale wiej¹ o¿ywcze wiatry, a morze jest mniej
burzliwe. [...] My nie gramy na gie³dzie, na bywanie w tak wytwornych
lokalach nas nie staæ, widzimy za to wiêcej piêkna podczas jednego dnia
w³óczêgi miêdzy rafami ni¿ tury�ci w trzy tygodnie pobytu.

s. 529�530

Wyra�nie zarysowana zosta³a tutaj opozycja �my � ludzie st¹d� (w tym
wypadku za³oga statku odwiedzaj¹cego latarnie morskie na wyspach
rozsianych po Morzu Koralowym) i �oni � tury�ci� (mi³o i luksusowo
spêdzaj¹cy czas w Australii, która jest dla nich tylko egzotycznym kuror-
tem).

7 Ocenê tê formu³ujê, opieraj¹c siê na wypowiedzi samego autora (por. �Choæ 8 razy
by³em w Australii, chocia¿ po�wiêci³em jej 3 ksi¹¿ki, to jednak chyba najchêtniej znów
polecia³bym do tego »kraju ponad 5 tysiêcy lotnisk« [...]. Polecia³bym, bo tam w Sydney,
mieszka moja córka farmaceutka, bo tam zawsze zdarzyæ siê mo¿e co� nieoczekiwanego�.
Cyt. za: A. Tu m i a l i s: Podró¿e Wolanowskiego. Cztery razy dooko³a �wiata. �Gazeta Uni-
wersytecka U�� (dodatek specjalny), kwiecieñ 2006, s. 7).

5*
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Powiedz mi, co ciê dziwi, a powiem ci, kim jeste�

Je�li jednak owych nielicznych �ladów zdumienia w relacji Wolanow-
skiego poszukiwaæ warto, to dlatego, ¿e wydaje siê ono istotnym elemen-
tem w procesie poznania. Ci, którzy chc¹ zrozumieæ, dziwi¹ siê przecie¿
czêsto. Dziwi¹ siê sami Australijczycy, kiedy próbuj¹ opisaæ siebie jako
naród i spo³eczno�æ. W znakomitej ksi¹¿ce Donalda Horne�a The Lucky
Country. Australia in the sixties8 zdumienie czêsto deklarowane jest
expressis verbis. Autor �ledzi wrêcz paradoksy, które zdziwi³yby ka¿dego
Australijczyka, gdyby tylko zechcia³ siê nad nimi zastanowiæ. Nale¿y do
nich choæby fakt, ¿e w kraju o gor¹cym klimacie i filozofii ¿yciowej kon-
centruj¹cej siê na poszukiwaniu i osi¹ganiu szczê�cia niezwykle d³ugo
utrzyma³a siê cenzura i zakaz zawierania zak³adów, a dobrych restauracji
w latach sze�ædziesi¹tych by³o ci¹gle niewiele. Na paradoks zakrawa te¿
to, ¿e Australijczycy, skazani na s³abo zaopatrzone muzea i reprodukcje
obrazów wystawianych w Europie, pokochali wizyty w galeriach i wypra-
cowali swoist¹ modê na takie w³a�nie spêdzanie wolnego czasu9. Richard
White w ksi¹¿ce Inventing Australia rekonstruuje natomiast proces kszta³-
towania siê australijskiej to¿samo�ci narodowej, który w jego ujêciu tak-
¿e obfituje w momenty zaskakuj¹ce10.

Sam wybór elementów uznanych za zadziwiaj¹ce, a pó�niej sposób
ich wyja�nienia zale¿y w znacznej mierze od wiedzy, do�wiadczeñ, wyni-
ków badañ, którymi dysponuje dany autor. Pisz¹c o tych samych wyda-
rzeniach, Wolanowski i White odwo³uj¹ siê do ró¿nych faktów czy obser-
wacji, a w konsekwencji ich wyja�nienia tak¿e znacznie siê ró¿ni¹. Obaj
autorzy opisuj¹ na przyk³ad zami³owanie Australijczyków do krykieta. Dla
polskiego reportera jest to okazja do odnotowania uwielbienia, jakim
mieszkañcy tego kraju darz¹ sport i przytoczenia zabawnej anegdoty doty-
cz¹cej tego, jak konkurowali oni z Anglikami (z sukcesem) o palmê pierw-
szeñstwa w tej dyscyplinie o brytyjskim rodowodzie. Analiza White�a �
choæ przyznaje on, ¿e s³abo�æ do sportu jest jedn¹ z cech wyró¿niaj¹cych
Australijczyków � zmierza natomiast w innym kierunku. Z pozoru b³ahy
fakt jest, jego zdaniem, przyk³adem pokutuj¹cych w XIX wieku w spo³e-
czeñstwie australijskim obaw, ¿e �brytyjska rasa� w gor¹cym klimacie
antypodów musi ulec degeneracji i fizycznemu os³abieniu.  Stawk¹ �kry-
kietowego pojedynku� by³a wiêc nie tylko dominacja w tej konkretnej

8 D. H o r n e: The Lucky Country. Australia in the sixties. Adelaide 1968.
9 Ibidem, s. 39, 78, 79.

10 R. W h i t e: Inventing Australia. Images and Identity 1688�1980. Sydney�London�
Boston 1981.
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dyscyplinie sportu, ale te¿ zdobycie przekonuj¹cego dowodu na to, ¿e au-
stralijscy potomkowie Anglików w niczym nie ustêpuj¹ swoim przod-
kom, a nawet ich przewy¿szaj¹11.

O sposobie postrzegania poznawanych fenomenów decyduje jednak
nie tylko wiedza na ich temat. Istotna mo¿e siê bowiem tak¿e okazaæ
rodzima tradycja, która ukszta³towa³a reportera, a która czasem sprawia,
i¿ konfrontowane z ni¹ zjawisko, choæ zrozumia³e i wyt³umaczalne, bu-
dzi zdumienie i nie pozwala siê � mimo wszystkich posiadanych na jego
temat wiadomo�ci � wpisaæ w wiêksz¹ i logiczn¹ ca³o�æ. W Poczcie do
Nigdy-Nigdy ten specyficzny punkt odniesienia, który nazywaæ bêdê �pol-
sk¹ perspektyw¹�12, bez w¹tpienia nie dominuje, daje jednak kilkakrotnie
znaæ o sobie. Najciekawszym przyk³adem jest fragment po�wiêcony hi-
storii australijskiego hymnu. W opowie�ci tej bowiem � dla Polaka � za-
skakuj¹ce i godne opisania musi byæ w³a�ciwie wszystko.

Z ziemi polskiej...

Zacznijmy od samego wyboru. O pie�ni Advance Australia Fair au-
torstwa Petera D. McCormicka (pos³uguj¹cego siê literackim pseudoni-
mem Amicus) Wolanowski pisze:

Jak to siê niekiedy zdarza, gdy hymn zrodzi³ siê nie w ogniu walki czy re-
wolucyjnych wydarzeñ, ale powsta³ na zamówienie za biurkiem kompozy-
tora czy pisarza � jest to pie�ñ bardzo dostojna, ale niezbyt porywaj¹ca.

s. 289

W�ród samych Australijczyków wprawdzie utwór ten tak¿e wzbudzi³
mieszane uczucia, ale to nie brak osadzenia w historii by³ powtarzaj¹cym
siê zarzutem13. Trzeba zreszt¹ dodaæ, ¿e utwór ten towarzyszy³ przecie¿
Australijczykom w istotnych dla ich historii momentach � od�piewa³ go
chocia¿by chór licz¹cy 10 000 �piewaków podczas inauguracji Zwi¹zku
Australijskiego (Commonwealth of Australia) 1 stycznia 1901 roku. Nie

11 Ibidem, s. 72.
12 W omówionym powy¿ej znaczeniu � nie chodzi tu bowiem o inne �lady �polskich�

zainteresowañ Wolanowskiego, przejawiaj¹ce siê w tropieniu australijskich poloników
czy dygresji polskich pojawiaj¹cych siê w ró¿nych funkcjach w jego tek�cie. Tego typu �la-
dy, niejako oczywiste, znajduj¹ siê poza obszarem refleksji rozwijanej w niniejszym szkicu.

13 Zob. ankieta: Mixed reactions to new anthem. �Melbourne Herald-Sun Newspa-
per�, 19.04.1984.
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wspomina o tym Wolanowski, bo przecie¿ w porównaniu z polskim Ma-
zurkiem D¹browskiego z 1797 roku australijska pie�ñ rzeczywi�cie wy-
daje siê s³abo wpisana w tradycjê.

Specyfika Mazurka D¹browskiego nie ogranicza siê zreszt¹ do tego,
¿e mo¿e siê on poszczyciæ d³ug¹ histori¹. Tekst tej ¿o³nierskiej piosenki
odzwierciedla bowiem jedn¹ z najwa¿niejszych przemian, jakie dokona³y
siê w mentalno�ci polskiej na prze³omie wieku XVIII i XIX, a mianowicie
przej�cie od my�lenia w kategoriach pañstwa, którego jest siê obywate-
lem, do my�lenia w kategoriach narodu, którego jest siê cz³onkiem nieza-
le¿nie od fizycznego istnienia b¹d� (jak ma to miejsce w Polsce pod zabo-
rami) nieistnienia kraju14. S³owa Mazurka D¹browskiego wyra�nie uka-
zuj¹ ten nowy sposób my�lenia: �Jeszcze Polska nie zginê³a, póki my ¿yje-
my�. Istotna jest tu kategoria �my� � wszyscy Polacy. Wyznacznikiem tej
na nowo zdefiniowanej wspólnoty jest specyficzna wiê� duchowa, oparta
na kulturze, historii, religii, a nie na zamieszkiwanym obszarze. O feno-
menie tych s³ów Wybickiego tak mówi³ Adam Mickiewicz w Collège de
France:

Albowiem cz³owiek, gdziekolwiek siê znajduje, skoro my�li, czuje, dzia³a,
mo¿e byæ pewny, ¿e w tej¿e samej chwili tysi¹ce jego spó³rodaków my�l¹,
czuj¹ i dzia³aj¹ podobnie jak on. Ta spójnia niewidoma zwi¹zuje narodo-
wo�ci.

Wyk³ad XXIII, kurs II, grudzieñ 1841 � lipiec 184215

Nios¹c tak istotne tre�ci, Mazurek D¹browskiego w naturalny nieja-
ko sposób wyra¿a³ od pocz¹tku narodow¹ to¿samo�æ Polaków. Jego ofi-
cjalne uznanie za hymn w latach 1926�1927 uznaæ nale¿y za potwierdze-
nie funkcji, któr¹ pe³ni³ ju¿ wówczas przez ponad stulecie.

Tymczasem Advance Australia Fair nie tylko nie mo¿e siê poszczyciæ
tak wa¿n¹ tradycj¹, ale te¿ trudno uznaæ, ¿e pie�ñ ta wyra¿a australijski
sposób postrzegania fenomenu narodowo�ciowego. Wolanowski zwraca
siê zatem ku innemu utworowi � Waltzing Matilda, przepowiadaj¹c, ¿e to
w³a�nie ta pie�ñ zostanie ostatecznie uznana za australijski hymn. Wola-
nowski nie mówi wprost, dlaczego w sporze tym oddaje swój g³os na bal-
ladê Patersona, wskazuj¹c jedynie na ogromn¹ popularno�æ tego utworu
i sympatiê, jak¹ darz¹ go Australijczycy. Wydaje siê, ¿e to w³a�nie na tej
podstawie formu³uje s¹d:

14 Por. C. Z g o r z e l s k i: W�ród gwiazd liryki stanis³awowskiej. W: I d e m: Od O�wie-
cenia ku Romantyzmowi i wspó³czesno�ci. Szkice historycznoliterackie. Kraków 1978,
s. 85�91.

15 A. M i c k i e w i c z: Literatura s³owiañska. W: I d e m: Dzie³a. T. 9. Oprac. J. M a -
� l a n k a. Warszawa 1997 [Wydanie Rocznicowe], s. 298.
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I wszystko wskazuje na to, ¿e jednak Waltzing Matilda bêdzie hymnem,
najwy¿ej s³owa zostan¹ przerobione. Kto� bowiem nawet zauwa¿y³, i¿ trud-
no sobie wyobraziæ, by pie�ñ o zgonie z³odzieja owiec nadawa³a siê do
grania w czasie uroczystych pogrzebów z pe³n¹ gal¹...

s. 295

Oczywi�cie w roku 1978 Wolanowski nie móg³ jeszcze wiedzieæ, ¿e
tak siê nie stanie. Dopiero bowiem kilka lat pó�niej, dok³adnie 19 kwiet-
nia 1984 roku, Advance Australia Fair ostatecznie pokona³a konkuren-
cjê, zyskuj¹c miano oficjalnego hymnu.

A jednak g³os oddany na Matyldê, je�li mia³by siê opieraæ na analizie
preferencji Australijczyków, wydaje siê zaskakuj¹cy. Australia, czego nie
omieszka³ odnotowaæ reporter, d³ugo nie mog³a siê zdecydowaæ na wybór
tej najwa¿niejszej dla kraju pie�ni, która mia³a czê�ciowo zast¹piæ God
Save the Queen. Wolanowski skrupulatnie odnotowuje wahania nastro-
jów i odmienne opinie poszczególnych polityków i obywateli, ze szczegó-
³ami tak¿e odtwarza przebieg konkursu na hymn narodowy (og³oszonego
26 stycznia 1973 roku). Cieszy³ siê on ogromnym powodzeniem, a mimo
to nie wy³oni³ zwyciêzcy. Jury konkursu uzna³o bowiem, ¿e ¿adna z nade-
s³anych propozycji nie dorównuje trzem pie�niom tradycyjnie niejako
pretenduj¹cym do zaszczytnego miana narodowej, czyli: Advance Austra-
lia Fair, Waltzing Matilda i Song of Australia. Wierne, jak dot¹d, sprawoz-
danie w tym miejscu jednak siê urywa i dalej reporter po�wiêca uwagê
ju¿ wy³¹cznie Matyldzie, podsumowuj¹c wywód cytowanym powy¿ej przy-
puszczeniem.

Tymczasem konkurs na hymn nie skoñczy³ siê przecie¿ w ten sposób.
Jeszcze we wrze�niu tego samego roku podjêto decyzjê o rozpisaniu ankie-
ty, w której obywatele mogliby wyraziæ swoj¹ opiniê na temat proponowa-
nych pie�ni. Ankietê tê rzeczywi�cie przeprowadzono, a jej wyniki, jak no-
tuje Gough Whitlam (premier, który has³em swojej kampanii wyborczej
w 1972 roku uczyni³ w³a�nie �poszukiwanie hymnu narodowego�), by³y
nastêpuj¹ce: 51,4% respondentów wskaza³o na Advance Australia Fair,
19,6% na Waltzing Matilda, a 13,6% na Song of Australia16. Widocznie
jednak Australijczycy nie byli a¿ tak przekonani do s³ynnej ballady, skoro
ponad po³owa osób uczestnicz¹cych w plebiscycie wskaza³a na utwór au-
torstwa McCormicka. Co wiêcej, kiedy w 1976 roku Malcolm Fraser (ko-
lejny premier australijskiego rz¹du powo³any po dymisji Gough Whitla-
ma) �[...] chcia³ za wszelk¹ cenê przywróciæ God Save the Queen do rangi
hymnu narodowego, a Waltzing Matilda uznaæ za pie�ñ narodow¹�17,

16 G. W h i t l a m: The Whitlam Government 1972�1975. Viking 1985, s. 145.
17 Ibidem.
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w maju 1977 roku w konstytucyjnym referendum znów zadano obywa-
telom pytanie o ich preferencje. Ponownie zwyciê¿y³a pie�ñ Advance Au-
stralia Fair (43,5% g³osów), a Waltzing Matilda znalaz³a siê na miejscu
drugim (zdobywaj¹c jednak tym razem wiêksze poparcie � 28,3%)18.

Wolanowski móg³, oczywi�cie, o tym wszystkim nie wiedzieæ, ale dane
te sprawiaj¹, ¿e chce siê szukaæ gdzie indziej, ni¿ w znajomo�ci australij-
skich gustów, podstaw sugestii autora co do przewagi Matyldy w wy�cigu
po najwy¿sze laury. Tê chêæ podsyca równie¿ fakt, ¿e w kolejnym � znacz-
nie skróconym � wydaniu Poczty do Nigdy-Nigdy opublikowanym w roku
1990 (a wiêc ju¿ po ostatecznym zwyciêstwie Advance Australia Fair),
autor zast¹pi³ jedynie nieaktualn¹  przepowiedniê, sformu³owaniem:
�A jednak Waltzing Matilda nie bêdzie hymnem�19. Brak tu jakiegokol-
wiek komentarza, autor nie po�wiêca te¿ w tym wydaniu wiêcej uwagi
utworowi, który ostatecznie zosta³ przez Australijczyków uznany za naj-
wa¿niejszy. Co wiêcej, spostrze¿enie o tek�cie ballady nieadekwatnym do
niektórych ceremonii, w poprzednim wydaniu bêd¹ce jedynie ³atw¹
do usuniêcia przeszkod¹ w triumfalnym pochodzie Matyldy na najwy¿-
szy stopieñ podium, tutaj ma s³u¿yæ do wyja�nienia przyczyn jej pora¿ki
(zreszt¹ autor dystansuje siê od tej opinii, pisze: �Kto� nawet zauwa¿y³...�).

Sk³onno�æ ku Matyldzie wydaje siê wiêc nie tyle sk³onno�ci¹ wiêk-
szo�ci Australijczyków, ile samego Wolanowskiego. Naj³atwiej wyt³uma-
czyæ j¹ w³a�nie �polsk¹ perspektyw¹�. Waltzing Matilda zdaje siê do pew-
nego przynajmniej stopnia spe³niaæ wymagania, które w naszej tradycji
i kulturze stawiamy przed narodowym hymnem, a które Wolanowski sfor-
mu³owa³ jako �zrodzenie siê w ogniu walki czy rewolucyjnych wydarzeñ�.
Jest to bowiem pie�ñ bez w¹tpienia oddaj¹ca realia ¿ycia ludzi w buszu,
podejmuj¹ca legendê samotnych wêdrowców przemierzaj¹cych bezkre-
sne po³acie l¹du, a zatem tê wersjê historii, która cieszy siê w Australii
najwiêksz¹ popularno�ci¹ i do�æ powszechn¹ akceptacj¹20.

Brak komentarza do odmiennego od przewidywanego uk³adu spraw
w ostatnim wydaniu Poczty do Nigdy-Nigdy da siê wyt³umaczyæ chyba
tylko zdumieniem Polaka-reportera. Jak¿e interesuj¹ce pole do analizy roz-
po�ciera siê tutaj bowiem przed cz³owiekiem, który chce zrozumieæ Au-
straliê. Spod tego pozornie nielogicznego wyboru, prze�wieca przecie¿
g³êbszy sens. Historyczna dystynkcja to nie wszystko. Hymn powinien
spe³niaæ tak¿e funkcjê integruj¹c¹, byæ elementem wyra¿aj¹cym i wspie-
raj¹cym narodow¹ to¿samo�æ. Czy rzeczywi�cie Waltzing Matilda tak

18 Ibidem.
19 L. Wo l a n o w s k i: Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owie-

ka. Warszawa 1989 [w³a�c. 1990], s. 195.
20 A. J a m r o z i k: The Chains of Colonial Inheritance. Sydney 2004, s. 9.
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�wietnie siê do tego celu nadaje? Odwo³uje siê wprawdzie do czasów pio-
nierów i jednego z ulubionych australijskich gatunków � ballady o buszu,
ale przecie¿ �wiat opiewany przez Patersona wpisuje siê tylko w jeden
wymiar australijskiej legendy. Prawda o Australii nie jest jednak ani tak
romantyczna, ani tak jednostronna. Jak dowodz¹ prace wielu historyków
i socjologów, narodowa to¿samo�æ to problem, z którym Australia nie-
ustaj¹co siê boryka. Dla wiêkszo�ci europejskich narodów ich to¿samo�æ
jest czym� oczywistym, Australijczycy natomiast �[...] choæ minê³o ju¿
ponad 100 lat od og³oszenia Federacji, [...] ci¹gle pytaj¹, kim jeste�my�21.
Nie jest wcale oczywiste, i¿ odpowiedzi na to pytanie szukaæ powinni
w³a�nie w balladzie o z³odzieju owiec, która na dodatek nawi¹zuje wyra�-
nie �[...] do tradycji ballad angielskich i szkockich, a tak¿e pie�ni irlandz-
kich � do tradycji stron, z których pochodzi³o wielu pierwszych osadni-
ków w Australii�22. Brytyjska (czy anglo-celtycka) tradycja to tak¿e tylko
jeden z aspektów australijskiej historii, kultury i mentalno�ci. Nie przej-
rzy siê w nim ten wcale ju¿ nie taki m³ody, choæ nadal poszukuj¹cy to¿sa-
mo�ci, naród.

Mo¿na, oczywi�cie, wyraziæ uzasadnione w¹tpliwo�ci, czy Advance
Australia Fair pe³niej wyra¿a narodow¹ specyfikê mieszkañców �kraju na
dole globusa�. Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e sama droga, któr¹ prze-
by³a pie�ñ McCormicka, jest znacz¹ca. Stopniowe wypieranie God Save
the Queen, a pó�niej zmiany w tek�cie zmierzaj¹ce do usuniêcia wszyst-
kich fragmentów, które sugerowa³by zale¿no�æ od Wielkiej Brytanii (usu-
niêto ca³¹ drug¹ zwrotkê, istotna jest tak¿e zmiana 3 wersu strofy trze-
ciej) � s¹ zapisem powolnego dojrzewania narodu australijskiego do nie-
zale¿no�ci i próby wypracowania w³asnej to¿samo�ci. Niezbyt porywaj¹-
cy efekt finalny w postaci do�æ patetycznego i sztucznie brzmi¹cego tek-
stu przypomina natomiast, ¿e próba ta � jak twierdzi wielu znawców przed-
miotu � ci¹gle jeszcze daleka jest od zakoñczenia.

Wolanowski, który niejednokrotnie na kartach swojej ksi¹¿ki daje
�wiadectwo g³êbokiego zrozumienia Australii, jej specyficznej kultury
i powik³anej historii, nie wykorzysta³ jednak okazji, aby obok gar�ci in-
formacji historycznych dotycz¹cych konkursu na hymn, pokazaæ z³o¿o-
n¹ problematykê, któr¹ on ujawnia. Byæ mo¿e w³a�nie dlatego, ¿e by³ tym
faktem po prostu zaskoczony. Nie jako reporter, ale jako Polak, dla które-
go kwestia narodowej to¿samo�ci nie jest spraw¹ otwart¹, czekaj¹c¹ na
dookre�lenie.

21 Ibidem, s. 24.
22 Works of �Banjo� Paterson: with an introduction and bibliography. Wordsworth 1995,

s. V.
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Kiedy siê dziwiæ przestanê...

Zdziwienie stanowiæ mo¿e pierwsze ogniwo w procesie poznawczym,
byæ �ladem autentycznego zainteresowania obserwowanymi i do�wiad-
czanymi fenomenami. To dlatego Jonasz Kofta, z którego utworu po¿y-
czony zosta³ tytu³ niniejszego szkicu, pisa³: �Kiedy siê dziwiæ przestanê,
bêdzie po mnie�. Zdziwienie by³o tak¿e koniecznym etapem na drodze
Wolanowskiego do poznania i pokochania �kraju w dole globusa�. Poczta
do Nigdy-Nigdy wiele temu zdziwieniu zawdziêcza. Je�li nie widaæ go na
jej kartach zbyt czêsto, to dlatego, ¿e strategia narracyjna Wolanowskiego
opiera siê przede wszystkim na wyja�nianiu, pokonywaniu dystansu,
oswajaniu nawet tych zjawisk, które mieszkañcom naszej szeroko�ci geo-
graficznej w pierwszej chwili musz¹ wydawaæ siê szokuj¹ce. Parafrazuj¹c
s³owa Kofty, o strategii tej mo¿na by powiedzieæ: �Kiedy siê dziwiæ prze-
stanê, zacznê pisaæ�.

Magdalena B¹k

�When I stop being surprised...�
On the narrative strategy in Poczta do Nigdy-Nigdy

[Letters to Never-Never]
by Lucjan Wolanowski

S u m m a r y

The aim of the text is to examine the narrative strategy used by Lucjan Wolanowski in
Poczta do Nigdy-Nigdy. The focal point being examined here is the category of �surprise�,
which (though clearly evident in Australian reports of other authors) is rarely used in book
by Wolanowski. A special emphasis is put on �surprise� revealing the �Polish perspective�
of the narrator-author, which was discussed on the basis of the example of his report from
the competition concerning the Australian anthem.
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Magdalena B¹k

�Wenn ich damit aufhöre, mich zu wundern...�
Die narrative Strategie des Werkes

Poczta do Nigdy-Nigdy [Die Post an Niemals-Niemals]
von Lucjan Wolanowski

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Ziel des vorliegenden Textes ist, die von Lucjan Wolanowski in seinem Buch Die
Post an Niemals-Niemals angewandte narrative Strategie zu untersuchen. Analysiert wird
hier vor allem die Kategorie �Verwunderung�, die im Wolanowskis Buch selten ange-
wandt wird, obwohl sie in australischen Berichten von anderen Autoren sehr oft zum
Vorschein kommt. Besonders beachtenswert sind solche �Verwunderungen�, die die �po-
lnische Perspektive� des Erzählers-Autors verraten, was am Beispiel seines Berichtes über
den Preis auf die Hymne Australiens erörtert wurde.



Poprowad�my te rozwa¿ania dwutorowo. Zastanówmy siê, czym jest
obco�æ w perspektywie antropologicznej? a nastêpnie � kiedy ju¿ rozwa-
¿ymy wszelkie niuanse do�wiadczania wymiarów obco�ci � zapytajmy,
co robi z do�wiadczon¹ obco�ci¹ siebie i innych Lucjan Wolanowski, prze-
mierzaj¹c Japoniê?

1

Cz³owiek przychylny uznaje konieczno�æ otwarcia na rytm tego, co
odmienne. Nie jest to wiêc nic innego jak troska o utrzymywanie orien-
tacji poznawczej, bêd¹cej akcesem do zawierzenia obco�ci. Poznania nie
mo¿na siê wyzbyæ. Dlatego Lévinasowski projekt porzucenia w³asnego
Ja, w jakim� sensie, i w³adzy poznania na rzecz moralnego wyj�cia w stronê
innego, jest wyzwaniem, któremu nie mo¿na sprostaæ. Ale pozostaje wy-
zwaniem moralnym, gdy tylko odzywa siê w nas pragnienie, by zerwaæ
z Tym Samym i uznaæ, ¿e To Samo �nie mo¿e nam ponownie narzuciæ
swoich obyczajów�1. Rzeczywista tkanka ¿ycia podpowiada nam jednak,
¿e pora¿ek ujarzmienia �to¿samego� nie sposób unikn¹æ. Antropologicz-
na prawda terenu nie pozostawia z³udzeñ co do procedur to¿samo�cio-
wych wspólnoty. Powtórzmy zatem, ¿e w przychylno�ci idzie o to, aby
utrzymaæ siebie w takiej orientacji poznawczej, która by³aby akcesem na
rzecz zawierzenia obco�ci.

Poznanie, a zatem zaw³aszczenie, jest wpisane w materiê do�wiad-
czania. Tak samo jednak i imperatyw tego, aby poznaæ, ale i by zaufaæ
innemu, by otworzyæ siê na inno�æ � jest pragnieniem rozwijanym przez

ALEKSANDRA  KUNCE O obco�ci
w do�wiadczaniu Japonii

1 E. L é v i n a s: Ideologia i idealizm. W: I d e m: O Bogu, który nawiedza my�l. Prze³.
M. K o w a l s k a, przedmowa T. G a d a c z  SP. Kraków 1994, s. 60.
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kulturê. To¿samo�æ jest pojemna i mie�ci w sobie najbardziej krwio¿er-
cze projekty identyfikacji oraz separacji spo³ecznych, ale i otwarcie na
obce i nieto¿same. Têsknota za zawierzeniem obco�ci jest nieustannie
rozwijana, i to demonstracyjnie, w³a�nie w Europie �w³adzy�, gdzie total-
ne dzia³ania formowane przez silne centrum w³adzy politycznej i gospo-
darczej, ale i kulturowej, jednocze�nie generuj¹ koncepcje godno�ci cz³o-
wieka jako takiego, jednej natury ludzkiej, dziecka Bo¿ego, jednolitych praw
Natury, dobrego Dzikiego, co ma swe prze³o¿enie w narracjach Michela
de Montaigne�a, Bartolome�a de Las Casasa, Jean-Jacques�a Rousseau.
S³ynna debata podejmuj¹ca status Dzikiego, jaka odby³a siê w 1550 roku
miêdzy Juanem Ginésem de Sepulved¹, argumentuj¹cym za �naturalnym
niewolnictwem� i prawem do zabijania i niszczenia barbarzyñców, a do-
minikaninem Las Casasem mówi¹cym o warto�ci ka¿dego cz³owieka,
uznaj¹cym warto�æ Indian, pokazuje trakt ambiwalentnego my�lenia, które
jest obecne w Europie2. Montaigne pisze o warto�ci cz³owieka i wznosi
fundament szesnastowiecznego relatywizmu kulturowego, pisz¹c o cz³o-
wieczeñstwie �kanibali�. Rousseau zatêskni za naturalno�ci¹ Dzikiego,
który nie do�æ jest zepsuty cywilizacj¹3. Tym samym deprecjonuj¹ce ob-
razy obco�ci � jako tego, co podleg³e i ni¿sze, zobowi¹zane do uznania
swej podrzêdno�ci4 � maj¹ swe lustro w opowie�ciach idealizuj¹cych od-
mienno�æ i to, co odleg³e od nas samych, ale i dostrzegaj¹cych jedno�æ
wspólnoty ludzkiej.

Kantowska Europa �moralno�ci powszechnej�, pod¹¿aj¹ca tropem Gio-
vanniego Pico della Mirandoli, rozwija opowie�æ o godno�ci ka¿dego cz³o-
wieka, ale i europejskiej misji poznania, która, nie wyzbywaj¹c siê swego
prymatu w �wiecie, chce �chroniæ�, �kultywowaæ�, �otaczaæ opiek¹�
w imiê Ka¿dego, ze wzglêdu na uniwersaln¹ ideê cz³owieczeñstwa5. Ka¿-

2 G.M. F r e d e r i c k s o n: Racism. A Short History. New York 2002, s. 36�37.
3 J.-J. R o u s s e a u: Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówno�ci miedzy lud�mi.

Prze³. H. E l z e n b e r g. W: J.-J. R o u s s e a u: Trzy rozprawy o filozofii spo³ecznej. Warszawa
1956, s. 170�173.

4 O czym �wiadczy krytyka europocentryzmu i kolonialnej my�li, dokonuj¹ca egzem-
plifikacji dyktatury Centrum na podstawie analizy praktyk spo³ecznych rozwijanych przy-
najmniej do lat sze�ædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych XX wieku. Stephen S p e n c e r  pre-
zentuje panoramê kolonialnych obrazów opisuj¹cych obcych, miêdzy innymi Aborygenów,
poprzez deprecjonuj¹ce rysunki, karykatury, studia, zdjêcia, opisy, zob. I d e m: Race and
Ethnicity. Culture, Identity and Representation. New York 2006, s. 136�168.

5 Zob. G. P i c o  d e l l a  M i r a n d o l a: Mowa o godno�ci cz³owieka. �Przegl¹d Tomi-
styczny� 1992, T. 5, s. 155�173. Istotny jest tu nastêpnie projekt antropologii pragmatycz-
nej zarysowanej poprzez Kantowskie pytanie �Czym jest cz³owiek?�, które ma byæ pry-
marne wobec pytañ: �Co mogê wiedzieæ?�, �Co powinienem uczyniæ?�, �Czego mogê siê
spodziewaæ?�. Zob. I. K a n t: Logika. Podrêcznik do wyk³adów (wydany przez G.B. J ä s c h e -
g o). Prze³. Z. Z a w i r s k i. �ilo-Sofija� [Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Rocznik Komi-
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dorazowo dysputa o jednolitej naturze ludzkiej czy godno�ci przypisanej
cz³owiekowi jako takiemu jest niczym innym jak mierzeniem siê
z obco�ci¹. T¹ obco�ci¹, któr¹ spotykamy na szlakach wypraw zdobyw-
ców, handlarzy, poszukiwaczy przygód i ³upu, misji rozszerzania idei
religijnej. Ale i t¹ obco�ci¹, z któr¹ mierzymy siê, gdy o�wieceniowo do-
konujemy klasyfikacji cz³owieka dzikiego, dopiero co odkrytego dla nas,
w³¹czaj¹c go do rodziny ludzkiej6. Wreszcie t¹ obco�ci¹, która jest uplaso-
wana blisko nas, spotykana nieopodal nas samych, w pobli¿u naszych
swojskich terytoriów. Wreszcie to mierzenie siê z obco�ci¹, która jest
wpisana w kondycjê ka¿dego cz³owieka.

Mierzyæ siê z obco�ci¹ jest imperatywem poznawczym i do�wiadcze-
niowym wypracowanym w Europie. To Europa przejawia ciekawo�æ �wia-
ta i poznania7. Obco�æ, inno�æ, swojsko�æ � to kategorie przepracowywa-
ne historycznie, praktycznie i naukowo. Europa ³upu i Europa moralno-
�ci powszechnej oraz poznania s¹ blisko siebie. Rozwijaj¹, choæ z ró¿ny-
mi konsekwencjami, gest zaciekawienia tym, co odmienne. Pó�niejsza
Europa przepracowuj¹ca, w duchu Freudowskim, w³asn¹ pamiêæ kolo-
nialn¹ i totalitarn¹, ka¿e byæ wyczulonym na to, co odmienne i kruche.
Ka¿e zawierzyæ odmienno�ci8. To przede wszystkim casus antropologii
kultury. Ale to i ogólny akces humanistyczny w stronê drugiego i inno�-
ci rozwijany przez filozofiê spotkania Ferdinanda Ebnera, Franza Rosen-
zweiga, Martina Bubera czy bardziej radykalnego konceptu spotkania
i Innego w ujêciu Emmanuela Lévinasa.

Jak w planie do�wiadczeñ rysuje siê to zawierzenie obco�ci, które ma
w sobie pamiêæ historyczn¹ Europy? Dlaczego jednak w ogóle mamy ufaæ
drodze zawierzania inno�ci, która mimo z³agodzeñ w koñcu zawsze wa-
loryzowana jest jako radykalna inno�æ, a wiêc obco�æ? Jednak mimo po-
tkniêæ, mimo porzucenia dawnych iluzji, co do poznania odmienno�ci,
mimo braku szans na lepsze zrozumienie � wci¹¿ ten gest zawierzenia

sji Filozofii] 2002, nr 2, A 25, s. 141. Na mocy tego rozczytaæ mo¿na ideê godno�ci cz³owie-
ka, Ka¿dego, który jest celem samym w sobie � zob. G. H a e f f n e r: Problem pojêcia Istoty
w antropologii filozoficznej. Prze³. J. B r e j d a k. �Analiza i Egzystencja� 2005, nr 1, s. 63�
74. Zob. na temat powi¹zania godno�ci, honoru i wstydu w rozwijanym w Europie mode-
lu to¿samo�ci w: A. K u n c e: On European Epistemological and Ethical Tropes. Honor, Dig-
nity and Shame. �The International Journal of the Humanities� 2005, Vol. 3, No. 5, s. 233�
239.

6 Kapu�ciñski dokona³ typologii kontaktów z innymi w Europie, dziel¹c historiê ko-
munikacji spo³ecznej na cztery etapy: epokê kupców i pos³ów, epokê odkrywców geogra-
ficznych, epokê o�wiecenia i epokê nowoczesn¹, która komasuje prze³om antropologiczny,
filozofiê spotkania i do�wiadczenie wielokulturowo�ci. Zob. R. K a p u � c i ñ s k i: Ten Inny.
Kraków 2006, s. 21�29.

7 Zob. R. K a p u � c i ñ s k i: Ten Inny..., s. 13.
8 E.W. S a i d: Culture and Imperialism. New York 1993.
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i ufno�ci jest powtarzany. I Wolanowski, którego spotkaniem z obco�ci¹
zajmiemy siê pó�niej, powtarza to zawierzenie. Mo¿na zapytaæ, na ile to
ustawicznie skazanie na powtarzanie aktów poddañstwa wobec tego, co
jest obcym dzia³aniem i obcym nawykiem my�lowym, jest w stanie wy-
dobyæ prawdê o ludzkim istnieniu? Prawdê, która nie zamyka³aby jedynie
inter-spotkañ w prosto uchwytnym opisie swój � obcy, ale te¿ i w konsta-
tacji o wspólnotowym My, otwarciu na Innego. Problemem jest, na ile
rzeczywi�cie otwieraj¹ siê przed nami wspólne przestrzenie w zderzeniu
z obco�ci¹? Wolanowskiemu niemocy, ¿e przestrzeñ raczej siê zamyka,
rzadko kiedy otwiera, przyjdzie niejednokrotnie do�wiadczyæ. Na ile mo¿-
liwe s¹ metamorfozy naszego postrzegania �wiata, gdy wychodzimy w stro-
nê nie-spotykanego, nie-swojskiego, nie-znanego?

Wa¿ne do�wiadczenie obco�ci to takie, które nie jest ztypizowane, nie
ka¿e uciekaæ, wyci¹gaæ broni, demonstrowaæ obrzydzenia, wychwalaæ
swego. Ale otwiera przestrzeñ my�lenia o tym, co w kulturze obce. Obce
jest nie-nasze, a mo¿e i staæ siê potencjalnie wrogie, jest nienazwane,
bywa oddalone terytorialnie, zawsze bywa oddalone poznawczo, nie przy-
wo³uje znanego nam systemu odniesieñ, znanych warto�ci i schematów
spo³ecznych. W tym, co obce, przegl¹damy siê, lokujemy w³asne obawy,
lêki, uprzedzenia, pok³ady tego, co st³umione, wstydliwe, odra¿aj¹ce, nie-
tykalne. Obcy ró¿ni siê radykalnie i daleki jest od tego, co znane i swoje,
nie tworzymy z nim wspólnoty pamiêci rodzinnej, plemiennej, teryto-
rialnej, mamy jednak szansê na utworzenie wspólnoty losu, która ka¿e
siê nam spotkaæ w jakim� punkcie czasoprzestrzeni. I w³a�nie tej wspól-
noty losu, na moment, w kilku zaledwie punktach czasoprzestrzeni, do-
�wiadczy³ Wolanowski, mimo ¿e wiêkszo�æ zgromadzonych przez niego
w zapisie do�wiadczeñ daleka jest od my�lenia wspólnotowego.

Inno�æ mo¿e zostaæ zamieniona w obco�æ, ale i zachodzi odwrotny
proces w kulturze, ¿e obcy mo¿e staæ siê jedynie inny poprzez komunika-
cjê b¹d� zobojêtnienie. Jednak to obco�æ jest t¹ formu³¹, która naprowa-
dza nas na radykalne do�wiadczenie w kulturze, bezceremonialnie ods³a-
nia w nas nasz¹ ma³o�æ wiedzy o sobie nawzajem, ale i pokazuje niepew-
no�æ w spotkaniach. Obco�æ jest nag³a � obco�æ w³asna i obco�æ napotka-
nego cz³owieka. To obcy jako barbarzyñca otoczony jest wyra¿eniami, jak
napisze José Ortega y Gasset, �³aciñskiego balbuties, francuskiego babil,
hiszpañskiego balbucir�9. Jest obcy, brzmi niezrozumiale. To kto�, kto
be³kocze, mówi niezrozumia³ym dla nas jêzykiem, kto�, z kim trudno siê
porozumieæ. To obcy, o którym Zygmunt Bauman napisze, ¿e �zak³óca
dopasowanie wzajemne odleg³o�ci fizycznej i psychicznej: jest wszak fi-

9 J. O r t e g a  y  G a s s e t: Tematy podró¿ne. Prze³. A. J a n c e w i c z. W: I d e m: Po co
wracamy do filozofii? Warszawa 1992, s. 39.
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zycznie w zasiêgu d³oni, choæ pozostaje nieskoñczenie odleg³y ducho-
wo�10. Mogliby�my konstatowaæ, ¿e choæ nie przywo³uje monstrualnej
obco�ci � któr¹ przestrzeñ my�lenia zaludni³a smokami, bestiami, nie-
-lud�mi, potworami, mutantami i innymi formami nieludzkimi i post-
ludzkimi � to pozostaje obcy. Nie jest widziany przez stopniowalne kate-
gorie nie-cz³owieka; barbarzyñcy � wy¿ej stoj¹cego w hierarchii aksjolo-
gicznej; cz³owieka prymitywnego � bli¿ej naszej z³o¿ono�ci usytuowane-
go. Jest prawdziwie obcy, zwyczajny obcy, zwyczajnie spotykany w nie-
zwyczajnej wyprawie, bo na jego terytorium. Do takich obcych siê przy-
wyk³o w Europie podró¿y. Obcy powinien byæ �tam� daleko, dok¹d siê
udajemy, na przyk³ad w Japonii, nie zaskakuje nas i Wolanowskiego te¿
nie zaskoczy, ¿e tam jest. Odbywa siê to zgodnie z europejsk¹ marszrut¹
na mocy idei i imperatywu �w stronê innego�. Ciekawi wiêc inny. Cieka-
wi obca geometria dróg, któr¹ pod¹¿a inny. Ciekawi obco�æ odczuwana �
dla Europejczyka poprzez fakt, ¿e jest. Ciekawi wiêc i ulica z innymi regu-
³ami spo³ecznymi i parametrami antropologicznymi, do których przywy-
kli�my. Ciekawi do�wiadczanie tej obco�ci sprzedaj¹cych, kupuj¹cych, wê-
druj¹cych, czekaj¹cych, podró¿uj¹cych. Ciekawi �wiat rekwizytów, który
postrzegany jest w³a�nie jako decorum. Ciekawi i w³asne do�wiadczanie
jako tego, który przemierza obce przestrzenie. Taka bêdzie Japonia Wola-
nowskiego � zrodzi siê z zaciekawienia obco�ci¹, pocz¹tkowo oczywist¹,
w któr¹ stopniowo bêdzie wkradaæ siê to, co nie jest oczekiwane, ale zara-
zem nie jest typiczne.

Obcy jednak w tym jest obcy, poniewa¿ ods³ania w nas doznanie ob-
co�ci innego cz³owieka. To obcy przydaje nam bycia nie u siebie, uzbraja
nas w to, co nasze. Inny cz³owiek stopniuje nam obco�æ, gdy obna¿a wie-
dzê o ró¿nych jej odcieniach. To pu³ap obco�ci wspólnej, bo buduj¹cej
przestrzeñ na granicy. Obco�æ nie zostaje zniesiona, ale jest zmiêkczana,
t³umaczona, przesuwana. Jest legitymizowan¹ wiedz¹, ale przychyln¹. Je-
ste�my dotkniêci obco�ci¹. Przychylno�ci¹ jest, ¿e to rozumiemy. Nie
mo¿na byæ tylko obcym, mo¿na byæ obcym na wiele sposobów, w kon-
kretnych sytuacjach nieustannie przetwarzanych. I do�wiadczenie Wola-
nowskiego mo¿na interpretowaæ poprzez konkretne sytuacje, które po-
woduj¹ wiele gradacji do obco�ci.

Wa¿ne jest, aby ³agodziæ ostr¹ i wrog¹ obco�æ, tzn. tak¹ przestrzeñ
mentaln¹, która naznaczona jest rozdzia³em, niebezpieczeñstwem, lêkiem,
niemo¿no�ci¹ klasyfikacji mentalnej, gro�b¹ unicestwienia, brakiem for-
mu³ wypracowanych do rozczytywania siebie, nieobecno�ci¹ wspólnoty
moralnej. Wa¿ne jest d¹¿enie do akceptacji epistemologicznej naszej

10 Z. B a u m a n: Wieloznaczna nowoczesno�æ, nowoczesna wieloznaczno�æ. Prze³.
J. B a u m a n, przejrza³ Z. B a u m a n. Warszawa 1995, s. 88�89.



81O obco�ci w do�wiadczaniu Japonii

obecno�ci przez innego, do ob³askawienia naszej interwencji w jego �wie-
cie tak, aby staæ siê uznanym, swoim obcym. Godnym odnotowania tro-
pem jest poddanie siê mechanizmowi obcego my�lenia i dzia³ania, co
wi¹¿e siê z przystaniem na obc¹ definicjê siebie. Ods³ania jednak ona
przede wszystkim nadziejê na przemianê tej obco�ci, co wi¹¿e siê z budo-
waniem przestrzeni, która powoli traci³aby walor niezrozumienia, stop-
niowo pozbawiana by³aby mocy granicy wrogo�ci i niemocy poznawczej.
Dlatego to dotkniêcie wspólnej obco�ci jest pozbawianiem wyrazisto�ci
naszych sztanc poznawczych. To ucieczka od my�lenia, które mog³oby
nie owocowaæ apologi¹ ró¿nicy, a które jest zawsze w tle, które ³atwo siê
urzeczywistnia i przek³ada siê na przestrzeñ separowan¹, wykluczan¹, uni-
cestwian¹. Bauman napisze, ¿e obcy mo¿e byæ niczym, a mo¿e byæ wszyst-
kim11. Spotkanie bowiem, jak chce Tadeusz S³awek, �jest zainfekowane
wirusem Obcego, wirusem, który zwiemy tutaj »tym, co niespotykane«�12.
I ta potencja zawierzenia, ale i grozy jest zawsze obecna.

Zagêszczanie wiêzi spo³ecznej, ale nie nadmierne, wkraczanie w �wiat
rzeczy innego, zakre�lanie coraz szerszych krêgów akceptowalno�ci � to
etapy zawierzania terytorium obcemu. Nie jest to zwyczajna otwarto�æ,
a dobre poddañstwo, uczciwie oceniaj¹ce w³asn¹ sytuacjê epistemologicz-
n¹. Powolno�æ tego trybu poddañstwa, i tê powolno�æ nale¿y tu wyakcen-
towaæ, jest konieczna, by egzystowaæ. Gêstnieje ona, przyspiesza w oko-
liczno�ciach go�cinno�ci. Obcy ubrany w sytuacjê gospodarza czy go�cia,
donatora czy obdarowanego zostaje w³¹czony w horyzont zdarzeñ, który
unicestwia widowiskowo wa¿ne schematy wiedzy. Bo � jak napisze Ja-
cques Derrida � tylko w ten sposób odnajdujemy �odkrycie� � �przecina-
j¹c ekonomiê tego samego, b¹d� to j¹ przedrze�niaj¹c, b¹d� powtarzaj¹c
[...], ustêpuj¹c miejsca innemu, pozwalaj¹c mu nadej�æ�13.

Obco�æ wymaga czasu, który zespala poszczególne spotkania, który po-
zwala na rozmowê, powo³uje stopniowy rytm obdarowywania. Czasowo�æ
buduje wspóln¹ to¿samo�æ. Paul Ricoeur pisa³, ¿e czas rodzi zobowi¹zania
moralne, spaja mnie jako tego, który zachowuje ³¹czno�æ miêdzy daniem
obietnicy a dotrzymaniem s³owa14. Mogliby�my stwierdziæ, ¿e czas podda-
nia siê obco�ci wymusza powolno�æ, czekanie, zawieszenie, milczenie,

11 Ibidem, s. 83.
12 T. S ³ a w e k: Laudatio. Jacques Derrida: dekonstrukcja i etyka go�cinno�ci. W: Ja-

cques Derrida. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac. T. R a c h w a ³. Katowi-
ce 1997, s. 6.

13 J. D e r r i d a: Psyché. Odkrywanie innego. Prze³. M.P. M a r k o w s k i. W: Postmoder-
nizm. Antologia przek³adów. Wybra³, oprac. i przedmow¹ opatrzy³ R. N y c z. Kraków 1997,
s. 104.

14 P. R i c o e u r: O sobie samym jako innym. Prze³. B. C h e ³ s t o w s k i, wstêp M. K o -
w a l s k a. Warszawa 2003.

6 Wokó³ reporta¿u...
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wszelkie pêkniêcia i gro�by rozpadu, nade wszystko niepewno�æ. Wolanow-
skiemu przyjdzie tego do�wiadczyæ, gdy porusza siê w przestrzeni szybko,
robi postêpy poznawcze i niewiele osi¹ga antropologicznie. Powolno�æ, kiedy
wkradnie siê w jego bycie w obcej przestrzeni, stanie siê dla niego zbawien-
na. Nie wiadomo, jak siê zakoñczy proces otwarcia i spotkania, wiadomo,
¿e jako� przebiega. Dzieje siê to w imiê znoszenia stygmatów obco�ci. Ta
zamiana stygmatów w jedynie zauwa¿alne oznaki obco�ci wydaje siê pry-
marnym faktem w ustanawianiu solidarnej p³aszczyzny istnienia, a raczej
wspó³istnienia. Wydaje siê, ¿e humanistyka nie mo¿e nie odnotowywaæ
tego czasu powolno�ci, który przemienia stygmaty. Nie mo¿e te¿ nie sku-
piæ siê na czasie dialogicznym, o którym pisa³ Tischner, ¿e ma w sobie
napiêcie dramatyczne15. Nie mo¿e uchylaæ pytania o to, co dzieje siê z blo-
kami sprawnej spo³ecznej wiedzy w tym prostym i codziennym zderzeniu
z inno�ci¹, naznaczonym indywidualizmem i przypadkiem.

W tym zaufaniu dla obco�ci wa¿na jest przestrzeñ wyznaczona ciele-
sno�ci¹. St¹d niebagatelne znaczenie ma postawa: stoj¹c, siedz¹c, pij¹c,
przekraczaj¹c drzwi mieszkania, patrz¹c, wspólnie zamykaj¹c siê w ma³ej
przestrzeni domu czy przemierzaj¹c spo³eczne przestrzenie instytucji,
ulicy � kre�li siê tê wspólnotê miejsca. I Wolanowski próbuje to robiæ tak,
aby powo³aæ wiêzi, bez których nie ma mowy o horyzoncie spotkania jako
horyzoncie akceptowalno�ci, p³aszczy�nie kompromisów. Kompromis jest
traktem równo�ci, w którym ka¿dy z uczestników ponosi ryzyko, ale
w du¿o wiêkszym stopniu jest gestem odwagi tego, który wychodzi, wy-
ci¹ga d³oñ, wyrywa z przestrzeni nijako�ci. Wtórna równo�æ musi byæ
ufundowana na ge�cie poddañstwa. Oczywi�cie, mo¿emy siê zastanawiaæ,
na ile to poddañstwo badawcze � czêsto europejskie � jest ustanawianiem
wy¿szo�ci siebie, gdy¿ to europejski rozmach intelektualny popycha
w stronê innego. Niemniej na gruncie ¿ycia prywatnego powy¿sze roz-
warstwione schematy czêsto zawodz¹ i ostatecznie ustanawia siê napiê-
cie miêdzy osobami, z których która� musi dokonaæ gestu wyj�cia.

Owa kompromisowo�æ ma pod³o¿e moralne, epistemologiczne i prag-
matyczne. W do�wiadczeniu Wolanowskiego zdanie siê na obcy nieczy-
telny �wiat, pój�cie za my�leniem innego jest � z jednej strony � pragma-
tycznym dzia³aniem, a z drugiej strony � jest dzia³aniem, które wi¹¿e siê
z poddaniem siê kontekstowi drugiego cz³owieka. Sytuacja ta wi¹¿e siê
z ustanawianiem p³ynnych granic miêdzy obszarem inno�ci i swojsko-
�ci. I dalej � owo pój�cie za my�leniem innego, zdanie siê na jego sche-
maty mentalne � owocuje budowaniem elastycznych granic wspólnej prze-
strzeni, która wydziela to, co ³¹czy, co zobowi¹zuje do umiarkowanej bli-
sko�ci i szanuje oddalenie.

15 J. Ti s c h n e r: Filozofia dramatu. Paris 1990, s. 80.
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St¹d owo poddañstwo obco�ci nie jest euforycznym przej�ciem na stro-
nê innego. Wolanowski jest bezceremonialnie obcy. Pozostaje u siebie
w tym sensie, ¿e pozostaje sob¹, Europejczykiem z pasj¹ poznania inno-
�ci, który wyprawi³ siê w stronê innego. To pe³na napiêcia próba kre�le-
nia porozumienia w kwestiach zasadniczych, które zezwalaj¹ na obopól-
ne bytowanie cz³owieka z cz³owiekiem � z zachowaniem dystansu, z nie-
przekraczaniem barier. To wymiar porozumienia egzystencjalnego.
Mogliby�my powiedzieæ, ¿e to horyzont mo¿liwej wzajemnej przek³adal-
no�ci obco�ci i swojsko�ci. Cel? ¯eby siê jako� rozumieæ, ¿eby ustana-
wiaæ wspóln¹ przestrzeñ, ¿eby t³umaczyæ obce poprzez siebie czy dowol-
ne inne, ¿eby ocaliæ siebie w akcie konfrontacji, ¿eby móc transformowaæ
konfrontacjê w spotkanie. ̄ eby poddañstwo obco�ci by³o akcesem na rzecz
wspólnoty epistemologicznej i moralnej. St¹d wa¿ne staje siê zwrócenie
uwagi na spotkanie jako lustro kultury, które w tym akcie zderzenia, wspó³-
istnienia, ustalania, unicestwienia, wydzielania wspólnego, kreuje odbi-
cie wszelkich napiêæ. Potropmy wiêc ów ruch podjêcia obco�ci w do�wiad-
czeniu Japonii przez Wolanowskiego.

2

Czy Wolanowskiemu uda³o siê zbli¿yæ do rytmu obco�ci? Czy zacz¹³,
jako reporter, rozpoznawaæ wymiary obco�ci Japonii?

Miar¹ prawdy antropologicznej w tek�cie jest to, czy tekst uobecnia
dotkniêcie cz³owieka, czy te¿ nie � mimo, ¿e mo¿e i rozpisuje go na ró¿ne
sposoby wyznaczone rygorami dyscyplin naukowych czy konwencjami li-
terackimi. Tekst ma byæ dotkniêciem do�wiadczeñ cz³owieka, które nie
s¹ rozparcelowane. Tekst prawdziwy antropologicznie wydobywa do�wiad-
czenie cz³owieka w napiêciu miêdzy tym, co indywidualne a wspólnoto-
we, co skoñczone i nieskoñczone. Ma w sobie prawdê antropologiczn¹
o tyle, o ile zapisuje autentyczne do�wiadczenia, unosi emocje i my�li,
które tworz¹ �wiat rzeczywisty, a nie tylko konstruowany. Nade wszystko
jednak to tekst, który zapisuj¹cy to, co porusza nas do g³êbi i to, o czym nie
mo¿na milczeæ, jak pisa³ Friedrich Nietzsche16. W my�leniu antropolo-
gicznym separujemy to, co jest g³êbokim wnikniêciem w tkankê kultury,
od tego, co jest jedynie opisywaniem jej powierzchni, zauwa¿aniem nie-
istotnych nawarstwieñ porz¹dków. Dotkniêcie cz³owieka jest zawsze do-
tkniêciem rzeczy. Dochodzenie do g³êbi, odkrywanie rytmu ¿ycia jest tu

16 F. N i e t z s c h e: Wêdrowiec i jego cieñ. Prze³. K. D r z e w i e c k i. Kraków 2003, s. 5.
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kluczowe. I wymagaæ tej miary antropologicznej mo¿emy od ka¿dego tek-
stu. Notatka sporz¹dzona na u¿ytek agencji prasowej, literacki popis, nau-
kowa diagnoza, monografie czy szkice, a wreszcie reporta¿e, mo¿na rozli-
czaæ z tego, czy mówi¹ co� istotnego, czy dotykaj¹ do�wiadczenia cz³owie-
ka, oprócz tego, ¿e mówi¹ zgodnie z kryteriami dyskursu, którego u¿ywaj¹.

I w takim �wietle postawmy tekst Wolanowskiego Zwierciad³o bogini.
Reporter w kraju tranzystorów i gejsz17. Reporta¿, stanowi¹cy relacjê
z podró¿y Wolanowskiego, gromadzi opisy historyczne, gospodarcze, co-
dzienne, spo³eczne, polityczne, bardziej lub mniej egzotyczne, znane
i mniej znane. Jest zbiorem rozmaito�ci, ale nie fragmentów, raczej ma-
³ych czê�ci koncentrycznych, które jeszcze do�æ spójnie pokazuj¹ repor-
terskie do�wiadczenie Dalekiego Wschodu. Celowo uniewa¿niamy tu kon-
tekst tekstów o Japonii, które historycznie, estetycznie, semiotycznie18,
antropologicznie staraj¹ siê opisaæ obco�æ znakow¹, zachowaniow¹, czaso-
przestrzenn¹ Japonii19. Historia jest wa¿na i Wolanowski po�wiêca jej
miejsce w tek�cie, niemniej porównanie reporta¿u z dociekaniami histo-
ryków politycznych i historyków kultury20, nie przyczyni³oby siê do po-
g³êbienia perspektywy, w której chcemy zapytaæ o do�wiadczenie Wola-
nowskiego. Podobnie jest z opracowaniami antropologicznymi21 czy semio-
tycznymi, które s¹ wa¿nym kontekstem dla tej pracy, ale oddalaj¹ nas od
obcego, którego spotka³ Wolanowski. Analogicznie separujemy estetykê22,

17 L. Wo l a n o w s k i: Zwierciad³o bogini. Reporter w kraju tranzystorów i gejsz. War-
szawa 1961.

18 R. B a r t h e s: Imperium znaków. Prze³. A. D z i a d e k. Warszawa 1999.
19 M. C o l l c u t, M. J a n s e n, I. K u m a k u r a: Japonia. Prze³. A. D o b r z a ñ s k a -

- G a d o w s k a. Warszawa 1997.
20 Dla historycznego kontekstu, który by³by dope³nieniem czasoprzestrzeni, po której

porusza siê Wolanowski, wa¿ne s¹ nastêpuj¹ce opracowania: P. A k a m a t s u: Meiji 1868.
Evolution and Counter � Revolution in Japan. Prze³. M. K o c h a n. London 1972; L. F r é -
d é r i c: ¯ycie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185�1603). Prze³. E. B ¹ k o w -
s k a. Warszawa 1971; L. F r é d é r i c: ¯ycie codzienne w Japonii u progu nowoczesno�ci
(1868�1912). Prze³. E. B ¹ k o w s k a. Warszawa 1988; V. H i l s k a: Dzieje i kultura narodu
japoñskiego. Prze³. S. G a w ³ o w s k i. Warszawa 1957; W. K o t a ñ s k i: Zarys dziejów religii
w Japonii. Warszawa 1963; J. Tu b i e l e w i c z: Historia Japonii. Wroc³aw 1984.

21 Ciekawe dla tego nurty s¹ diagnozy: R. B e n e d i c t: Chryzantema i miecz. Wzory
kultury japoñskiej. Prze³. E. K l e k o t. Warszawa 2003; E. H a l l: Poza kultur¹. Prze³.
E. G o � d z i a k. Warszawa 1984; T. K u w a y a m a: Native Anthropology: The Japanese
Challege to Western Academic Hegemony (Japanese Society). Melbourne 2004; Y. S u g i -
m o t o, R. M o u e r: Images of Japanese Society: A Study in the Social Construction of Reality.
London 1990.

22 Zob. niektóre z opracowañ estetycznych: Z. A l b e r o w a: O sztuce Japonii. Warsza-
wa 1983; E a d e m: Sztuka japoñska w zbiorach polskich. Warszawa 1987; J. H i l i e r:
Japanese Masters of the Colour-Prints. London 1954; W. K o t a ñ s k i: Sztuka Japonii. Zarys.
Warszawa 1974.
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nie szukamy bowiem powi¹zania intertekstualnego i w tym zakresie. Nas
bowiem interesuje to, czy Wolanowskiemu uda³o siê w do�wiadczaniu
dotkn¹æ obco�ci Japonii, na ile to do�wiadczenie okaza³o siê prawdziwe,
wyzbyte tego, co nader oczywiste spo³ecznie. To raczej punktowe widze-
nie topografii my�lenia i dzia³ania, które, jak soczewka, skupia i roz-
szczepia obco�æ.

Japonia Wolanowskiego, w³a�ciwie jego �historia o Japonii�23, jak sam
pisze, jest zbiorem reporterskich tematów, dla których zas³on¹ meryto-
ryczn¹ jest II wojna �wiatowa. Wolanowski nie mo¿e nie pytaæ poprzez
Hiroszimê, Nagasaki, poprzez decyzje zrzucenia bomby atomowej i konse-
kwencje spo³eczno-polityczne, poprzez stosunki amerykañsko-japoñskie,
poprzez Miêdzynarodowy Trybuna³ Wojskowy. Zapisuje minuta po mi-
nucie decyzje i dzia³ania polityczno-wojskowe, buduje pamiêæ wokó³ ope-
racji wojskowych. Powracaj¹ piloci, lotniskowce, zobowi¹zania wzglêdem
cesarza, narodu, pytania o klêskê i utratê twarzy, hañbê, �mieræ. Nieza-
le¿nie od tego jak bardzo Wolanowski wybiega w przesz³o�æ, jak czêsto
koncentruje siê na codzienno�ci, wojna staje siê wi¹¿¹ca � jako do�wiad-
czenie bliskie Wolanowskiemu i Japonii. Zapis umierania, rozmieszcze-
nie schronów, grzyb atomowy � to przejmuj¹cy ci¹g, który skrupulatnie
Wolanowski wypunktowuje, bo to �dzieñ, w którym zgas³o �wiat³o�24.

Dokonajmy inwentaryzacji tematów, tworz¹cych japoñsk¹ opowie�æ.
Wojna, bomba atomowa, sytuacja kryzysu powojennego, kryzys moralny,
pamiêæ, stosunki miêdzynarodowe, historia kontaktów Japonii z tym, co
odmienne, samurajowie, mit opowiadaj¹cy o bogini Amaterasu, symbole
cesarstwa (zwierciad³o, miecz, klejnot magatama), stosunek do dziecka,
si³a tradycji, cesarz, feudalizm, kapitalizm, to co nowoczesne, po³awiacze
pere³, codzienne ulice, praca w koncernach, m³odzi�starzy w Japonii, model
w³adzy, prostytucja, symbole Japonii, gejsze, ogrody, religie, hañba, ho-
nor, leprozorium, medycyna, szkolnictwo, hierarchie spo³eczne, d¿udo,
masowa kultura, teatr marionetek w Osace, �wi¹tynie, nowinki technicz-
ne, role spo³eczne kobiety i mê¿czyzny, rytua³y, biesiada, kuchnia, lot sa-
molotem. Tytu³y i �ródtytu³y, które maj¹ naprowadzaæ na tre�æ, s¹ raczej
�wiadectwem chwytów dziennikarskich i nachalnej retoryki, ni¿ prawdy
antropologicznej. Ale pamiêtajmy, ¿e to w³a�nie reporta¿ dziennikarski,
a zatem roi siê w nim od tego, co jest nazwane na wyrost, co jest spekta-
kularne, co przyci¹ga uwagê. �Jatka na jezdni�, �Upiory z Ueno�, �Ich ry¿
powszedni�, �Podró¿ bez grosza�, �B³êkitna krew ¿ó³tych ludzi� itp. � to
formu³y, które jednoznacznie ustawiaj¹ ten dyskurs w sposobie obrazo-
wania, który jest w³a�ciwy dziennikarskiemu rozmachowi w s³owach.

23 L. Wo l a n o w s k i: Zwierciad³o bogini..., s. 8.
24 Ibidem, s. 89�132.
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Szukaj¹c  usytuowania siê blisko rzeczy w tek�cie o Japonii, musimy
omin¹æ owe wyra�ne tytu³y, efektowne has³a czy nawet wyodrêbnione sfery
kultury. Musimy poszukaæ tego, co by³oby rytmem ¿ycia, co by³oby do-
�wiadczeniem obco�ci, które przebiega poza efektownymi nazwami czy
schematami wiedzy o tym, co egzotyczne. I wielki problem ze znalezie-
niem tych miejsc w tek�cie, które naprowadzi³yby nas na do�wiadczenie
obco�ci, na tê prawdê antropologiczn¹, któr¹ chcieliby�my porównaæ
z reporterskim do�wiadczeniem chocia¿by Ryszarda Kapu�ciñskiego!

Wolanowski skrupulatnie ewidencjonuje praktyki spo³eczne, które bez
trudu zauwa¿a w strukturach spo³ecznych, na które naprowadza go hi-
storia Japonii, i czyni to nazbyt pewnie. Obco�æ jest za³o¿ona, oczywista
jest obco�æ Japonii, nie dotyka go do g³êbi, a raczej zostaje zdiagnozowa-
na, czêsto os¹dzona. Jednak nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e Wolanowski na-
pisze o odczuwalnej inno�ci w obcym miejscu. Nie mo¿e tego przetwo-
rzyæ interpretacyjnie, inny jest jego horyzont antropologiczny, inne kon-
wencje, którym ufa i którym chce reportersko i spo³ecznie sprostaæ, kie-
dy opisuje �wiat lat sze�ædziesi¹tych. Obco�æ to nie jest kategoria, która
zajmuje cz³owieka w 1960 roku, o ile wyrusza w �wiat z Europy Wschod-
niej, o ile musi rozwijaæ zdobywcz¹ postawê i optymistyczn¹ poznawczo
orientacjê � �wiat jest u stóp, cz³owiek wyrusza umocowany w �wiecie
zwyciêzców, sowiecki rys nie zezwala na mno¿enie niepewno�ci. Wola-
nowski jest obcy, choæ tego nie wyra¿a, nie konstatuje � nie s³ychaæ tego
w tonie rozwa¿añ, które s¹ szybkie, rozstrzygaj¹ �wiat, daj¹ szybkie dia-
gnozy przesz³o�ci i dnia dzisiejszego, próbuj¹ byæ ironiczne, efektowne,
maj¹ nie zanudziæ, a wszechwiedz¹cy reporter jak przewodnik bez wiêk-
szego zawahania przeprowadza przez meandry kultury.

W �wiecie Japonii dla Wolanowskiego nie ma tajemnicy. I to jest naj-
wiêksza obco�æ, której przysz³o mu do�wiadczyæ, a z której nie do koñca
zdaje sobie sprawê. Spotka³ �wiat tajemnicy, o którym wie, ¿e tajemnicê
musi posiadaæ, ale nie s³ychaæ w jego tek�cie, ¿e ta tajemnica go zatrwa¿a.
Wolanowski opisuje niedostêpno�æ i zas³onê kulturow¹, która mu siê trafia
wrêcz jako ciekawostka, pozbawiaj¹c j¹ tym samym wymiaru niemo¿li-
wego i niewyra¿onego.

Wolanowski w pewnym momencie przywo³a formu³ê, ¿e Japonia to
�szkatu³ka, do której zagubiono klucz�25, czym opisuje zamkniêcie Japo-
nii, po latach kontaktów z Europejczykami. Ale to zamkniêcie i brak klu-
cza dla Wolanowskiego staje siê impulsem, by jednak znale�æ klucz na
nowo, by rozczytaæ Japoniê. I zak³ada, ¿e mo¿na to zrobiæ, wystarczy uzbroiæ
siê w wiedzê, obserwowaæ, wypytywaæ, zapisaæ. W Japoniê zostaje wpisa-
ne to, co dalekie, obce, nie do�æ zbadane, sporadycznie dopuszczaj¹ce udzia³

25 Ibidem, s. 13.
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w obserwacji Europejczyków. I Wolanowski plasuje siê w pochodzie tych
nielicznych, którzy maj¹ przywie�æ wiedzê o obyczajowo�ci z dalekiego
�wiata do Polski. Zadziwia nas ³atwo�æ rozpoznania rzeczy. Ta ³atwo�æ
jest podejrzana antropologicznie, choæ jest efektowna literacko. Wolanowski
jako reporter porusza siê w przestrzeni lekko, za lekko.

Bez trudu pokonuje zawi³o�ci historyczne i ³amig³ówki obyczajowe.
Rado�nie mówi o gafach, gdy zwyczajnie prosi o po¿yczenie pióra, kiedy
w³asne przesta³o pisaæ, bez zastosowania kunsztownej formy bêd¹cej wy-
razem elegancji i dobrych manier26. Szybko rozpoznaje nietakt w kon-
wencjonalnym zapytaniu europejskim o zdrowie ¿ony bez nale¿ytej wie-
dzy o tym, ¿e sfery prywatne i publiczne w kulturze japoñskiej s¹ rozdzie-
lone i ufundowane na hierarchii27. Jednak b³yskawicznie orientuje siê
i t³umaczy, dlaczego mo¿na drobiazgowo relacjonowaæ ci¹¿ê i intensyw-
no�æ bólów porodowych ksiê¿nej Miciko, ¿ony nastêpcy tronu, dlaczego
potomkowi, noworodkowi, umieszcza siê 18-centymetrowy sztylet przy
poduszce28. Opisuje obce sobie praktyki, kpi¹c s³owem z rozbuja³ej for-
my, jak z darowanego psa z masy papierowej, którego pysk pomalowany
jest z³otem i srebrem, a pod powiek¹ którego znajduje siê amulet dla dziec-
ka29 � Wolanowskiego dziwi ceremonia³, co podkre�la, przyje¿d¿a bowiem
ze �wiata, który jest nader czytelny, p³aski po 1945 roku. Wolanowski nie
ma zrozumienia dla �wysokiego kontekstu� kultury japoñskiej, o którym
pisa³ Edward Hall30. Porusza siê nieustannie w �niskim kontek�cie�, któ-
ry chce jednoznaczno�ci i jednowymiarowo�ci dzia³añ, nawet je�li napo-
tyka obce jako z³o¿one, nieprzejrzyste, nienazwane, to kwalifikuje to jako
sztywn¹ formê, pancerz, który t³amsi cz³owieka.

Nierzadko kpi. Robi to w tonie dystansu, ironicznie formu³uj¹c swo-
je radosne poruszanie siê w g¹szczu obyczajowym. Rozstrzyga o niemo¿-
liwo�ci porównania kodeksu bushido do kodeksu rycerskiego Europej-
czyków ze wzglêdu na... lojalno�æ samuraja wzglêdem feuda³a i z³e trak-
towanie kobiet31, co akurat nie jest najszczê�liwsz¹ argumentacj¹, bo akurat
w tym planie, jak pisze Maria Ossowska32, formy te staj¹ siê podobne.
Szybko rozstrzyga, to taka sztuka b³yskawicznych obserwacji, celnych dia-
gnoz, wielkiej erudycji, reporterskiego zaciekawienia, które musi byæ za-
spokojone. Konstatuje odmienno�ci i optymistycznie porusza siê w dia-

26 Ibidem, s. 278�279.
27 Ibidem, s. 19.
28 Ibidem, s. 20�21.
29 Ibidem, s. 22.
30 E. H a l l: Poza kultur¹..., rozdz. 1�3.
31 L. Wo l a n o w s k i: Zwierciad³o bogini..., s. 71.
32 M. O s s o w s k a: Rycerz w �redniowieczu. W: E a d e m: Ethos rycerski i jego odmia-

ny. Warszawa 2000.
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gnozowaniu �wiata do przodu. Wolanowski wy³uskuje problem córek na
sprzeda¿ do domów publicznych, po³owu pere³, ceremonialno�ci ¿ycia,
tragedii wybuchu bomby atomowej i nastêpstw spo³ecznych. Wskazuje
na te sfery, w których objawia siê obco�æ. Je�li zatrzyma siê nad nakazem
samurajskim, aby ¿yæ bez trwogi i szykowaæ siê na �mieræ bez ogl¹dania
siê na osobiste przes³anki, to tylko dla konfrontacji tego wzoru ze stylem
zachowañ Amerykanina, który nie mo¿e poj¹æ odmienno�ci33, kiedy przy-
³o¿y w³asne kategorie wolno�ci, indywidualizmu i akcesu na rzecz ¿ycia.
Postêp w poznawczym oswajaniu �wiata � to jest to, co nas urzeka, ale
i razi w tek�cie o Japonii. Wolanowski jest mistrzem wi¹zania historii,
obyczajów, geograficznego po³o¿enia, wielkiej polityki i codzienno�ci. Ale
jednocze�nie za ³atwo diagnozuje, chcieliby�my, aby bardziej kluczy³, roz-
pamiêtywa³ zawi³o�ci postaw, orientacje poznania, by wik³a³ siê w niuan-
se ludzkiej pamiêci i form zachowañ.

Wolanowski nie grzê�nie interpretacyjnie, nie wypunktowuje drobia-
zgowo rzeczy, nie rozpamiêtuje my�lenia i dzia³ania Japoñczyków, nie
wnika w g³¹b, ale jest za to efektowny retorycznie. Reporter sprosta³ tym
samym konwencji reporta¿u dziennikarskiego, który ma podawaæ w for-
mie ³atwej, przystêpnej rzeczy obce, ma byæ zwyciêski poznawczo, podda-
waæ siê oswojeniu badawczemu. Ta efektowno�æ dominuje zw³aszcza
w tych fragmentach, kiedy Wolanowski opisuje os³awione gejsze, które
kszta³tuj¹ wyobra�niê Europejczyków jako symbol tego, co japoñskie, da-
lekie. We fragmencie Jeden li�æ opisuje spotkanie z gejsz¹, której s³awa
siêga poza to, co lokalne ze wzglêdu na jej opiekuna, którym by³ sam ge-
nera³ dowodz¹cy armi¹ w Mand¿urii. Wolanowski rozpacza, mówi¹c:
�wola³bym co� m³odszego�, ale na horyzoncie pojawiaj¹ siê m³ode gejsze,
które s¹ �m³odym narybkiem�. S³ucha Wolanowski narracji o Osace, kon-
statuje erudycjê gejszy, zadziwia go aparat fotograficzny, o którym gejsza
rozprawia, u¿ywaj¹c terminologii technicznej, kiedy opowiada o sile �wia-
t³a, dalmierzach, �wiat³omierzach. I tê ciekaw¹ Japoniê rozpiêt¹ miêdzy
przysz³o�ci¹ a przesz³o�ci¹, pe³n¹ sprzeczno�ci zauwa¿a celnie, ale koñ-
czy kpiarsko, pisz¹c:

Ale zreszt¹ � po co ja Wam to wszystko opowiadam? Przecie¿ i tak Wy,
biali ludzie, nigdy nas, Japoñczyków, nie zrozumiecie. O czym donoszê
Wam w milcz¹cym prze�wiadczeniu o w³asnej wy¿szo�ci, ale z g³o�nym
zapewnieniem o mej pokorze.

S³uga waszego s³ugi
Lucjan-san34

33 L. Wo l a n o w s k i: Zwierciad³o bogini..., s. 72.
34 Ibidem, s. 280.
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To zabawne i efektowne parodiowanie stylu mo¿na by poczytaæ jako
dystans i znajomo�æ konwencji spo³ecznych. Autoironia jest sztuk¹ wy-
rafinowania i jest to s³yszalne w my�leniu Wolanowskiego. Ale w tej
�szybko�ci konstatacji ironicznych� mie�ci siê niebywa³a ³atwo�æ poznaw-
cza, która jest daleka od pokory poznawczej. Przeniesienie na siebie ob-
co�ci jest zabawne, ironiczne, nieprawdziwe. Poruszaj¹c siê lekko, os¹-
dzaj¹c formy, reporter zbli¿a siê do sprawno�ci w odkrywaniu obcego
�wiata. Pytaniem otwartym pozostaje, na ile przek³ada siê to na powolne
wnikniêcie w obc¹ materiê kulturow¹ i poddanie siê obco�ci. Wolanow-
ski sprawnie opisuje sk³ony do ziemi, role spo³eczne kobiety i mê¿czy-
zny, hierarchie w rodzinie, pracy, spo³eczeñstwie. To sfery obco�ci za-
uwa¿onej i oswojonej, które go dziwi¹, zachwycaj¹, odra¿aj¹, ciekawi¹.
Dziwi go �wiat gejsz, odmienno�æ piêkna, któr¹ rozczytuje jako tandetê,
sztuczno�æ i zawoalowan¹ formê prostytucji35. Poruszaj¹ go biesiady, na-
zwy, stroje, stosunki w rodzinie i relacje w pracy. Budzi w nim sprzeciw
pogarda dla kobiet, zale¿no�æ, brak indywidualizmu. Jest w Wolanowskim
wyra�ny sprzeciw wobec tego, co ogranicza wolno�æ i godno�æ cz³owieka.
Ale ten sprzeciw rzadko sprzyja do�wiadczeniu obco�ci, która cz³owieka
dotyka, które wi¹¿e z przestrzeni¹, która jest czytana jako nie-swoja.
Wszystko jawi siê jako dziwne, a zatem obce, ale i oczywiste obce, ³atwe
do zidentyfikowania. Czasem w to do�wiadczenie obco�ci wkrada siê po-
wolno�æ.

Spowolnienia zdarzaj¹ siê w podró¿y reporterskiej Wolanowskiego
po Japonii kilkakrotnie. To na pewno moment pobytu w leprozorium36

i w miejscach upamiêtnienia ofiar wybuchu bomby atomowej. Wtedy ob-
co�æ zaczyna inaczej do nas dochodziæ, zmienia widzenie rzeczy obser-
watora, wi¹¿e emocjonalnie. Zmiêkcza sztance epistemologiczne, z któ-
rymi jako reporter podchodzi do diagnozy i opisu �wiata. Ale nie jest to
do�wiadczenie, którego szukamy, które by³oby fragmentaryczne, nieofi-
cjalne, w którym za³amywa³yby siê ramy spo³eczne tego, co swoje i obce,
co te¿ zakre�la³oby wspólny horyzont do�wiadczenia. Jeden z kluczowych,
refleksyjnych punktów podró¿y Wolanowskiego zwi¹zany jest z opisem
wi�ni � symbolu Japonii, kiedy Wolanowski notuje zdanie, którego uczy
siê dzieci w szkole na pamiêæ, a które zaszczepia buddyjsk¹ pokorê wzglê-
dem zmienno�ci rzeczy, i to zdanie na moment otwiera reportera na ro-
zumienie rytmu obcej Japonii:

Jakkolwiek pyszna jest barwa, to kwiat opadnie i któ¿ na tym �wiecie
trwaæ bêdzie wiecznie?37

35 Ibidem, s. 337�345.
36 Ibidem, s. 290�301.
37 Ibidem, s. 236.
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To zatrzymuje reportera, ale nie zmienia jego do�wiadczania rzeczy,
które by³oby s³yszalne w tek�cie. Wolanowski szybko konstatuje po tym
zdaniu, ¿e buddyzm ¿yæ bêdzie nadal w Japonii i przechodzi dalej do roz-
wa¿añ o jeleniach i miejscach kultu, ale ta refleksja na moment spowol-
ni³a go w reporterskim obowi¹zku, ods³oni³a fakt, ¿e w³a�nie w takich
ulotnych rzeczach trzeba szukaæ w³a�ciwego wymiaru spotkania z tym,
co prawdziwe obce, ale co mimo obco�ci, mo¿na spotkaæ.

I dlatego wy³uskajmy taki zapis z tekstu o Japonii Wolanowskiego,
który naprowadzi nas na inne do�wiadczenie obco�ci. W³a�nie na do-
�wiadczenie, które wi¹¿e cz³owieka z czasoprzestrzeni¹, zatrzymuje u sie-
bie i przychylnie otwiera na obco�æ. Mimo wyra�nej tendencji ujarzmia-
nia reporterskiego i optymizmu badawczego, mimo efektownych opisów,
erudycyjnych konotacji, zabawnych spostrze¿eñ, znajdujemy taki niepo-
zorny fragment, przypatrzmy mu siê:

Nieopodal stacji benzynowej, gdzie nabierali�my paliwo, przygl¹da³a
siê nam jaka� m³oda kobieta z dzieckiem misternie przymocowanym na
jej plecach. Spektakl pt. �Biali barbarzyñcy u benzynowego �róde³ka� za-
k³óci³ jej nieprzewidziany wypadek; upu�ci³a piêknie malowan¹ jedwabn¹
chustkê, któr¹ trzyma³a w d³oni. Naturalnym odruchem schyli³em siê
i podnios³em jej w³asno�æ. Kiedy odda³em jej zgubê, oniemia³a w niespo-
kojnym zdziwieniu: mê¿czyzna, który schyla siê, aby podnie�æ przedmiot
nale¿¹cy do kobiety... Jej zak³opotanie w obliczu zaskakuj¹cego wydarze-
nia udzieli³o siê widaæ i mnie, gdy¿ przestêpowa³em z nogi na nogê, po-
wtarzaj¹c �proszê, proszê� z mojego ubogiego japoñskiego repertuaru38.

I to jest ten punkt do�wiadczenia, w którym Wolanowski rozmazuje
swoj¹ postawê przybysza. Zostaje zwolniony z roli reportera, który dia-
gnozuje, dystansuje siê, kpi, gromadzi ciekawostki, relacjonuje ró¿no�ci.
Odczuwa zak³opotanie, ale nie takie jakie trafia³o mu siê niejednokrotnie
na okoliczno�æ gafy zwi¹zanej z nieznajomo�ci¹ rzeczy. W tym wypadku
Wolanowski wie, na czym polegaj¹ hierarchie spo³eczne, na wielu stro-
nach ksi¹¿ki opisuje nierówno�æ spo³eczn¹ i milcz¹cy charakter kobiet,
poddañstwo kobiet, ale w tym wypadku mimo wiedzy, mimo ³atwo�ci
w oswajaniu �wiata uda³o mu siê zanotowaæ detal, który pozwoli³ na pro-
ste do�wiadczenie obco�ci, na spotkanie wokó³ rzeczy (chustki jedwab-
nej), na spotkanie cz³owieka mimo konwencji spo³ecznych. Zbawienne
jest zak³opotanie reportera w tym wypadku, zbawienne jest porozumie-
nie mimo wiedzy i separacji kulturowych. Wie, ¿e dotyka sfery zakazanej,
ale w swym ge�cie buntu pokazuje si³ê tego, co jest spychane, marginali-
zowane, ukryte, zacienione, zas³oniête, ale i fakt, ¿e jest co�, co jest praw-

38 Ibidem, s. 254.
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dziwe, a co wyprzedza wszelkie zas³ony kultury. Mo¿emy s¹dziæ, ¿e to
w³a�nie to balansowanie na granicy wiedzy niepe³nej i niepewnej, zbiera-
nej z tego, co obce, pozwala zrozumieæ g³êbokie separacje i prawdy wpisa-
ne w porz¹dek spo³eczny, ale te¿ pozwala siê spotkaæ z drugim cz³owie-
kiem mimo tego, co kulturowe.

To punkt, który zatrzymuje do�wiadczanie, spowalnia, ale i ogniskuje
rozpoznawanie �wiata. Sama obecno�æ, zauwa¿enie siê wzajemne  i gest
�mimo� kultury to wa¿ny moment chwilowej wiêzi, której byæ nie po-
winno w planie hierarchicznym. Pozwala dotkn¹æ przyjaznego porozu-
mienia mimo barier spo³ecznych. Ten obraz z tekstu o Japonii jest przede
wszystkim sprawozdaniem z do�wiadczenia obecno�ci. Jest to obecno�æ
innego, obok którego/z którym w danym punkcie czasoprzestrzeni siê
znajdujemy. Którego definiujemy, patrz¹c � obco patrz¹c. Jest to obec-
no�æ innych prawide³ spo³ecznych, które nagle s¹ silnie do�wiadczane,
które panuj¹, a nawet zalegaj¹ przestrzeñ wspólnoty. To wreszcie jest gra-
nica ustanawiana inn¹ wiedz¹, wrêcz ubran¹ w system, która nas wyklu-
cza. Dalej � jest to obecno�æ w³asna. To silnie odczuwana obca cielesno�æ,
obca mimika i gesty. Dalej � obecno�æ w³asnych norm, obecno�æ w³a-
snych granic, obecno�æ swoich wyobra¿eñ o relacjach z drugim cz³owie-
kiem, które nie staj¹ siê jedynie abstrakcyjnie oczywiste, ale dos³ownie
do�wiadczone. W³a�ciwie to do�wiadczenie, które jest obopóln¹ obecno-
�ci¹, stanowi chwilowe pochwycenie �dziania siê� kultury. Ale i to przy-
godne spotkanie dotyka labilno�ci granic spo³ecznych, niestabilno�ci tego,
co ma siê powtarzaæ. I to dla nas istotne. Nadwerê¿a wiedzê kultury, do-
tyka tego, co jest prawdziwe, pozaspo³eczne i normatywne. Ods³ania na
moment sztuczn¹ organizacjê spo³eczn¹, nazbyt przywi¹zan¹ do w³asnej
obecno�ci i jedynej wyk³adni gestów, zachowañ, my�li.  Wymyka siê kul-
turze. To zachwianie staje siê namacalne w tym, co drobne, przypadkowe,
usuniête na margines. To, co przeoczone, zostaje wydobyte z umocowa-
nia w sztampowych gmachach wiedzy. Niepozorno�æ zdarzenia ods³ania
przygodno�æ i krucho�æ. Zdarzenie to nie tylko spotyka w nas tego cz³o-
wieka kulturowego, ale odkrywa w nas cz³owieka przygodnego. Wiê� ta
jest szybko poskramiana kulturowo, Wolanowski szybko bowiem odzy-
skuje impet, znowu relacjonuje, przemieszcza siê, poskramia, diagnozu-
je, czyni gafy, wype³nia formy wyuczone, by zaskarbiæ sobie sympatie Ja-
poñczyków. Ale w tym punkcie nakre�lonym przez Wolanowskiego, na
okoliczno�æ jedwabnej chustki, nast¹pi³o spowolnienie do�wiadczenia
i prawdziwe dotkniêcie obco�ci, która potencjalnie mo¿e byæ wszystkim.

W takich niepozornych spotkaniach, po których zreszt¹ Wolanowski
szybko przemyka � gromadz¹c i poddaj¹c analizie raczej spektakularne
ciekawostki, typiczne japoñskie zachowania, struktury pamiêci � kryje
siê w³a�ciwy rytm do�wiadczania tego, co obce. I zarazem to odpowied�



92 Aleksandra Kunce

na pytanie, dlaczego jednak ufaæ drodze zawierzania obco�ci. I Wolanow-
ski po�rednio udziela tej odpowiedzi, podró¿uj¹c. W tych niepozornych
spotkaniach pokazuje bowiem, ¿e inter-spotkania nie zamykaj¹ nas we
wzorze swój � obcy, bo otwieraj¹ przestrzeñ wspóln¹ do rozumienia gra-
nicy, do postrzegania obrazu �wiata, w którym swoje i obce zostaje prze-
kroczone na gruncie ulotnego spotkania, w którym wkrada siê nie-znane.
Jeste�my dotkniêci obco�ci¹, jest przychylno�ci¹, ¿e ten ciê¿ar rozumie-
my. I tego dotyka zapis Wolanowskiego. To budowanie przestrzeni, która
traci walor niezrozumienia, pozbawia nas wyrazisto�ci, wytr¹ca nam
z rêki sztance poznawcze. To do�wiadczenie wkrada siê niepostrze¿enie
i nie buduje obrazu Japonii, bo ta tekstowo przez Wolanowskiego utkana
jest z innego ci¹gu obrazów. Wi¹¿e nas wspólnota losu, pierwotniejsza
ni¿ wspólnota pamiêci, kultury, pokoleñ, która przekracza ramy antropo-
logii spo³ecznej, a zyskuje wymiar antropologii pierwotnej. W tym zna-
czeniu uda³o siê Wolanowskiemu dotkn¹æ cz³owieka, wydobyæ prawdê
mimo wiedzy o odmienno�ci terytoriów i �wiatoobrazów.

Uda³o mu siê na moment to zawo³anie, o które dopomina³ siê Mario
Vargas Llosa, wo³aj¹c, ¿e trzeba �uciec z gu³agu religii, rasy, regionu, na-
rodu�39. I dlatego jest to tekst prawdziwy antropologicznie, bo na moment
wymyka siê temu, co kulturowe. Co oczywi�cie szybko zostaje poskro-
mione i Wolanowski relacjonuje �wiat dalej, sprawnie i szybko, ale taka
jest �praca kultury�.

39 M. Va r g a s  L l o s a: Uciec z niewoli narodu. Rozmowa z Adamem Michnikiem.
Prze³. A. K ü h n l - K i n e l. �Gazeta Wyborcza�, 28�29.12.1996, s. 13.

Aleksandra Kunce

On alienation
in experiencing Japan

S u m m a r y

The considerations on alienation and Japan by Lucjan Wolanowski are made in two
directions. The author makes an attempt to present the main anthropological problem in
relation to the experience of alienation. She asks about the parameters of anthropological
thinking, as well as the repertoire of experiences Wolanowski had when traveling across
the foreign territory. The aim of the work is to point to the epistemological and ethic
entanglement while traversing the foreign world.



93O obco�ci w do�wiadczaniu Japonii

Aleksandra Kunce

Vom Fremdheitsgefühl
beim Erfahren Japans

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Überlegungen, auf welche Weise sich Lucjan Wolanowski das Fremdheitsgefühl
und Japan vorstellte, gehen in zwei Richtungen. Die Verfasserin möchte die wichtigsten,
mit dem Fremdheitsgefühl verbundenen anthropologischen Probleme darstellen. Sie
möchte die Parameter der anthropologischen Denkweise aber auch die Erfahrungen des
fremde Gebiete durchwandernden Reporters, Wolanowski, kennenlernen. Sie hat zum
Ziel, auf epistemologische und ethische Bedingungen beim Erfahren der fremden Welt
hinzuweisen.



Ed Murrow, o którym powsta³ w³a�nie film pt.: �Good Night,
and Good Luck� George�a Clooneya, a który na wojnie le¿a³
w szpitalu z rannymi Polakami i zna³ nie�le nasz jêzyk,
dokucza³ mi, gdy �Przekrój� zacz¹³ drukowaæ mój cykl �Te-
raz to ju¿ mo¿na opowiedzieæ� i inne reporta¿e: �Lucjan,
jak ja czytam to, co ty piszesz, to rozumiem, jak ty by� pisa³,
gdyby� sam wierzy³ w to, co piszesz�. Po¿ycza³ mi amery-
kañskie podrêczniki i zbiory reporta¿y.

L. Wolanowski: Nie wszyscy byli anio³ami. (Dziennik dziennikarza)

Bajka/Rzeczywisto�æ
Wstêp

Czytam Wolanowskiego jako trzydziestoo�miolatek, pod koniec pierw-
szej dekady XXI wieku � i poch³aniam ponad 290 stron jego ksi¹¿ki
o Buntownikach Mórz Po³udniowych w jedn¹ noc. Tak samo jak dwa-
dzie�cia piêæ lat temu, kiedy jako nieustannie chory dzieciak z zadymio-
nego �l¹ska z nudów poch³ania³em absolutnie ka¿d¹ podsuwan¹ mi ro-
dzicielsk¹ d³oni¹ lekturê, która zdolna by³a przenie�æ mnie w miejsca
odleg³e w czasie i przestrzeni � tak odleg³e, ¿e nierealne; tak nierealne, ¿e
a¿ bajkowe. By³o mi wtedy wszystko jedno, czy wyruszam w morze na
pok³adzie �Przygody� Taty Muminka, czy p³ynê �Mari¹� przez Pacyfik
pod komend¹ Ludomira M¹czki: faktyczno�æ tego, co odleg³e, by³a nie-
weryfikowalna zarówno dla mnie, jak i dla doros³ych. Ja, co najwy¿ej, nie
by³em jeszcze �wiadomy tego, jak istotna ta ró¿nica by³a dla nich.

PAWE£  JÊDRZEJKO �lady na Oceanie
Refleksja
nad my�leniem magicznym
i proz¹ Lucjana Wolanowskiego
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¯agle/Wyobra�nia
Konteksty

Kiedy w 1981 roku ukazali siê Buntownicy Mórz Po³udniowych, jed-
nym z istotniejszych realnych (i legalnych) okien na �wiat � by³o ¿eglar-
stwo. Wystarczy³o zdobyæ odpowiednie uprawnienia, wyrobiæ sobie
w siedzibie lokalnego Okrêgowego Zwi¹zku ¯eglarskiego ksi¹¿eczkê ¿e-
glarsk¹, przebyæ badania w przychodni sportowej, udaæ siê do biura pasz-
portowego, wype³niæ odpowiednie formularze i � odczekawszy odpowied-
ni¹ (niezbêdn¹ do sprawdzenia �prawomy�lno�ci� petenta) ilo�æ czasu
w kolejce � odebraæ upragnione �Zezwolenie na p³ywania morskie�. Czer-
wona pieczêæ w ksi¹¿eczce ¿eglarskiej by³a niemal paszportem, a samo
¿eglarstwo � niemal podró¿owaniem. Niemal, bowiem zezwolenie � zwa-
ne popularnie klauzul¹ � nie uprawnia³o posiadacza do wp³ywania jach-
tem na morskie wody terytorialne innych krajów, ale pozwala³o ogl¹daæ je
�przez szybê�. �Okienna� metafora wydaje siê w tym kontek�cie podwój-
nie uzasadniona: wolno by³o jedynie zbli¿yæ siê do Bornholmu czy Chri-
stians¸ � i podgl¹daæ tamt¹, inn¹ rzeczywisto�æ przez szkie³ka lornetki.
Voyeuryzm i wynikaj¹ce z niego fantazje z konieczno�ci zast¹pi³y pe³no-
wymiarowe do�wiadczenie. Wracaj¹c z takich rejsów po Ba³tyku, ¿eglarze
przechwalali siê czêsto, ¿e �byli w Danii� � lecz choæ faktycznie nie po-
stawili stopy na duñskiej ziemi, taka �niemal-wizyta� by³a dla nich real-
na. Tak realna, jak tylko mo¿na by³o sobie to wyobraziæ.

W tamtym te¿ okresie � �niespodziewanie� � dzienniki jachtowe pol-
skich jednostek odnotowywa³y rosn¹c¹ gwa³townie liczbê powa¿nych de-
fektów: pêka³y nagle przewody zbiorników wody s³odkiej, nieoczekiwanie
�zrywa³y siê� steroci¹gi, a przez nieszczelne poszycie woda dostawa³a siê
do kad³uba w takim tempie, ¿e nie sposób by³o jej wybieraæ ani za pomo-
c¹ pomp (które tak¿e �nie dzia³a³y�), ani... wiadrami. �Teraz to ju¿ mo¿na
opowiedzieæ�: wielu co odwa¿niejszych kapitanów, zaprzyja�nionych lub
umówionych uprzednio z za³ogantami-funkcjonariuszami s³u¿b bez-
pieczeñstwa (tak¿e ¿¹dnymi �wiata), mniej lub bardziej otwarcie sabo-
towa³o jachty (czasami wy³¹cznie w dokumentach), by spe³niæ definio-
wane przez prawo morskie warunki awaryjnego wej�cia do obcego portu.
Ale potem (najczê�ciej) wracano jednak do domu � i kiedy koñczy³ siê
krótki na Ba³tyku sezon, �oczarowani morzem� szukali ersatzu ¿eglugi:
zaczytywali siê w Conradzie, Melville�u, w popularnej literaturze podró¿-
niczej, pamiêtnikach i reporta¿ach z popularnej wówczas serii Wielcy
¯eglarze. ¯eglarska braæ zbiera³a siê te¿ coraz t³umniej wokó³ pierwszych
festiwali i koncertów szantowych, z zachwytem s³uchaj¹c �wie¿ych wte-



96 Pawe³ Jêdrzejko

dy przek³adów tradycyjnych pie�ni pracy w wykonaniu Marka Szuraw-
skiego1 i Starych Dzwonów, Jerzego Rogackiego i Czterech Refów czy Ry-
cz¹cych Dwudziestek � a w przerwach miêdzy koncertami, w rozmarze-
niu, w dowolnej zaimprowizowanej przestrzeni, któr¹ mo¿na by³o prowi-
zorycznie wyobraziæ sobie jako portow¹ tawernê, czyni³o siê z przyjació³-
mi plany kolejnych rejsów: wypraw w przestrzeñ ca³kowitej wolno�ci.
Morze i tradycja ca³ej kultury marynistycznej � w Polsce zapo¿yczona prze-
cie¿ (miêdzy innymi za po�rednictwem literatury) od narodów morskich
(z Wysp Brytyjskich, Irlandii, Bretanii) � ³¹czy³y ludzi. Tworzy³a siê uni-
kalna w skali �wiatowej, solidarna, choæ heterogeniczna subkultura, któ-
ra udzielaj¹c zbiorowo poczucia swobody, wszystkim przydawa³a mocy.
Kotwicz¹c popl¹tan¹, codzienn¹ rzeczywisto�æ w odleg³ej historii � w cza-
sach, kiedy �statki by³y z drewna, a ludzie ze stali� � czytelnicy, jak nie-
gdysiejsi �buntownicy�, szukali ucieczki przed �niesprawiedliwo�ci¹ praw
i okrucieñstwem prze³o¿onych� w bezkresie nieludzkiego oceanu i egzo-
tyce dalekich miejsc. Soczysta ro�linno�æ i balsamiczny klimat wysp Mórz
Po³udniowych, zmitologizowanych w pie�niach, stanowi³y wyobra¿enie
raju. ¯eglarstwo i marynistyka wspó³gra³y wiêc znakomicie z nasz¹ ro-
dzim¹ tradycj¹ wolno�ciow¹ i romantyczn¹ � i szybko sta³y siê polskie.
Dawa³y nadziejê, krzepi³y serca, rozpala³y ciekawo�æ �wiata, a wyostrza-
j¹c w ten sposób �wiadomo�æ zniewolenia � podsyca³y zarzewie buntu.
Wtedy w³a�nie trafia na ksiêgarskie pó³ki reporta¿ Lucjana Wolanowskiego,
w który polscy czytelnicy uwierzyli.

To samo my�lenie magiczne manifestuje swoj¹ moc do dzi�. ¯eglar-
stwo sta³o siê po 1989 roku jednym z ulubionych sportów w Polsce, za�
pie�ni ¿eglarskie zyska³y tak wielk¹ popularno�æ, ¿e dzia³alno�æ zespo³ów
szantowych i rozmaite szantowiska rozwinê³y siê w istotn¹ dziedzinê
rodzimego przemys³u muzycznego. Obok pie�ni tradycyjnych � prostych,
czêsto seksistowskich i nieekologicznych, czasem brutalnych, lecz mimo
to przez mi³o�ników marynistyki darzonych niek³amanym sentymentem,
powstaj¹ wspó³czesne piosenki ¿eglarskie: nowe pie�ni kubryku, rock-
-szanty, pop-szanty, wykonywane z towarzyszeniem instrumentów lub 
a cappella. Te ostatnie najczê�ciej zachowuj¹ poetykê tradycyjnej szanty,
lecz wykonywane s¹ w profesjonalnie aran¿owanej, wielog³osowej harmo-
nice, przeznaczone s¹ na estradê i dla fonoteki tego gatunku. Grupy takie,
jak Banana Boat, Prawdziwe Per³y2, Formacja3, czy EKT Gdynia uzupe³ni-
³y nowymi pie�niami tradycyjny repertuar � lecz stale powstaj¹ nowe ze-
spo³y i co roku organizuje siê ponad trzydzie�ci cyklicznych festiwali mu-

1 Wówczas jeszcze � Marek Siurawski.
2 Dawniej � Per³y i £otry.
3 Dawniej � Gdañska Formacja Szantowa.
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zyki morskiej w ca³ej Polsce. Najwiêkszy polski Wolny Portal Szantowy �
�Szantymaniak� � odwiedza co miesi¹c kilkana�cie tysiêcy osób4.

Dzi� transatlantyck¹ i wokó³ziemsk¹ ¿eglugê uprawiaæ mo¿e ka¿dy,
a bunt � je¿eli ma miejsce � przybiera w wolnym kraju formê �rewolty
intymnej� (je¿eli wolno zastosowaæ tu termin Julii Kristevej). Polacy ¿e-
gluj¹ coraz czê�ciej, coraz lepiej i coraz dalej, choæ � jak siê wydaje � nieco
inaczej ni¿ niegdy�. Ja sam, gdy zdarza mi siê wychodziæ w morze, nie
jestem dzi� warunkowany magnetycznym urokiem morskiego innego
�wiata, lecz samego morza. Czyniê to, ¿eby zredukowaæ ilo�æ i natê¿enie
bod�ców, jakie na co dzieñ zewsz¹d do mnie docieraj¹, ¿eby do�wiadczyæ
�naturalnego steppera� � pok³adu jachtu w bezkresie morza. ̄ eglujê, ¿eby
przez krótki czas urlopu wyciszyæ siê, us³yszeæ w³asne my�li i dostrzec
szczeliny dyskursu: miejsca, gdzie semantyka zlewa siê z somatyk¹. I czy-
tam Wolanowskiego tak, jakby czas nie min¹³.

Magiczno�æ/Rzeczywisto�æ
Podró¿e

W przesz³o�ci (nie tak znów odleg³ej), w �wiecie, w którym miejsca
dostêpne dzi� w ci¹gu kilku lub kilkudziesiêciu godzin by³y tak skrajnie
nieosi¹galne, ¿e w istocie rzeczy nierealne, granicê miêdzy faktem a fik-
cj¹ wytycza³a czytelnicza zdolno�æ �zawieszenia niewiary�. S³owa klucze,
jakimi s¹ takie nazwy gatunkowe, jak: zapiski z podró¿y, dziennik, pa-
miêtnik czy reporta¿ (podró¿niczy), a nawet historia/dzieje, otwieraj¹ prze-
strzeñ zaufania, przynale¿¹c do tak zwanej literatury faktu, teksty opa-
trzone takimi etykietami funkcjonuj¹ w czytelniczym odbiorze jako me-
dium historycznej prawdy. Jednak to w³a�nie w kontek�cie spo³eczeñstw
izolowanych szczególnie istotna okazuje siê my�l Fryderyka Nietzschego,
sformu³owana w wydanej w 1881 roku Jutrzence:

Facta! Tak, facta ficta! � Dziejopis ma do czynienia nie z tem, co rzeczy-
wi�cie siê dzia³o, lecz li tylko z domniemanemi zdarzeniami: gdy¿ jeno te
oddzia³ywa³y. Równie¿ tylko z domniemanymi bohaterami. Temat jego,
czyli tak zwane dzieje �wiata, s¹ to s¹dy o domniemanych uczynkach jako
te¿ domniemanych uczynków tych motywach, te za� daj¹ znów powód
do s¹dów i uczynków, których realno�æ wszelako natychmiast siê ulatnia

4 www.szantymaniak.pl [data dostêpu: 16.01.2009].

7 Wokó³ reporta¿u...
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i jeno jako tuman oddzia³ywa � jest to nieustanne p³odzenie i zachodze-
nie w ci¹¿ê od widziade³ ponad nieprzejrzanemi mg³ami otch³annej rze-
czywisto�ci. Wszyscy historycy opowiadaj¹ o rzeczach, które nie wyjrza³y
poza rubie¿e wyobra¿eñ5.

Dyskurs historii � perspektywiczny, zawsze polityczny � jak wszelkie
inne dyskursy podlega dekonstrukcjom: z jednej strony bowiem ma moc
powo³ywania do istnienia �faktów�, których �faktyczno�æ� jest zazwyczaj
wyk³adnikiem wiarygodno�ci interpretacji elementów rzeczywisto�ci
materialnej, lub tekstów �ród³owych; z drugiej za� � jest zdolny do tego,
by �fakty� marginalizowaæ lub ca³kowicie je eliminowaæ. Pierwszy z wy-
mienionych procesów �wietnie ilustruje wspó³czesna debata na temat
opisanej przez Wincentego Kad³ubka bitwy na Psim Polu. Wiadomo po-
wszechnie, ¿e wielu historyków rewiduj¹cych obowi¹zuj¹ce przez ca³e
dekady kanony historiograficzne wysuwa dzi� argumenty podwa¿aj¹ce
�faktyczno�æ� owego starcia � jednak ja sam do�wiadczy³em jej �prawdy�
w sposób niekwestionowany. Na oczach ca³ej klasy w szkole podstawowej
otrzyma³em bowiem wielk¹ dwójê za nieznajomo�æ daty przedmiotowej
bitwy � i faktycznie musia³em prze³kn¹æ wstyd (a nastêpnie poprawiæ
ocenê, która zani¿y³a mi �podstawówkow¹� �redni¹).

Istotniejsze jednak wydaje siê to, ¿e choæ wydarzenie, o którym mowa,
jest zbyt odleg³e w czasie, by jego faktyczno�æ potwierdziæ lub zdemento-
waæ, jest bowiem niedostêpne weryfikacji � jego obecno�æ w dyskursie
historii ma do dzi� realne skutki. Ta bitwa jest, nawet je¿eli jej nie by³o.
Dowodzi tego dziennik lekcyjny z moj¹ nieszczêsn¹ dwój¹. Analogicznie
dzia³a mechanizm odwrotny: historiografia jest zdolna wyeliminowaæ
�fakty� niewygodne i usun¹æ je z historii. Wystarczy przypomnieæ, jak
wiele osób odczu³o efekty mówienia g³o�no o tym, i¿ w Katyniu dokona-
³a siê zbrodnia, gdy oficjalne dzieje Polski takiego zdarzenia nie odnoto-
wywa³y. Pozostaje jednak pytanie, które dotychczasowe rozwa¿ania na te-
mat �faktów� i �nie-faktów� przenosi w przestrzeñ etyki: czy je¿eli w na-
szym kraju nie nast¹pi³yby przemiany ustrojowe, a kolejnych dziesiêæ
pokoleñ Polaków kszta³ci³oby siê na podstawie �faktografii� ujmowanej
w oficjalnie uznawanych podrêcznikach � zbrodnia katyñska by³aby �fak-
tem�, �mitem� � a mo¿e samo pytanie utraci³oby sens wobec �milczenia
historii�?

Prawda historycznego opisu wydaje siê wiêc swoist¹ �prawd¹ prag-
matyczn¹�: oceniaæ j¹ mo¿na jedynie na podstawie wymiernego do�wiad-
czenia skutków wprowadzenia �faktów� w dyskurs, eliminowania ich �

5 F. N i e t z s c h e: Jutrzenka. My�li o przes¹dach moralnych. Prze³. S. Wy r z y k o w -
s k i. Warszawa 1907, s. 271.
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b¹d� niemo¿no�ci ich dostrze¿enia (a wobec tego tak¿e opisu) z racji bra-
ku odpowiednich kategorii, które pozwoli³yby wy-ró¿niæ je ze sfery nie-
wyra¿alno�ci. Jest wiêc � ostatecznie � prawd¹ dobrej wiary.

Zanim przejdê do przyk³adów z literatury marynistycznej, warto roz-
wa¿yæ konsekwencje takiego my�lenia o historii i historiografii w kon-
tek�cie wpisanej w kulturê Zachodu prawdy jako warto�ci transcendent-
nej. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e tradycyjnie prawda jest aksjologizowana
jako cenniejsza ni¿ fikcja � a zatem teksty, które przynale¿¹ do literatury
faktu, obdarza siê wiêkszym zaufaniem ni¿ teksty literackie: te ostatnie
wolno przecie¿ �miêdzy bajki w³o¿yæ�. Pisz¹c Buntowników Mórz Po³u-
dniowych, Lucjan Wolanowski wystêpuje oficjalnie jako �reporter na tro-
pie buntu na okrêcie Jego Królewskiej Mo�ci »Bounty«� i � deklaruj¹c
w ten sposób swoj¹ przynale¿no�æ do grona faktografów � zyskuje zaufa-
nie ¿¹dnych dostêpu do odleg³ego �wiata czytelników jako osoba pisz¹ca
prawdê. A poniewa¿ jednak facta to facta-ficta, w tê prawdê �faktograf�
sam musi najpierw uwierzyæ � inaczej ni¿ na przyk³ad Herman Melville,
który jest artyst¹-literatem i tworzy powie�æ, pisz¹c niemal sto piêædzie-
si¹t lat wcze�niej Taipi � dzie³o, które (przynajmniej w za³o¿eniach) nie
ro�ci sobie pretensji do ukazania prawdy historycznej. Jednak w obu przy-
padkach � jak siê okazuje � sankcja prawdziwo�ci opowie�ci decyduje
o sposobie odbioru czytelniczego.

Wolanowski gwarantuje czytelnikom �prawdziwo�æ� (zgodno�æ z fak-
tami), definiuj¹c siebie jako �reportera� ju¿ w podtytule swojej ksi¹¿ki �
to te¿ jedna z przyczyn jego popularno�ci. Warunkiem powodzenia Taipi
� choæ utwór z za³o¿enia nale¿y do sfery fikcji � by³a oficjalna weryfika-
cja �faktów� w powie�ci opisywanych i zewnêtrzne potwierdzenie wiary-
godno�ci jej autora. Jednak Melville, czerpi¹c wprawdzie inspiracjê do na-
pisania Taipi z wybranych elementów w³asnej biografii6,  w której te¿ zna-
laz³y siê epizody dezercji z pok³adu statku wielorybniczego �Acushnet�
i kilkutygodniowej w³óczêgi po wyspie Nuku Hiva � korzysta³ szerokim
gestem z wolno�ci, jak¹ daje konwencja powie�ciowa i �wiadomie two-
rzy³ rzeczywisto�æ fikcyjn¹ (miêdzy innymi po to, by zrealizowaæ swój
artystyczny zamys³, pisarz �przed³u¿y³� na przyk³ad czas pobytu w Taipi-
Vai z faktycznych kilku tygodni do fikcyjnych czterech miesiêcy � co sta-
nowi najbardziej wyrazisty dowód fabularyzacji). Jednak w dziewiêtna-
stowiecznej Ameryce, ¿¹dnej wra¿eñ i ciekawej prawdy o dalekim �wie-
cie, rajskich wysp Mórz Po³udniowych, faktograficzna warto�æ utworu �
opatrzonego w dodatku obiecuj¹cym podtytu³em �Spojrzenie na ¿ycie Poli-

6 Wiêcej miejsca temu epizodowi ¿ycia pisarza po�wiêcam w ksi¹¿ce Melville w kon-
tekstach, czyli prolegomena do studiów melvillistycznych. Kierunki badañ � biografia � kul-
tura (Sosnowiec�Katowice�Zabrze 2007).

7*
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nezji podczas czteromiesiêcznego pobytu w jednej z dolin Markizów�7 �
okaza³a siê czynnikiem wa¿niejszym ni¿ jego walory estetyczne.

Czytelnicy podchodzili do dzie³a Melville�a nieufnie: Taipi opisywa-
³o wydarzenia �zbyt niezwyk³e, zbyt odleg³e od tego, co wiedziano na te-
mat ¿ycia dzikich�8. W¹tpliwo�ci rozwia³o dopiero niespodziewane poja-
wienie siê naocznego �wiadka owych wydarzeñ: Tobias Greene, drugi de-
zerter z �Acushnet� i wspó³towarzysz pisarza przez wiêkszo�æ czasu jego
pobytu w Taipi-Vai, przeczytawszy recenzjê ksi¹¿ki, pojawi³ siê w redakcji
gazety �Commercial Advertiser� w Buffalo, by zdobyæ informacjê o przy-
jacielu, którego mia³ ju¿ za martwego. Nie wiedz¹c, jak d³ugo Melville
naprawdê przebywa³ na Markizach, Greene oficjalnie potwierdzi³ �praw-
dziwo�æ� powie�ci: to za� wystarczy³o, by Taipi przesta³a byæ �niewia-
rygodna�9 i sta³a siê nagle dzie³em z krêgu literatury faktu. A ponie-
wa¿ z wielu wzglêdów Melville�owi zale¿a³o na tym, ¿eby ksi¹¿ka zyska³a
jak najwy¿szy status i jak najszersze grono czytelników, nie tylko nie de-
mentowa³ zrodzonego w ten sposób w³asnego mitu, ale wrêcz dba³ o to,
by sta³ siê on jedyn¹ wersj¹ historii. Odt¹d fikcja Taipi zyskuje sankcjê
prawdy, za� Melville zdobywa s³awê pisarza-podró¿nika i autora �roman-
su prawdy�.

�Kiedy mit staje siê legend¹ � drukuj legendê!� � zauwa¿a Maxwell
Scott, dziennikarz z klasycznego westernu Johna Forda The Man Who
Shot Liberty Valance (1962) � i ta maksyma zdaje siê najlepiej podsumo-
wywaæ magiczno�æ realizmu uprawianego przez twórców literatury pod-
ró¿niczej. Oni bowiem, wierz¹c w legendê, tworz¹ historiê i sami wpisu-
j¹ siê w ni¹ na tyle g³êboko, ¿e gdy �fakty� przesi¹kn¹ z powie�ci do ich
biografii � nie znajduj¹ potrzeby dementowania informacji niezupe³nie
zgodnych z prawd¹. Dlatego te¿ przez ca³e dekady wierzono, ¿e Melville
istotnie spêdzi³ na Markizach cztery miesi¹ce � i tak¹ informacjê podaj¹
jako fakt nawet bardzo wa¿ne dzie³a o charakterze encyklopedycznym �
jak polska Encyklopedyja powszechna z 1864 roku.

Wszelako ten sam mechanizm kulturowy, który spowodowa³, ¿e tekst
literacki Melville�a musia³ staæ siê �literatur¹ faktu�, by zyskaæ szerokie
grono czytelników, skutkowa³ tym, ¿e Lucjan Wolanowski � wiarygodny
�reporter�, którego ¿¹daj¹ca wiedzy o niedostêpnym �wiecie publiczno�æ
obdarza ogromnym kredytem zaufania � móg³ uwierzyæ w legendê. Wie-
dz¹c, ¿e pod jego piórem legenda staje siê rzeczywisto�ci¹, rozpoczyna

7 Ang: �A Peep at Polynesian Life During a Four Months� Residence in A Valley of the
Marquesas�.

8 Zob. T.M. F o o t e: How strangely things turn up! �Commercial Advertiser�, July 1st
1846 za: H. Pa r k e r: Herman Melville. A Biography. Vol. 1: 1819�1851. Baltimore�Lon-
don 1996, s. 434�435.

9 Ibidem, s. 435.
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swój �reporterski� zapis historii buntowników z �Bounty� od Wstêpu
napisanego jêzykiem romansu, w którym ba�ñ i historia nie s¹ ju¿ roz-
dzielne:

Tropikalna noc p³aszczem milczenia spowija³a narady spiskowców na po-
k³adzie okrêtu Jego Królewskiej Mo�ci �Bounty�. Gdy przyblad³ na niebo-
sk³onie Krzy¿ Po³udnia, Fletcher Christian skrzykn¹³ kamratów. O �wicie
okrêt by³ ju¿ w ich rêkach. Dowódca William Bligh i ci z za³ogi, którzy
dochowali mu wierno�ci, zostali przez buntowników wrzuceni do szalupy
i zostawieni na ³asce losu na bezkresnym oceanie. Gdy ma³a ³upinka,
ko³ysana falami, znik³a im z oczu, zbuntowani marynarze ruszyli w dalszy
rejs. Nie znali portu docelowego, nie wiedzieli, jak u³o¿¹ siê ich losy. Ale
marzy³o im siê ustronne miejsce, daleko, gdzie� po drugiej stronie têczy,
gdzie nie dosiêgnie ich karz¹ce ramiê brytyjskiej sprawiedliwo�ci. Jaka�
wyspa na uboczu morskich szlaków, gdzie ju¿ na tym �wiecie za³o¿¹ sobie
raj i ¿yæ bêd¹ z dala od ¿elaznej dyscypliny i gniewu kapitana.

Podnie�li ¿agle, aby poprzez Tysi¹c i Jedn¹ Przygodê wp³yn¹æ na karty
Historii.

Oto s¹ ich dzieje, opowiedziane przez autora, który w dwa wieki pó�-
niej wêdrowa³ ich tropem przez wyspy Oceanii10.

Ba�ñ/Historia
Bounty

Tysi¹c i Jedna Przygoda, jak Tysi¹c i Jedna Noc � to w ksi¹¿ce Wola-
nowskiego faktyczny pomost miêdzy milcz¹cym faktem a histori¹. �wia-
domo�æ p³ynnego statusu rzeczywisto�ci, podlegaj¹cej naciskom w³adzy
historiografii, przepe³nionej chêci¹ zrozumienia ludzkiej kondycji i up³y-
waj¹cego czasu, powoduje, ¿e jego opowie�æ Buntownicy Mórz Po³udnio-
wych jawiæ siê mo¿e jako tour de force samo�wiadomo�ci ich autora.
Do�wiadczony dziennikarz, wra¿liwy obserwator, intelektualista � zdaje
siê �puszczaæ oko� do czytelnika: wie, ¿e gdyby Fletcher Christian i Wil-
liam Bligh nie zostali ju¿ wcze�niej wprowadzeni w obieg my�lenia ma-
gicznego, gdyby wyprawa �Bounty� nie obros³a legend¹ � jej historia nie
mia³aby znaczenia, a sam �fakt� wyblak³by jak atrament na kartach wie-
kowych akt s¹dowych. To nie historiografia ka¿e Wolanowskiemu odbyæ
podró¿: powoduje nim magia legendy. I nawet je�li podobny �reporta¿�

10 L. Wo l a n o w s k i: Buntownicy Mórz Po³udniowych. Reporter na tropie buntu na
okrêcie Jego Królewskiej Mo�ci �Bounty�. Warszawa 1980 [w³a�c. 1981], s. 5.
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mo¿na by³oby napisaæ na podstawie relacji Williama Bligha i dokumen-
tów Admiralicji � wyprawa w poszukiwaniu legendy by³a niezbêdna, gdy¿
uczyni³a j¹ namacaln¹. Oto legenda powoduje fakty, tworzy historiê, któ-
ra � zwrotnie � nadaje jej samej warto�æ prawdy. Prawdy tym pewniejszej,
¿e firmuje j¹ dziennikarz ciesz¹cy siê szacunkiem kolegów i mi³o�ci¹
czytelników, który w roku 1980 � w roku brzemiennych w skutki wyda-
rzeñ na Wybrze¿u, w roku, w którym Andrzej Wajda wystawia w Starym
Teatrze Hamleta (w przek³adzie Stanis³awa Barañczaka) � daje polskiemu
czytelnikowi romantyczn¹ opowie�æ o ludziach, którzy zbuntowali siê prze-
ciwko tyranii i wybieraj¹ drogê wolno�ci, ale � bez powrotu. I nie ma
znaczenia, ¿e buntownicy z �Bounty� � odetchn¹wszy krótko na Tahiti �
trafili ostatecznie na nieprzyjazny skrawek kamienistej, ch³ostanej fala-
mi ziemi na krañcu �wiata, gdzie niemal wszyscy zginêli, wzajemnie siê
morduj¹c. Nie ma znaczenia, ¿e króciutki epizod buntu �rozci¹gn¹³� siê
w reporta¿u Wolanowskiego na wiele stron, a ca³e lata pobytu buntowni-
ków na wyspach Pitcairn zmie�ci³y siê w kilkudziesiêciu akapitach. Wa¿-
ne jest to, ¿e ludzie zdesperowani arogancj¹ w³adzy (tu: kapitana, Pierw-
szego po Bogu), utwardzeni bezwzglêdn¹ morsk¹ rzeczywisto�ci¹ � wy-
st¹pili przeciwko niej. Odwa¿yli siê, choæ wiedzieli, ¿e w razie niepowo-
dzenia konsekwencje buntu bêd¹ straszliwe, ¿e czyni¹ gest, z którego nie
bêd¹ ju¿ mogli siê wycofaæ. Dlatego ich bunt sta³ siê legendarny, a oni
sami zyskali status bohaterów romantycznych. Bunt na �Bounty� � zmi-
tologizowany, wprowadzony w pie�ñ, w kinematografiê, a wreszcie � re-
torycznym gestem Wolanowskiego � zrewidowany w kategoriach �fak-
tów� wpisuje siê znakomicie w �zapotrzebowanie na prawdê�, jakiej ¿y-
czy³ sobie polski czytelnik doby stanu wojennego, któremu mo¿e szcze-
gólnie wtedy marzy³y siê �ustronne miejsce, daleko, gdzie� po drugiej
stronie têczy� (gdzie nie musia³by s³uchaæ ludzi pokroju Kaowca z Rejsu
Marka Piwowskiego, w obawie, ¿e Kulturalno-O�wiatowy �poka¿e mu
blachê� i �dosiêgnie go karz¹ce ramiê sprawiedliwo�ci�). Bunt, zrzucenie
jarzma, a potem �jaka� wyspa na uboczu morskich szlaków�, gdzie ju¿ na
tym �wiecie mo¿na za³o¿yæ sobie raj i ¿yæ z dala od aroganckiej w³adzy,
�¿elaznej dyscypliny i gniewu� kapitana.

W ten sposób, poprzez dyskurs �reporta¿u� Lucjana Wolanowskiego,
który � jak wyra�nie sugeruje cytowane wy¿ej motto � wymaga od czytel-
nika �zawieszenia niewiary�, marynarze i oficerowie z �Bounty� istotnie
wp³ynêli na karty Historii � tak¿e Historii Polski. Oto warunek �prawdy
historii�, któr¹ reporta¿ysta powo³uje do istnienia dla siebie i dla innych,
sk³onnych w ni¹ uwierzyæ.
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Obraz/Rzeczywistość/Reportaż

W roku 1790, zainspirowany wydarzeniami na �Bounty�, Robert Dodd
wyobraził sobie traumatyczną scenę porzucenia Williama Bligha i jego
zwolenników w otwartej szalupie na pełnym oceanie � następująco11:

Górujący nad całą sceną Fletcher Christian stoi niedbale na rufie �Bo-
unty�. Najwyższą postacią w obsadzie łodzi jest stojący na śródokręciu
William Bligh. Obaj bohaterowie patrzą sobie w oczy: nikt inny w tej roz-
grywce nie jest dość znaczący, by zaburzyć ich prywatną przestrzeń dialo-
gu. Zbuntowany oficer i eks-kapitan pasują się w samotności: metafo-
rycznie i literalnie, pojedynek odbywa się na znacznie �wyższym pozio-
mie� niż ten, z którego wydarzenia postrzegają inni ich uczestnicy. Po-
zbawiony władzy i okrętu, poniżony Bligh, w samej bieliźnie, jest wyraź-
nie wzburzony: perspektywa żeglugi w otwartej szalupie po otwartych
wodach oceanu wśród wysp zamieszkałych przez nieprzyjazne ludy � to
nieomal wyrok śmierci. Przygarbiony stara się jeszcze wytłumaczyć swe-

11 The mutineers turning Lt. Bligh and part of the officers and crew adrift from HMS
Bounty, 29 April 1789. By: Robert Dodd [artist & engraver]; B.B. Evans [publisher], Date:
2 Oct. 1790.
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mu przeciwnikowi, jak poważne wykroczenie popełnia i jak straszliwe
będą konsekwencje buntu. Gestykuluje żywo, licząc może na to, że bun-
townik zmieni decyzję: nie prosi go, lecz grozi: negocjuje. Christian jed-
nak pozostaje spokojny: �jest górą� � ale wie, że nie ma już powrotu. W tle
marynarze �Bounty� podrzucają kapelusze, bo wkrótce znów będą na raj-
skiej wyspie Tahiti; inni, na rufie, z satysfakcją patrzą na upokorzenie
pokonanych. Licząc na to, że nikt z szalupy nie przetrwa � szyderczym
gestem wrzucają im do łodzi niezbędne przedmioty: rapiery i kordelasy,
kawałki żaglowego płótna, zapomniane w pośpiechu czapki. Ale maryna-
rze w szalupie podjęli już swoje obowiązki, oficerowie i podoficerowie
organizują już rytm pracy i przygotowują się do żeglugi. Oficer siedzący
na dziobie wyraźnie wskazuje wątpiącemu załogantowi, kto dowodzi �
i komu jest winny posłuszeństwo. Inni � nie wątpią, lecz słuchają i ocze-
kują rozkazów. Konfrontacja dwóch wizji: porządku władzy i porządku
niezależności od represyjnego systemu � to istota światopoglądowego kon-
fliktu liderów. Każdy z nich wykazał magiczną moc swojej retoryki. Bligh
przekonał grupę swoich zwolenników do tego, by, postępując zgodnie
z brytyjskim prawem, nie hańbili się piętnem zdrajcy i nie narażali się na
nieuchronną karę, ale żeby żyć w takiej prawdzie, muszą przede wszyst-
kim zaryzykować życie, podejmując skrajnie niebezpieczną żeglugę. Chri-
stian skutecznie wskazał współzałogantom �niezbite fakty�: okrucień-
stwo i zachłanność kapitana, nieskuteczność zarządzania wyprawą, nę-
dzę, choroby, a ostatecznie brak perspektyw po powrocie do Anglii.
To zaś, w zestawieniu z perspektywą powrotu do raju, okazało się zbio-
rem faktów �tak oczywistych�, że już
nie sposób było sobie wyobrazić powro-
tu kapitana Bligha na mostek �Bounty�.
Obrazowa interpretacja Roberta Dodda
zdaje się tę relacje podkreślać tak wy-
raźnie, że staje się centralnym elemen-
tem okładki książki Wolanowskiego. Jed-
nak, tak jak sam reportaż � jej faktycz-
ność podlega retorycznej i retuszerskiej
obróbce.

Obraz trafia na okładkę w lustrzanym
odbiciu oryginału, jednak wyraz �Boun-
ty� � umieszczona na rufie nazwa stat-
ku � pozostaje nieodwrócony. Oczywi-
ście, w końcu chodzi wyłącznie o to, żeby
rufa z napisem �Bounty� i zwycięski Flet-
cher Christian znaleźli się na przedniej
okładce książki, bo w ten sposób reto-
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rycznie �dookre�laj¹� problematykê zaznaczon¹ tytu³em � a przy repro-
dukcji �prostej� znalaz³aby siê tam szalupa Bligha. Taki cel u�wiêca �rod-
ki, tym bardziej ¿e przecie¿ obraz jest �ten sam�, tyle ¿e odwrócony
i lekko wyretuszowany, a poza tym � �wystarczy�, ¿eby zobaczyæ ca³o�æ
postulowanej przez Wolanowskiego rzeczywisto�ci. Bez wzglêdu na to,
czy sam autor mia³ wp³yw na decyzjê projektanta graficznego ok³adki Bun-
towników Mórz Po³udniowych, ca³y tworz¹cy rzeczywisto�æ dzie³a gest
okazaæ siê musia³ niezmiernie skuteczny: ostatecznie tylko bardzo w¹-
ska grupa osób mog³a skonfrontowaæ ok³adkê ksi¹¿ki z oryginalnym ob-
razem Dodda. Zaufanie, jakim pozostali darzyli Lucjana Wolanowskiego,
nie pozwoli³oby nawet, ¿eby jakakolwiek w¹tpliwo�æ co do rzetelno�ci ob-
razu/rzeczywisto�ci mog³a im przej�æ przez my�l. �Faktograficzna rela-
cja�, która rozesz³a siê w dwóch znacznych nak³adach, sama sta³a siê
faktem, który Wolanowski podsumowuje nastêpuj¹co

Tak, to by³a �trudna� opowie�æ, ju¿ choæby dlatego, ¿e nigdy nie mia³em
mo¿liwo�ci odbycia tej wêdrówki w logicznej kolejno�ci. A to czekanie na
wizy: gdy mia³em jedn¹, to czeka³em na dalsze, a wtedy ta pierwsza wyga-
sa³a i trzeba by³o staraæ siê od pocz¹tku...

Temat znany jest powszechnie w literaturze jêzyka angielskiego, ale
w Polsce �le¿a³ od³ogiem�. Chcia³em spojrzeæ na tê opowie�æ nie tylko
�archiwalnie�, ale pokazaæ, jakie �lady zostawi³a na Oceanie...

Nie policzê, ile lat pracowa³em nad tym tematem, bo przecie¿ mia³em
bie¿¹ce obowi¹zki w redakcji.

Czy moje plany powiod³y siê? Oto pytanie do Czytelnika12.

W odró¿nieniu od fantastycznych ��ladów na oceanie�, Buntownicy
Mórz Po³udniowych � to nie efemeryda: tropi¹c p³ynny dyskurs, pozornie
reporta¿owa ksi¹¿ka, operuj¹c ba�ni¹ i odwróceniem, licencj¹ przyzna-
wan¹ zazwyczaj poezji, oraz autorytetem �faktografii� wprowadzi³a zro-
mantyzowan¹ legendê w sferê rzeczywisto�ci, któr¹ ta legenda wspó³kszta³-
towa³a. Wolanowski �realista�, �reporter�, �dziennikarz� � uwierzy³
w to, ¿e pisze reporta¿, a jego czytelnicy a¿ po dzi� dzieñ pragn¹ tê wiarê
podzielaæ.

12 Tekst autokomentarza wpisany do egzemplarza ksi¹¿ki Buntownicy Mórz Po³udnio-
wych. Reporter na tropie buntu na okrêcie Jego Królewskiej Mo�ci �Bounty� (Warszawa
1980), kilka miesiêcy przed �mierci¹ autora. Cytat zaczerpn¹³em z archiwum Mariusza
Kubika. Wpis datowany jest na 04.09.2005 (Warszawa). �ród³o: �Gazeta Uniwersytecka
U�� (wydanie specjalne), kwiecieñ 2006, s. 8.
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Pawe³ Jêdrzejko

Traces in the Ocean
A Reflection

on Magic Thinking
and Lucjan Wolanowski�s Prose

S u m m a r y

The present article locates Lucjan Wolanowski�s prose in the space of reflection upon
the magical dimension of writing traditionally classified as �non-fiction� or �literature of
fact�. The magic of �prose factography� is addressed here both in the perspective of the
conditioning of its readerly reception and in the context of the writerly potential of the
�suspension of disbelief�. The argument presented in the article aims at bringing into
light the mechanisms responsible for the fusion of the material reality and rhetoric into
a faith-based �magic reality�. The acknowledgment of the role of poetic imagination in the
process of shaping the reader �s awareness of the world allows one to observe that the
traditional concept of �the factual� is largely based on a volitional pursuance of the mirage
of objectivity and is a product of the craving for certainty. Illustrating the central phenome-
na of this text with examples of the everyday experience of a Polish reader of 1980s (whose
�factual� knowledge of the world largely depended on the extent of his or her reading in
reportage and travel literature), as well as with reference to Herman Melville�s Typee
(a novel, which gained wide recognition only after it has been sanctioned as �non-fiction�),
the author of the article seeks to demonstrate how Lucjan Wolanowski�s prose calls into
existence a �factual reality�, i.e. a reality, in which one is prone to believe, which one is
inclined to take for granted, and which becomes one�s frame of reference in the context of
everyday choices. If truth is a function of faith, then fact and magic merge into one and thus
inescapably rendering factual reality a �magical reality�.

Pawe³ Jêdrzejko

Die Spuren auf dem Ozean
Die Gedanken

über geheimnisvolles Denken
und über die Prosawerke von Lucjan Wolanowski

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im vorliegenden Artikel wird die Prosa von Lucjan Wolanowski im Gebiet der Be-
trachtungen über die magische Dimension der gewöhnlich als �Tatsachenliteratur� klas-
sifizierten Werke lokalisiert. Die Betrachtungen betreffen sowohl die Bedingungen für
die Rezeption der Werke, wie auch das Schriftstellerleistungsfähigkeit zur �Aussetzung
des Nichtglaubens�. Die Ausführung sollte zeigen, auf welche Weise die materielle Wir-
klichkeit mit der Rhetorik in eine sich aufs Glauben stützende �magische Wirklichkeit�
verflechtet wird. Die Wahrnehmung von der Rolle der dichterischen Vorstellungskraft
des Schriftstellers bei der Erwerbung der Weltkenntnis von den Lesern lässt auch feststel-
len, dass sich der gebräuchliche Begriff �Tatsächlichkeit� auf volitionales Streben nach
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einer Objektivitätstäuschung gründet und ist Folge des Durstes auf ein �sicheres Wissen�.
Die hier besprochenen Erscheinungen mit Beispielen der alltäglichen Erfahrungen des in
80er Jahren in Polen lebenden Lesers (dessen faktografische Weltkenntnis in hohem Maße
von Reportagen- und Reiseliteratur abhängig war) veranschaulichend und uns auf den
Roman Taipi von Hermann Melville hinweisend (der als schöngeistige Literatur geschaf-
fen, erst dann anerkannt wurde, als er zur �Tatsachenliteratur� gezählt worden war) zeigt
der Verfasser, auf welche Weise Wolanowskis Prosawerke die �tatsächliche Wirklichkeit�
kreieren, d.h. solche Wirklichkeit, die für den Leser zu fassen ist, die von ihm nicht
bestritten wird und die für ihn einen Bezugsrahmen im Kontext der täglich getroffenen
Wahlen bildet. Wenn die Wahrheit die Funktion des Glaubens ist, werden die Tatsache
und die Magie darin unvermeidlich zusammenverbunden, und die tatsächliche� Wir-
klichkeit wird schon immer zur �magischen Wirklichkeit�.



W 1638 roku w Lesznie, w drukarni Daniela Vettera (1592�ok. 1669)
opublikowano niewielki tomik w jêzyku polskim1, zatytu³owany Islandia
albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji2. Oto pe³ne brzmienie karty tytu³o-
wej: Islandia albo krótkie opisanie wyspy Islandyji, na której co siê kol-
wiek rzeczy cudownych, niezwyczajnych i w tech krajach naszech ni-
gdy nie s³ychanych, abo na oko widzieæ, abo te¿ od obywatelów tej¿e
wyspy, lu�di [b³¹d drukarski! � prawid³owo: ludzi � D.R.] wiary godnych,
s³yszeæ mog³o. To wszytko tu prawdziwie jest poznaczono, a teraz nowo,
k woli wszytkim prawym krze�cijanom na dzie³a rêku Pana Zastêpów
jako patrzaæ, tak i o nich s³ychaæ pragn¹cym, na swiat³o wydano w Lesz-
nie, Roku Pañskiego MDCXXXVIII.

Relacja z podró¿y na dalek¹ wyspê jest jedynym utworem autorstwa
Vettera. Jednocze�nie jest to pierwsza w jêzyku polskim relacja z podró¿y
na Islandiê. Zacz¹tkiem tej relacji by³ tworzony na bie¿¹co podczas wy-
prawy na Islandiê w 1612 roku rêkopi�mienny dziennik podró¿y. W la-
tach trzydziestych XVII stulecia Vetter rozpocz¹³ porz¹dkowanie i uzu-
pe³nianie swoich notatek. Na prze³omie lat 1636/1637, kiedy to w pra-
cach jego drukarni notujemy przerwê w t³oczeniu nowych pozycji ksi¹¿-
kowych, móg³ ukoñczyæ swój utwór w wersji rêkopi�miennej i czuwaæ
nad jego przek³adem na jêzyk polski. Pocz¹tkowo tekst funkcjonowa³
w formie oralnej oraz rêkopi�miennej, znajdowa³ siê wiêc niew¹tpliwie
w obiegu popularnym. Vetter pisze w swej relacji, ¿e do jej wydrukowania
by³ powszechnie namawiany. Utwór cieszy³ siê w swoim czasie du¿¹ po-
pularno�ci¹, o czym mog¹ �wiadczyæ miêdzy innymi przek³ady na jêzyki:
czeski, niemiecki, duñski i islandzki. Od koñca ubieg³ego stulecia do lat
trzydziestych XX wieku zagadnienia zwi¹zane z omawian¹ relacj¹ z po-
dró¿y wywo³ywa³y polemiki, g³ównie w�ród uczonych czeskich (w Polsce

DARIUSZ  ROTT Islandia Lucjana Wolanowskiego

1 Zob. szerzej D. R o t t: Wstêp. W: D. Ve t t e r: Islandia albo Krótkie opisanie wyspy
Islandyji. Katowice 1997.

2 Egzemplarz unikatowy edycji polskiej jest przechowywany w Zak³adzie Narodo-
wym im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, sygn. XVII 2456 II.
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do 1993 roku Islandii nie po�wiêcano zbyt wiele uwagi). Spornymi kwe-
stiami by³y miêdzy innymi: okre�lenie roku wyprawy, czasu jej trwania,
a szczególnie kolejno�ci powstawania poszczególnych ró¿nojêzycznych
wersji utworu. Nie miejsce tutaj jednak na szczegó³owe podejmowanie
tych kwestii...

Niewielki tekst relacji Vettera przynosi wiele niezwykle interesuj¹-
cych wiadomo�ci o siedemnastowiecznej Islandii �wyspie od nas daleko
w pó³nocnych stronach le¿¹cej�, jak pisze autor omawianego przekazu.
Mo¿e byæ interesuj¹cy zarówno dla badacza literatury dawnej Polski, jak
i dla szerszego krêgu czytelników. W zakoñczeniu utworu Vetter zamie-
�ci³ swoiste zaproszenie do odwiedzenia Islandii i zweryfikowania poda-
nych przez niego informacji:

A¿ potej opisa³em te rzeczy, które siê w Islandyji widzieæ abo s³yszeæ
mog¹, alem wiele jeszcze opu�cie³, a to z tych przyczyn s³usznych. Na-
pierwej, i¿ w tak krótkim nie podobna rzecz by³a wszytko doskonale oba-
czyæ, dla tego¿ mia³oliby siê co be³o nie tak jak trzeba, a dopiero¿, nie
z prawd¹ pisaæ, wola³em zgo³a zaniechaæ. Teraz niech siê tym baczny czy-
telnik kontentuje, a je�li siê komu wiêcej chce wiedzieæ i widzieæ, niech
¿e siê tam sam wyprawi.

Z zaproszenia tego skorzysta³ dopiero w drugiej po³owie XIX stulecia
pisarz, podró¿nik, przyjaciel Fryderyka Chopina � Edmund Chojecki
(1822�1899), który swoje wspomnienia z pobytu na wyspie opisa³
w wydanej po francusku pracy Voyage dans les mers du Nord a bord de la
corvette (Pary¿ 1857; wyd. 2 � 1862) oraz w dramacie w piêciu aktach
Les mers polaires (1858).

Prze³om XIX i XX wieku przyniós³ powstanie pi�miennictwa nauko-
wego na temat Islandii. W 1903 roku fizyk i przyrodnik Ksawery Spo-
rzyñski opublikowa³ pracê Z ostatniej doby wulkanizmu, po�wiêcon¹
wulkanom i gejzerom. Latem 1907 roku wybra³ siê na Islandiê wulkano-
log Maurycy Komorowicz (1881�1923). Swoj¹ kilkutygodniow¹ podró¿
opisa³ w opublikowanych w 1908 roku Notatkach z podró¿y na Islandiê,
a w nastêpnym roku w dwóch publikacjach ksi¹¿kowych w jêzyku nie-
mieckim3. Warto dodaæ, ¿e za pierwsz¹ naukow¹ ksi¹¿kê o Islandii ucho-
dzi wydana w Warszawie w 1901 roku ksi¹¿ka znanego geografa Wac³awa
Na³kowskiego (1851�1911) pt. Ziemia i cz³owiek. Szkice i studia geo-
graficzne. Nie by³a ona jednak wynikiem podró¿y na Islandiê.

3 W swojej rozprawie celowo pomijam dalsze, do�æ liczne opisy Islandii (zw³aszcza
dotycz¹ce zagadnieñ glacjologii i morfotektoniki) zamieszczane w polskim pi�miennic-
twie naukowym.



110 Dariusz Rott

W 1928 roku Ferdynand Goetel (1890�1960) opublikowa³ w War-
szawie ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Wyspa na chmurnej pó³nocy, która stano-
wi³a relacjê z podró¿y po Islandii odbytej rok wcze�niej wraz z bratem,
Walerym (1889�1972). Swoje relacje pozostawili po sobie tak¿e polscy
¿eglarze: Wojciech Orszulok, w Rejsie do Islandii (1969) czy Dariusz Bo-
gucki w Islandzkim rejsie (1970).

Po drugiej wojnie �wiatowej polscy dziennikarze przybyli na Islandiê
dopiero w 1956 roku. Byli to miêdzy innymi: Zygmunt Broniarek i Jerzy
Bogus³awski � z �Trybuny Ludu�, Tadeusz Pasierbiñski z �¯ycia Warsza-
wy�, Bohdan Czeszko z �Przegl¹du Kulturalnego� oraz Lucjan Wolanowski.
Efektem ówczesnych podró¿y by³y nastêpuj¹ce ksi¹¿ki (w uk³adzie chro-
nologicznym): Lucjana Wolanowskiego Dok¹d oczy ponios¹... (1958), Mie-
czys³awa Gumkowskiego Islandia wyspa nieznana (1961; 1979), Bohda-
na Rychliñskiego Szczê�cie z morskimi oczami (1962), Stanis³awa Helsz-
tyñskiego Wyspa Wikingów (1965), Wojciecha Narêbskiego Na dalekiej pó³-
nocy (1966), Haliny Ogrodziñskiej Spotkanie z Islandi¹ (1977), Krystyny
Po¿aryskiej Islandia (1977), Anny Marciniakówny Republika Islandii (1978),
Ryszarda Fitza Depesze z Reykjaviku (1981), Zdzis³awa Preisnera Islandia
(1983), Anny Marciniakówny S³oñce od pó³nocy (1984) i Wyspa ognia
i lodu (1986), Andrzeja Wo�nickiego Na ska³ach, przez l¹dy i morza (1991).

Jednymi z najlepszych z tych relacji s¹ dwa ostatnie rozdzia³y ksi¹¿ki
Lucjana Wolanowskiego, zatytu³owanej Dok¹d oczy ponios¹... Chodzi
o They call them �Yanks�, Milord! oraz W gor¹cej wodzie k¹pani4, wzbo-
gacone dziesiêcioma fotografiami autorstwa Wolanowskiego. Relacja za-
tytu³owana W gor¹cej wodzie k¹pani zosta³a ponownie wydrukowana
w autorskim wyborze reporta¿y Wolanowskiego pt. Walizka z przygoda-
mii5. Choæ Lucjan Wolanowski znany jest najczê�ciej ze znakomitych re-
porta¿y z Australii i Mórz Po³udniowych, to jednak warto omówiæ bli¿ej
równie¿ jego islandzkie reporta¿e.

Reporta¿ zatytu³owany They call them �Yanks�, Milord! przedstawia
swoisty odpoczynek reportera:

Kiedy reporterowi wêdruj¹cemu po szerokim �wiecie zaczyna siê ze
zmêczenia jêzyk pl¹taæ, to znaczy, gdy do dzia³acza emigracyjnego powie
�towarzyszu�, a zdumionego konsula PRL obdarzy tytu³em �panie hrabio�
� to jest to dzwon na trwogê, czerwone �wiate³ko alarmowe, ¿e trzeba
jednak zwolniæ tempo pracy i nieco wypocz¹æ6.

4 L. Wo l a n o w s k i: Dok¹d oczy ponios¹... Warszawa 1958, s. 264�303 (wyd. 2 � 1959).
5 I d e m: Walizka z przygodami. Reporter tu, reporter tam. Warszawa 1977, s. 423�446,

w rozdziale Inne kraje, inne obyczaje.
6 Wszystkie cytaty pochodz¹ z pierwodruku zamieszczonego w ksi¹¿ce L. Wo l a -

n o w s k i e g o: Dok¹d oczy ponios¹..., s. 264.
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A jaki mo¿e byæ wypoczynek reportera?

Trzeba wtedy trochê pop³ywaæ lub potañczyæ albo znale�æ inn¹ formê
odprê¿enia nerwów. W Islandii co prawda nie ma ani polskiego konsula,
ani te¿ dzia³aczy emigracyjnych, ale gdy w zamy�leniu powiedzia³em syno-
wi mej gospodyni �dobry wieczór� po polsku, postanowi³em udzieliæ so-
bie �wychodnego� na jeden wieczór7.

Myli³by siê kto�, kto pomy�la³by, ¿e z³apiemy reportera na wcze�niej
wymienionych rozrywkach. �Wychodne� Wolanowskiego to... wizyta
w amerykañskiej bazie wojskowej na Islandii. Za³atwienie zgody na zwie-
dzenie bazy jest zadziwiaj¹co proste, wbrew obawom Wolanowskiego,
dzinnikarza zza ¿elaznej kurtyny:

Wracam do domu w mroku islandzkiej nocy, który przyobleka w dzi-
waczne kszta³ty niewinnie za dnia wygl¹daj¹ce domy i krzewy. Mijaj¹ mnie
autobusy odwo¿¹ce do Keflavik sytych wra¿eñ urlopników. Jak siê te¿ po-
wiod¹ moje starania u czynników islandzkich, do których wyst¹pi³em,
aby umo¿liwiono mi wizytê w bazie amerykañskiej?

Na trzeci dzieñ nadchodzi wiadomo�æ, ¿e za³atwione8.

Wcze�niej jednak reporter zetkn¹³ siê z ¿o³nierzami amerykañskimi
z bazy w Keflaviku spêdzaj¹cymi czas na przepustce9 w jednym z islandz-
kich barów.

Po krótkiej je�dzie przez wulkaniczn¹ pustyniê, miniêciu osady ry-
backiej i zjechaniu z g³ównej drogi reporter dotar³ do ogrodzenia i budki
stra¿niczej pilnowanej przez dwóch amerykañskich ¿andarmów oraz is-
landzkiego policjanta:

Wszyscy trzej przedstawiciele w³adzy kolejno ogl¹daj¹ mój paszport �
prawdopodobnie nie co dzieñ obywatel PRL wkracza na teren bazy wojen-
nej USA. Barczysty sier¿ant znika w budce, telefonuje gdzie� i wreszcie
zjawia siê z powrotem. Zwraca paszport, salutuje: �Jed�cie ca³y czas pro-
sto. Na ma³ym placyku przed sztabem ju¿ czekaj¹�10.

Zdumiewaj¹cy dla reportera jest fakt, ¿e znalaz³ siê w �rodku amery-
kañskiego miasteczka, w którym wszystkie napisy s¹ po angielsku, s¹

7 Ibidem.
8 Ibidem, s. 266.
9 �Wiem, jak trudno jest Amerykanom z wielkiej bazy lotniczej w Keflaviku dostaæ

przepustkê wyj�ciow¹, wiem, ¿e tak bardzo nie lubi¹ Islandii, ¿e nie wolno jest trzymaæ ich
d³u¿ej ni¿ rok na tej wyspie, wiem, ¿e rz¹d islandzki zastrzeg³ sobie, ¿e tylko biali ¿o³nie-
rze mog¹ s³u¿yæ w garnizonie na wyspie [...]�. Ibidem.

10 L. Wo l a n o w s k i: Dok¹d oczy ponios¹..., s. 267.



112 Dariusz Rott

amerykañskie biblioteki, szko³y, jest amerykañska ca³odobowa radiosta-
cja11 i telewizja, a w kantynach podawane jest wy³¹cznie amerykañskie
jedzenie. Co kilka dni samolotem przylatuj¹ na wystêpy arty�ci rewiowi
ze Stanów Zjednoczonych. Na Wolanowskiego czekali ju¿ dwaj reporte-
rzy amerykañskiej miejscowej gazety pisz¹cy dla amerykañskich ¿o³nie-
rzy �Bia³y Sokó³�:

Z nimi ruszamy dalej. Wstêpne rozmowy dotycz¹ czysto dziennikar-
skich spraw.

� Ile sprzedajecie waszego tygodnika?
� 320 000 tygodniowo12.
� Fina. Ile masz pensji?
� 2200 z³.
� Ile to na dolary?13

Oczywi�cie, nie³atwo by³o dokonaæ odpowiedniego przeliczenia:

Zaczynam siê pociæ nad przeliczeniem. Ba, gdybym mia³ pod rêk¹ ja-
kiego� eksperta walutowego, je¿eli nie z kawiarni �Nowy �wiat�, to cho-
cia¿ z Narodowego Banku Polskiego. A mo¿e przeliczyæ to na kapy na
³ó¿ko lub na z³ote dwudziestorublówki? Jestem w rozterce14.

Reporter szybko jednak orientuje siê, ¿e � jak pisze � �kult cyfry panu-
je tu wszechw³adnie�, a �wszystko tu jest ujête w �cis³e dane�.

Wyliczono na przyk³ad, ¿e uroczysto�ci otwarcia osady Rocville z sie-
dzib¹ 932. Eskadry Lotniczej go�cie zjedli 200 funtów wo³owiny, 25 ga-
lonów fasolki po bostoñsku, 40 galonów sa³atki kartoflanej i wypili 45
skrzynek piwa oraz 10 skrzynek napojów bezalkoholowych. Opisano tak-
¿e (zwa¿ono i zmierzono) dok³adnie g³ównodowodz¹cego baz¹:

11 Jednym z najciekawszych fragmentów audycji radiowej by³y komunikaty o awan-
sach lub ciekawostkach z ¿ycia bazy, co jaki� czas przekazywane przez spikera, który �w³¹-
cza siê [...] w audycjê przerywaj¹c nagle muzykê czy �piew i mówi tak szybko i tak przejê-
tym g³osem, ¿e nie przyzwyczajony a przera¿ony s³uchacz obawia siê, ¿e to mo¿e ju¿ siê
zaczê³o... Dopiero w potoku s³ów wy³awia siê rewelacyjn¹ wiadomo�æ, ¿e Klub ̄ on Ofice-
rów ¿egna³ uroczy�cie pani¹ White, ¿onê dotychczasowego dowódcy bazy [...], która wraca
do Stanów. Zosta³a ona obdarowana figurk¹ Matki Boskiej kupion¹ ze sk³adek zgromadzo-
nych pañ oraz poematem napisanym ad hoc przez pani¹ Earl Cartwright. Panna Maureen
Burniston odtañczy³a hawajski taniec hula, za� jej mama pani Burniston �piewa³a »Aloha«
po hawajsku z towarzyszeniem chóru, wtóruj¹cego po angielsku� lub, ¿e �major C.E. Che-
ry (czyli wi�nia) zast¹pi³ mianowicie majora Osborne F. Apple (czyli jab³ko)�. Ibidem,
s. 270.

12 L. Wolanowski pracowa³ wówczas w redakcji tygodnika ��wiat� w Warszawie.
13 L. Wo l a n o w s k i: Dok¹d oczy ponios¹..., s. 267�268.
14 Ibidem, s. 268.



113Islandia Lucjana Wolanowskiego

Genera³ brygady Henry G. Thorne Jr. ma sze�æ stóp i jeden cal wzro-
stu, wa¿y 200 funtów i ma za sob¹ sob¹ 4600 godzin przelatanych za
sterem my�liwca. Ma 44 lata, o¿eniony z Jean Clagett, maj¹ Jean (18 lat),
córkê Margaret (9 lat) i syna Henry G. III (11 lat)15.

Nawet dla wspó³czesnego czytelnika zadziwiaj¹cy jest fakt, ¿e w la-
tach piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia polski reporter móg³ zwiedzaæ
bazê wojsk amerykañskich, fotografowaæ j¹, zamieszczaæ jej fotografie
w swojej ksi¹¿ce i szczegó³owo opisywaæ bazê. Bazê tê � jak podaje Wola-
nowski � budowa³o 47 tysiêcy ¿o³nierzy jeszcze podczas II wojny �wiato-
wej. �Podobno pola startowe ju¿ maj¹ 30 km d³ugo�ci, podobno jednej
tylko nocy 1000 samolotów wyl¹dowa³o tu z USA i wystartowa³o do Eu-
ropy. Wystarczy spojrzeæ na mapê, aby stwierdziæ, jakie znaczenie strate-
giczne ma Keflavik. Dzieñ i noc stoj¹ na lotnisku gotowe do startu samo-
loty, a gdy by³em tam jesieni¹ � 12 p³ugów przeznaczonych do od�nie¿a-
nia manewrowa³o w zwartym szyku na polach startowych, przygotowu-
j¹c siê do ciê¿kich zadañ czekaj¹cych je w zimie. Piechota i broñ pan-
cerna æwicz¹ te¿ bez wytchnienia, jak gdyby jutro mia³y w Islandii l¹do-
waæ czyje� wojska... Podczas manewrów jesiennych wyst¹pi³y nawet nê-
kaj¹ce oddzia³y »nieprzyjacielskie«, które usi³owa³y przerwaæ linie obronne
i wzi¹æ jeñców�16.

Bazê Lotnictwa Marynarki Wojennej w Keflaviku za³o¿ono oficjalnie
w 1951 roku17, choæ nie oby³o siê bez protestów spo³eczno�ci lokalnej.
Ówczesne lotnisko w bazie wojskowej w Keflaviku pozosta³o w dyspozy-
cji Islandii do komunikacji miêdzynarodowej. Dopiero niedawno rolê
miêdzynarodowego portu lotniczego przej¹³ nowoczesny port lotniczy im.
Leifura Eiriksona w Keflaviku, otwarty w 1987 roku. Zadaniem bazy
w okresie tzw. zimnej wojny by³o �ledzenie floty radzieckiej na pó³noc od
brzegów Islandii, kontrolowanie ruchu radzieckich ³odzi podwodnych
i samolotów. Kilka lat temu znacznie zmniejszono wielko�æ bazy i powoli
traci³a ona znaczenie strategiczne. Do niedawna stacjonowa³o tam oko³o
4 tys. Amerykanów � g³ównie personel marynarki wojennej i si³ powietrz-
nych wraz z rodzinami i niewielki oddzia³ komandosów, który by³ odde-
legowany do ochrony amerykañskiej ambasady w stolicy wyspy. Amery-
kanie zatrudniali prawie 1000 Islandczyków, a kilka tysiêcy osób czerpa-
³o dochody z obs³ugi ¿o³nierzy amerykañskich oraz ich rodzin. Przychody
pochodz¹ce z bazy dla Skarbu Pañstwa Islandii siêga³y 10% rocznego do-
chodu kraju. Dla porównania sam Keflavik liczy natomiast obecnie oko³o
8 tysiêcy mieszkañców.

15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 271.
17 Porozumienie w sprawie bazy w Keflaviku Islandia i USA podpisa³y 5.05.1951 r.

8 Wokó³ reporta¿u...
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Dzisiaj na terenie by³ej bazy wojskowej w Keflaviku powsta³ kampus
dla 700 studentów. Otwarto tam równie¿ niedawno Centrum Atlantyc-
kie, w którym mieszcz¹ siê nowe wydzia³y Uniwersytetu w Reykjaviku
(aerodynamiki, bezpieczeñstwa, geologii, energetyki, handlu, wzornictwa)
oraz akademia lotnicza i centrum badawcze.

[...] ile kosztuje utrzymanie na skalistej wyspie tysiêcy lotników, maryna-
rzy i ¿o³nierzy, ile kosztuj¹ miasta koszar i pola startowe wykute w lawie
wulkanicznej? Islandczycy za to nie p³ac¹, to p³aci amerykañski podat-
nik18.

Wolanowski dochodzi jednak do wniosku, ¿e sama obecno�æ bazy na
wyspie wzbudza kontrowersje Islandczyków, którzy nigdy podczas swojej
1100-letniej historii nie mieli armii zawodowej, a �sprawa wymówienia
go�ciny przybyszom zza oceanu w tej czy w innej formie wraca na forum
dyskusji w Islandii co pewien czas�19. Pisze te¿ o innych �dolegliwo�ciach�
zwi¹zanych z pobytem amerykañskich wojsk, miêdzy innymi o anormal-
nej sytuacji na rynku pieniê¿nym, gdzie wysoko�æ p³ac podbijaj¹ Amery-
kanie, werbuj¹c islandzkich robotników do rozbudowy bazy czy przewa-
dze demograficznej liczby m³odych Amerykanów nad m³odymi Island-
czykami na wyspie.

Reporter koñczy swoj¹ obiektywn¹ relacjê z podró¿y do amerykañskiej
bazy stwierdzeniem naówczas (koniec lat piêædziesi¹tych) niezwykle po-
prawnym politycznie:

S¹ to jednak dolegliwo�ci, a nie �miertelne niebezpieczeñstwo. Zawi-
s³o ono nad piêkn¹ wysp¹ niby z³owroga chmura i przeminie dopiero
z ostatnim ¿o³nierzem USA. Droga Islandii jest teraz trudna i zawi³a.
Pasuje do niej wielki plakat ostrzegawczy, jaki wznosi siê przy szosie wio-
d¹cej do Keflavik: ��lisko, gdy mokro�20.

Zupe³nie inn¹ problematykê podj¹³ natomiast Lucjan Wolanowski
w kolejnym reporta¿u, zatytu³owanym W gor¹cej wodzie k¹pani.  Repor-
ta¿ ten powsta³ niejako przez przypadek21. Wolanowski bowiem mia³ wra-
caæ do kraju z pó³nocnej Norwegii, a agent biura podró¿y poradzi³ mu, ¿e
najlepiej bêdzie lecieæ z Oslo islandzkimi liniami lotniczymi, gdy¿ by³oby
to tañsze, a przede wszystkim da³oby dodatkow¹ mo¿liwo�æ zatrzymania

18 L. Wo l a n o w s k i: Dok¹d oczy ponios¹...
19 Ibidem, s. 272.
20 Ibidem, s. 273.
21 Zob. szerzej L. Wo l a n o w s k i: W kraju rybaków i poetów. Ludzie za mg³¹ zamiesz-

czony w aneksie do artyku³u.
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siê na wyspie. Reporter ju¿ w czasie lotu samolotem dostrzega swoj¹...
inno�æ:

Reporter, który w Oslo usadowi³ siê w islandzkim turbo�mig³owcu,
wracaj¹cym do swej bazy, ma niemi³e wra¿enie, ¿e jest intruzem w pro-
wincjonalnym salonie, gdzie wszyscy siê znaj¹. 69 pasa¿erów rozmawia ze
sob¹, poklepuje siê po ramionach, pokazuje nawzajem nabytki ze sklepów
na kontynencie � tylko siedemdziesi¹ty pasa¿er nie bierze czynnego udzia-
³u w tym spotkaniu ludzi, którzy s¹ ze sob¹ w takiej komitywie, jak gdyby
co rano doje¿d¿ali od lat do pracy jednym wagonem kolejki podmiejskiej22.

Wkrótce towarzysze podró¿y Wolanowskiego zaczynaj¹ niespokojnie
patrzeæ na zegarek i przymilnie patrzeæ na stewardesy w oczekiwaniu na
otwarcie sporej zaplombowanej szafy, która znajduje siê obok samoloto-
wej kuchni. ¯adnego wra¿enia nie robi na nich podawany przez g³o�niki
przez za³ogê komunikat, ¿e samolot wlatuje w rejon nawiedzony przez
grypê azjatyck¹23. Po zerwaniu plomb do wózków pok³adowych prze³ado-
wano sterty p³askich butelek koniaku i whisky:

P³askie flaszki prosto z wózka wêdruj¹ do teczek, walizek, torebek
damskich oraz do bezpo�redniej konsumpcji. Nie ma siê czemu dziwiæ �
lecimy przecie¿ z kraju tak wysuszonego jak Norwegia do najwiêkszego
importera polskiej wódki, która jednak � jak wszelki alkohol w Islandii �
jest tam droga i sprzedawana z ró¿nymi ograniczeniami24.

Sporo uwagi reporter po�wiêca gejzerom. Od pierwszej k¹pieli w wan-
nie przed spaniem, poprzez opis otwartej p³ywalni w Reykjaviku oraz ogrze-
wania miasta gor¹c¹ wod¹ geotermaln¹. Zreszt¹ sama nazwa stolicy wy-
spy pochodzi od dwóch s³ów � reykja (mg³a) i vik (zatoka). Wolanowski
przytacza informacjê, jakoby mieszkañcy miasta � dziêki wykorzystaniu
energii cieplnej ziemi � oszczêdzaj¹ rocznie oko³o 40 tysiêcy ton wêgla,
co jednak stanowi dla niego powód do pewnego smutku, poniewa¿ Islan-
dia kupowa³a wówczas wêgiel w Polsce. Opisuje tak¿e wykorzystanie ener-
gii ciep³ych �róde³ do hodowli bananów, pomarañczy i innych owoców
po³udniowych, które na Islandii rosn¹ pod szk³em. Swoje rozwa¿ania
koñczy jednak zgo³a inn¹ refleksj¹:

Obiektywnie trzeba przyznaæ, ¿e mieszkanie w kraju gor¹cych �róde³
nie zawsze ma same plusy; przed kilku laty �ród³o wytrys³o niespodziewa-

22 L. Wo l a n o w s k i: Dok¹d oczy ponios¹..., s. 275.
23 Jedynie Lucjan Wolanowski spisuje sobie na kartce osoby, na które ma nachuchaæ

w Warszawie, gdyby mia³ siê zaraziæ.
24 L. Wo l a n o w s k i: Dok¹d oczy ponios¹..., s. 276.
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nie pod ma³ym domkiem i mieszkañcy, zaskoczeni we �nie, dos³ownie siê
ugotowali25.

Pisz¹c o Islandii, nie móg³ omin¹æ tak¿e tematu nazwisk mieszkañ-
ców wyspy (gdyby by³ Islandczykiem, nazywa³by siê Lucjan Henrikson,
czyli Lucjan, syn Henryka), wulkanów, poszanowania prawa na wyspie
czy niezwyk³o�ci mieszkañców wyspy. Wolanowski przywo³a³ opowie�ci
o spotkaniu na Islandii dziewczyny, która mia³a 13 lat i po raz pierwszy
ujrza³a dwa domy... stoj¹ce obok siebie oraz o duchach i ¿yciu pozagrobo-
wym, w które powszechnie wierz¹ Islandczycy. W reporta¿u pojawi³ siê
tak¿e znacz¹cy akcent polski:

Bardzo zamo¿ny Islandczyk, cz³owiek interesu, umys³ typowo racjo-
nalistyczny, opowiada mi o katastrofie polskiego statku podczas wojny.
Konfrontuj¹c daty, ustalam, ¿e przygotowania do pogrzebu uczyniono ju¿
wtedy, kiedy brak by³o wiadomo�ci o losie statku i jego za³ogi. Mój roz-
mówca wyja�nia dlaczego: �W nocy przyszed³ do mnie kapitan statku, po-
wiedzia³ mi dok³adnie, co siê sta³o, i zaraz kaza³em szyæ ubrania dla pole-
g³ych...�. Jasne i oczywiste26.

Chodzi³o o fakt zatopienia przez niemiecki okrêt podwodny U 378
polskiego niszczyciela �Orkan� 8 pa�dziernika 1943 roku w pobli¿u Is-
landii. Zginê³a ca³a, licz¹ca 183 osoby za³oga okrêtu wojennego, razem
z zas³u¿onym dla polskiej marynarki komandorem Stanis³awem Hrynie-
wieckim (dowodz¹cym wcze�niej m.in. okrêtami �Wicher�, �Grom�
i �Gryf�) oraz pisarzem podporucznikiem Erykiem Sopoæk¹.

Reporter nie omieszka³ jednak z przymru¿eniem oka umie�ciæ uwagi
na temat roli snu:

Sny w ogóle odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w tym kraju. Co rano pyta siê mnie
gospodyni, co te¿ mi siê �ni³o. Niestety, Wydzia³ Zagraniczny RSW �Pra-
sa� kategorycznie odmawia honorowania w rozliczeniach z wyjazdów po-
zycji w rodzaju �Krew nie woda � 100 koron� lub �cz³owiek nie jest
z drewna � 50 florenów�, a wiêc po d³u¿szym pobycie poza krajem moje
sny ju¿ nie bardzo nadaj¹ siê do opowiadania starszym, czcigodnym pa-
niom. Komponujê wiêc grzeczne sny na tle umoralniaj¹cych bajek Jacho-
wicza czy Marii Buyno-Arctowej i innych autorek powie�ci dla dorastaj¹-
cych panienek27.

25 Ibidem, s. 279.
26 Ibidem, s. 281.
27 Ibidem, s. 281�282.



117Islandia Lucjana Wolanowskiego

Wolanowski opisuje dzieje tysi¹ca lat praworz¹dno�ci na Islandii, która
szczyci siê najstarszym w Europie parlamentem o nazwie Althing, zwra-
ca te¿ uwagê na poszanowanie w³asnego jêzyka i kultury przez Islandczy-
ków. Islandczycy mówi¹ jêzykiem, który od ponad tysi¹ca lat uleg³ bardzo
niewielkim przemianom i mog¹ oni bez problemu czytaæ wspó³cze�nie
na przyk³ad eddy poetyckie powsta³e przed wiekami.

Islandczycy s¹ narodem poetów � po dzi� dzieñ ka¿dy tam pisze wier-
sze. Jest zupe³nie naturalne, ¿e ch³op islandzki na swym w³asnym �lubie
odczytuje zebranym poematy, jakie napisa³ dla swej lubej w okresie narze-
czeñstwa. Islandczycy byli nadwornymi poetami wielu dworów europej-
skich, opiewali królewskie dni chwa³y i klêski, wielkie mi³o�ci i wielkie
tragedie28.

Sporo w tek�cie ró¿norodnych dygresji � o wyprawie na po³ów z is-
landzk¹ flot¹ (Wolanowski oderwa³ sobie podeszwê buta, zawadziwszy
o ³añcuch kotwiczny, omal nie straci³ przytomno�ci po uderzeniu g³ow¹
o pochy³y strop kajuty, prawie wypad³ za burtê, wreszcie o ma³o nie umar³
na chorobê morsk¹, kiedy nad ranem statek rybacki wpad³ w sztorm),
o islandzkich �ledziach (�Islandczycy mówi¹, ¿e prócz woni �ledzia �
wykorzystuj¹ wszystko poza tym�29), eksporcie rybnym (jego jedna czwar-
ta to produkty mro¿one), ówczesnym handlu Polski z Islandi¹ (sprze-
dawali�my wêgiel, chemikalia, tekstylia, a Islandia by³a najwiêkszym im-
porterem polskiej wódki), s³ynnych islandzkich eddach (�Okre�lenie »cz³o-
wiek-który-nie-zna-edd« jest w tym kraju synonimem g³uptaka i pros-
taka�30).

Swoj¹ opowie�æ koñczy Lucjan Wolanowski jak¿e nostalgicznym
stwierdzeniem:

A tak ju¿ jako� w ¿yciu jak w rybo³ówstwie. Wiemy sk¹d i kiedy wy-
p³yniemy, nie wiemy, w jakie burze wpadniemy, nie wiemy, co siê z³apie
na szlaku, kiedy i do jakiego portu zawiniemy. I nigdy nie wiadomo, czy
czekaæ bêdzie dziewczyna, któr¹ siê kocha31.

28 Ibidem, s. 285.
29 Ibidem, s. 295.
30 Ibidem, s. 299.
31 Ibidem, s. 302.
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Aneks

Lucjan Wolanowski, W kraju rybaków i poetów. Ludzie za mg³¹ (pier-
wodruk ukaza³ siê w �Gazecie Uniwersyteckiej U�� 2001, nr 6)

Wstydzê siê bardzo, ale muszê przyznaæ, ¿e w Islandii zjawi³em siê bez przygo-
towania tematu, czy tematów. Wstydzê siê, bo w mym zawodzie reportera � taka
znajomo�æ jest podstaw¹ dzia³ania. Reporter mianowicie musi siê liczyæ
z tym, ¿e gdy zadaje g³upie pytania � czyli zdradza sw¹ ignorancjê � to mo¿e siê
spodziewaæ g³upiej, lekcewa¿¹cej odpowiedzi.

Omawiaj¹c któr¹� z mych ksi¹¿ek, Stefan Kisielewski napisa³, i¿ wydaje mu
siê, ¿e ja jad¹c do jakiego� kraju � ju¿ wiem o nim wiêcej ni¿ wielu z tych, którzy
stamt¹d wracaj¹...

Tym razem tajemnica warsztatu by³a prosta. Mia³em wracaæ do kraju z repor-
ta¿em z pó³nocnej Norwegii. Zaradny agent biura podró¿y zwróci³ mi uwagê na
fakt, ¿e islandzkie linie lotnicze nie nale¿¹ do ¿adnej organizacji reguluj¹cej ceny
biletów, czyli ¿e ze wzglêdów konkurencyjnych stosuj¹ znacznie ni¿sze stawki.
Innymi s³owy, gdybym mój voucher wykorzysta³ do przelotu lini¹ islandzk¹, to
mia³bym znacznie wiêcej kilometrów do wykorzystania. No i móg³bym te¿ zatrzy-
maæ siê w Islandii...

Trzeba siê by³o szybko decydowaæ. Ju¿ w samolocie siêgn¹³em po folder rekla-
mowy. Miêdzy zachwytami nad hotelami i biurami turystycznymi � wygrzeba³em
informacje, ¿e lecê na wyspê na Atlantyku, powierzchnia mniej wiêcej jedna trze-
cia Polski, ludno�æ (wtedy) ok. 200 tysiêcy osób, jêzyk islandzki, stolica Reykjavik.
Liczne wulkany (Hekla), gejzery i lodowce (Vatnajökuli). Klimat umiarkowany, ch³od-
ny. Rybo³ówstwo, hodowla owiec. Kolonizowana od drugiej po³owy IX wieku.
W 1262 opanowana przez Norwegów, od 1380 pod panowaniem Danii. Od 1918 �
niepodleg³e pañstwo, po³¹czone z Dani¹ uni¹ personaln¹ � ale osobny rz¹d i parla-
ment. W czasie II wojny �wiatowej garnizony najpierw brytyjskie a potem amery-
kañskie.

To by³a moja skromna wiedza, gdy zapowiedziano, ¿e samolot podchodzi do
l¹dowania i zapali³y siê �wiate³ka nakazuj¹ce zapiêcie pasów...

Polskim konsulem honorowym by³ wtedy pan Finboje Kjartansson. Gdy szu-
ka³em jego telefonu, mia³em mój zasób wiedzy uzupe³niæ jeszcze o wiadomo�æ, ¿e
Islandczycy nie maj¹ nazwisk... Maj¹ imiona i �otczestwo�. A wiêc, na przyk³ad ja
nazywa³bym siê Lucjan Henriksen, czyli Lucjan syn Henryka, ale ju¿ moja córka
nie nosi³aby nazwiska Henriksen, tylko Anna Lucjansdottir, czyli córka Lucjana.
Noblista Halldõr K. Laxness to nazwisko �eksportowe�, bo laxness to jeziorko,
w którym ³owi³ ³ososie...

Lata minê³y od mego spotkania z panem konsulem, ale dalej wspominam jego
¿yczliwo�æ. Studiowa³ w Polsce jeszcze przed wojn¹, mówi³ biegle po polsku, a ¿e
by³ szanowanym biznesmenem � wiêc jego wybór by³ niejako oczywisty. Zawdziê-
czam mu pierwsze wej�cie w islandzk¹ rzeczywisto�æ, a mianowicie rejs z flot¹
ryback¹... To nie by³o takie proste. Szyper kutra walczy³ jak lew, abym zosta³ na
l¹dzie... Trzeba to zrozumieæ i... pogodziæ siê z tym. Rybo³ówstwo ma swoje tajem-
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nice, ma obszary, gdzie op³aca siê ³owiæ. Kto wie, mo¿e ja jestem znawc¹ w tej
dziedzinie, mo¿e chcê podpatrzeæ ich metody? To samo dzia³o siê wiele lat pó�niej,
gdy p³ywa³em z australijsk¹ flot¹ wielorybnicz¹. Obcy na pok³adzie nie jest dobrze
widziany.

Wreszcie uwierzono mym zapewnieniom, ¿e nie jestem nawet wêdkarzem. To
by³a burzliwa noc, gdy odziany w wypo¿yczone kilka warstw ciep³ej odzie¿y sta³em
na pok³adzie i ogl¹da³em znikaj¹ce �wiate³ka osad na wybrze¿u.

Dramat �mierci wielkich dorszy jest wielkim widowiskiem. Ogromne ryby ju¿
wy³owione z sieci na pok³ad � rzucaj¹ siê na swych towarzyszy niedoli, jakby chcia-
³y nasyciæ g³ód w tym ostatnim odruchu. Rybacy z wielkimi maczetami, jakby do
¿niw trzciny cukrowej � wêdruj¹ miêdzy kolejnymi transportami dorszy i przecina-
j¹ im krêgos³up poni¿ej ³ba jednym celnym uderzeniem. Prawo nie dopuszcza, aby
ryba �usnê³a�, musi zostaæ zabita zaraz po wyci¹gniêciu z wody, inaczej nie nadaje
siê do konsumpcji, ale tylko do przetworzenia na m¹czkê, czyli ze strat¹ dla rybaka.
Tam siê nic nie marnuje. Islandczycy mówi¹, ¿e nie potrafi¹ wykorzystaæ tylko
zapachu ryby, wszystko inne da siê sprzedaæ...

Nad ranem pok³ad zalany jest krwi¹. W ³adowniach jest jeszcze miejsce. Echo-
sonda namierzy³a kolejn¹ ³awicê, nikt nie my�li o wypoczynku. Kilka kubków bar-
dzo mocnej kawy i po�cig za zdobycz¹ trwa dalej. Jestem ju¿ tolerowany na pok³a-
dzie, gdy zbli¿am siê do grupki rybaków, zaraz przechodz¹ na angielski, abym wie-
dzia³, o czym mówi¹. Znajomo�æ tego jêzyka jest powszechna, filmy amerykañskie
i brytyjskie id¹ w wersji oryginalnej, nie op³aca siê przek³ad. M³ody rybak pokazuje
mi ledwie widoczne we mgle chatki na wybrze¿u, opowiadaj¹c o ich tradycji i lu-
dziach, którzy je zamieszkuj¹... Czy w tym kraju wszyscy siê znaj¹?

Ten sam po kilku dniach przynosi mi do hotelu zaproszenie na swe wesele.
Siedzê w tym towarzystwie, s¹siedzi zwracaj¹ siê do mnie po angielsku. Pan m³ody
wstaje i czyta jakie� teksty, po ka¿dym obecni bij¹ brawo... S¹siad mi wyja�nia: to
s¹ wiersze, które pan m³ody napisa³ dla swej ¿ony jeszcze w okresie narzeczeñ-
stwa...

Poezja by³a ¿ywio³em tych ludzi. Mówi siê, ¿e w �redniowieczu Islandia wysy-
³a³a swych poetów na dwory królewskie i magnackie na l¹dzie Europy. Co kilka lat
zjawiali siê znów w ojczy�nie, aby na zebraniach ludowych opowiedzieæ o tym, co
dzia³o siê w krajach, w których tworzyli. A przecie¿ wtedy rejs na Islandiê to nie
by³a podró¿ odrzutowcem, ale niebezpieczna wyprawa przez wzburzone fale pó³-
nocnego Atlantyku...

Opowie�ci poetów by³y skrzêtnie notowane. Tam zachowa³ siê ka¿dy papierek,
ich wojna nie dotknê³a. I gdy s¹ jakie� luki w kronikach historycznych na naszym
kontynencie, to wiele w¹tpliwo�ci wyja�niæ mo¿na, studiuj¹c zapiski islandzkich
poetów. Naturalnie trzeba opanowaæ ich jêzyk, wywodz¹cy siê z norweskiego, ale
nawet pewne litery, jak na przyk³ad �d� ze sp³aszczonym jakby wierzcho³kiem � s¹
odmienne.

Gejzery s¹ ob³askawione i dostarczaj¹ obfito�æ gor¹cej wody do domów is-
landzkich osiedli. Nie ma wiêc kominów, powietrze jest orze�wiaj¹co czyste. Zwa-
³y �niegu otacza³y p³ywalniê pod go³ym niebem, kiedy szed³em, aby tam pop³ywaæ.
Gor¹ca woda jest studzona, k³êby pary tworz¹ jakby mgie³kê. Lekka mg³a bêdzie mi



120 Dariusz Rott

siê zawsze kojarzyæ z Islandi¹, zupe³nie niespodziewanie ob³ok �zje¿d¿a� na zie-
miê, niby dekoracja teatralna. Ulica nawyk³a do takiego widowiska porusza siê
normalnie, tylko ja zatrzymujê siê zafascynowany niezwyk³ym widokiem. Po kilku
minutach � ob³ok unosi siê w górê...

Kto wie, mo¿e to dziwne �wiat³o sk³ania tych wykszta³conych i cywilizowa-
nych ludzi do wiary w zjawiska nie z tej ziemi? Za mego pobytu, przed s¹dem
w stolicy toczy³a siê sprawa, która mnie interesowa³a, ale która dla Islandczyków
nie by³a czym� niebywa³ym. Na ulicy zas³ab³ i zmar³ pewien mê¿czyzna. By³y pro-
blemy z dziedziczeniem, bo nie uda³o siê odnale�æ jego testamentu. Sêdzia zarz¹-
dzi³ seans spirytystyczny, w czasie którego zmar³y wskaza³... skrytkê w jego biurku.
Tê otwarto komisyjnie i znaleziono potrzebny dokument.

W czasie wojny Islandia by³a bardzo wa¿nym przystankiem na szlaku kon-
wojów, p³yn¹cych z Kanady czy USA z zaopatrzeniem dla ZSRR do portu w Mur-
mañsku. Szlak bardzo niebezpieczny, ca³e stada � tak to siê nawet nazywa³o �
hitlerowskich okrêtów podwodnych czatowa³o na trasie, aby odci¹æ zaopatrzenie
dla ówczesnego sojusznika demokracji. Pan Finboje opowiada³ mi, ¿e w konwojach
by³y do�æ czêsto polskie statki i on opiekowa³ siê marynarzami. Pewien konwój �
wspomina³ � zawin¹³ 3 maja. Marynarze z orkiestr¹ przeszli przez miasto do rezy-
dencji konsula, gdzie by³o przyjêcie. Trwa³o ono czwartego i pi¹tego maja, dalej �
szóstego s¹siedzi po trzech bezsennych dobach wezwali policjê. Marynarze t³uma-
czyli, i¿ Polacy s¹ takim bohaterskim narodem, ¿e praktycznie maj¹ codziennie
�wiêto narodowe...

Inne wspomnienie konsula nie by³o ju¿ tak zabawne. W alianckim konwo-
ju by³ polski statek �Wilia�, zbudowany jeszcze przed I wojn¹ �wiatow¹ i maj¹cy
swe najlepsze lata ju¿ dobrze za sob¹. Po krótkim postoju, nabraniu paliwa i uzu-
pe³nieniu zapasów wody czy prowiantu � konwój ruszy³ w drogê. By³a zarz¹dzona
ca³kowita cisza radiowa. �Wilia� wypad³ z szyku, uderzy³ w ska³ê podwodn¹ i zato-
n¹³ z ca³¹ za³og¹.

Notujê uwa¿nie relacjê o tej tragedii i co� mi siê nie zgadza.
� Pan konsul wspomina, ¿e ju¿ w poniedzia³ek poczyni³ przygotowania do pogrze-

bu, a morze zwróci³o pierwsze cia³a polskich marynarzy dopiero w �rodê.
� Zgadza siê. Ale w niedzielê w nocy pojawi³ mi siê we �nie kapitan �Wilii�, opo-

wiedzia³, co siê sta³o, pokaza³ ranê na skroni i prosi³, aby po wojnie zawiadomiæ
rodzinê w Polsce...

Dariusz Rott

Iceland of Lucjan Wolanowski

S u m m a r y

In his work, the author discusses the reports from the Icelandic journey of Lucjan
Wolanowski against the background of earlier travelogues written by Poles visiting Ice-
land. The reporter concentrated on a description of an American military base on the
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island, as well as the presentation of geysers and an everyday life of Icelanders perceived
to be colourful and exotic for Poles. The appendix to the dissertation includes the text by
Wolanowski entitled W kraju rybaków i poetów. Ludzie za mg³¹. [In the Land of Fishers and
Poets. People behind the Fog].

Dariusz Rott

Das Island von Lucjan Wolanowski

Z u s a m m e n f a s s u n g

In seiner Erörterung bespricht der Verfasser isländische Berichte von Lucjan Wola-
nowski, indem er sie mit früheren Reisereportagen von anderen sich in Island aufhalten-
den polnischen Autoren vergleicht. Der Reporter konzentrierte sich darauf, den amerika-
nischen Militärstützpunkt auf der Insel und die für die Polen exotische und lebhafte
Landschaft Islands (u.a. Geysirs) und interessantes Leben der Isländer darzustellen. Im
Nachtrag wird noch der Text von Wolanowski W kraju rybaków i poetów. Ludzie za mg³¹.
[Im Fischer-und Dichterland. In Nebel gehüllte Menschen] veröffentlicht.



�Reporter transkontynentalny�, �lataj¹cy reporter� i �wolny strzelec� to
tylko nieliczne pochlebne okre�lenia, którymi przyjaciele, recenzenci i czy-
telnicy komplementowali Lucjana Wolanowskiego. Bogactwo do�wiadczeñ
podró¿niczych, zmys³ obserwacji i �dobre pióro� z³o¿y³y siê na imponuj¹-
cy dorobek twórczy pisarza. Ponad dwadzie�cia wydañ ksi¹¿kowych, liczne
publikacje prasowe i t³umaczenia sprawi³y, ¿e nazwisko Wolanowskiego
by³o uto¿samiane z nieprzeciêtnym talentem pisarskim, pasj¹ reportersk¹
i warto�ciow¹ literatur¹ faktu. Liczne nak³ady zbiorów reporta¿y z najodle-
glejszych zak¹tków �wiata oraz ich wznowienia i t³umaczenia �wiadcz¹
o nieprzeciêtnej popularno�ci reportera, trwaj¹cej do koñca XX wieku.

Przedstawienie twórczo�ci reporterskiej Lucjana Wolanowskiego
w �wietle recenzji literatów i publicystów stanowi cel tego artyku³u. Przy-
wo³ane w nim fragmenty kilkunastu wybranych testów krytycznych dru-
kowanych w prasie pos³u¿¹ do ukazania specyfiki twórczo�ci reportera
oraz wyszczególnienia tych cech, za które jest ona ceniona i uwa¿ana za
nowatorsk¹.

Publikowane na ³amach wielu polskich czasopism recenzje pokazuj¹,
¿e Lucjana Wolanowskiego cenili czytelnicy, publicy�ci literaci, a nawet
koledzy �po piórze�. Na temat jego podró¿opisarstwa wypowiadali siê lu-
dzie o g³o�nych nazwiskach, miêdzy innymi Melchior Wañkowicz, Ste-
fan Kozicki, Wis³awa Szymborska czy Kazimierz Dziewanowski.

Lektura tekstów krytycznych pozwala zauwa¿yæ, ¿e w kwestii stylu
i jêzyka reporta¿y Wolanowskiego recenzenci s¹ zgodni. W ich wypowie-
dziach powtarzaj¹ siê s³owa i sformu³owania charakteryzuj¹ce jego twór-
czo�æ:

Wolanowski pisze [...] zwiê�le, barwnie, dowcipnie. Bawi¹c uczy1.

ANNA  WO�NIAKOWSKA Globtroter, rasowy reporter,
koneser bumerangów
Lucjan Wolanowski
w oczach krytyków

1 Stg: Okruchy dalekich podró¿y. �¯o³nierz Polski� 1965, nr 20; podkr. � A.W.
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A wszystko [...] przedstawia pos³uguj¹c siê ³atwym, prostym, dowcipnym
jêzykiem, lapidarnym skrótem i anegdot¹2.

Przede wszystkim daje on [Wolanowski � A.W.] relacjê faktów, bogat¹
informacjê, lapidarny zapis informacji. [...] reporta¿e jego nie nu¿¹ su-
cho�ci¹ informacyjn¹, nie trac¹ nic z barwy jêzykowej i oryginalno�ci for-
my. [...] Wolanowski unika komentarzy i rozlewnego opisu, oderwanych
refleksji i pobocznych dygresji3.

Anegdota, rzeczowa informacja przykrojona sprawnie do materii stylistycz-
nej, [...] dystans do opisywanych zdarzeñ, �wolanowskie� przymru¿enie
oka � to wszystko sprawia, i¿ spo�ród plejady polskich reporterów zdol-
nych, ale przecie¿ nazbyt jednakowych � dziennikarstwo [...] [Wolanow-
skiego � A.W.] ma swój ton i w³asn¹ barwê4.

Jest wiele punktów stycznych w przytoczonych tu fragmentach recen-
zji, tj. opinie o rzeczowo�ci i bogactwie informacyjnym reporta¿y, prosto-
cie jêzyka oraz barwno�ci opisu uzyskanej g³ównie dziêki dobremu dow-
cipowi. Lapidarno�æ, skrót, anegdota, barwny opis i dowcip to s³owa klu-
cze stanowi¹ce kwintesencjê stylu Wolanowskiego. Prowokuj¹ one recen-
zentów do zdecydowanych i jednoznacznych opinii:

Reporta¿y Lucjana Wolanowskiego nie ma potrzeby ani przedstawiaæ,
ani zachwalaæ, ich wysokie walory artystyczne od dawna zosta³y w³a�ciwie
ocenione przez czytelników5.

Co wiêcej, wypowiadaj¹c siê o specyfice dowcipu Wolanowskiego, Sta-
nis³aw Zieliñski odwa¿y³ siê daæ mu pierwszeñstwo przed klasykiem
europejskiego dziennikarstwa Egonem Kischem � oczywi�cie, w katego-
rii operowania ¿artem:

Wolanowski nale¿y do wielbicieli talentu E.E. Kischa. Trzeba jednak
stwierdziæ, ¿e uczeñ przeszed³ mistrza. Wolanowski jest lepszy. Dlacze-
go? Trzeba wierzyæ na s³owo, tak jak w ksi¹¿ce. Humor Wolanowskiego
wydaje mi siê, mimo wszystko, bli¿szy. Gdyby ludzie jaskiniowi umieli
siê �miaæ, to historia potoczy³aby siê inaczej. Tak, wierzyæ na s³owo. Bo
któ¿ pojedzie tylko po to, ¿eby przeliczyæ 175 milionów owiec i 19 milio-
nów sztuk byd³a? Wolanowski zalicza siê do reporterów �z adresami�.
Wie, czego nale¿y szukaæ, którêdy i przez kogo6.

2 �S³owo Ludu� 3.08.1968; podkr. � A.W.
3 J. G e m b i c k i: �Dok¹d oczy ponios¹...�. �Nowa Kultura� 1959, nr 8; podkr. � A.W.
4 R. K o s: Reporta¿ z zad¿umionego miasta. �¯ycie Literackie� 1963, nr 23; podkr. �

A.W.
5 E. I.: Z zapartym tchem. �Odg³osy� 1969, nr 42.
6 S. Z i e l i ñ s k i: Koneser bumerangów. �Kultura� 1968, nr 34.



124 Anna Wo�niakowska

Recenzja ta jest szczególnie istotna, poniewa¿ w przytoczonych tutaj
s³owach Zieliñski zwraca uwagê na kilka cech wyró¿niaj¹cych pisarstwo
Wolanowskiego. S¹ nimi: dobry ¿art, dystans do samego siebie i opisywa-
nej rzeczywisto�ci, kompetencja, przygotowanie � zarówno do podró¿y,
jak i sporz¹dzenia relacji � oraz wnikliwo�æ obserwacji. Cechy te s¹ jed-
nocze�nie wyznacznikami warsztatu pisarskiego reportera i charaktery-
zuj¹ niemal¿e wszystkie jego �sprawozdania z podró¿y�.

Recenzenci dostrzegaj¹ pasjê, z jak¹ autor Poczty do Nigdy-Nigdy wy-
konuje zawód � a mo¿e raczej: jego sposób na ¿ycie � reportera oraz jego
merytoryczne przygotowanie do sporz¹dzenia relacji z podró¿y:

Pozwolê sobie zwróciæ uwagê na s³owo �studiuj¹c�, które kryje naj-
wiêksz¹ warto�æ reporta¿y Wolanowskiego. Trzeba by³o wiele przestudio-
waæ, by móc napisaæ leciutki jak piórko reporta¿...7

Beata Sowiñska podkre�la, ¿e Wolanowski, zanim wyruszy³ w podró¿,
odwiedza³ biblioteki, podczas wypraw zagl¹da³ do archiwów oraz przegl¹-
da³ istotne dla sporz¹dzanej relacji dokumenty czy bibliografie historycz-
ne8. Zdobyt¹ t¹ drog¹ imponuj¹c¹ wiedzê wykorzystywa³ �po reportersku�,
czyli umiejêtnie ³¹czy³ j¹ z faktami, które zna³ z autopsji. Kompetencja
autora � widoczna w wiêkszo�ci jego reporta¿y � w dziedzinie znajomo-
�ci historii kraju, który odwiedza³ i opisywa³, umo¿liwia mu przekona-
nie czytelnika do prawdy, ¿e przesz³o�æ silnie oddzia³uje na wspó³cze-
sno�æ oraz j¹ t³umaczy. Kompetencja ta jest wielokrotnie podkre�lana
i komplementowana w recenzjach, bo przek³ada siê na �retrospekcjê hi-
storyczn¹� obecn¹ w wiêkszo�ci reporta¿y autora Poczty do Nigdy-Nigdy9.
Jerzy Doliñski na ³amach �¯ycia Literackiego� bezpo�rednio przyzna³:
�Podziwia³em jego [Wolanowskiego � A.W.] [...] ogrom zainteresowañ
i ogrom wiedzy�10.

Lucjan Wolanowski to nie tylko zajmuj¹cy narrator, ale przede wszyst-
kim �wiadek, uczestnik i wytrawny obserwator opisywanych przez siebie
zdarzeñ:

Wolanowski, reporta¿ysta z zawodu a globtroter z zami³owania, trzy-
krotnie objecha³ �wiat tropi¹c przygodê w najbardziej nieprawdopodob-
nych miejscach i okoliczno�ciach. Wolanowski nie tylko ogl¹da, lecz bie-
rze sam czynny udzia³ w opisywanych przez siebie zdarzeniach, poluje na
wieloryby, odwiedza trêdowatych, jest obecny przy wystrzelaniu Gemini 5

7 M. F l e s z a r: �Dok¹d samolot poniesie...�. �Nowe Ksi¹¿ki� 1959, nr 4.
8 B. S o w i ñ s k a: Wyprawa do Australii. �¯ycie Warszawy� 1983, nr 164.
9 S. K o z i c k i: Przewa¿nie o reporta¿u. �Nowa Kultura� 1954, nr 29�30.

10 J. D o l i ñ s k i: Solidna porcja egzotyki. �¯ycie Literackie� 1963, nr 28.
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z Przyl¹dka Kennedy�ego, wêdruje w�ród ludo¿erców i uczestniczy
w kondukcie pogrzebowym Agi Khana. Jest wszêdzie tam, gdzie jest nie-
zwyk³o�æ, groza, niekoñcz¹ca siê przygoda11.

Wolanowski notuje te i inne szczegó³y. Gdzie¿ zreszt¹ nie by³ i czego
nie widzia³? Rozwozi³ pocztê samolotem do rozrzuconych na olbrzymich
przestrzeniach farm [...] i p³ywa³ z wielorybnikami, sprawdza³ umiejêtno-
�ci �lepszych ni¿ psy� czarnych tropicieli �ladów, by³ w�ród po³awiaczy
pere³ i poszukiwaczy z³ota, p³ywa³ na statku obs³uguj¹cym latarnie mor-
skie i sk³ada³ wizyty mieszkaj¹cym w Australii Polakom12.

Autor Zwierciad³a bogini zaliczany jest do grupy reporterów �wszêdo-
bylskich�, obecnych wszêdzie tam, gdzie dzieje siê co� istotnego, oraz
zbieraj¹cych materia³ do reporta¿u poprzez naoczne uczestnictwo w wy-
darzeniach. Owa �wszêdobylsko�æ� w przypadku Wolanowskiego jest gwa-
rancj¹ dobrej, bo rzetelnej �reporterki�:

Z dociekliwo�ci¹ godn¹ najlepszych wzorców reporta¿u �wiatowego,
[Wolanowski � A.W.] nie omieszkuje zajrzeæ w ka¿den nêc¹cy reporterskie
powonienie zau³ek przemierzanego �wiata: jest gorliwym bywalcem s¹-
dów, w których odbija siê obraz migotliwego nie rejestrowanego w meto-
dycznych opisach �wiata, tropi �lady polsko�ci, tropi �lady zes³añców po-
litycznych, miejsca cierpieñ ludzkich � szpitale, kwarantanny, zak³ady dla
umieraj¹cych � wszystko to jest w zasiêgu jego eksploracji13.

Pasja podró¿nicza, g³ód poznania sprawiaj¹, ¿e z odbytych podró-
¿y czytelnik otrzymuje ksi¹¿ki ciekawe, bo pe³ne autentyzmu, egzotyki
i zapisanych do�wiadczeñ. Reporter ryzykuje, aby czytelnik, którego ceni
szczególnie, w domowym zaciszu, z bliska �zobaczy³� to, co on widzia³.

Marian Butrym twierdzi, ¿e �znakomity reporter [Wolanowski � A.W.]
[...] zachowa³ w stanie nietkniêtym dwie cechy: skromno�æ i szacunek
dla tych, którzy czytaj¹ jego opowie�ci�14. Zdaniem Mariana Podkowiñ-
skiego, autor Poczty do Nigdy-Nigdy �poczuwa siê do odpowiedzialno�ci
wobec czytelnika�15: zostawia mu mo¿liwo�æ domys³u i refleksji na te-
mat opisywanej przez siebie rzeczywisto�ci. Unika oceny, nie waloryzuje,
bo wie, ¿e os¹dzanie to prawo i przywilej odbiorcy.

Nieprzeciêtna pasja i reporterskie zaanga¿owanie Wolanowskiego
zosta³y dostrze¿one i docenione przez krytyków w wielu recenzjach:

11 E.I.: Z zapartym tchem...
12 �S³owo Ludu�, 3.08.1968.
13 M. Wa ñ k o w i c z: Porcja smaków. �Nowe Ksi¹¿ki� 1967, nr 23.
14 M. B u t r y m: Zaproszenie do podró¿y. �Razem� 1978, nr 11.
15 M. P o d k o w i ñ s k i:  Walizka pe³na przygód. �Nowe Ksi¹¿ki� 1978, nr 7.
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Talent opisywania swych doznañ sprawia, ¿e Wolanowski mo¿e o swojej
ksi¹¿ce powiedzieæ czytelnikowi, i¿ jest ona jego �okiem i uchem�. Czyli
� �zupe³nie jakby�cie sami przy tym byli�... To w³a�nie s¹ walory opisywa-
nia wydarzeñ z podró¿y, która autopsjê przemienia w relacjê. [...] dla mnie
jest on [Wolanowski � A.W.] przedstawicielem gin¹cej rasy podró¿ników,
którzy potrafi¹ nie tylko pisaæ, ale pisaæ rozumnie i poci¹gaj¹co, zyskuj¹c
sobie ¿yczliwych i wdziêcznych czytelników16.

Nale¿y [...] [Wolanowski � A.W.] bez w¹tpienia do �cis³ej czo³ówki
polskiego reporta¿u zagranicznego, do tego gatunku dziennikarzy, którzy
wszystko widz¹ i notuj¹ tam, gdzie co� ciekawego siê dzieje, przy czym �
co nie jest ma³o istotne w czasach, gdy zalew s³ów bywa czêsto namiastk¹
informacji � pozwala czytelnikowi wyci¹gn¹æ w³asne wnioski z przekazy-
wanych faktów17.

Wis³awa Szymborska w Lekturach nadobowi¹zkowych publikowanych
na ³amach �¯ycia Literackiego� napisa³a ¿artobliwie, ¿e Wolanowski jest
�najczê�ciej szczepionym dziennikarzem polskim� i w tym samym miej-
scu do�æ niekonwencjonalnie doceni³a jego pasjê odkrywania �wiata:

Wolanowskiego, który zwiedza³ szpitale, miejsca odosobnienia dla za-
ra�liwie chorych i liczne ludzkie skupiska, w których epidemie nie wyga-
saj¹ nigdy, otacza³y widoki straszliwe. Trzeba, jak my�lê, nie byle jakiej
si³y ducha, ¿eby je znie�æ i st³umiæ w sobie odruch zgrozy � odrazy...
Polecam reporta¿ tym, którzy rzuciwszy okiem na skrzyde³ko ksi¹¿ki, po-
my�l¹ �ten sobie je�dzi�... A je�dzi, je�dzi, ale wygody nie szuka i czêsto
zagl¹da tam, sk¹d inni nawialiby natychmiast z zamkniêtymi oczami18.

Autorka Rado�ci pisania podkre�la niezwyk³¹ odwagê reportera. Wo-
lanowski, chc¹c do�wiadczyæ wszystkiego osobi�cie, dociera³ do miejsc
niebezpiecznych, w których za determinacjê i ciekawo�æ mo¿na zap³aciæ
najwy¿sz¹ cenê � ¿ycie. Sam przecie¿ wielokrotnie powtarza³, ¿e dobrego
reporta¿u nie mo¿na napisaæ zza biurka czy zza szyb klimatyzowanego
hotelu. Uwa¿a³, ¿e trzeba zbadaæ wszystko �u �ród³a�, przyjrzeæ siê ka¿-
demu problemowi z bliska, aby zdaæ z niego wiarygodn¹ relacjê.

Odwaga reportera jest przedmiotem podziwu niemal¿e wszystkich
recenzentów zbioru reporta¿y pt. Upa³ i gor¹czka. Relacja z wyprawy do
Azji na zlecenie �wiatowej Organizacji Zdrowia dowiod³a, ¿e reporter-
skie zaciêcie Wolanowskiego nie zna granic. Reporter pisze, ¿e jego misj¹
by³o �napisaæ ksi¹¿kê pokazuj¹c¹ bezmiar nieszczê�æ tropikalnych cho-

16 Ibidem.
17 H. K u r t a: Boczne �cie¿ki wielkiej niewiadomej. �Nowe Ksi¹¿ki� 1973, nr 22.
18 W. S z y m b o r s k a: Lektury nadobowi¹zkowe. �¯ycie Literackie� 1974, nr 3.
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rób w czasie, gdy ¿aden kontynent nie mo¿e siê ich nie baæ, w czasie, gdy
�mieræ podró¿uje odrzutowcem�19. Aby j¹ spe³niæ, �mieszka pomiêdzy
trêdowatymi w Syjamie, jest w�ród choruj¹cych na cholerê w Manili, w�ród
trêdowatych filipiñskiej wyspy Luzon�20.  Kazimierz Dziewanowski do-
daje, ¿e

Wolanowski odby³ niezwyk³¹ drogê, [...] nocowa³ w �d³ugich domach�
³owców g³ów � Dajaków, [...] dotar³ helikopterem, ³odzi¹ lub na piechotê
� do po³o¿onych w g³êbokiej d¿ungli wsi21.

Dziêki swojej odwadze zdoby³ materia³ do napisania wstrz¹saj¹cej
relacji o smutnej stronie rzeczywisto�ci XX wieku, której przeciêtny Eu-
ropejczyk nie zna. Malaria, d¿uma, tr¹d, �gor¹czka �limacza� to tylko nie-
które choroby, z którymi boryka siê Azja. Wolanowski opisa³ je w sposób
dos³owny, bezpo�redni i dosadny:

Relacja z tej walki i podró¿y do dna cierpienia jest oszczêdna w ko-
mentarzach, przemawia jêzykiem suchych faktów, wstrz¹saj¹cych �wia-
domo�ci¹ Europejczyka. Wolanowski nie pozwala mu siê uspokoiæ, zmu-
sza do my�lenia i konfrontacji22.

Reporter podró¿uj¹cy w charakterze doradcy Wydzia³u Informacji
�wiatowej Organizacji Zdrowia uczestniczy w wielkiej �wojnie bez dzia³�23,
w której �cen¹ jest uratowanie wielu milionów ludzi�24. Ten aspekt pracy
dziennikarskiej autora Upa³u i gor¹czki zjedna³ mu wielu czytelników
i zwolenników. Wolanowski udowodni³, ¿e dla niego pisarstwo publicy-
styczne ma sens, gdy s³u¿y pokazaniu przede wszystkim �ludzkiej strony
opowie�ci�.

Recenzentom publikacji Wolanowskiego najwiêcej trudno�ci przyspa-
rza klasyfikacja genologiczna jego prozy oraz odpowied� na pytanie, czy
znajduje ona swoje miejsce na mapie gatunków literackich, paraliterac-
kich czy wy³¹cznie publicystycznych.

Trudno siê dziwiæ recenzentom, którzy nie mog¹ doj�æ do porozu-
mienia w sprawie gatunkowego okre�lenia ksi¹¿ek podró¿niczych autora
Walizki z przygodami. Statusu reporta¿u jako gatunku nie rozstrzygnê³y
przecie¿ nauki literaturoznawcze ani prasoznawcze. Stanowiskiem tym-

19 �Gazeta Uniwersytecka U�� (wydanie specjalne), kwiecieñ 2006.
20 B. B a l c e r o w i c z: Wêdrówka szlakiem cierpienia. �Pomorze� 1970, nr 5.
21 K. D z i e w a n o w s k i: Reporter na szlaku cierpienia. �Nowe Ksi¹¿ki� 1970, nr 17.
22 H. C y w.: Wojna bez dzia³. �Express Ilustrowany� 1970, nr 164.
23 Ibidem.
24 B. B a l c e r o w i c z: Wêdrówka szlakiem...
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czasowym, ale przecie¿ chyba niezadowalaj¹cym, jest usytuowanie repor-
ta¿u jako gatunku pogranicza miêdzy literatur¹ a publicystyk¹. Zatem
dorobek pisarski Lucjana Wolanowskiego � z racji uprawiania przez au-
tora gatunku pogranicza � funkcjonuje pomiêdzy recenzjami literaturo-
znawców i publicystów, s¹dami o dominacji warto�ci estetycznej (arty-
stycznej) b¹d� wy³¹cznie u¿ytkowej (poznawczej) tekstów.

Recenzenci, pisz¹c o tekstach Wolanowskiego, przyjmuj¹ ró¿ne stra-
tegie: unikaj¹c u¿ycia terminów gatunkowych � a co za tym idzie: klasyfi-
kacji genologicznej � posi³kuj¹ siê pojêciami ogólnymi, tj. �ksi¹¿ka� b¹d�
zdecydowanie nazywaj¹ je reporta¿ami:

St¹d mo¿na powiedzieæ tyle: ksi¹¿ka ciekawa. Sprawia wra¿enie pisa-
nej �z wewn¹trz�, a nie opartej tylko na obserwacjach powierzchownych
lub zaczerpniêtych z obcojêzycznego przewodnika25.

Ustalenie regu³ rz¹dz¹cych takim rodzajem pisarskim, jakim jest re-
porta¿, sprawia zawsze wiele k³opotu [...]. Poza tradycyjnym reporta¿em
publicystycznym, reporterskim i opisem socjologicznym (tematem bêd¹
tu zjawiska polityczno-spo³eczne lub relacje z podró¿y) wykszta³ci³y siê
inne bardziej z³o¿one typy reporta¿u: eseju dygresyjnego, udramatyzowa-
nego pamiêtnika, moralitetu, groteski reporterskiej wreszcie. [...] A tym-
czasem, czytaj¹c Wolanowskiego, ma siê od razu pewno�æ, ¿e jest to re-
porta¿. Po prostu reporta¿, chcia³oby siê nawet powiedzieæ � w formie
�czystej�. O uchwytno�ci gatunku decyduj¹ w tym konkretnym wypadku
styl i kompozycja oraz w³a�ciwo�ci talentu Wolanowskiego26.

Niektórzy krytycy staraj¹ siê �wykorzystaæ� twórczo�æ reportersk¹
Wolanowskiego do �pojednania� literatury i publicystyki: �Obok wielkiej
powie�ci � wielki reporta¿�27, �Ksi¹¿kê [Z zapartym tchem � A.W.] czyta
siê jak doskona³y krymina³ lub fantazjê choæ s¹ w niej najprawdziwsze
zdarzenia prze¿yte w gor¹cych latach XX wieku�28. Przyznaj¹, ¿e autor
Poczty do Nigdy-Nigdy reprezentuje grupê dziennikarzy, z których �wy-
chodz¹ literaci�:

Z dziennikarstwa czêsto, choæ nie zawsze, wychodz¹ literaci. Mówi³o
siê podczas jednej z dyskusji nad reporta¿ami w Stowarzyszeniu Dzienni-
karzy Polskich, i¿ jest rzecz¹ w¹tpliw¹ czy nasze, uginaj¹ce siê pod brze-
mieniem schematyzmu i sztampy dziennikarstwo � bêdzie w stanie wyda-
waæ literatów. Trudno tê sprawê tak czy inaczej przes¹dziæ. Obci¹¿enia na

25 S. Z i e l i ñ s k i: Koneser...
26 J. G e m b i c k i: �Dok¹d oczy ponios¹...�...
27 �S³owo Ludu�, 3.08.1968.
28 E.I.: Z zapartym tchem...
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�nie� s¹ w ka¿dym razie olbrzymie. Wolanowski jest przyk³adem na �tak�:
daje przekonywaj¹ce przyk³ady swoich mo¿liwo�ci29.

Czê�æ krytyków rzetelnie omawia sprawê gatunkowej to¿samo�ci tek-
stów Wolanowskiego. Janusz Wolniewicz w recenzji L¹du, który przesta³
byæ plotk¹ pyta:

Czy jest to reporta¿, czy te¿ monografia, czy wreszcie vademecum
o Australii?30

Krytyk z serdeczn¹ ironi¹ przyznaje, ¿e ksi¹¿ka ta przypomina cicer
cum caule, czyli Tuwimowski �groch z kapust¹�, ale �przyrz¹dzony na...
miêsie kangura�31. Stefan Kozicki uwa¿a, ¿e L¹d, który przesta³ byæ plot-
k¹ jest w³a�nie monografi¹ Australii, ale, co podkre�la, monografi¹ niety-
pow¹, bo �ca³a ta ksi¹¿ka to jeden, wielki, gruba�ny [...] felieton�32.

Marian Podkowiñski na ³amach �Nowej Kultury� rozwa¿a, jakie ga-
tunki reprezentuj¹ teksty sk³adaj¹ce siê na ksi¹¿kê pt. Walizka z przygo-
dami:

Czy s¹ to wiêc reporta¿e? Wolanowski [...] powiada, ¿e nie zna recepty
na reporta¿ i nawet nie wie, jak on powstaje. Bo Wolanowski jest pisa-
rzem-podró¿nikiem, co daje mu literackie ostrogi przez sam fakt pisar-
stwa33.

Melchior Wañkowicz � klasyk polskiego reporta¿u � w kwestii gatun-
kowej identyfikacji tekstów Wolanowskiego ma sprecyzowany pogl¹d.
W recenzji opublikowanej w �Nowych Ksi¹¿kach� teksty Wolanowskiego
okre�la genologicznie jako travelog:

[Wolanowski � A.W.] reprezentuje jeden z pozornie tylko naj³atwiej-
szych gatunków reporta¿u, jakim jest travelog. Nie znajdujê okre�lenia
travelogu ani w S³owniku wyrazów obcych, ani w Enciclopedia Britanica,
ani w Laroussie. S¹dzê, ¿e dosyæ nie�ci�le mo¿na by travelog okre�liæ jako
�notatki z podró¿y�. Rodzi siê travelog z dawnych peregrynacji. Dama ja-
d¹ca �do wód�, panicz udaj¹cy siê na �edukacjê�, p¹tnik itd. prowadzili
diariusz, w którym zapisywali to, co siê im zdarzy³o na poszczególnych
postojach34.

29 A. P i w o w a r c z y k: Reporta¿e nie nudne. �Nowa Kultura� 1955, nr 21.
30 J. Wo l n i e w i c z: Australijski �cicer cum caule�. �Nowe Ksi¹¿ki� 1983, nr 12.
31 Ibidem.
32 S. K o z i c k i: Gruba�ny felieton. �Tu i teraz� 1983, nr 24.
33 M. P o d k o w i ñ s k i: Walizka pe³na przygód...
34 M. Wa ñ k o w i c z: Porcja smaków...

9 Wokó³ reporta¿u...
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Przegl¹d wypowiedzi recenzentów na temat gatunkowej to¿samo�ci
nasuwa co najmniej dwa wnioski: teksty Wolanowskiego trudno poddaj¹
siê genologicznej klasyfikacji, ale jednocze�nie reprezentuj¹ bogaty i zró¿-
nicowany repertuar gatunków: publicystycznych (reporta¿), literackich
(powie�æ), a tak¿e pogranicznych (felieton).

Recenzenci wiele uwagi po�wiêcaj¹ tak¿e bogactwu i zró¿nicowaniu
tematycznemu ksi¹¿ek autora Walizki z przygodami:

Zakres tematyki jest [...] ogromny. Otwieraj¹c swój kram z przygoda-
mi, powiada autor, ¿e najciekawsze s¹ te kraje, których jeszcze siê nie
pozna³o. [...] Wolanowski zachwyca siê np. efektywno�ci¹ pracy Japoñczy-
ków. Ich zmys³em organizacyjnym i szybko�ci¹ podejmowania decyzji.
W Japonii komputery to ju¿ dzieñ wczorajszy. Na przyk³adzie relacji
z Japonii Wolanowski potwierdza cytowane przez siebie powiedzenie, ¿e
�nie ma nudnych tematów�35.

Zatrzymujemy siê w wielkich zak³adach przemys³u farmaceutyczne-
go, odwiedzamy morskie cmentarze wraków, przerzucamy siê spod ko³a
polarnego do nowoczesnych o�rodków szkolenia personelu lotniczego, li-
czymy bogactwa Agi Khana, w Wiedniu widzimy dzieci ¿o³nierzy wojsk
okupacyjnych, s³uchamy kazañ duszpasterza-wydrwigrosza, wchodzimy na
teren wielkiej amerykañskiej bazy wojennej�36

Czytelnik wojskowy znajdzie tu wiele stron, które go zainteresuj¹
specjalnie. Bêd¹ to fragment o si³ach bezpieczeñstwa ONZ w Iranie Za-
chodnim i generale brygady Said Uddin Chanie, o generale Jamasita zwa-
nym �tygrysem Malajów�, o powstaniu w malajskiej d¿ungli i generale
Temperze w Kuala Lumpur, Singapurze i zabawie brytyjskich oficerów przed
odlotem na front do Brunei; bêd¹ echa drugiej wojny �wiatowej i obrazy
aktualnych walk narodowowyzwoleñczych37.

Owo bogactwo tematyczne � zdaniem recenzentów � jest najwiêkszym
walorem tych publikacji. I tu nale¿y przyznaæ racjê recenzentom, bo � jak
s³usznie twierdzi Krzysztof K¹kolewski � warto�æ reporta¿u wyznaczona
jest przez jego warto�æ informacyjn¹ (a dopiero w drugiej kolejno�ci �
przez warto�æ artystyczn¹)38. A zró¿nicowanie tematyczne powoduje czê-
sto, ¿e z relacji czerpiemy bogaty zasób wiedzy: poznajemy przesz³o�æ
i wspó³czesno�æ, kulturê, obyczaje i wierzenia ludzi zamieszkuj¹ce naj-
dalsze zak¹tki �wiata:

35 M. P o d k o w i ñ s k i: Walizka pe³na przygód...
36 J. G e m b i c k i: �Dok¹d oczy ponios¹...�...
37 Stg: Okruchy dalekich podró¿y...
38 K. K ¹ k o l e w s k i: Estetyka reporta¿u jako gatunku informacji. �Zeszyty Prasoznaw-

cze� 1966, nr 1.
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Pisze [Wolanowski � A.W.]: Rozmaicie zarabia siê na chleb lub ry¿
powszedni. Podnosi siê wrak z dna morskiego, hoduje per³y, ³owi wielory-
by lub wyrabia skomplikowane leki. S¹ jeszcze na �wiecie ludzie, którzy
jedz¹ ludzi. A wiêc odwiedzimy zarówno ludo¿erców delektuj¹cych siê
mó¿d¿kiem cz³owieczym, jak i fabrykê mózgów elektronowych. To wy-
starcza za wszelk¹ reklamê39.

Twórczo�æ autora Poczty do Nigdy-Nigdy doczeka³a siê licznych opi-
nii drukowanych na ³amach czasopism literackich, prasoznawczych
i kulturalnych. Oprócz przewa¿aj¹cych pozytywnych recenzji sporadycz-
nie pojawi³y siê krytyczne s¹dy dotycz¹ce g³ownie edytorskiej strony pu-
blikacji, na któr¹ sam reporter czêsto nie mia³  wp³ywu. Wielokrotne wie-
lonak³adowe wydania niektórych publikacji oraz ich przek³ady na jêzyki
obce �wiadcz¹ o popularno�ci czytelniczej i przychylno�ci �rodowiska
krytyki literackiej oraz publicystycznej.

Autora Poczty do Nigdy-Nigdy recenzenci ceni¹ przede wszystkim za
rzetelno�æ informacji, podawanie ich �róde³, troskê o szczegó³y oraz pre-
cyzjê opisu. Wolanowski nie pozwala sobie na niedomówienia: operuje
nazwiskami, tytu³ami ksi¹¿ek, z których czerpie wiedzê, datami dzienny-
mi, a nawet nazwami ulic, na których przebywa. Dziêki tej dok³adno�ci
relacje reportera s¹ wiarygodne, bogate w informacje, ale i wyj¹tkowo ob-
szerne.

W �wietle wielu pozytywnych wypowiedzi recenzentów (�wiadcz¹cych
o talencie twórcy i warto�ci jego dzie³) drukowanych na ³amach presti¿o-
wych pism (m.in. �¯ycie Literackie�, �Nowa Kultura�, �Polityka�) intry-
guje fakt, ¿e nazwisko Wolanowskiego nie wpisa³o siê na trwa³e w �wia-
domo�æ spo³eczn¹. Byæ mo¿e jest to konsekwencja zmiany zainteresowa-
nia czytelniczego, które aktualnie koncentruje na krótkich formach re-
porta¿owych, w których zdjêcia, czyli warstwa ikoniczna, zdominowa³y
warstwê jêzykow¹. Wolanowski jednak �stawia³� na s³owo, ono by³o pod-
stawowym no�nikiem tre�ci  i jemu podporz¹dkowywa³ kompozycjê swo-
ich tekstów.

W dobie �odchudzania� tekstów i d¹¿enia do skrótowo�ci przekazu
kilkusetstronicowe reporta¿e Wolanowskiego ust¹pi³y miejsca krótszym
relacjom z podró¿y (czêsto z bogatym i wykonanym przez profesjonali-
stów materia³em zdjêciowym).

Co wiêcej, obszerne zbiory reporta¿y nie wytrzyma³y konkurencji, jak¹
dla s³owa drukowanego stanowi telewizja. Dzi�, aby poznaæ najodleglej-
sze zak¹tki �wiata, wystarczy obejrzeæ reporta¿ telewizyjny, który jest sta-
³ym elementem ramówki programowej niemal¿e ka¿dej stacji telewizyj-
nej. Powsta³y przy du¿ym udziale �rodków finansowych reporta¿ filmowy

39 E.I.: Z zapartym tchem...
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wymaga du¿o mniej wysi³ku intelektualnego ni¿ lektura miêdzy innymi
siedmiusetstronicowej Poczty do Nigdy-Nigdy, do której materia³ repor-
ter zebra³, maj¹c do dyspozycji minimalne �rodki pieniê¿ne. Recenzent
�Trybuny Ludu� ju¿ w latach osiemdziesi¹tych przewidzia³ nadchodz¹c¹
dominacjê reporta¿u filmowego nad reporta¿em prasowym i ksi¹¿kowym,
dlatego, recenzuj¹c Walizkê z przygodami, doceni³ warto�æ s³owa druko-
wanego:

I warto dodaæ, ¿e pisany reporta¿ jest inny od filmowej relacji � mniej
dos³owny, ale za to bogatszy we wra¿enia, wymagaj¹cy zaanga¿owania w³a-
snej wyobra�ni, ale umo¿liwiaj¹cy osobiste prze¿ycie poznawanych
spraw...40

Oczywi�cie, t³umaczenie s³abn¹cej popularno�ci Wolanowskiego
zmianami form i �rodków przekazu informacji jest bardzo du¿ym uprosz-
czeniem. Nie uwzglêdnia bowiem faktu, ¿e Wolanowski przez ponad
dwadzie�cia ostatnich lat swojego ¿ycia pisa³ i wydawa³ znacznie mniej41.
Nie uwzglêdnia tak¿e kwestii osobowo�ci autora, który bêd¹c cz³owie-
kiem skromnym, nie zabiega³ o wznawianie swoich ksi¹¿ek. Reportero-
wi trudno by³o funkcjonowaæ w rzeczywisto�ci rynkowej po 1990 roku,
w której poza rzetelno�ci¹ przekazu i talentem autora licz¹ siê tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim, gusta i preferencje czytelnicze. Zw³aszcza, gdy
te ostatnie zmieniaj¹ siê niezwykle szybko.

Te i wiele innych przyczyn, których nie bêdziemy tu rozwa¿aæ,  z³o¿y-
³y siê na fakt, ¿e w publikacjach po�wiêconych polskiemu reporta¿owi
nazwisko Wolanowskiego pozostanie w cieniu innych. Nie zmienia to
jednak faktu, ¿e Lucjan Wolanowski by³ �wietnym reporterem, bo prze-
cie¿ � u¿ywaj¹c sformu³owania Marka Millera � �reporterów sposób na
¿ycie�42 polega na nieustannym przekraczaniu granic. Autor Poczty do
Nigdy-Nigdy niemal przez ca³e ¿ycie przekracza³ granice: geograficzne,
w³asnej wytrzyma³o�ci fizycznej i psychicznej, strachu czy zdrowego roz-
s¹dku. Dziêki temu pozostawi³ poka�ny dorobek �wietnych ksi¹¿ek re-
porterskich i na trwa³e wpisa³ siê w historiê polskiej szko³y reporta¿u
podró¿niczego.

40 Bmj: Dla ciekawych �wiata. �Trybuna Ludu� 1978, nr 4.
41 Owocem pracy ostatnich lat ¿ycia pisarza jest pozostawiona w maszynopisie ksi¹¿-

ka Nieznana Australia: rzeczywisto�æ przekracza fantazjê. Poza tym Wolanowski publiko-
wa³ tak¿e miêdzy innymi na ³amach �Gazety Uniwersyteckiej U��.

42 M. M i l l e r: Reporterów sposób na ¿ycie.  Warszawa 1983.
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Anna Wo�niakowska

A globetrotter, proper reporter, boomerang connoisseur
Lucjan Wolanowski in the eyes of critics

S u m m a r y

The article is an attempt to present a reportage output of Lucjan Wolanowski in the
light of literary and journalist criticism. The aim of the author is to pay attention to the
reviewers� opinions valuing style and talent of Wolanowski and treating about the problem
of his genre and occupation published in the press. On the basis of the cited fragments of
positive reviews, the author attempts to explain a changing readers� reception of the works
written by the author of Poczta do Nigdy-Nigdy [Letters to Never-Never]..

Anna Wo�niakowska

Ein Globetrotter, Klassereporter, Kenner der Bumerangs
Lucjan Wolanowski in Augen seiner Kritiker

Z u s a m m e n f a s s u n g

In ihrem Artikel wollte die Verfasserin die von Lucjan Wolanowski geschaffenen
Reportagen im Lichte der literarischen und publizistischen Kritik darstellen. Sie beab-
sichtigte, die in den Zeitungen von den Kritikern veröffentlichten Erklärungen hervorzu-
heben, welche den spezifischen Stil des Autors und dessen Talent aufwerteten und die von
ihm gepflegte literarische Gattung betrafen. Anhand der beigebrachten Fragmente ver-
sucht die Verfasserin klarzustellen, warum die Werke des Autors von Poczta do Nigdy-
-Nigdy [Die Post an Niemals-Niemals] von seinen Lesern verschieden empfangen waren.



Fakt istnienia ogromnej ilo�ci literackich stron autorskich w Interne-
cie �wiadczy miêdzy innymi o du¿ej dba³o�ci twórców o czytelników.
Autorzy zdaj¹ siê mieæ coraz wiêksz¹ �wiadomo�æ znaczenia nie tylko
samej obecno�ci w Internecie, ale przede wszystkim formy tej¿e obecno-
�ci. W efekcie pojawia siê coraz wiêcej stron autorskich pretenduj¹cych
do roli autorskiej biografii dostêpnej online � jest to ju¿ w zasadzie si-
gnum temporis. Poprzez tak¹ formê przekazu informacji na swój temat
autor ma dodatkow¹ sposobno�æ dotarcia do czytelników. Dla wielu auto-
rów, czêsto debiutantów, w³asna strona WWW to tak¿e w³asne wydaw-
nictwo. Internetowy selfpublishing umo¿liwia im bowiem natychmiasto-
w¹ publikacjê dowolnych tre�ci i dystrybucjê tych¿e tekstów.

Strona autorska jest nie tylko bezpo�rednim przeniesieniem wizerunku
autora do przestrzeni internetowej, jest te¿ form¹ autokreacji � i determi-
nowanym przez to sposobem na promowanie swego nazwiska oraz pro-
pagowanie w³asnej twórczo�ci. Wa¿ne jest to, by wizerunek � bêd¹cy efek-
tem tych dzia³añ � przyj¹³ formê zgodn¹ z oczekiwaniem artysty. Pro-
blem doboru odpowiedniej formy autoprezentacji zdaje siê tym istotniej-
szy, im mniej znany jest dany twórca, jednak w rzeczywisto�ci dotyczy on
w tym samym stopniu twórców z bogatym dorobkiem i znacznym auto-
rytetem literackim:

Ludzie przekonani, ¿e inni postrzegaj¹ ich pozytywnie, na ogó³ po-
wstrzymuj¹ siê przed próbami dodatkowego wywierania korzystnego wra-
¿enia; wol¹ raczej manifestowaæ skromno�æ. Jednostka przedstawia siebie
w korzystnym �wietle, je�li w jej mniemaniu inni nie zdaj¹ sobie sprawy
z jej sukcesów, ale zachowuj¹ siê skromnie w wypadku, gdy inni wiedz¹
lub maj¹ siê dowiedzieæ, jak �wietnie jej posz³o1.

£UKASZ  ADAMCZYK www.lucjanwolanowski.com
Reporter w krainie Internetu

1 M. L e a r y: Wywieranie wra¿enia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdañsk 2002,
s. 134.
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W�ród tego typu stron s¹ tak¿e strony WWW prezentuj¹ce i promuj¹-
ce twórczo�æ literack¹, stanowi¹ce skrócenie dystansu pomiêdzy nadaw-
c¹ a odbiorc¹ tekstu literackiego � niezale¿nie od tego czy tradycyjnego,
czy internetowego... To tak¿e stworzenie bezpo�redniego, wyczerpuj¹ce-
go, wiarygodnego, a przede wszystkim oficjalnego �ród³a informacji o sa-
mym autorze. Ta nowatorska forma kontaktu pomiêdzy poet¹/pisarzem
a czytelnikami opiera siê na technologicznym rozwiniêciu tradycyjnego
modelu bezpo�redniego spotkania na przyk³ad takiego jak wieczór au-
torski, którego substytutem mo¿e byæ równie¿ czat z autorem. W przeci-
wieñstwie do niego internetowa strona autorska nie jest jednak ograni-
czona czasowo, nie ma te¿ tradycyjnej struktury opartej na kategorii cza-
sowo�ci � nie ma ona pocz¹tku, rozwiniêcia i nie ma te¿ zakoñczenia.
Materia³ zamieszczony na stronie WWW dostêpny jest bowiem bez ¿ad-
nych ograniczeñ czasowych, podlegaj¹c jedynie modyfikacjom czy aktu-
alizacjom, a jego struktura zorganizowana jest na ogó³ wed³ug uniwersal-
nych kategorii tematycznych. Ponadto nie istnieje tu wyodrêbniony czas
na �pytania czytelników� charakterystyczny dla wieczoru autorskiego � py-
tania mo¿na zadawaæ w dowolnym momencie poprzez wys³anie e-maila
b¹d� te¿ po prostu przeczytaæ w dziale typu FAQ odpowiedzi autora na
pytania zadawane ju¿ wcze�niej przez innych. Na ogó³ na stronach autor-
skich mo¿na równie¿ skorzystaæ z wirtualnej ksiêgi go�ci lub wpisaæ siê
do forum dyskusyjnego, czyli miejsc pozwalaj¹cych na wyra¿anie swoich
opinii o samym autorze, o jego stronie czy wreszcie o jego twórczo�ci �
s¹ to tak¿e miejsca na skonfrontowanie swych ocen z wypowiedziami in-
nych internautów.

Powsta³a w 2001 roku autorska strona internetowa pisarza i dzienni-
karza Lucjana Wolanowskiego znajdowa³a siê na serwerze free.art.pl2

i pocz¹tkowo ograniczona by³a do zaledwie jednej strony (nie licz¹c ksiêgi
go�ci). Zawiera³a miêdzy innymi aktualne zdjêcie urodzonego w 1920
roku autora, informacje o nim i o jego twórczo�ci, licznik odwiedzin3.
Strona mia³a charakter oficjalny � Wolanowski wspólnie ze swoim sekre-
tarzem Mariuszem Kubikiem dokonywali redakcji tekstów tam zamiesz-
czonych, a wykonanie strony wraz z projektem graficznym zosta³o po-
wierzone pisz¹cemu te s³owa. Pisarz, który dot¹d zupe³nie nie korzysta³
z Internetu, do tego stopnia by³ zainteresowany realizacj¹ i koñcowym
efektem prac nad stron¹, ¿e kilkakrotnie j¹ pó�niej odwiedza³, korzystaj¹c
w tym celu z kawiarni internetowych.

2 Darmowy serwer free.art.pl dla projektów non profit za³o¿ony zosta³ wspólnie przez
Fundacjê im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Klon/Jawor (Bank Informacji Klon/Jawor)
oraz firmê IDS.

3 Licznik na serwerze free.art.pl wskazywa³ blisko 6000 odwiedzin od pocz¹tku ist-
nienia strony (stan na lipiec 2007).
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Informacje dostêpne na stronie podzielone zosta³y na bloki tematycz-
ne � pierwszym z nich jest biografia (studia, praca zawodowa i spo³eczna,
cz³onkostwo, nagrody i wyró¿nienia, dokonania w zawodzie). Kolejne bloki
to bibliografia (publikacje ksi¹¿kowe), hobby, lektury oraz dane kontakto-
we, w których by³ podany numer telefonu Wolanowskiego oraz adres
e-mail. Informacji by³o du¿o, co narzuca³o konieczno�æ przewijania stro-
ny w celu dotarcia do tych wybranych.

Ostatnim, bardzo interesuj¹cym elementem serwisu by³a ksiêga go-
�ci � stanowi¹ca formê interakcji pomiêdzy tym nieco zapomnianym ju¿
twórc¹ a jego czytelnikami. Wpisy w ksiêdze (a tak¿e przesy³ane e-maile)
�wiadcz¹ o tym, ¿e ma on jednak do dzisiaj grono pamiêtaj¹cych, ¿yczli-
wych czytelników. Oto kilka przyk³adów:

Witam Panie Lucjanie!
Pana ksi¹¿ki uwa¿am za najlepsz¹ polsk¹ literaturê podró¿nicz¹ do 1990 r.
(niech siê schowa Sienkiewicz i inni)! Do 1990 r. bo trudno porównywaæ
ze wspó³czesn¹ literatur¹ podró¿nicz¹. Inne czasy, mo¿liwo�ci, oczekiwa-
nia. Codziennie, przed snem czytam kilka kartek Poczty do Nigdy-Nigdy.
Nie po to, by ³atwiej zasn¹æ, ale aby mieæ wspania³e sny :-)!
Bartek, Kraków

* * *

Kochany Panie Lucjanie, pozdrawiam serdecznie. Pana ksi¹¿ki w du¿ej
mierze ukszta³towa³y moj¹ pasjê podró¿owania. Pragnienie poznania Au-
stralii i Oceanii (na skutek przeczytanej w 1973 roku Pana ksi¹¿ki Poczta
do Nigdy-Nigdy) zi�ci³o siê w latach dziewiêædziesi¹tych w postaci dwu-
letniego pobytu tam¿e. Dziêkujê.
Piotr Straszewski, Bydgoszcz

* * *

Jakim� cudem natrafi³em na Pañskie cztery ksi¹¿ki Buntownicy Mórz Po-
³udniowych, Poczta do Nigdy-Nigdy, Ani diabe³ ani g³êbina oraz Ocean
nie bardzo Spokojny i muszê przyznaæ ¿e nie spotka³em siê jeszcze z tak
fachowymi i profesjonalnymi pozycjami... s¹ napisane w �wietny sposób,
przystêpny dla czytelnika... Mam pytanie: gdzie mo¿na dostaæ pozosta³e
Pana ksi¹¿ki? Pozdrawiam.
Damian, Zebrzydowice4

Przywo³ane przyk³ady wpisów �wiadcz¹ o ¿ywym zainteresowaniu
twórczo�ci¹ autora. Taka mo¿liwo�æ kontaktu z twórc¹ jest dla czytelni-
ków emocjonuj¹cym prze¿yciem, skoro decyduj¹ siê na dokonanie wpisu

4 http://ksiegi-gosci.pl/readbook.pl/?4367 [data dostêpu: 15.01.2008].
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oraz zwracaj¹ siê doñ �Witam Panie Lucjanie�, �Kochany Panie Lucja-
nie�. Dla samego Wolanowskiego te dowody pamiêci i uznania otrzymy-
wane od nieznajomych osób by³y czym� bardzo istotnym, dlatego te¿ na-
pisa³ w ksiêdze go�ci:

Chcia³bym t¹ drog¹ podziêkowaæ moim nieznanym czytelnikom za
mi³e i wa¿ne s³owa o mojej twórczo�ci. Cieszê siê, ¿e moje ksi¹¿ki s¹
i dzi� czytane, ¿e mój warsztat reporterski jest ceniony równie¿ i teraz.
Przesy³am wiele serdeczno�ci � Lucjan Wolanowski5.

Nieco niespodziewany dla pisarza by³ natomiast fakt, ¿e jego strona
autorska mo¿e te¿ pe³niæ funkcjê inn¹ ni¿ narzêdzie internetowej komu-
nikacji literackiej. Mianowicie jeden z zaginionych cz³onków rodziny
Wolanowskiego (przebywaj¹cy, jak siê pó�niej okaza³o, od wielu lat za gra-
nic¹) natkn¹³ siê w Internecie na jego stronê, co pozwoli³o mu na nie-
zw³oczny i wzruszaj¹cy dla obu kontakt.

Pierwsza wersja strony Lucjana Wolanowskiego by³a jednak¿e przy-
k³adem tzw. internetowej wizytówki � prezentowano tam raczej podsta-
wowe informacje, na dodatek w do�æ oszczêdnej formie graficznej. Na
stronie brakowa³o miêdzy innymi fragmentów ksi¹¿ek autora, ich ok³a-
dek, recenzji, a ponadto ca³a zawarto�æ powinna zostaæ podzielona na
podstrony. Mimo to serwis cieszy³ siê powodzeniem w�ród czytelników,
zadowolonych z mo¿liwo�ci zapoznania siê z informacjami dotycz¹cymi
pisarza.

Tego typu zmiany zosta³y wprowadzone w nowej, ca³kowicie przebu-
dowanej wersji strony. Do jej stworzenia zosta³ wykorzystany jeden z no-
woczesnych systemów zarz¹dzania tre�ci¹ o nazwie SmodCMS6, co po-
zwoli³o na miêdzy innymi rozdzielenie funkcji webmastera (techniczne-
go opiekuna serwisu) od funkcji redaktora (odpowiedzialnego za wybór
i uk³ad publikowanych tre�ci). System ten umo¿liwi³ równie¿ bardzo wy-
godne wprowadzanie owych tre�ci poprzez specjalny panel administra-
cyjny.

Nowa wersja serwisu oznacza tak¿e jego nowy adres (nowa domena
internetowa). W miejscu dotychczasowego serwisu dzia³aj¹cego na ser-
werze free.art.pl umieszczone zosta³o przekierowanie na adres www.lu-
cjanwolanowski.com. Nowy adres serwisu pomy�lany zosta³ jako ³atwiej-
szy do zapamiêtania, a jednocze�nie sta³ siê sygna³em pocz¹tku procesu
gruntownych zmian. Wraz z now¹ domen¹ zakupiony bowiem zosta³ ko-
mercyjny serwer, który w odró¿nieniu od wcze�niejszego, darmowego

5 http://ksiegi-gosci.pl/readbook.pl/?4367 [data dostêpu: 15.01.2008].
6 http://www.smod.pl [data dostêpu: 15.01.2008].
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serwera free.art.pl umo¿liwi³ wykorzystanie w serwisie WWW bardziej
zaawansowanych technologii u³atwiaj¹cych pracê zarówno jego autorom,
jak i przede wszystkim odwiedzaj¹cym go u¿ytkownikom.

Wraz z uruchomieniem nowej ods³ony w serwisie www.lucjanwola-
nowski.com pojawi³o siê sporo zmian w wygl¹dzie i nawigacji. Dotych-
czasowy, nieco archaiczny uk³ad, oparty na jednej rozbudowanej stronie
z tekstem zosta³ zast¹piony nowoczesnym serwisem z rozbudowanym
uk³adem menu prowadz¹cym do wielu nowych i rozbudowanych tre�ci
w formie podstron. Prócz tak typowych dla stron autorskich elementów
jak biografia, wywiady czy wykaz dorobku twórczego (w tym wypadku wraz
z interesuj¹cymi omówieniami) znale�æ tu mo¿na informacje przeró¿ne-
go typu. W�ród nich znajduj¹ siê chocia¿by Przek³ady na jêzyki obce,
Przyjaciele i znajomi o Wolanowskim, Dedykacje dla Wolanowskiego �
wybór z kolekcji ksi¹¿ek, a tak¿e intryguj¹ce pozycje menu: Przyjaciele
i znajomi o Wolanowskim, Wolanowski o sobie. W menu uwzglêdniony
zosta³ nawet link do jednej z podstron najwiêkszego w Polsce interneto-
wego serwisu aukcyjnego, gdzie natrafiæ mo¿na na wiele ciekawych ksi¹-
¿ek Wolanowskiego.

Warto równie¿ odnotowaæ fakt, i¿ funkcjonalno�æ nowego serwisu
autora Poczty do Nigdy-Nigdy zosta³a podniesiona równie¿ poprzez takie
nowe elementy jak wyszukiwarkê, newsletter, jak równie¿ forum dysku-
syjne (w przygotowaniu). Wyszukiwarka to du¿e u³atwienie wszystkich
u¿ytkowników serwisu, a newsletter i forum to mo¿liwo�æ usprawnienia
komunikacji i zacie�niania wiêzi pomiêdzy mi³o�nikami twórczo�ci Wo-
lanowskiego.

Celem tej strony, a tak¿e wielu innych stron autorskich jest nie tylko
sprawna komunikacja z dotychczasowymi odbiorcami literatury, ale i po-
zyskiwanie nowych. Ich twórcy zatem powinni wykorzystywaæ potencja³
Internetu do stworzenia oryginalnej, budz¹cej zainteresowanie strony
WWW. Jednak nawet najlepszy internetowy serwis pozbawiony odbior-
ców jest bezwarto�ciowy � dlatego celem nadrzêdnym jest pozyskanie
zaufania internautów, zachêcenie ich do czêstych odwiedzin, a tym
samym budowa grona sta³ych czytelników, stworzenie wirtualnej spo-
³eczno�ci.

Spo³eczno�æ wirtualna mo¿e siê staæ wa¿nym elementem witryny inter-
netowej. [...] Byæ mo¿e w przysz³o�ci to w³a�nie grupa osób skupionych
wokó³ witryny stanie siê najbardziej atrakcyjnym i przyci¹gaj¹cym inter-
nautów elementem serwisu7.

7 B. E a g e r, C. M c C a l l: Marketing internetowy. Prze³. M. M a c h o w s k i. Poznañ
2002, s. 300.



139www.lucjanwolanowski.com. Reporter...

Ten internetowy (auto)wizerunek autora i jego twórczo�ci a zarazem
sposób kontaktu z czytelnikami nie ma w³a�ciwie odpowiedników w tra-
dycyjnym modelu komunikacji literackiej. £¹czy w sobie elementy takich
form komunikacji literackiej, jak: spotkanie autorskie, autorska promo-
cja konkretnej ksi¹¿ki, korespondencja z czytelnikami, dyskusja nad twór-
czo�ci¹. Zawiera równie¿ pewne cechy wydawnictw typu �¿ycie i twór-
czo�æ�, przewodników biobibliograficznych, antologii wybranych utwo-
rów, zbioru tekstów krytycznoliterackich dotycz¹cych jednego autora.

Zauwa¿alne jest równie¿ to, ¿e �aktualny wizerunek publiczny czasa-
mi wymusza okre�lony sposób operowania wywieranym wra¿eniem�8.
St¹d w³a�nie diametralne ró¿nice w strategiach obecno�ci w Internecie
u ró¿nych twórców przejawiaj¹ce siê na przyk³ad w kryteriach selekcji
zamieszczanych tam tre�ci oraz doborze formy ich przekazu. Podstaw¹
dla internetowej autoprezentacji jest sta³e odniesienie do rzeczywisto�ci,
a to z kolei determinuje konieczno�æ zdefiniowania grupy docelowej na
potrzeby w³a�ciwej konstrukcji strony autorskiej, gdy¿ �witryna WWW
bêdzie u¿yteczna je�li model u¿ytkownika jest zgodny z modelem progra-
mu�9.

8 M. L e a r y: Wywieranie wra¿enia na innych..., s. 130.
9 J. S p o l s k y: Projektowanie interfejsu u¿ytkownika. Poradnik dla programistów. War-

szawa 2001, s. 123.
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www.lucjanwolanowski.com
A reporter in the land of the Internet

S u m m a r y

The article concerns not only the website of Lucjan Wolanowski, but also the role of
the Internet in the literary communication. The Internet is becoming a space more and
more literature-friendly, both with respect to its authors and readers, and the space of
contact and thought exchange. The website (the author�s website) constitutes a crucial
element in the self-presentation process, i.e. shaping the image of an artist and promoting
his/her works. One cannot avoid directness of the Internet contact in which it is much
easier to interact between a sender and receiver. The person of Lucjan Wolanowski and the
description of the history and development of the website devoted to his works are some-
how a pretext to observe and analyse the phenomenon of the Internet and its characteristic
features.
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www.lucjanwolanowski.com
Ein Reporter im Internetland

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der vorliegende Artikel betrifft nicht nur die Webseite von Lucjan Wolanowski, son-
dern die Rolle des Internets in literarischer Kommunikation. Das Internet wird zwar
immer mehr zu einem literaturfreundlichen Gebiet, das sowohl für Autoren wie auch für
Leser die Ebene der Wechselkontakte und des Gedankenaustausches ist. Die Webseite,
sog. (Autorenseite) ist ein wichtiges Element der Selbstpräsentation, in Folge deren der
Künstler kreiert und seine Werke befördert werden. Es ist auch beachtenswert, dass die
direkte Internetbeziehung die Interaktion Sender � Empfänger viel leichter macht. Die
Person des Lucjan Wolanowski als auch die Geschichte und die Entwicklung seiner Web-
seite dient dem Verfasser als Vorwand, das ganze Phänomen des Internets und der damit
verbundenen Prozesse zeigen zu können.
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Reporter pochyla siê nad przesz³o�ci¹
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2000, nr 8 (75)

Nie, nie! To nie by³o tak, ¿e zjawi³em siê w redakcji i szef b³aga³ mnie,
abym zgodzi³ siê jechaæ na Hawaje. Nie by³o te¿ mowy o wyprawie expres-
sem Canadian Pacific z Montrealu do Vancouver. By³a natomiast zupa.
Jej zapach w�lizgiwa³ siê ze sto³ówki do poczekalni, gdzie siedzia³em nie-
�wiadomy mego losu. O obiedzie nie ma mowy, ale jak zostanê przyjêty
do pracy � powiedziano mi na wstêpie � to dostanê talerz zupy.

By³ rok 1945, by³em g³odny i obdarty. Warszawa le¿a³a w gruzach,
tak¿e i dom gdzie mieszka³em. £ód� by³a jakby tymczasow¹ stolic¹ kraju,
tam mie�ci³y siê wtedy redakcje i w centrali Polpressu, który pó�niej
zmieni³ nazwê na PAP � stara³em siê o pracê. Ale nie by³o pracy, nie by³o
zupy. Szef dzia³u, dzi� jeszcze wa¿na persona, odsun¹³ z obrzydzeniem
moj¹ ankietê personaln¹ i bez czu³o�ci powiedzia³: �Gdyby�my AK-owcami
za�miecali redakcjê, to by�my daleko nie zaszli...�

Wróci³em do Warszawy. Podró¿ na dachu wagonu w bardzo mro�n¹
noc. Poci¹g zatrzymywa³ siê na ka¿dej stacyjce, ustawiano go na bocz-
nych torach, aby przepu�ciæ transporty wojskowe. Trzeba by³o uwa¿aæ,
aby nie zasn¹æ na dachu; ci, których morzy³ sen, spadali pod ko³a. Towa-
rzystwo by³o bardzo miêdzynarodowe. Ko³o mnie usadowi³ siê wyzwolo-
ny z niewoli Belg, trawiony gor¹czk¹. Wojna jeszcze trwa³a, kto� mu po-
wiedzia³, ¿e trzeba dostaæ siê do Odessy, gdzie alianckie statki dowo¿¹
broñ i amunicjê dla ZSRR, a potem zabieraj¹ wyzwolonych jeñców do
domu. Ci¹gle siê mnie pyta³, czy do Odessy jeszcze daleko...

Antologia wybranych tekstów
Lucjana Wolanowskiego
zamieszczonych
w �Gazecie Uniwersyteckiej U��
w latach 2000�2003
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Drugie podej�cie do pracy wykona³em ju¿ w Warszawie, na Pradze,
gdzie mie�ci³ siê oddzia³ agencji. Wtedy naprawdê szukano ludzi na uli-
cy, przeszed³em okres próbny i zosta³em na kilka lat anonimowej, agen-
cyjnej roboty.

Nie bêdê rozczula³ siê nad sob¹, ale pocz¹tki by³y bardzo trudne. Do-
je¿d¿a³em o �wicie kolejk¹ podmiejsk¹ niemal do granicy miasta. Potem
w ciê¿kich, gumowych buciorach, jakie znalaz³em na jakim� �mietniku
� szed³em miêdzy ruinami na drugi brzeg Wis³y, mostem pontonowym.
Szef dawa³ mi jakie� zlecenia, znowu drepta³em miêdzy gruzami, aby
ustaliæ, jak jest zaawansowana odbudowa gazowni, czy co s³ychaæ w paro-
wozowni. Mia³em wtedy mnóstwo energii, ³atwo ³adowa³em akumulato-
ry, mog³em niemal spaæ na stoj¹co jak koñ. Ale gdy nie zd¹¿y³em na ostatni
poci¹g, to wraca³em do redakcji i spa³em na biurku.

To by³a ciê¿ka szko³a. Razem ze mn¹ zaczyna³ j¹ Ludwik Jerzy Kern,
nim odjecha³ do Krakowa do �Przekroju�, mieli�my przyjacielskie sto-
sunki, po dzi� dzieñ, ale wtedy zazdro�ci³em mu, bo mieszka³ w hotelu.
By³ tam te¿ Antoni Marianowicz, który obj¹³ placówkê w Brukseli. Ed-
mund Osmañczyk przebywa³ najpierw przez d³ugie miesi¹ce w Niem-
czech, potem osiad³ w Szczecinie. Minê³y lata, nim dosta³em od niego
Osmana, czyli jego osobist¹ nagrodê za najlepszy reporta¿ roku. Podoba³o
mu siê Zwierciad³o bogini. Reporter w kraju tranzystorów i gejsz.

Trudno mi oceniæ, jak dalece sytuacja w tej redakcji by³a odzwiercie-
dleniem ogólnego stanu dziennikarstwa w tych trudnych, powojennych
latach. Ale nie pope³niê chyba b³êdu � a reprezentujê tu tylko me w³asne
pogl¹dy � gdy rozró¿niê niejako trzy kategorie zatrudnionych w redak-
cjach. Pierwsza � to zawodowi dziennikarze, którzy ocaleli z po¿ogi wo-
jennej i zdecydowali siê podj¹æ pracê w zawodzie. Byli to niemal wy³¹cz-
nie mê¿czy�ni w wieku �rednim czy niemal przedemerytalnym. Byli wy-
soce kwalifikowani, ale kwalifikacje te... utrudnia³y im pracê. Przyzwy-
czajeni do okr¹g³ych zdañ z komunikatów przedwojennego PAT � �le siê
czuli w narzuconym im stylu bizantyjskiego zachwytu nad wszystkim, co
siê dzia³o. Co mia³ do powiedzenia specjalista analizy rynku gie³dowego
w kraju, gdzie nie by³o prawdziwej gie³dy? Pamiêtam, jak krzywi³ siê po-
liglota, który mia³ prze³o¿yæ na polski notê dyplomatyczn¹, przekazan¹
przez TASS, gdzie by³y epitety w rodzaju �w�ciek³y pies ³añcuchowy im-
perializmu� czy co� w tym gu�cie.

Inn¹ grupê stanowili ideowi komuni�ci, których wiedza dziennikar-
ska by³a ¿adna, ale mieli czuwaæ nad poprawno�ci¹ opracowywanych tek-
stów. Na pewno by³o w tym trochê przesady, ale po latach zwierza³ mi siê
redaktor Wadias, sekretarz redakcji �G³osu Ludu�, centralnego organu
PPR: �Panie Lucjanie, to by³a kator¿nicza robota. Tam nikt nie umia³
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pisaæ dobrze po polsku. No bo niby sk¹d? Po³owa zespo³u pisa³a w domu
cyrylic¹ a po³owa � od prawej do lewej...�

Wreszcie trzecia grupa to zupe³nie m³odzi amatorzy, tacy jak ja, któ-
rzy byli rzuceni na szerok¹ wodê i których nikt niczego nie nauczy³. Pa-
miêtam, jak kazano mi i�æ na posiedzenie S¹du Specjalnego. Tam rozpa-
trywano wtedy przede wszystkim sprawy o kolaboracjê. Wyroki by³y su-
rowe lub bardzo surowe, egzekucje skazanych wykonywali niekiedy ama-
torzy, szukaj¹cy zemsty za swe krzywdy. Opowiadano mi, ¿e m³oda dziew-
czyna, której udowodniono wspó³pracê z gestapo � kona³a na stryczku
przez kwadrans, powieszona przez niefachowego kata-amatora...

Ja na ³awie prasowej siedzia³em jak na tureckim kazaniu. Wywo³ywano
kolejne sprawy, przemawia³ prokurator i obroñcy. Starszy kolega z war-
szawskiej popo³udniówki zna³ nazwiska wszystkich aktorów dramatu na
s¹dowej sali, wiedzia³, co zarzucano pods¹dnym i zna³ nawet ich wiek...
W pokornym pok³onie zapyta³em, sk¹d on to wszystko wie. �Mnie moja
redakcja p³aci za to, abym ja to wiedzia³� � odpar³ trochê kpi¹co. Prawda
by³a nader prosta. W kancelarii s¹du pokazano mu akt oskar¿enia, zrobi³
notatki i tylko czeka³, jak siê sprawa potoczy no i jaki bêdzie wyrok.

Czai³em siê przez wiele lat z moj¹ krzywd¹. W roku 1956, gdy nasta³a
odwil¿, zg³osi³ siê do mnie kolega z Krakowa. Tamtejsza cenzura �zdej-
muje� wiadomo�ci o wielokrotnym mordercy. Mnie krakowska cenzura
ma³o obchodzi³a, wszcz¹³em w³asne �ledztwo i tak powsta³ cykl �Gdzie
Mazurkiewicz � tam �mieræ�, który by³ � na owe czasy � sensacj¹ i pod-
niós³ nak³ad gazety.

Zjawi³ siê u mnie zziajany reporter s¹dowy z czasów mego debiutu.
Mia³ przykro�ci w redakcji, ¿e da³ siê ubiec w tak sensacyjnej sprawie.
�Sk¹d pan to wszystko wie?� � zapyta³.

� �Mnie redakcja p³aci za to, abym ja to wszystko wiedzia³�.
Przypomnia³ sobie ten incydent sprzed 9 lat, byli�my kwita, podali-

�my sobie rêce i zostali�my przyjació³mi.
Na styku tych odmiennych grup dochodzi³o do iskrzenia, które dzi-

siejszemu czytelnikowi mo¿e siê wydaæ wrêcz zabawne � ale taka by³a
wtedy rzeczywisto�æ.

Otó¿ wspominam Romana Wojciechowskiego, dziennikarza �Gazety
Ludowej�, czyli opozycyjnej w stosunku do rz¹du w Warszawie. Mam przed
oczyma jego potê¿n¹ postaæ i kêdzierzaw¹ czuprynê, by³ ode mnie znacz-
nie starszy, ale byli�my zaprzyja�nieni. Na widowni pojawi³ siê znowu
Eugeniusz Kwiatkowski, ws³awiony przed wojn¹ budowniczy polskiej
obecno�ci na morzu, twórca Gdyni. Organizowano konferencjê prasow¹.
Do Gdyni jecha³o siê wtedy ca³¹ noc z ok³adem. Dla dziennikarzy podsta-
wiono wagon sypialny. Kto� umie�ci³ w jednym przedziale Wojciechow-
skiego i nie¿yj¹cego ju¿ dawno dziennikarza z �G³osu Ludu�, którego

10 Wokó³ reporta¿u...
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nazwisko przemilczê. By³ to fanatyk, cytuj¹cy z pamiêci dzie³a Lenina,
Stalina i innych wszystkich �wiêtych Kraju Rad.

Obaj panowie oka nie zmru¿yli. Ca³¹ noc dyskutowali na tematy poli-
tyczne, ale ¿aden nie zdo³a³ przekonaæ drugiego uczestnika ideowego sporu.
Rano na peronie w Gdyni wysiedli z oczami od niewyspania, ale w bojo-
wym nastroju, przekonani do swych racji.

Na tle wielkiej mapy Wybrze¿a Eugeniusz Kwiatkowski przedstawia³
swoje projekty. Dziennikarz z �G³osu Ludu� pochyli³ siê ku Wojciechow-
skiemu i sykn¹³ mu do ucha: �Pan s³yszy, jak on przemawia? I ten cz³o-
wiek te¿ idzie z nami�.

� �Ba, przed wojn¹ to on jeszcze lepiej przemawia³, ale wtedy to wy-
�cie nie szli z nim...�

Nigdy bym nie przypu�ci³, ¿e stanê siê transmisj¹ dziennikarskiej
anegdoty z XIX wieku a¿ na próg XXI stulecia. Ale tak siê sta³o. Pamiêtam
zas³yszane wtedy, gdy by³em m³odocianym adeptem zawodu � anegdoty,
opowiadane przez sêdziwych ju¿ weteranów dziennikarstwa. Prof. Józef
Wasowski, w podesz³ym ju¿ wieku, wspomina³, ¿e za czasów jego m³odo-
�ci by³y modne tzw. szkice. Szkic to by³ ni pies ni wydra, ani literatura
faktu ani beletrystyka. On sam, maj¹c 18 lat, pope³ni³ taki �szkic� i pe³en
najlepszych nadziei zaniós³ go do redakcji. By³a to ³zawa opowie�æ o pro-
stytutce, której cia³o co noc jest brukane przez kolejnych klientów, ale
dusza jej pozosta³a czysta, wêdruje po Giewoncie i wita brzask nad gór-
skim strumieniem...

Gdy po tygodniu zjawi³ siê po ocenê swego utworu, sekretarz redakcji
popatrzy³ nañ bystro i zapyta³:

� M³ody cz³owieku, czy pan by³ kiedy� w burdelu?
� Ja? Ale sk¹d, nigdy nie by³em...
� To niech pan tam szybko idzie, bo to zupe³nie inaczej wygl¹da!
Taka by³a istota zasady, ¿e prawda jest rzecz¹ �wiêt¹, ale komentarz

jest dowolny.
Inny senior zawodu, pracuj¹cy ze mn¹ w jednej redakcji, wspomina³,

¿e przez wiele lat przed wojn¹ zatrudnia³ siê w popo³udniówce, której
egzemplarz kosztowa³ 5 groszy. Tak, by³y takie gazety, walka na rynku
prasy by³a za¿arta. Liczy³a siê cena, liczy³y siê sensacyjne wiadomo�ci
w³asne, które as reporta¿u Egon Erwin Kisch (�Schreibt es auf, Kisch! �
Napisz to, Kisch!�) okre�la³ mianem �karpia solo�.

Otó¿ redaktor prowadz¹cy w tej gazecie zjawia³ siê w pracy o godzinie
18.00 i zostawa³ do zamkniêcia numeru. O godzinie 18.30 przychodzi³a
pomoc domowa z jego mieszkania, która przynosi³a mu w mena¿kach
gor¹c¹ kolacjê i czeka³a na krzese³ku na korytarzu, aby zabraæ puste me-
na¿ki do domu. Czy nie móg³ zje�æ kolacji w zaciszu domowym o pó³
godziny czy godzinê wcze�niej? Nie, wtedy mu nie smakowa³o... W ka¿-
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dym razie by³o wiadomo, ¿e gdy spo¿ywa posi³ek � musi mieæ spokój,
którego nie wolno by³o zak³ócaæ.

A jednak pewnego wieczoru wpad³a do jego gabinetu praktykantka
panna Jadzia, z okrzykiem � �Wa¿ne sprostowanie PAT�! Redaktor ze z³o-
�ci¹ odsun¹³ od siebie talerz i powiedzia³: �Kole¿anko, czy pani nie uczo-
no w szkole dziennikarskiej, ¿e pies gdy sra, to nie szczeka...�

S³ucha³em opowie�ci o straszliwych gafach, które zapewne bra³y siê
ze skostnienia i rutyny, tych plag dziennikarstwa. Przyk³adem s³ynny
komunikat PAT: Prezydent RP prof. dr Ignacy Mo�cicki bawi³ w Krako-
wie na pogrzebie Marsza³ka Pi³sudskiego.

Pewnego dnia dosta³em polecenie regularnego obs³ugiwania � tak to
siê nazywa³o � konferencji prasowych dla dziennikarzy zagranicznych.
By³y one prowadzone tylko w dwóch czy trzech jêzykach obcych. By³a to
zmiana losu, gdy¿ przed tym przewa¿nie biega³em na ró¿ne uroczyste
akademie, które mia³y usypiaj¹cy przebieg lub te¿ �ledzi³em przebieg kon-
ferencji i zjazdów, gdzie teksty przemówieñ by³y znane na tydzieñ wcze-
�niej tak samo zreszt¹ jak i kolejno�æ mówców...

W owych powojennych latach w Warszawie akredytowani byli dzien-
nikarze, którzy zostali luminarzami zawodu. David Halberstam, Sidney
Gruson, Flora Lewis, Ed Murrow � mieli licz¹cy siê g³os w amerykañ-
skiej opinii publicznej. Naturalnie, za ¿elazn¹ kurtynê nie wysy³ano wtedy
pêtaków, ale nadzieje, jakie pok³ada³y w nich ich redakcje � zosta³y spe³-
nione. Larry Allen, Vincent Buist czy Pierre Maréchal jako dziennikarze
agencyjni te¿ znali �wietnie swe rzemios³o. I nie tylko. Larry Allen, wyso-
ki dryblas w mundurze amerykañskiego korespondenta wojennego � sko-
rumpowa³ warszawskie wy�cigi konne, mia³ informacje niejako prosto
z koñskiego pyska. Interes siê skoñczy³, gdy w kolejce do kasy ustawiali
siê za nim inni hazardzi�ci i zamawiali �To samo!�. Ed Murrow, który na
wojnie le¿a³ w szpitalu z rannymi Polakami i zna³ nie�le nasz jêzyk, do-
kucza³ mi, gdy �Przekrój� zacz¹³ drukowaæ mój cykl Teraz to ju¿ mo¿na
opowiedzieæ i inne reporta¿e: �Lucjan, jak ja czytam to, co ty piszesz, to
rozumiem, jak ty by� pisa³, gdyby� sam wierzy³ w to, co piszesz...� Po¿y-
cza³ mi amerykañskie podrêczniki i zbiory reporta¿y. Z wypiekami na
twarzy czyta³em, jak Jack Lait i Lee Mortimer zaczynali ka¿dy rozdzia³ od
s³ów: �Urodzili�my siê tylko po to, aby opowiedzieæ wam tê sensacyjn¹
historiê...� Vincent Buist z Reutera, sympatyczny i pogodny Brytyjczyk,
sta³ siê bezwiednie bohaterem typowej dla tych czasów przygody. Zebra-
nia zespo³u PAP trwa³y zawsze po wiele, wiele godzin. By³y to straszne
nudy, nagle roz�wietlone jak b³yskawic¹ przez windziarza, który zapisa³
siê do g³osu. Nastawili�my uszu, gdy zapowiada³, ¿e �nigdy nie zawiezie
agenta imperializmu�. Na wykonanie zobowi¹zania nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ. Szczegó³ów oczywi�cie nie znam, ale chyba by³a taka umowa miê-

10*
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dzy agencjami, ¿e Reuter p³aci³ w Londynie korespondentowi PAP,
a w Warszawie � przedstawiciel Reutera dostawa³ równowarto�æ w z³o-
tych.

W ka¿dym razie na widok Vincenta, który zjawi³ siê po swe pobory,
windziarz gwa³townie zatrzasn¹³ drzwi swego pojazdu i stan¹³ miêdzy
piêtrami. Rad nie rad Brytyjczyk ruszy³ do kasy stromymi schodami na
wysokie piêtro. Gdy taka sytuacja powtórzy³a siê po raz trzeci czy czwarty,
zrobi³ sobie tylko kó³ko na czole i powiedzia³: �Wariat�.

Nie wszyscy byli anio³ami. (Dziennik dziennikarza)
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2002, nr 2 (102)

Tytu³ jest zapo¿yczony, czyli �ci¹gniêty z ksi¹¿ki Josepha Kessela.
To by³ as reporta¿u, jedyny reporter, który zosta³ cz³onkiem Akademii
Francuskiej. Dawno ju¿ nie ma go miêdzy nami. By³ w podesz³ym wieku,
gdy mia³em zaszczyt poznaæ go w Genewie, gdzie obaj szykowali�my siê
do wyprawy na reporterskie ³owy z ramienia �wiatowej Organizacji Zdro-
wia. On � do Indii, ja � na najdalszy Daleki Wschód. Jego dzie³a s¹ u nas
� jak s¹dzê � ma³o znane. Pisa³ po francusku, nie widzia³em tu jego prze-
k³adów. Ale gdy mo¿e ujrzycie w TV dawno ju¿ nakrêcony film Noc gene-
ra³ów � wiedzcie, ¿e to on napisa³ scenariusz.

Temat le¿a³ na ulicy, ale trzeba go by³o podnie�æ� Mroczna noc oku-
pacji, Warszawa. W swym mieszkaniu zostaje zamordowana prostytutka.
S¹siedzi s³ysz¹ krzyki dziewczyny, jeden z nich widzi przez dziurkê od
klucza tylko tyle, ¿e zbiegaj¹cy ze schodów mê¿czyzna ma spodnie z ama-
rantowymi lampasami... To w Wehrmachcie przys³ugiwa³o tylko genera-
³om. W owym czasie w Warszawie jest ich dwóch... Który zabi³?

Wiod³em nieciekawy ¿ywot miejskiego sprawozdawcy w agencji pra-
sowej. Szef pewnego dnia wyczyta³ w mej ankiecie personalnej, ¿e znam
jêzyki obce. Mia³em uczestniczyæ w konferencjach dla dziennikarzy za-
granicznych, które by³y prowadzone z pominiêciem jêzyka polskiego.
W ten sposób wszed³em w barwny powojenny �wiatek korespondentów
zagranicznych akredytowanych w Warszawie. Miasto by³o jeszcze wielk¹
ruin¹, ca³e to towarzystwo gnie�dzi³o siê w ocala³ym z po¿ogi hotelu Po-
lonia. Konferencje odbywa³y siê w MSZ.

Ja, m³ody ch³opaczek, zobaczy³em, jak pracuj¹ wygi dziennikarstwa.
Warszawa by³a jakby przedsionkiem do dalszej kariery. Sydney Gruson,
Flora Lewis, Rosenthal � gdy wrócili do Stanów, to na znacz¹ce, opinio-
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twórcze stanowiska. Vincent Buist z Reutera do koñca swych dni by³ wiel-
kim autorytetem w sprawach tej czê�ci Europy. Immanuel Birnbaum ze
�Svenska Dagbladet� dawa³ sobie radê nie tylko z jêzykiem polskim... Gdy
prowadz¹cy konferencjê powiadomi³, ¿e powód� przerwa³a liniê kolejow¹
na pó³nocy Polski, ale nie umia³ zlokalizowaæ miejsca, Szwed zaoferowa³
mu swoj¹ pomoc, wymieniaj¹c z pamiêci po kolei wszystkie stacje kole-
jowe na ca³ym szlaku Bydgoszcz�Gdynia. Larry Allen z Associated Press
przyjecha³ do Warszawy ju¿ jako �¿ywa legenda�. Czy by³a prawdziwa?
Raczej nie. Ale ¿e czasy by³y ciekawe, sprzyja³y dziwnym opowie�ciom,
wiêc warto o tym wspomnieæ.

Larry chodzi³ po Warszawie w mundurze z oznakami amerykañskie-
go korespondenta wojennego. Faktem jest, ¿e by³ na froncie Morza Pó³-
nocnego jeszcze wtedy, gdy Stany Zjednoczone nie by³y oficjalnie w sta-
nie wojny z Niemcami, czyli jego sytuacja nie by³a jednoznaczna. Pokazy-
wa³ mi piêkn¹ bransoletê z wygrawerowanym napisem: �Najlepszemu
korespondentowi � Królewska Flota�. Do tego miejsca wszystko siê zga-
dza. Ale legenda g³osi³a, ¿e gdy dosta³ siê do niewoli � odmówi³ podania
jakichkolwiek danych o sobie i za¿¹da³, aby skontaktowaæ go z marsza³-
kiem Rommlem. Niemcy uznali, ¿e to chyba ich tajny agent najwy¿-
szego wtajemniczenia. Kiedy stan¹³ przed obliczem �Lisa pustyni� �
u�miechn¹³ siê przyja�nie, poprawi³ swój przepocony w skwarze Afryki
mundur i powiedzia³: �Jestem Larry Allen z AP i chcia³em uzyskaæ wy-
wiad z panem na prawach wy³¹czno�ci!�. Rommel by³ tym tupetem zdu-
miony, ale kaza³ odstawiæ go do obozu jeñców, gdzie Allen siedzia³ ju¿ do
koñca wojny.

Larry mia³ w kieszeni warszawskie wy�cigi konne. Dostawa³ plotki
prosto z koñskiego pyska, czyli od skorumpowanych d¿okejów. ¯ali³ siê,
¿e interes siê skoñczy³, gdy w kolejce do okienka, gdzie obstawiano goni-
twy, ustawia³ siê za nim t³um bywalców, którzy mówili kasjerowi: �To
samo!�

Ed Murrow z �New York Times�a� nauczy³ siê polskiego, gdy le¿a³
z rannymi Polakami w szpitalu polowym po inwazji w Normandii. Do-
prowadzi³ mnie do rozpaczy, kiedy omówi³ jeden z mych wczesnych re-
porta¿y w �Przekroju�: �Lucjan, jak ja czyta³em to, co ty piszesz, zda³em
sobie sprawê, jak ty by� pisa³, gdyby� sam wierzy³ w to, co piszesz...�

Otakar Martinek, Czech, poliglota. Byli�my z innymi dziennikarzami
akredytowanymi w Warszawie na ostatniej ju¿ chyba konferencji praso-
wej Jana Masaryka, ministra spraw zagranicznych Czechos³owacji, przed
przejêciem w³adzy przez zdalnie kierowany z Moskwy rz¹d. Wtedy
w Warszawie kto� zapyta³ ministra, dlaczego wybra³ karierê dyplomatycz-
n¹. � Sam nie wiem � odpowiedzia³ Masaryk. � Pewnie dlatego, ¿e lubiê
kobiety i w³adam biegle kilkoma jêzykami...
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Roze�miali siê wszyscy. Spojrza³em na korespondentów TASS-a,
�Prawdy� i �Izwiestii�. Ich kamienne twarze wyró¿nia³y siê w�ród po-
wszechnej weso³o�ci. Nied³ugo potem zw³oki Masaryka znaleziono
w Pradze na dziedziñcu zamkowym. Zagadka jego zgonu nie jest wyja-
�niona do dzi�. Wypadek, czy morderstwo? Na zdjêciach sprzed pogrzebu
kwiaty s¹ tak u³o¿one, ¿e zas³aniaj¹ praw¹ skroñ nieboszczyka...

Pierre Maréchal, Francuz o tajemniczym u�miechu. Dzi� mo¿e bym
uzna³, ¿e by³ to u�miech zdziwienia czy zak³opotania wobec tego, co wi-
dzia³ wokó³ siebie. Jego syn, Alain, urodzi³ siê we Francji, ale bli�niêta �
obaj ch³opcy � ju¿ w Polsce. Alain mówi³ ³adn¹ francuszczyzn¹, bli�niaki
nie mówi³y w³a�ciwie ani po polsku, ani po francusku. Mówi³y kuchen-
n¹ polszczyzn¹, nabyt¹ pewnie od s³u¿by. Ich mama nie bardzo mog³a
zrozumieæ, co ch³opcy mieli do powiedzenia. Spotka³em rodzinê na Kru-
pówkach w Zakopanem, spacerowali�my razem, gdy nagle jedno z bli�-
ni¹t przyhamowa³o:

� Mamo, mama kupi pajaca!
� Tu dis, mon chou? (Co mówisz moja kapustko? � pieszczotliwa

forma zwracania siê do ma³ych dzieci)
� Mama kupi pajaca!
Nie zorientowa³em siê w sytuacji i pospieszy³em z przek³adem, ma-

lec dosta³ po buzi � do�æ powszechna kara dla dzieci we Francji mej m³o-
do�ci i rykn¹³ p³aczem, który s³ychaæ by³o chyba na Giewoncie. My�la-
³em, ¿e przechodnie zlinczuj¹ surow¹ mamê, ale uda³o siê zatrzymaæ prze-
je¿d¿aj¹ce sanie i ewakuowaæ ca³¹ rodzinê do hotelu.

Wspominam tych ludzi, bo nauczy³em siê od nich wiele. Jak dyna-
micznie zaczynaæ tekst, zaciekawiaj¹c czytelnika. Jak notowaæ nie tylko
s³owa, ale i nastrój wa¿nej wypowiedzi.

Po¿yczano mi nie tylko gazety, ale i antologie dziennikarskie. Z wy-
piekami na policzkach czyta³em, jak Jack Lait i Lee Mortimer (�Urodzili-
�my siê tylko po to, aby opowiedzieæ wam tê sensacyjn¹ historiê�) opisy-
wali zastrzelenie przez policjê s³ynnego gangstera Johna Dillingera: �John
Dillinger dosta³ swoje dzi� na 42 ulicy. By³ sprytny i przebieg³y, ale fede-
ralna policja nigdy nie chybia, gdy ma upatrzony cel...�

£adne, prawda? Ale � jak mawia³ mój dziadek � Lucjan, nie musisz
im koniecznie wierzyæ. Minê³y lata. Gdy by³em na stypendium w USA,
przysiad³em fa³d w �kostnicy� � jak tam siê zwie archiwum redakcyjne �
wielkiej gazety. Otó¿ sprawa wygl¹da³a tak, ¿e gangster nie rozstawa³ siê
z dwoma nabitymi pistoletami wielkiego kalibru. Grozi³a mu kara �mier-
ci, wiêc nie mia³ nic do stracenia i mo¿na by³o obawiaæ siê jatki przy
aresztowaniu. Ustalono, ¿e jest bywalcem domu publicznego, nale¿¹cego
do pewnej Rumunki. Madame mia³a odwiedziny dwóch oficerów policji,
którzy namówili j¹ do wspó³pracy. Argumenty by³y nie do odrzucenia:
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gdyby mia³a jakie� opory czy wahania, to � tu odczytano odpowiednie
przepisy � zostanie odstawiona do portu i za³adowana na pierwszy statek,
jaki odp³ywa do Europy. Naturalnie bez prawa powrotu. Reszta by³a ju¿
rutyn¹. Gdy gangster wychodzi³ z przybytku uciech, otoczyli go dyskret-
nie policjanci w cywilu. Jeden z nich zaszed³ go od ty³u, poklepa³ go po
ramieniu i powiedzia³: �Hallo, John!� gdy gangster siê odwróci³, policjant
wpakowa³ mu seriê kul prosto w serce.

Takie to by³y lata mojej amatorskiej nauki od zawodowców. Wiele siê
wtedy nauczy³em. Gdzie jeste�cie teraz, przyjaciele?

W tym miejscu ³za zamiast kropki pad³a...

* * *

Pewien w³oski znawca tematu, zastanawiaj¹c siê nad istot¹ tego za-
wodu, powiedzia³, ¿e �lubi dziennikarzy ju¿ choæby tylko za to, ¿e s¹ jedy-
nymi lud�mi, którzy bior¹c pióro do rêki, nie my�l¹ o nie�miertelno-
�ci...� To pewnie jest bliskie prawdy, ale z drugiej strony historia opisywa-
na z dnia na dzieñ jest kronik¹ wydarzeñ, pisan¹ przez znanych lub ano-
nimowych sprawozdawców.

Joseph Kessel, o którym ju¿ wspomina³em, gdy rozmawiali�my o te-
matach interesuj¹cych lub nudnych � zrobi³ ciekawe spostrze¿enie: �Dla
przeciêtnego czytelnika wiadomo�æ o tym, ¿e stró¿ka z naszej kamienicy
spad³a ze schodów i skrêci³a nogê, jest znacznie ciekawsza, ni¿ doniesie-
nie, ¿e w Hongkongu przewróci³ siê prom i utonê³o kilkaset osób...�

Edward Behr, przez d³ugie lata korespondent dyplomatyczny wielkie-
go tygodnika amerykañskiego � wspomnienia swe zatytu³owa³: Która
z was zosta³a zgwa³cona i zna angielski? Ten pozornie cyniczny okrzyk
ma swoj¹ historiê. W czasie pamiêtnych wydarzeñ w Kongo mot³och za-
cz¹³ gwa³ciæ obecne w tej by³ej belgijskiej kolonii europejskie kobiety.

Bruksela, lotnisko miêdzynarodowe. W³a�nie wyl¹dowa³ samolot
z ewakuowanymi ofiarami agresji. Miêdzy lekarzami, sanitariuszami
i ofiarami uwija siê z szaleñstwem w oczach korespondent BBC. Londyn
go zawiadamia, ¿e zbli¿a siê godzina dziennika wieczornego, a on nie
przekaza³ jeszcze zapowiadanego reporta¿u o pok³osiu tragedii w Kon-
go...

Ta walka z czasem by³a szczególnie dramatyczna dla reporterów ra-
diowych, gdy nie by³o jeszcze lekkich magnetofonów wysokiej jako�ci,
ani te¿ sprawnego systemu ³¹czno�ci miêdzy studiem a sprawozdawc¹.
Nigdy nie pracowa³em w radio, ale do legendy przesz³a opowie�æ o dawno
ju¿ nie¿yj¹cym reporterze, który na pogrzebie wielkiego dostojnika przy-
ci¹gn¹³ za sob¹ mikrofon na ciê¿kim kablu, podszed³ do wdowy stoj¹cej
przy trumnie i szepn¹³ jej do ucha: �Niech pani g³o�niej szlocha!�
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Raz jeden mia³em okazjê ogl¹dania tego reportera w akcji. By³em
w Krakowie, w redakcji �Przekroju� i w niedzielny ranek wróci³em do
Warszawy. To by³a wtedy jeszcze podró¿ ca³onocna, z postojami na ka¿-
dym przystanku. Zmêczony wychodzi³em z dworca, gdy z przeje¿d¿aj¹ce-
go wozu Polskiego Radia zawo³a³ mnie ów as reporta¿u mówionego. Za-
proponowa³ przeja¿d¿kê na lotnisko Okêcie, gdzie � jak powiedzia³ � ma
�ma³¹ robótkê�.

Chodzi³o o reporta¿ z przylotu grupki polskich dzieci, które wraca³y
z go�ciny w Kraju Rad. Nie mia³em akurat nic lepszego do roboty, wiêc
pojecha³em, aby przyjrzeæ siê pracy znakomitego kolegi. O porwaniach
samolotów jeszcze siê wtedy nikomu nie �ni³o, bez trudno�ci wjechali-
�my prawie na sam skraj pasa startowego.

Na horyzoncie pojawi³ siê samolot pasa¿erski i us³ysza³em, jak uro-
czy�cie zosta³a zapowiedziana transmisja: �Otó¿, drodzy radios³uchacze,
jeste�my teraz na warszawskim lotnisku Okêcie, gdzie za chwilê wyl¹du-
je grupa naszych milusiñskich, wracaj¹cych z go�cinnego Zwi¹zku Ra-
dzieckiego...�

Przybieg³ zziajany pracownik lotniska i cicho powiedzia³:
�Panie redaktorze, to nie ten samolot...� Sytuacja podbramkowa. Nada-

wania nie mo¿na ju¿ przerwaæ, a tu nie ma o czym nadawaæ. Z przypad-
kowego �wiadka musia³em staæ siê doradc¹: �Lucjan, co robiæ?!� Szepn¹-
³em mu, ¿e jest niedaleko grupka kobiet, które przyjecha³y, aby odebraæ
swe pociechy. Mój pomys³ zosta³ skwitowany wdziêcznym u�miechem
i westchnieniem ulgi reportera: �Ty to masz pomy�lunek!�

Czekaj¹ce matki nie da³y siê d³ugo prosiæ. Zaczê³y siê pogaduszki,
maj¹ce wype³niæ oczekiwanie na przylot:

� Jak siê Pani nazywa?
� ...Euzebia.
� Czym siê Pani zajmuje?
� Jestem prz¹dk¹ w £odzi.
� A jak synkowi na imiê?
� Jacu�.
� Jak d³ugo Jacu� by³ w go�cinie na Krymie?
� Trzy tygodnie.
� Mia³a Pani od niego jakie� wiadomo�ci?
� Tak. Dwa listy.
�Jak Pañstwo s³ysz¹, drodzy radios³uchacze, dzieciom polskim na

wakacjach w ZSRR wolno by³o nawet pisaæ listy...�
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Ponsz. (Dziennik dziennikarza)
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2002, nr 1 (101)

Mój naczelny w redakcji prasowej nie darzy³ mnie sympati¹. Zwraca-
³a siê do mnie zawsze w trzeciej osobie: niech pójdzie, niech siê dowie �
a zastanawianie siê teraz, po pó³ wieku, nad przyczynami tej niechêci
by³oby czynno�ci¹ ja³ow¹.

Koledzy uwa¿ali, ¿e przys³u¿y³y mi siê dwie znacznie ode mnie star-
sze kole¿anki, pracuj¹ce a raczej niepracuj¹ce w tym samym, co ja poko-
ju. Mia³em niezdrow¹ sk³onno�æ do opowiadania dowcipów, zw³aszcza
jedn¹, z powodu krótkich i krzywych nóg zwana zaocznie �Jamnikiem� �
po kolejnej sesji humoru spieszy³a do gabinetu naczelnego �w pilnej spra-
wie�.

Pewnego dnia, ponad trzy lata po wojnie, Julia Minc wezwa³a mnie do
siebie:

� Pojedzie do Rumunii. Ma mieæ ciemne ubranie, odpowiednie ko-
szule i obuwie. Wyjazd z delegacj¹ rz¹dow¹: dostanie trzy diety. Zrozu-
mia³?

� Tak, pani premierowo, zrozumia³em. Tylko, ¿e nie mam ciemnego
ubrania. Mam tylko to, co na sobie � kurtka by³a ju¿ tyle razy farbowana,
¿e nawet nie wiem, jakiego by³a oryginalnego koloru...

Us³ysza³em jeszcze, ¿e ze mn¹ s¹ problemy �jak zawsze�, ale ¿e spra-
wa pilna, bo jestem na li�cie PONSZu... Nie zna³em tego s³owa, ale oka-
za³o siê, ¿e to umowny skrót od �Poci¹g Osobowy Nadzwyczajny Specjal-
nego Znaczenia�.

Problem ubrania rozwi¹za³a sobie tylko dostêpnymi drogami. Z ja-
kiego� nieznanego mi magazynu wydano odpowiedni¹ ilo�æ tkaniny
i dodatków, naturalnie nie jako dar, ale po¿yczka od pañstwa, za któr¹
przez ponad rok �ci¹gano raty z mych honorariów dziennikarskich. Zna-
jomy krawiec, ol�niony jako�ci¹ materia³u, uszy³ szybko ubranie i stawi-
³em siê na bocznicy dworca w Warszawie gotowy do drogi.

Ka¿dy, powtarzam � ka¿dy wyjazd zagraniczny by³ wtedy wyró¿nie-
niem. Ju¿ w poci¹gu dowiedzia³em siê, dlaczego akurat ja znalaz³em siê
w zasiêgu ³aski. Otó¿ Rumunia dopiero niedawno przesta³a byæ monar-
chi¹, zosta³a republik¹, ale stare nawyki trudno umieraj¹... Podobno za-
wiadomili Warszawê, ¿e jêzykiem ich dyplomacji nie jest rosyjski, ale fran-
cuski i ¿e wszelkie komunikaty bêd¹ redagowane w tym jêzyku... Ja by-
³em pod rêk¹ szefowej jako znaj¹cy biegle ten jêzyk...

Ma³a dygresja. Rumunia by³a czêsto obiektem z³o�liwych a opartych
na nieprawdzie anegdot. Byæ mo¿e w naturze polskiej tak siê odreagowuje
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ka¿dy przymus po³¹czony z absurdem. Skoro ja, nieletnie pacholê, mu-
sia³em staæ na trasie królewskiego orszaku rumuñskiego w Warszawie
i skandowaæ: �Traiasca regele Carol, traiasca Romania mare�, czyli �Niech
¿yje król Karol, niech ¿yje wielka Rumunia� � to pó�niej przyjmowa³em
opowie�ci o tym, ¿e rumuñska delegacja wojskowa, która przyby³a na po-
grzeb marsza³ka Pi³sudskiego, szykowa³a siê do marszu w ¿a³obnym or-
szaku boso i dopiero polskie wojsko obu³o tê bratni¹ ekspedycjê...

Nie s¹dzê, aby ta anegdota by³a prawdziwa. Moja wiedza na temat
Rumunii, która � przynajmniej wtedy � uwa¿a³a siê za kuzynkê Francji
i W³och, jest nadal bardzo skromna. Poznany w dalekiej podró¿y uczony
powiedzia³ mi, ¿e na terenie Dacji, która mniej wiêcej pokrywa³a siê
z obecn¹ Rumuni¹ � by³y zimowiska legionów rzymskich. Nudz¹cy siê
legioni�ci kupowali od Daków dziewczêta. Potomstwo z tych zwi¹zków
biega³o miêdzy obozowiskiem ojca a wiosk¹ matki, czyli miêdzy ³acin¹
w jej ludowej wersji i miejscowym narzeczem i ¿e to w³a�nie by³y pocz¹t-
ki jêzyka rumuñskiego. �ród³o tych twierdzeñ � niepewne.

Na peronie lokomotywa pod par¹ � na trakcjê elektryczn¹, czy diesla
trzeba by³o jeszcze w Polsce zaczekaæ � by³a gotowa do ruszenia w drogê.
Zdziwi³em siê, ¿e stoi na niej starszy pan w zimowym p³aszczu i kapelu-
szu. Dowiedzia³em siê potem, ¿e tradycja nakazuje, aby taki poci¹g by³
pod osobist¹ odpowiedzialno�ci¹ szefa odpowiedniej dyrekcji PKP. Dla-
czego wysoki urzêdnik mia³ byæ lepszy ni¿ zawodowy maszynista, który
zna³ niemal ka¿dy kilometr drogi? To by³ pocz¹tek zdziwieñ, ale minister
komunikacji ju¿ w czasie jazdy PONSZu powiedzia³ mi, ¿e taka obec-
no�æ jest symboliczna i zgodna z tradycj¹, bo wa¿ni dygnitarze nie latali
wtedy samolotem, jak teraz...

PONSZ to by³a salonka dla premiera, kilka wagonów sypialnych, je-
den wagon restauracyjny i wagon osobowy dla uzbrojonej eskorty. PONSZ
ma pierwszeñstwo przejazdu przed wszystkimi innymi � poza ratunko-
wymi. Raz wpuszczony na pok³ad, mia³em pe³n¹ swobodê ruchów. Dy-
gnitarze, których nazwiska pewnie ju¿ dawno posz³y w zapomnienie
� zachowywali siê jak... ludzie. Poci¹g mkn¹³ przez równiny na po³ud-
nie, mijaj¹c zatrzymane na stacjach sk³ady towarowe, gdy oni grali w kar-
ty, odsypiali zmêczenie i rozmawiali. Pamiêtam burzliw¹ dyskusjê miê-
dzy Cyrankiewiczem (premier, je¿eli kto� ju¿ nie pamiêta) a ministrem
komunikacji � Rabanowskim. Przedmiotem sporu nie by³y teorie Mark-
sa czy szczegó³y dzia³alno�ci Berii na Kaukazie. Chodzi³o o to, czy �przy-
jemniejsze� s¹ piersi kobiece ��liwki� czy �gruszki�... Premier by³ wtedy
najm³odszym politykiem tej rangi w Europie (38 lat) i mia³ w temacie
spory zasób wiedzy. Nie szafowa³ nazwiskami, to muszê przyznaæ. Dys-
kusja by³a burzliwa, podsycana ma³ymi kieliszkami mocniejszych trun-
ków.
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Obliczano, kiedy PONSZ powinien zjawiæ siê w Bukareszcie. Szef
protoko³u dyplomatycznego, b³yskotliwy poliglota z wielkim sta¿em jesz-
cze w przedwojennej Polsce � t³umaczy³ mi, jakie pu³apki czyhaj¹ na nie-
zrêcznych uczestników delegacji w dalekim Bukareszcie.

Przez zadymkê i trzaskaj¹cy mróz dotarli�my punktualnie na granicê
w Bohuminie. Tam po¿egna³ siê z nami dowódca eskorty. Ale do Buka-
resztu by³o jeszcze daleko...

Do Bukaresztu przez Bohumin. Co za nad³o¿enie drogi! Ale sytuacja
by³a taka, ¿e dla zaopatrzenia frontu a mo¿e i z my�l¹ o dalszym rozwoju
obecno�ci w tym rejonie � Sowiety ca³y ten szlak z Polski do Rumunii
najkrótsz¹ drog¹ � przerobili na swój rozstaw osi, czyli niedostêpny dla
budowanych w Polsce wagonów, tak¿e i salonek...

Zostawa³ wiêc dalszy szlak przez Czechos³owacjê i Wêgry. Czasu na
rozwa¿ania by³o do�æ, w Bohuminie nic siê nie dzia³o. Lokomotywa PKP
po¿egna³a nas krótkim sygna³em, parowozu od s¹siadów jako� nie by³o.
Zjawi³ siê natomiast dystyngowany starszy pan, jak siê okaza³o, emeryto-
wany naczelnik stacji � który bardzo uprzejmie prosi³ o wpisanie siê do
jego ksiêgi pami¹tkowej, gdzie by³y podpisy postaci z historii najnowszej
i trochê starszej, przeje¿d¿aj¹cych têdy, gdy on tu w³ada³...

Czas mija³, nasz bezruch by³ ju¿ mêcz¹cy. Kierownik techniczny po-
ci¹gu wyruszy³, by zasiêgn¹æ jêzyka i wróci³ z niepokoj¹c¹ wiadomo�ci¹:
parowóz jest, piêknie wypucowany i gotowy do odjazdu. Nie zostanie jed-
nak doczepiony i nie poci¹gnie nas dalej, nim polskie koleje nie zap³ac¹
czeskim nale¿no�ci za �wiadczone wcze�niej us³ugi. By³a to � dodajmy �
epoka z³ych stosunków wzajemnych. Czesi mieli prawo pamiêtaæ zbroj-
n¹ wyprawê na Zaolzie, gdy Polska chcia³a wyrwaæ swój k¹sek z napadniê-
tego przez Hitlera s³owiañskiego kraju.

Wielka polityka na p³aszczy�nie stacji granicznej zosta³a jednak sfina-
lizowana drog¹ improwizacji. Obudzono ministra komunikacji Rabanow-
skiego, który osobi�cie podpisa³ cyrograf gwarantuj¹cy szybk¹ sp³atê na-
le¿no�ci. Wymuskany parowóz ochoczo poci¹gn¹³ wagony z dostojnymi
go�æmi, jakkolwiek wypadli�my z przygotowanego uprzednio rozk³adu
jazdy � widzieli�my na bocznicach zatrzymane tam poci¹gi pasa¿erskie
i towarowe...

Nasze nawyki podró¿ne zostawmy na boku na czas tej lektury. Z Kra-
kowa do Warszawy jecha³o siê wtedy ca³¹ noc, nasz �uprzywilejowany�
poci¹g � gdy wyjecha³ z Warszawy po po³udniu, to na granicy czeskiej
zjawi³ siê nazajutrz w po³udnie... I brzmi to wprost nieprawdopodobnie,
ale premier i kilku wa¿nych ministrów by³o ca³kowicie pozbawionych
³¹czno�ci z krajem i ze �wiatem! Mnie to te¿ dokucza³o, przez ca³y czas
okupacji mia³em w³asne radio albo dostêp do odbiornika i wiedzia³em,
co siê dzieje na szerokim �wiecie. Z inicjatyw¹, jak¹ daje m³odo�æ, zacz¹-
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³em poszukiwanie nowin. Okaza³o siê, ¿e kucharz w wagonie restaura-
cyjnym lubi gotowaæ przy muzyczce i ma ma³y odbiornik bateryjny.

Da³ mi je na kilka godzin. S³abe krajowe nadajniki nie by³y ju¿ s³y-
szalne nawet niejako �za miedz¹�. Przejecha³em siê po skali: BBC i G³os
Ameryki by³o �wietnie s³ychaæ, zag³uszanie widocznie dzia³a³o lokalnie.
Ufryzowa³em delikatnie te nowiny, by zatrzeæ grzech ich pochodzenia.
Przepisa³em na wielgachnej maszynie do pisania, jak¹ zabra³em z redak-
cji i wieczorem da³em ministrowi Modzelewskiemu (sprawy zagranicz-
ne) biuletyn z wiadomo�ciami sprzed godziny czy dwóch...

To by³ inteligentny cz³owiek, znaj¹cy ¿ycie. By³ ju¿ wtedy ciê¿ko chory
i ¿ona na odjezdnym b³aga³a go, aby przynajmniej podró¿ wykorzysta³ do
odpoczynku. Wypoczywa³ przy... pokerze, panowie grali o wysok¹ stawkê.
Nie zajmowa³em mu wtedy czasu.

Przeczyta³ mój elaborat. Podkre�li³ wiadomo�ci, które � jak s¹dzê �
szczególnie go zainteresowa³y. Nie pyta³ o �ród³o, nie u¿ywa³ wmuszanej
w spo³eczeñstwo formy �obywatel�.

� Szybko pan pracuje, m³ody cz³owieku. Ja w ministerstwie mia³-
bym to przekazane chyba dopiero nastêpnego dnia. Czy pan pracuje
w nas³uchu?

� Nie pracujê i nie pracowa³em. Dzia³a³em w nas³uchu, okupacyjne
noce...

� Rozumiem. To dwa odrêbne pojêcia. Pracowaæ i dzia³aæ. Kiedy do-
stanê kolejny biuletyn?

� Gdy ju¿ bêdziemy jechaæ przez Wêgry...
Jechali�my przez Wêgry, omijaj¹c jakby du¿e miasta. Na bocznicach

towarowych, których nazwy nie potrafi³em prawid³owo wymówiæ, czeka-
li przedstawiciele budapesztañskiego rz¹du, mieli kosze z prowiantem
dla delegacji polskiej.

W �rodku nocy zestawiono nas z rumuñskim poci¹giem rz¹dowym,
odziedziczonym po monarsze. Ku memu zdumieniu � ca³y ten sk³ad
mia³y ci¹gn¹æ a¿ trzy lokomotywy. Minister Rabanowski wyja�ni³: wszyst-
kie królewskie wagony maj¹ �ciany wy³o¿one marmurem. Pod wagony
nie wypada zagl¹daæ, ale na pewno pod³ogi s¹ opancerzone. S³ucha³em
tych opowie�ci, termometru uczuæ rumuñskiego ludu dla jego importo-
wanego z Niemiec monarchy. W wagonie restauracyjnym termometr za
oknem pokazywa³ minus 21 stopni. W poci¹gu by³o bardzo ciep³o. Nie
ustrzeg³o to nas przed wygl¹daniem przez okna, gdzie ca³¹ noc, wzd³u¿
toru, w szynelach podszytych wiatrem trzê�li siê prezentuj¹cy broñ ¿o³-
nierze... Na czapkach mieli �lady odprutych naszywek, pewnie herbu kró-
lewskiego.

By³o jeszcze ciemno, gdy przed �witem t³umy ludzi wita³y nas przed
dawnym królewskim dworcem w Bukareszcie. Od rumuñskich dzien-
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nikarzy, którzy jeszcze wtedy nie bali siê rozmawiaæ, dowiedzia³em siê,
¿e wobec zaburzeñ w podró¿y polskiej delegacji � t³umy spêdzono na wszel-
ki wypadek o trzy godziny wcze�niej. Zmarzniêci ludzie przytupywali na
chodnikach. Z kartek odczytywano g³o�no has³a o przyja�ni. Blokowi
sprawdzali listy obecno�ci. Byli�my w Rumunii.

Warszawa, 10 wrze�nia 2002 r.

Ówczesn¹ relacjê Lucjana Wolanowskiego z pobytu delegacji rz¹dowej w Rumunii pt.:
7 dni. Notatnik z podró¿y zamie�ci³ krakowski �Przekrój� (1949, nr 203).

�Senna ma³a przystañ�
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2000, nr 9 (76)

A wiêc nadchodzi czas, gdy na ekranach TV ca³ego �wiata pojawi¹ siê
transmisje Igrzysk Olimpijskich, tym razem z Sydney w Australii. Co
stoi za rozwojem tego miasta, niegdy� zal¹¿ka kolonii karnej, jeszcze
w 1820 roku zamieszka³ego przez 11 tysiêcy ludzi, przyby³ych niejako
z drugiej strony globusa? Teraz liczba mieszkañców zbli¿a siê do czterech
milionów.

Na pewno w grê wchodzi kilka czynników. Ja ³¹czy³bym burzliwy roz-
wój z tamtejszym portem, przez jednego z ówczesnych kronikarzy okre-
�lanego jako �senna, ma³a przystañ�. W mych pogl¹dach reprezentujê
siebie samego. Jednak, gdy pochylimy siê nad dziejami Imperium Brytyj-
skiego, to sta³o siê niemal regu³¹, ¿e ¿eglarze najpierw szukali mocnego
oparcia na l¹dzie, tu¿ nad morzem, gdzie mog³y zawin¹æ ich statki. Po-
tem dopiero wyprawiali siê dalej i dalej, szukaj¹c dogodnych miejsc na
osadnictwo.

Ogl¹dane z lotu ptaka, gdy samolot podchodzi do l¹dowania � Sydney
jest widokiem, którego siê nie zapomina. Mój mistrz reporta¿u zwyk³
mawiaæ, ¿e im wiêcej szczegó³ów � tym mniej czytelników. Nie bêdê wiêc
wylicza³ d³ugo�ci nabrze¿y, ilo�ci pracuj¹cych d�wigów, promów ³¹cz¹-
cych dzielnice portowe. To jeden z najwiêkszych portów naturalnych �wia-
ta. W okresie najwiêkszej potêgi Imperium, ca³a Królewska Flota mog³a-
by bez ryzyka manewrowaæ na terenie portu. Najpierw my�lano o nazwie
Albion, ostatecznie uczczono wicehrabiego Sydney, ówczesnego ministra
spraw wewnêtrznych. I tak ju¿ pozosta³o.
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Gdy w po³owie XIX wieku toczy³a siê wojna krymska, lêk przed najaz-
dem rosyjskim sta³ za decyzj¹ budowy fortu na ma³ej wysepce Fort Deni-
son. Jak powiadaj¹ obrazowo Brytyjczycy, jego dzia³a �nigdy nie strzela³y
w gniewie�. Wcze�niej, w roku 1797, zawis³ tu na szubienicy zes³aniec.
Jeszcze trzy lata pó�niej jego szkielet w kajdanach wisia³ tam, jako ostrze-
¿enie dla innych...

Noc¹, gdy �wiat³a prowadzonych przez holowniki statków zza sied-
miu mórz przesuwaj¹ siê na ciemnym ekranie wód portu, z burzliwej
przesz³o�ci wy³aniaj¹ siê kapitanowie-zuchy, amerykañscy wielorybnicy
i ³owcy fok, zes³añcy przywiezieni na resztê swych dni za zbrodnie,
w naszym wspó³czesnym odczuciu bêd¹ce tylko wykroczeniami, imigranci
ze starej Europy...

Imæ Nicholas Baudin, dowódca dwóch francuskich okrêtów wys³a-
nych (1800) na zbadanie wielkiego l¹du, by³ bardzo zdziwiony, ¿e taka
ma³a osada, niemal na koñcu znanego wtedy �wiata � ma ju¿ miejsce na
szlakach morskich Oceanu Spokojnego. Nada³ francuskie nazwy dostrze-
¿onym zatokom, rzekom i wysepkom, pozmieniane potem na angielskie
przez Brytyjczyków, rzadko tylko licz¹cych siê z wol¹ francuskiego od-
krywcy. By³a to niezwyk³a wyprawa, je�li siê zwa¿y, ¿e na owych statkach
mia³ a¿ dwudziestu uczonych ró¿nych specjalno�ci, a tak¿e �grupkê pa-
niczów z dobrego domu�, którzy zabrali siê na tê ponaddwuletni¹ wypra-
wê, a swym zachowaniem grali kapitanowi na nerwach...

W Sydney Francuzi byli przez kilka tygodni i ze zdumieniem widzieli,
jak powstaj¹ ma³e stocznie, liczyli ma³e statki wielorybnicze, wyruszaj¹-
ce na ³owy. By³y tam statki sposobi¹ce siê do rejsu do Indii, Chin, Przy-
l¹dka Dobrej Nadziei, a nawet a¿ do pó³nocno-zachodniego portu Amery-
ki, gdzie czeka³ ³adunek futer na zabranie do Chin. Statek z Indii zatrzy-
ma³ siê w drodze na zakazany wtedy handel z hiszpañskimi portami
Ameryki Po³udniowej. Mniejsze stateczki ³adowa³y peklowan¹ wieprzo-
winê na zaopatrzenie wysp Po³udniowego Pacyfiku.

François Péron, kronikarz wyprawy, by³ szczególnie zdumiony fak-
tem, ¿e niemal na ka¿dym kroku spotykano statki z Ameryki: �Wszystkie
te ruchy statków by³y przejawem dzia³alno�ci, której nie spodziewali�my
siê wcale na tych brzegach, nieznanych dot¹d Europie. Naszemu zainte-
resowaniu towarzyszy³ podziw...�.

Kluczem do zrozumienia francuskich zachwytów bêdzie przypomnie-
nie faktu, ¿e zaledwie w 1788 roku powsta³a Nowa Po³udniowa Walia,
pierwsza brytyjska kolonia na tym l¹dzie, przymieraj¹ca g³odem i walcz¹-
ca z rozlicznymi trudno�ciami, bez zagospodarowanego zaplecza na wiel-
kim l¹dzie. Interesuj¹cy jest chyba fakt, ¿e gdy francuskie okrêty wêdro-
wa³y wokó³ Australii i go�ci³y w jej portach � Francja by³a w stanie wojny
z Wielk¹ Brytani¹. Owszem, Brytyjczycy krzywym okiem patrzyli na tê
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wyprawê, ale nie zdobyli siê na ¿aden wrogi gest, a w porcie panowie ofi-
cerowie spod wrogich bander sk³adali sobie kurtuazyjne wizyty z dobrze
zalewanym poczêstunkiem... Wygl¹da na to, ¿e wspó³czesne wojny nie s¹
ju¿ takiej jako�ci, co dawne.

Amerykañscy wielorybnicy pojawili siê na po³udniowym Pacyfiku jesz-
cze nawet przed brytyjsk¹ kolonizacj¹ Australii. Rejs statku trwa³ zazwy-
czaj dwa lata. Nikomu siê nie �ni³o o elektronicznych cudach wspó³cze-
snego wielorybnictwa, gdy namierzony wieloryb nie ma ¿adnych szans.
Wtedy do najwiêkszego stworzenia naszej planety zbli¿a³a siê ma³a ³ódka,
harpunnik wymierza³ cios, jedno machniêcie ogonem kolosa � rozbija³o
³ódkê i topi³o za³ogê. Warunki bytowania w ciasnocie statku by³y strasz-
ne, ¿ywiono siê sucharami i konserwowanym prymitywnie miêsem �
a to w³a�nie kupowano przed rejsem w Sydney. I tu wracamy do g³ównego
nurtu naszej opowie�ci. Naprawy i zaopatrzenie flotylli wielorybniczych
przysparza³y dochodu kupcom i rzemie�lnikom w Sydney. Organizowali
zakupy zwierz¹t rze�nych, aby mieæ na sk³adzie potrzebny towar, oko³o
roku 1820 sami zaczêli tworzyæ ma³e spó³ki, inwestuj¹ce we w³asne stat-
ki wielorybnicze.

W roku 1804 kroniki notuj¹ pierwszy miêdzynarodowy spór na wo-
dach Australii. Grupa lokalnych ³owców fok star³a siê z za³og¹ amerykañ-
skiego statku �Pilligrim�, te¿ zajmuj¹c¹ siê ³owami tych zwierz¹t. I tak
zaczê³a siê era polowañ na foki. Zajêcie wtedy bardzo dochodowe, a wiêc
rodz¹ce konflikty konkurencyjnych ekip. Gdy rozesz³a siê wiadomo�æ, ¿e
na wysepkach na po³udnie od Australii i Nowej Zelandii wygrzewaj¹ siê
w s³oñcu tysi¹ce fok � my�liwi zjawiali siê a¿ z Mauritiusa, Ameryki,
Anglii i Indii.

£owcy przybywaj¹ z morza, polowanie nie ³¹czy siê dla nich z niebez-
pieczeñstwem. Na l¹dzie foki s¹ niezdarne, ¿adnych szans na ucieczkê.
Zwierzêta zdzielano maczugami i obdzierano ze skóry. Uprowadzane czar-
noskóre dziewczêta z plemion tubylczych, brutalnie �wytresowane� pod-
p³ywa³y pod focze stada i no¿em u�mierca³y zaskoczone zwierzêta. Ryn-
kiem bez dna na focze futra by³y Chiny. Gdy opracowano metodê wyko-
rzystania w³osia z futer w kapelusznictwie, nabywcy znale�li siê tak¿e
w Europie.

Handel by³ zyskowny. By³y statki zabieraj¹ce jednorazowo do Kanto-
nu nawet i po osiem tysiêcy skór, Chiñczycy p³acili po dolarze od sztuki.
Nieco pó�niej zaczêto polowaæ na s³onie morskie, z których wytapiano
t³uszcz. Masakra stad by³a bezprzyk³adna, w pierwszych dwudziestu la-
tach XIX wieku wywieziono z Sydney miliony skór foczych i setki ton
t³uszczu ze s³oni morskich.

Z opisu polowañ mo¿na mniemaæ, ¿e ³owienie fok by³o zajêciem dla
twardzieli. W opinii wspó³czesnych, ³owcy fok byli w swej masie oprysz-
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kami gotowymi na wszystko. Gdy bliskie ³owiska zosta³y wyeksploatowa-
ne, czyli wytêpiono foki, ryzyko zawodowe ros³o. Dalsze wyprawy to wiêk-
sze prawdopodobieñstwo zmagañ z burz¹ na pe³nym morzu, konieczno�æ
czekania na ratunek na bezludnych wyspach czy wreszcie �mieræ z rêki
wyspiarzy tam, gdzie uczta na bazie �d³ugiej �wini�, czyli ludo¿erstwo �
nie by³o wcale tradycj¹, ale wspó³czesno�ci¹.

W Nowej Po³udniowej Walii by³ niedobór si³y roboczej. Praca na drew-
nianych ³upinkach nie by³a atrakcyjna. Werbownicy spijali mê¿czyzn
w portowych tawernach, nieprzytomnych dostarczali na statki, inkasuj¹c
honorarium �od sztuki�. Marynarz mimo woli trze�wia³ z dala od l¹du,
nie mia³ ju¿ wtedy wyboru. W kronikach Sydney zanotowano z owych
czasów wyczyn jednego z armatorów, który chcia³ zapobiec dalszemu prze-
stojowi jego statku w porcie. W miejscowym wiêzieniu siedzia³o piêciu
dezerterów z brytyjskiego statku. Wp³aci³ za nich kaucjê, aby wyszli zza
krat, wyp³aci³ ka¿demu z nich po trzy funty szterlingi miesiêcznych po-
borów i zadba³, aby statek z nimi na pok³adzie szybko podniós³ kotwicê.

Europa pi³a chiñsk¹ herbatê. Osadnicy z Wysp Brytyjskich przywie�li
ten obyczaj w swym baga¿u. Teraz przybysze z kontynentu europejskiego
wprowadzili kawê, ale jeszcze za mego pierwszego pobytu w Australii
mawia³o siê, ¿e w domostwach w dole globusa imbryk nigdy nie stygnie.
Piekielnie mocn¹ herbatê serwowano wczesnym rankiem w hotelach jesz-
cze przed �niadaniem, herbatê pili pionierzy wytyczaj¹cy nowe szlaki
i górnicy w kopalniach z³ota. W 1830 roku, gdy kolonia liczy³a zaledwie
30 000 dusz, co roku wypijano tam napar z 6000 skrzyñ herbaty. Pisa³a
ówczesna gazeta, ¿e �bez w¹tpienia jeste�my dobrymi klientami Chiñ-
czyków, ale by³oby dobrze, gdyby�my mogli p³aciæ naszymi produktami,
a nie ¿yw¹ gotówk¹�. By³o o czym rozmy�laæ. W piêæ lat Australijczycy
przepili (herbat¹) zawrotn¹ sumê 200 tysiêcy funtów szterlingów.

Angielska Kompania Wschodnio-Indyjska mia³a monopol na handel
z Chinami. Dopiero po 1834 roku rzutcy kupcy z Sydney uzyskali zezwo-
lenie na bezpo�redni handel z Kantonem. Inna sprawa, ¿e ju¿ wcze�niej
omijano ten zakaz, dokonuj¹c potajemnych prze³adunków z dala od Syd-
ney. Pomagali zreszt¹ amerykañscy kapitanowie statków, których brytyj-
skie przepisy nie wi¹za³y. Ale tu ju¿ pojawia³o siê ryzyko. Kapitan Pendle-
ton, pierwszy po Bogu na amerykañskim brygu �Union�, nawi¹za³ wspó³-
pracê z sydnejskim kupcem nazwiskiem Simeon Lord. Drewno sanda-
³owca i skóry focze z magazynów Lorda, dzielny ¿eglarz mia³ dostarczyæ
do Kantonu. Kapitan zosta³ zamordowany przez wyspiarzy z Tonga, sta-
tek z cennym ³adunkiem � stracony, ale nielegalno�æ wyprawy pozbawi³a
Lorda prawnych mo¿liwo�ci wyrównania strat.

Mieszczanie z Sydney bogacili siê na transakcjach zwi¹zanych z por-
tem. Mieli w³asne nabrze¿a, obszerne posiad³o�ci ziemskie. Rysowa³ siê
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konflikt miêdzy nimi a pionierami osadnictwa w g³êbi l¹du. Ich zmaga-
nia z australijsk¹ przyrod¹ nie zawsze koñczy³y siê sukcesem, nie wszy-
scy znosili dobrze ¿ycie na odludziu. Zazdro�æ wobec mieszczuchów tli³a
siê niejako w poszyciu australijskiego buszu przez d³ugie lata, nim wspó³-
czesna nam technika pokona³a �tyraniê odleg³o�ci� i zbli¿y³a dawne od-
ludzia do miast. Gdy australijski korpus ekspedycyjny wraca³ z Europy do
kraju z I wojny �wiatowej, to w porcie czekali dostojnicy i nieprzebrane
t³umy obywateli. Orkiestra nie gra³a jednak hymnu, ale modny wówczas
szlagier �I jak ja was, ch³opaki, zagoniê do roboty na fermie teraz, gdy
widzieli�cie Pary¿... �.

Mamy rok 1830. Chiñski rynek ³aknie drzewa sanda³owca. Australij-
czycy widz¹ szansê na zap³acenie za sw¹ herbatê i jeszcze powa¿ne nad-
wy¿ki w wymianie towarowej. Handel sanda³owcem � powiadano � �nu-
rza siê w bezgranicznej pod³o�ci i zbroczony jest ludzk¹ krwi¹�. Zyski
by³y wprost niewyobra¿alne, Chiñczycy szukali surowca do produkcji
kadzide³ oraz ró¿nych pachnide³. Tradycyjne dostawy sz³y z Indii i Ti-
moru, ale chyba w tej portugalskiej wtedy kolonii dewastacja drzewa by³a
ca³kowita, ja ju¿ nie widzia³em tam ani jednego sanda³owca. Przedsiê-
biorcy z Sydney zaczêli gor¹czkowe poszukiwania po bezkresnych wo-
dach Oceanu Spokojnego. Dostawy z Hawajów, Markizów i Nowej Zelan-
dii szybko wysch³y, w roku 1805 dostarczono z Nowej Kaledonii 15 ton
sanda³owca. Wyspa ta oraz Wyspy Lojalno�ci i Nowe Hebrydy przez pó³
wieku by³y �ród³em bogactwa dla sydnejskich ludzi interesu.

Konkurencja czuwa³a, ka¿dy wêszy³ za informacjami o cennym drze-
wie. Gdy w 1842 roku do portu w Sydney zawin¹³ statek z ³adunkiem
320 ton sanda³owca, to w tym samym tygodniu 11 statków ruszy³o na
poszukiwanie �róde³ tej dostawy. Ruchy statków owiane by³y tajemmni-
c¹. W kapitanacie portu zg³aszano rejs �na wyspê Guam�, co by³o jakby
umownym okre�leniem, ¿e nie zamierza siê ujawniæ prawdziwego celu.
By³ to jakby odpowiednik przyjêtego w Polsce w zaborze rosyjskim powie-
dzonka �pisz do mnie na Berdyczów�, co oznacza³o, ¿e nowy adres pozo-
stanie nieznany.

W handel sanda³owcem nie by³y zaanga¿owane wielkie kapita³y. Na
wymianê z wyspiarzami zabierano tanie perkaliki, haczyki do wêdek, szkla-
ne �wiecide³ka. Stateczki by³y z regu³y niewielkie, mocno ju¿ sfatygowa-
ne, z przeciekaj¹cym kad³ubem. Nie by³o chêtnych do ubezpieczenia ta-
kich p³ywaj¹cych zabytków. Uwa¿ano, ¿e jako� jeszcze bêd¹ ku�tykaæ na
pobliskie wyspy, ale ju¿ gdyby mia³y wyprawiæ siê do Kantonu, czy stawiæ
czo³a burzy � to ich szanse by³y zdecydowanie nik³e. Za³ogi straceñców,
decyduj¹ce siê w tych warunkach na rejs, by³y trudne do utrzymania
w ryzach. Kapitanowie ¿yli pod strachem buntu, czêsto zreszt¹ prowadzi-
li na boku swe w³asne interesy.

11 Wokó³ reporta¿u...
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Zej�cie na l¹d po upragniony ³adunek ³¹czy³o siê z ogromnym ry-
zykiem. Wyspiarzy namawiano gestami do dostarczenia sanda³owca na
statek. Misjonarz, wielebny S. Turner, naoczny �wiadek tych transakcji
opisuje, jak �marynarz uzbrojony po zêby, gdy widzi, jak tubylcy bior¹
drewno, podp³ywa do nich i kupuje, dzier¿¹c w jednej d³oni pistolet �
a w drugiej paciorki, czy haczyki do wêdek�.

W roku 1834 szkuner �Catharine� jako� z ciê¿kimi uszkodzeniami
dop³yn¹³ jednak do Sydney. Gdy wyspiarze wtargnêli na statek, marynarz
podpali³ prochowniê, wysadzaj¹c w powietrze ca³y pok³ad wraz z napast-
nikami.

O¿ywiony ruch statków wywo³a³a wiadomo�æ o gor¹czce z³ota w Kali-
fornii. Przez ocean ruszy³y zastêpy chêtnych zdobycia fortuny. Nie by³y
to anio³ki. Wyra¿enie �sydnejska kaczka� przylgnê³o w Kalifornii do na-
ci¹gacza i kombinatora, z którym nale¿a³o zrobiæ porz¹dek na najbli¿szej
latarni. To by³a z³a s³awa, z³odziejaszek nie musia³ wcale pochodziæ
z Australii.

Potem by³o jeszcze sprowadzanie kanaków do pracy na plantacjach.
Kanaka, to po prostu okre�lenie cz³owieka. Benjamin Boyd wys³a³ swój
statek �British Sovereign� po Melanezyjczyków. Statek rozbi³ siê na No-
wych Hebrydach, za³oga zosta³a wymordowana i zjedzona. Werbunek si³y
roboczej by³ te¿ prowadzony w zgodzie z powiedzeniem, ¿e na wschód od
Suezu dziesiêcioro przykazañ nie obowi¹zuje. Wyspiarzy zwabiano na
pok³ad pod pozorem transakcji handlowych, potem statek rusza³ w mo-
rze, starców wyrzucano za burtê, a m³odzi jechali do pracy na plantacjach.
Ca³y ten proceder zosta³ jednak szybko napiêtnowany i zakazany.

Przedsiêbiorcy z Sydney rozkrêcili handel macic¹ per³ow¹ z Cie�niny
Torresa na tak¹ skalê, ¿e na pocz¹tku XX wieku Australia by³a potêg¹ na
�wiatowym rynku produkcji guzików. Potem przez port sz³y transporty
kopry z Fid¿i, pomys³ na dobry interes goni³ pomys³. W roku 1900 Syd-
ney znalaz³o siê w pierwszym szeregu portów (Szanghaj, Jokohama, Hong-
kong, Singapur i San Francisco) licz¹cych siê w handlu na Pacyfiku. Po
zaledwie stu latach �ma³a, senna przystañ� przywdzia³a p³aszcz �Królo-
wej Pacyfiku�.

Setne urodziny
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2000, nr 3 (82)

Pierwszy dzieñ XX wieku wstawa³ nad Sydney, k¹pi¹c w s³oñcu mia-
sto, które � jak nigdy dot¹d � przybra³o od�wiêtn¹ szatê. Noc¹ pada³ deszcz,
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szala³a burza z piorunami, tysi¹ce flag nasi¹k³o wod¹ i zwisa³o nierucho-
mo na s³abym wietrze. Kwiaty by³y wszêdzie, a orkiestry dête ju¿ wcze-
�nie wysz³y na ulice. To by³ przecie¿ pierwszy dzieñ Australii jako pañ-
stwa; teraz trudno nam zrozumieæ to uczucie dumy, jakie dominowa³o
wtedy w tym dalekim kraju.

To by³ dzieñ dla marzeñ, jakkolwiek wielu marzycieli nie mia³o pew-
no�ci, jak dalece ich nadzieje siê ziszcz¹. Tego dnia zaprzysiê¿ono pierw-
szy rz¹d Australii. S³owo �kolonialny� w odniesieniu do obywateli Au-
stralii i do australijskich produktów � z regu³y w znaczeniu ujemnym �
mia³o na zawsze znikn¹æ ze s³ownika mowy potocznej. Do�æ potoczne
by³o mniemanie, i¿ dzieñ ten stanowi pocz¹tek w³a�ciwej historii Au-
stralii � nowej Australii z w³asn¹ �wiadomo�ci¹ narodow¹.

Do tego dnia na wielkim l¹dzie istnia³y kolonie, które nie bardzo przej-
mowa³y siê s¹siadami, istnia³ dla nich autorytet monarszej w³adzy w da-
lekim Londynie. Mo¿e to dziwiæ, je¿eli siê zwa¿y, ¿e w tych pionierskich
czasach ludno�æ Australii wywodzi³a siê przewa¿nie z Wysp Brytyjskich,
mówi³a tym samym jêzykiem. Skupiska ludno�ci by³y w Sydney i Mel-
bourne, w mniejszym stopniu � w stolicach innych kolonii.

Koleje prze¿ywa³y burzliwy rozwój, zw³aszcza gdy siê uwzglêdni ów-
czesne mo¿liwo�ci techniczne oraz konieczno�æ prowadzenia szlaków
przez tereny pustynne, pozbawione wody dla parowozów. A jednak z pew-
nych obliczeñ wynika, ¿e miesiêcznie przybywa³o oko³o stu kilometrów
torów. Ale ten �wietlany obraz przyciemnia³ fakt, ¿e ka¿da kolonia budo-
wa³a sw¹ kolej, stosuj¹c odrêbny rozstaw osi. St¹d te¿ podró¿ny na uczêsz-
czanym szlaku z Sydney do Melbourne musia³ w �rodku nocy na stacji
granicznej przesi¹�æ siê do poci¹gu kolonii Victoria, aby jechaæ dalej. No
i oczywi�cie przej�æ odprawê celn¹. Przewóz towarów z jednej kolonii do
drugiej ob³o¿ony by³ wysokim c³em. Pobieranie go na sp³awnych rzekach
w g³êbi kraju � by³o ju¿ zupe³nym absurdem. Jedna z kolonii wyda³a for-
tunê na budowê szlaku kolejowego przez pustkowie tylko dlatego, aby skie-
rowaæ handel do miasta po swej drodze granicy.

Poszczególne kolonie prowadzi³y odrêbn¹ politykê gospodarcz¹. Rz¹d
kolonii dba³ o presti¿ Korony i stara³ siê zachowaæ równowagê miêdzy
ró¿nymi grupami nacisku. Przeciêtny parlament kolonialny nie trwa³ d³u-
¿ej ni¿ pó³tora roku. Kolonia Po³udniowa Australia mia³a 42 rz¹dy w 40
lat. Debaty parlamentarne mia³y d³ug¹ tradycjê ostrych dyskusji. Burzli-
wymi oklaskami przyjêli pos³owie parlamentu Nowej Po³udniowej Walii
w Sydney wyst¹pienie Sir Henry Parkes�a � wielce zreszt¹ zas³u¿onego
dla sprawy federacji � gdy o�wiadczy³: �Mój czcigodny przedmówca zna-
ny jest z tego, ¿e pope³ni³ ka¿de przestêpstwo poza jednym, które by�my
mu z ³atwo�ci¹ wybaczyli, a mianowicie poza samobójstwem...�

11*
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Mówcy na wiecach pos³ugiwali siê jêzykiem prostym, gdy przedsta-
wiali zalety federacji: �Panowie, gdy poprzecie ten projekt, to za³o¿ycie
podwaliny pod wielkie i s³awne pañstwo pod Krzy¿em Po³udnia i miêso
potanieje i do¿yjecie chwili, gdy australijska rasa bêdzie dominowaæ na
Morzach Po³udniowych i bêdziecie mieli rynek zbytu na ziemniaki i jab³-
ka a wasi synowie przejm¹ wielkie dziedzictwo...�

Inne argumenty by³y bardziej rzeczowe. Chodzi³o o sprawy obrony.
Opiera³a siê ona na potêdze Królewskiej Floty, ale jeszcze w XIX wieku
w kilku koloniach dosz³o do paniki na wie�æ o wyimaginowanym naje�-
dzie rosyjskim. Ka¿da kolonia mia³a w³asn¹ armiê, je¿eli tak mo¿na na-
zwaæ garstkê ochotników, którzy nie byli skoszarowani i którzy �zjawiali
siê w sobotê na æwiczeniach, gdy akurat mieli ochotê postrzelaæ�.

Na przedpolu Australii le¿y wielka wyspa Nowa Gwinea. Gdy kolonie
odmówi³y sfinansowania aneksji, pó³nocno-wschodni skraj wyspy zajêli
Niemcy. Lord Derby, brytyjski minister kolonii nie kry³ oburzenia, gdy
siê dowiedzia³, ¿e kolonia Queensland zajê³a po³udniowo-wschodni skra-
wek Nowej Gwinei. Lord Derby bezzw³ocznie wys³a³ do Niemiec specjal-
n¹ delegacjê, aby przeprosiæ za ten wybryk australijskiej kolonii. Delega-
cja zosta³a przez dyplomatów Rzeszy poinformowana, ¿e Niemcy nie maj¹
¿adnych planów zaborczych wobec tej wyspy. Trwa³a jeszcze ta wymiana
uprzejmo�ci, gdy niemiecki statek p³yn¹³ ca³¹ par¹ ku Nowej Gwinei,
zaj¹³ jej pó³nocn¹ czê�æ, oraz przyleg³e wyspy. Wszystko to pod nosem
w�ciek³ych obywateli Queenslandu. Cytowanie wi¹zanek, jakie ówczesna
prasa australijska s³a³a pod adresem ministra kolonii � le¿y poni¿ej god-
no�ci szanuj¹cego siê miesiêcznika...

Zwracano te¿ uwagê na niedostatki ³¹czno�ci z metropoli¹. �O tym,
¿e Wielka Brytania toczy wojnê z innym mocarstwem, my, Australijczycy,
mo¿emy dowiedzieæ siê wtedy, gdy pociski z dzia³ wroga spadn¹ na nasz
kraj� � argumentowali politycy. Podjêto wiêc budowê linii telegraficznej,
maj¹cej po³¹czyæ Darwin z pó³nocy kraju z Adelaide, stolic¹ Po³udniowej
Australii. Z Darwinu podmorski kabel wiód³ do Singapuru, wtedy te¿
podmorskiej kolonii i dalej do Londynu. Budowa trasy przez niezbadan¹
pustyniê, gdzie upa³ zabija³ robotników, a s³upy by³y z¿erane przez termi-
ty � by³a wielkim wyczynem.

Kolonie mia³y wspólny problem: masowa imigracja chiñska. Próby
ograniczenia wstêpu zawiod³y. Robotnicy z Chin wysiadali nie w portach,
ale na brzegu l¹du, potem pieszo przez pustyniê brnêli ku kopalniom z³o-
ta. W samej tylko Victorii w trzy lata zjawi³o siê 40 tysiêcy Chiñczyków.
Twierdzono, ¿e byli na bakier z higien¹, co w kraju z niedostatkiem wody
pitnej by³o zawsze niebezpieczeñstwem. Zarobków nie wydawali na miej-
scu, ale wysy³ali do ojczyzny. Rzecz w tym, ¿e byli to bardzo biedni kulisi.
Zostawiali w Chinach brata czy siostrê w niewoli przedsiêbiorcy, który
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op³aci³ ich rejs do Australii. Wysy³ali wiêc pieni¹dze na wykup tych �¿y-
wych zastawów�. Nastroje antychiñskie szerzone by³y przez przyby³ych
w czasie gor¹czki z³ota górników z Kalifornii. Powsta³a �Liga Antychiñ-
ska�, w której programie by³o �ustrze¿enie nadobnych dziewcz¹t austra-
lijskich przed losem gorszym ni¿ �mieræ�. Dosz³o do krwawych rozru-
chów, Chiñczyków mordowano i grabiono.

Dopiero rz¹d federalny upora³ siê z tym problemem, uderzaj¹c zresz-
t¹ nie tylko Azjatów, ale i innych przybyszów, których uzna³ za niepo¿¹da-
nych go�ci. Odmawia³ wjazdu ka¿demu, kto obla³ dyktando 50 s³ów
w dowolnie wybranym � przez urzêdnika imigracyjnego � jêzyku europej-
skim. Tak wiêc Szwed móg³ dostaæ dyktando po wêgiersku, a S³owak � po
norwesku. O ile tylko by³ upatrzony na ofiarê. A prawo to przesta³o obo-
wi¹zywaæ dopiero w po³owie mijaj¹cego stulecia.

Nim jednak dosz³o do utworzenia federacji � w Londynie delegaci
z Australii toczyli bój niemal o ka¿de s³owo sformu³owania odpowied-
nich aktów prawnych. Barton, Kingston i Deakin byli wybitnymi polity-
kami. Gdy w toku negocjacji wskazano im pokój, gdzie mogliby miêdzy
sob¹, na osobno�ci � ustaliæ granicê kompromisu � delegaci dali upust
swym uczuciom i zorganizowali niem¹ manifestacjê rado�ci. Bez s³owa,
w ciszy, wziêli siê za rêce. Ci trzej prawnicy w wieku ju¿ mocno dojrza-
³ym tañczyli wokó³ sto³u. Mieli siê z czego cieszyæ.

Przes³awny wys³annik cesarza
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2000, nr 2 (81)

Byæ mo¿e �wiat by³ trochê nieufny, gdy za czasów Wielkiego Przewod-
nicz¹cego dowiadywa³ siê o chiñskich sukcesach w ró¿nych dziedzinach
¿ycia. Nie by³em przy tym, ale w warszawskiej kawiarni Antoni S³onim-
ski mia³ skomentowaæ depeszê agencji, donosz¹c¹, ¿e chiñski p³ywak
przep³yn¹³ 100 m w fantastycznym czasie, wynik ten przypisuj¹c studio-
waniu dzie³ Przewodnicz¹cego. Nie podzielam zdziwienia, rzek³ polski
pisarz. Ten rekordzista by³ tak zajêty studiowaniem dzie³ Przewodnicz¹-
cego Mao, ¿e mia³ ma³o czasu na przep³yniêcie tych 100 metrów...

W istocie jednak, prawdziwe a ma³o znane fakty z dziejów tego wiel-
kiego narodu � zas³uguj¹ na uwagê. Francuski autor Armand Catti uwa-
¿a, ¿e Chiny w XXV wieku p.n.e. wprowadzi³y do akcji broñ pancern¹.
By³y to wozy zaprzê¿one w cztery konie, obite grub¹ blach¹ miedzian¹,
za³ogê tworzyli ³ucznik, oszczepnik i wo�nica. Relacje o kana³ach rzecz-
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nych pochodz¹ z roku 2059 p.n.e., w roku 2085 p.n.e. podjêto wielkie
roboty ziemne, maj¹ce zapobiec wylewom rzeki B³êkitnej.

W II wieku p.n.e. Czeo Suan King w obszernym podrêczniku przed-
stawia zasady trygonometrii. Wtedy te¿ pojawia siê papier, uzyskiwany ze
strzêpów jedwabiu � a jedwab Chiny zna³y ju¿ w XXV wieku p.n.e. Wyna-
lazek druku rozci¹ga siê na wiele stuleci, pierwsze czcionki z drzewa po-
wsta³y w roku 1221. Chiñczycy g³osz¹, ¿e wynale�li proch, ale stosowali
go tylko do wyrobu ogni sztucznych. Anglicy skojarzyli importowany
z Chin proch z armat¹, bitwa pod Crécy, 1346.

Fakty te s¹ mniej lub wiêcej znane. Ale kto s³ysza³ o chiñskich ¿egla-
rzach i dalekich rejsach ich potê¿nej floty?

W poetyckim uniesieniu pisa³ Ma Huan: �Przes³awny wys³annik ce-
sarza dosta³ boski rozkaz: p³yñ do kraju barbarzyñców! Jego wielki okrêt
unosi³ siê na wzburzonych falach bezkresnego oceanu...�

W lipcu 1405 roku z uj�cia rzeki Lo wyp³ynê³a potê¿na flota. Na po-
k³adach 317 okrêtów ponad 27 tysiêcy ludzi zd¹¿a³o ku �Zachodniemu
Oceanowi�. Admira³em g³ównodowodz¹cym by³ Zheng He, nosz¹cy ty-
tu³ Wielkiego Eunucha San Bao. Czytelnik � byæ mo¿e � zaskoczony zo-
stanie t¹ u³omno�ci¹ dygnitarza, któremu powierzono tyle statków i tylu
ludzi.

Kilka s³ów wyja�nienia. W cesarskich Chinach pozycja eunucha by³a
wp³ywowa i zaszczytna. Strzeg¹c kobiet cesarza, mia³ z racji swego urzê-
du nieograniczony wstêp na dworskie komnaty, ³atwy dostêp do samego
monarchy. By³ autorem czy przynajmniej obserwatorem intryg, walki
o w³adzê. Gdy w 1911 roku Chiny zosta³y republik¹, rola eunuchów siê
skoñczy³a. Bezrobotni stra¿nicy cesarskich na³o¿nic schronili siê do le-
¿¹cej na Zachód od Pekinu, a zbudowanej jeszcze przez cesarza z dynastii
Ming-Yung Lo (1402�1424) �wi¹tyni. Mia³a ta budowla upamiêtniaæ lo-
jalno�æ dzielnego wojownika K�ang Tieh. Gdy w³adca wyprawi³ siê na ³owy,
rycerz ten mia³ czuwaæ nad jego pa³acem. K�ang by³ dumny z okazanego
mu zaufania. Zadrêcza³ siê jednak kolportowanymi przez innych, zawist-
nych dworzan � plotkami. G³osi³y one, ¿e K�ang wykorzysta³ nieobecno�æ
cesarza dla zakazanych kontaktów z jego haremem... Zrozpaczony rycerz
sam siê wykastrowa³...

Dworzanie nie zaniedbali wtajemniczenia w³adcy w erotyczne sukce-
sy K�anga. Wtedy ten dowiód³ swej lojalno�ci, co w tej sytuacji musia³o
przekonaæ cesarza. Nie tylko przepêdzi³ intrygantów, ale cesarskim de-
kretem mianowa³ rycerza naczelnym eunuchem. Gdy zmar³, dedykowa³
mu wspomnian¹ �wi¹tyniê. Sinolog Hedda Morrison wspomina, ¿e gdy
w pó�nych latach trzydziestych ogl¹da³a ten obiekt, mieszka³o tam jesz-
cze sporo ¿ywych reliktów epoki, która przeminê³a: �Byli to przyja�ni
i go�cinni staruszkowie, chêtnie oprowadzali go�ci po swej �wi¹tyni...�
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Gdy Chinami wstrz¹sa³y wewnêtrzne spory, gdy chwia³a siê rz¹dz¹ca
dynastia � s³ab³y wp³ywy, jakie kraj ten mia³ w pañstwach swego rejonu,
czy jeszcze dalszych. Nowa dynastia stara³a siê o odbudowanie tych wp³y-
wów. Chiny by³y w stanie podejmowaæ dalekie rejsy. Kompas znany tam
by³ od XI wieku, po³udniowe prowincje by³y ojczyzn¹ dzielnych ¿eglarzy.

Warunki na europejskich statkach by³y nader prymitywne � by u¿yæ
³agodnego wyra¿enia. Chiñczycy wysy³ali na morza statki, których opisy
wprowadzaj¹ w zdumienie. Arabski podró¿nik Ibn Battuta (urodzony Tan-
ger 1304 � zmar³y Fez 1377) zostawi³ nam relacjê ze swej podró¿y na
chiñskim statku z Kalkuty na wschód. Statek zabiera na pok³ad tysi¹c
ludzi, 800 marynarzy i 400 ¿o³nierzy. W kabinach s¹ umywalnie, drzwi
zamyka siê na klucz. �Tym samym bogaty podró¿ny mo¿e mieæ ze sob¹
swe ¿ony i niewolnice. [...] Na pok³adzie jest ca³y ogród warzywny, nie
brak ani jarzyn, ani smacznych zió³�.

W tym czasie szkorbut, z braku �wie¿ych warzyw i owoców, dziesi¹t-
kowa³ za³ogi europejskich okrêtów. Minê³y wieki, nim Brytyjczycy wpro-
wadzili kiszon¹ kapustê, czy cytrusy dla ratowania swych ludzi morza.

Chiñska technika morska by³a tak zaawansowana, wyprawy coraz dal-
sze, i¿ mo¿na by³o mniemaæ, ¿e gdzie� u wybrze¿y Afryki dojdzie do czo-
³owego zderzenia z Portugalczykami, w owym czasie przoduj¹c¹ potêg¹
morsk¹ Europy.

Flota Yong Le liczy³a ponad 2700 okrêtów wojennych, 400 uzbrojo-
nych transportowców, 250 wielkich �okrêtów-skarbców�, z których ka¿-
dy mia³ pó³ tysi¹ca ludzi za³ogi. By³a to szczególna duma floty dynastii
Ming; ich zadaniem by³o przywo¿enie z ka¿dego rejsu nabywanych tam
skarbów, tak kosztowno�ci, jak minera³ów, nieznanych w Chinach ro�lin
i zwierz¹t. W pierwszej wyprawie Zheng He uczestniczy³y 62 takie p³y-
waj¹ce skarbce.

Zachowane listy za³óg �wiadcz¹, jak starannie i wszechstronnie do-
bierano ludzi, których w pierwszej wyprawie pop³ynê³o 27 800. S¹ tam
administratorzy ró¿nych szczebli, astrologowie, lekarze, felczerzy, t³uma-
cze, ksiêgowi, cie�le i mechanicy. Oczywi�cie marynarze ró¿nych specja-
lizacji i stopni. Zheng He zabra³ te¿ ze sob¹ oddzia³ kawalerii. Nawiasem
mówi¹c, znaj¹cy biegle jêzyk arabski t³umacz, Chiñczyk muzu³manin,
zostawi³ nam fascynuj¹cy opis ¿ycia i obyczajów w dwudziestu krajach,
których porty widzia³a wielka armada.

Zheng He te¿ przyszed³ na �wiat w rodzinie chiñskich wyznawców
islamu. Nagrobek jego ojca wspomina te¿ i syna, informuj¹c, ¿e �okaza³
wielkie uzdolnienia, s³u¿y³ Synowi Niebios, który nada³ mu nazwisko
Zhen i mianowa³ nadzorc¹ urzêdu eunuchów�. Pó�niejszy ¿eglarz uro-
dzi³ siê w 1371 roku i liczy³ sobie 12 lat, gdy zosta³ uprowadzony przez
wojska dynastii Ming, wzglêdnie sam dobrowolnie siê do nich przy³¹-
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czy³. Prze�ledzenie burzliwych wydarzeñ tej epoki wykracza zdecydowa-
nie poza ramy mego szkicu.

Cesarz Ming Yong Le postanowi³ przypomnieæ zamorskim krajom
potêgê Chin, dzi� by�my to nazwali demonstracj¹ si³y. Rozkaza³ wys³anie
ekspedycji w rejon Oceanu Indyjskiego. Dowódca wyprawy musia³ byæ
nie tylko bezwzglêdnie lojalny i przedsiêbiorczy, ale te¿ � uzna³ cesarz �
by³oby dobrze, gdyby ze wzglêdów religijnych by³ do zaakceptowania przez
lokalnych w³adców wizytowanych krajów. Byli to przewa¿nie muzu³ma-
nie. Zhen He spe³nia³ te warunki, ju¿ pierwsza wyprawa by³a sukcesem.
Na dworze cesarskim w Pekinie zjawili siê z ho³dem wys³annicy i tych
krajów, których wiêzy z Chinami s³ab³y w minionych latach. Zheng He
dowodzi³ sze�cioma wyprawami. Jak obrazowo pisze Margaret Bocquet,
�przez 29 lat przebywa³ czê�ciej na mostku swych okrêtów, ni¿ w ogród-
ku swojego domostwa�. Zmar³ maj¹c 63 lata, po powrocie z kolejnej wy-
prawy.

Od floty od³¹cza³y niekiedy pojedyncze statki, by zawin¹æ do mniej
znanych portów. Zasiêg wyprawy floty Ming by³ imponuj¹cy. Chiñczycy
zjawili siê na Sumatrze, byli w Wietnamie, w Sri Lance, zawijali do Kal-
kuty i Adenu. W porcie D¿idda zostawiali pielgrzymów spiesz¹cych do
Mekki.

Potê¿na flota by³a wa¿nym narzêdziem w polityce. Zheng He podej-
mowa³ siê funkcji rozjemcy w sporach dynastycznych, na Sumatrze przy-
wróci³ do w³adzy usuniêtego bezprawnie lokalnego w³adcê, jego ¿o³nierze
zwalczali piratów, tê plagê mórz owej epoki.

Jak wspomina³em, statki-skarbce dostarcza³y do portów macierzystych
wszystko, co mog³o zaintrygowaæ chiñskich ¿eglarzy i uczonych towarzy-
sz¹cych flocie. Z pi¹tej wyprawy przywieziono z Adenu ¿yrafê. Gdy pro-
wadzono j¹ ulicami Nankinu � t³um szala³ z rado�ci. Dwór cesarski
umocni³ siê w przekonaniu, ¿e oto nadszed³ Z³oty Wiek dla Chin. ¯yrafê
uto¿samiano bowiem z Qilin, mistycznym stworzeniem, które mo¿na
by³o ogl¹daæ tylko w czasach pokoju i dobrobytu. Qilin � jak twierdzili
uczeni � ma mieæ tu³ów jelenia, ogon krowy i koñskie kopyta. Czyli wy-
pisz, wymaluj � ¿yrafa!

Handel zamorski Chin prze¿ywa³ wtedy okres burzliwego rozwoju.
Jak by�my dzi� powiedzieli � za flag¹ szli kupcy i rzemie�lnicy. Nastêpni
w³adcy niejako odwrócili siê od oceanów, nie interesowali siê sprawami
floty. Kapitanowie � zuchy zeszli z pok³adów i nigdy na nie nie wrócili.
Wykopaliska w nadmorskich miastach odkrywaj¹ jeszcze �lady stoczni,
buduj¹cych sze�æset lat temu owe drewniane giganty, zdolne pop³yn¹æ za
siedem mórz. Ale pamiêæ o Zheng He przetrwa³a z dala od jego ojczyzny.
Na pó³nocnym wybrze¿u Jawy wyspiarze otaczaj¹ czci¹ wszystko, co ma
pochodziæ z floty Zheng He, lub � tym bardziej � od niego samego. Wie�æ



169Kolonia, której nie by³o

gminna g³osi, ¿e miseczki, jakie zostawiæ mia³ admira³, obdarzone s¹
magiczn¹ moc¹. Mianowicie jad³o przechowywane w nich nigdy siê nie
psuje, a trucizna � traci sw¹ z³owrog¹ si³ê. W innych rejonach Jawy,
w szóstym miesi¹cu chiñskiego kalendarza, czyli w czerwcu lub lipcu �
obchody upamiêtniaj¹ l¹dowanie chiñskiej floty. Uczestnicy wierz¹, ¿e
ceremoniom przygl¹da siê on sam: Zheng He, ¯eglarz...

Kolonia, której nie by³o
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2001, nr 4 (83)

W archiwum kolonialnym w Nouméa na Nowej Kaledonii bez trudu
odnajduj¹ pêkate, nieco nadwerê¿one wilgoci¹ tropików teczki. Archiwi-
sta trochê siê dziwi, ¿e przyby³y z daleka reporter interesuje siê wydarze-
niami sprzed niemal pó³tora wieku. Karol I, cesarz Oceanii � z w³asnej
nominacji � kto jeszcze o nim pamiêta?

Twórca Kolonii Nowej Francji, która mia³a obejmowaæ spore obsza-
ry Nowej Gwinei, Nowej Irlandii i Wysp Salomona. Oszust czy szale-
niec?

Charles Bonaventura du Breuil, markiz de Rays, najpierw przymie-
rza³ siê do rozleg³ych terenów Zachodniej Australii. Nigdy tam nie by³,
ale nêci³y go liczne francuskie nazwy, nadane przez jego rodaków w pod-
ró¿ach odkrywczych. Brytyjski ambasador w Pary¿u na wie�æ o tych po-
czynaniach przypomnia³ rz¹dowi francuskiemu, ¿e l¹d w dole globusa
nosi ju¿ karteczkê �zajête�. Markiz zainteresowa³ siê wtedy wysp¹, której
te¿ nigdy nie ogl¹da³, ale która mia³a pochlebne wzmianki w relacjach
francuskiego admira³a, bêd¹cego tam w podró¿y dooko³a �wiata. Takie
by³y pocz¹tki...

O �wicie, 31 marca 1880 roku, trzej Francuzi w ³achmanach, w sta-
nie krañcowego wycieñczenia zastukali do drzwi misji protestanckiej na
wyspie Ksiêcia Jorku, w po³owie drogi miêdzy Now¹ Irlandi¹, a kolonial-
n¹ osad¹ Rabaul. Wêdrowali czê�ciowo morzem, a czê�ciowo przedzierali
siê przez d¿unglê z po³udniowego krañca Nowej Irlandii. Tam to w³a�nie,
na jakie� dziesiêæ tygodni wcze�niej wysiad³o z ¿aglowca 66 kolonistów,
przewa¿nie Francuzów. Wy³adowali maszyny do produkcji cukru, parowy
d�wig, 180 tysiêcy cegie³ do budowy katedry, blok marmuru maj¹cy byæ
o³tarzem, maszyny niezbêdne w tartaku. By³y te¿ skrzynie z no¿ami, ale
tylko rêkoje�ci bez ostrzy, oraz taczki bez kó³. Przywieziono równie¿
6 tysiêcy obro¿y dla psów...
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£amanym jêzykiem angielskim przybysze wyja�nili misjonarzom, ¿e
przybywaj¹ z Liki-Liki, pierwszej osady planowanej przez francuskiego
arystokratê w ramach �wolnej i chrze�cijañskiej� kolonii Mórz Po³udnio-
wych Nowej Francji. Zjawili siê w misji, aby b³agaæ o pomoc dla pozosta-
³ych w Liki-Liki kolonistów, którzy s¹ bez �rodków do ¿ycia. Grozi im
�mieræ g³odowa, a wielu jest chorych. Liki-Liki zosta³o ostatecznie ewa-
kuowane, ale w owym czasie wiadomo�ci wêdrowa³y powoli, kolejne stat-
ki zawija³y do portu, przywo¿¹c ludzi i sprzêt. Wielka wyspa by³a �do wziê-
cia�, ostatni¹ prób¹ kolonizacji dowodzi³ gen. Henry McIver, ale mini-
sterstwo kolonii w Londynie sprzeciwi³o siê jego planom.

Pomys³ markiza oznacza³ prywatne przedsiêwziêcie na niespotykan¹
skalê. I niebywa³e by³y ofiary. Oko³o 650 osadników wyp³ynê³o z Europy,
jeszcze na morzu lub na Nowej Gwinei zmar³a po³owa z nich, oko³o sie-
demdziesiêciu wróci³o do Europy, dwustu osiedli³o siê w Australii, chy-
ba dwunastu zosta³o na Nowej Gwinei. Sam markiz �za zabójstwo
w wyniku kryminalnego zaniedbania� dosta³ siê do wiêzienia we Francji.
�ród³a brytyjskie podaj¹, ¿e zmar³ za kratami, francuskie � ¿e po odbyciu
kary �odby³ podró¿ dooko³a �wiata na luksusowym parowcu, interesuj¹c
siê g³ównie bogatymi pasa¿erami...�

Markiz zarzuci³ najpierw rynek francuski propagandowymi broszu-
rami, zachwalaj¹cymi jego pomys³. Wydawa³ czasopismo, wybiegaj¹ce
przed epokê w namawianiu naiwnych. W og³oszeniach prasowych pro-
ponowa³ nabywanie gruntów w kolonii w cenie 5 franków za hektar, lub
dwukrotnie dro¿ej, gdyby nabywca wcale nie zamierza³ opuszczaæ s³od-
kiej Francji � jego grunty mia³y byæ uprawiane przez chiñskich kulisów...
Jak wspomnia³em, markiz nigdy nie by³ na zachwalanych przez siebie
terenach, tytu³ami w³asno�ci wyspiarzy nikt siê w owych czasach zbyt-
nio nie przejmowa³, ale w reklamach ziemie te by³y przedstawiane jako
¿yzne grunty, na których palmy kokosowe rodz¹ wielkie orzechy i udaæ
siê mo¿e ka¿da uprawa...

Pierwsi przybysze zastali inn¹ rzeczywisto�æ. Raj z prospektów oka-
za³ siê g³êbok¹ kotlin¹, któr¹ przybysze nazwali � przepraszam! � nocni-
kiem, gdy¿ roczne opady siêga³y piêciu metrów. W porze deszczowej od
kwietnia do wrze�nia zdarza³y siê ulewy trwaj¹ce bez przerwy przez ty-
dzieñ. Gdy nie pada³o, nad ziemi¹ wisia³o wilgotne powietrze niby w ³a�-
ni, gdy¿ góry nie dopuszcza³y do przewiewu wiatrów z kierunku po³u-
dniowo-wschodniego. Grunt by³ piaszczysty i jakakolwiek uprawa nie by³a
mo¿liwa. Nawet taro-podstawowe po¿ywienie Nowej Irlandii nie dawa³o
plonów.

W 1879 roku trzy tysi¹ce nabywców kupi³o grunty w nieistniej¹cej ko-
lonii. Na konferencji w Marsylii markiz zyska³ dalszych nabywców, gdy
zapewni³, ¿e akcje bêdzie mo¿na sprzedawaæ na prawach wolnego rynku.
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Si³¹ robocz¹ mieli byæ nie tylko Chiñczycy, ale i Malajowie oraz Hindusi.
A wyspiarze? Ci te¿ byli uwzglêdnieni w jego planach: mieli byæ nawróce-
ni przez francuskich misjonarzy.

Ceny gruntu znacznie podskoczy³y, gdy dwutygodnik �La Nouvelle Fran-
ce�, tuba markiza � zacz¹³ zamieszczaæ fantazyjne ryciny, przedstawiaj¹-
ce sielski krajobraz Mórz Po³udniowych. Dobrze szed³ te¿ portret monar-
chy (60 centymów), mapa Nowej Francji w wydaniu zwyk³ym za 60 cen-
tymów, lub luksusowym za franka. Za dwa franki by³y do nabycia nuty
z marszem, skomponowanym na cze�æ Karola I, króla Oceanii.

Markiz za³o¿y³ spó³kê maj¹c¹ eksploatowaæ cukrowniê Nowej Francji
(naturalnie na bazie trzciny cukrowej, która mia³a tam dawaæ obfite plo-
ny), osobne towarzystwo ¿eglugowe maj¹ce dbaæ o regularne po³¹czenia
z macierz¹, wreszcie spó³kê do eksploatacji z³ó¿ miedzi.

Jak wspomnia³em, na Nowej Kaledonii, która wtedy by³a karn¹ kolo-
ni¹ Francji � bacznie obserwowano wydarzenia na pobliskich (w katego-
riach Oceanu Spokojnego) terenach Nowej Francji. Ka¿dy kolejny rejs ku
nieistniej¹cej kolonii ma bogat¹ dokumentacjê, gdyby nie zburzone na-
dzieje i utrata ¿ycia � dzieje te by³yby osnow¹ dla zabawnej farsy. Gdy
statek �Genil� dotar³ na Now¹ Irlandiê, okaza³o siê, ¿e wszyscy osadnicy
zeszli z pok³adu jeszcze w Singapurze, uciekaj¹c przed torturami stoso-
wanymi przez kapitana wobec niesfornych pasa¿erów � wiesza³ ich za
palce... Kapitan, który by³ zreszt¹ zaufanym cz³owiekiem markiza, zasta³
koloniê w takim stanie, ¿e natychmiast pop³yn¹³ po zaopatrzenie. Jeden
ze statków zosta³ zatrzymany na Nowej Kaledonii, jako niezdatny do ¿e-
glugi. Gdy wie�ci z Liki-Liki zaczê³y przenikaæ do Francji, markiz omija³
sprzeciw w³adz, organizuj¹c rejsy z Hiszpanii � wbrew oporowi francu-
skiego konsula. Jeszcze w Singapurze konsul francuski usi³owa³ wyper-
swadowaæ kolonistom wyprawê, zreszt¹ przy wsparciu kapitana statku �
ale byli tak przejêci �czekaj¹cymi ich bogactwami�, i¿ oskar¿ali kapitana,
¿e �pragnie ukra�æ im ich cz¹stkê raju�.

Po przybyciu na miejsce, wspomina uczestnik rejsu, �jeden z koloni-
stów nazwiskiem Pitoy zapyta³, gdzie jest jego 1800 hektarów. Biedaczy-
sko, g³o�no p³aka³ i wyrywa³ sobie w³osy z rozpaczy�.

Kapitan Henry, widz¹c g³oduj¹cych kolonistów, da³ im �s³owo mary-
narza�, ¿e nie zawiedzie ich nadziei i wyprawi³ siê po prowiant do Manili
� Filipiny by³y wtedy kolni¹ Hiszpanii � sk¹d depeszowa³ do markiza, aby
przys³a³ mu fundusze na odpowiednie zakupy ¿ywno�ci. Za³adowa³ pro-
dukty nabyte na kredyt, lecz markiz nie przys³a³ ani franka... Henry da³
s³owo, ¿e nie odp³ynie z portu bez uprzedniego wy³adunku niezap³aconej
¿ywno�ci, ale Hiszpanie zostawili na statku dwóch stra¿ników. Pewnej
burzliwej nocy wyp³yn¹³ jednak z Manili, wartowników zostawi³ po dro-
dze na jednej z wysp archipelagu. W styczniu 1882 roku dotar³ do wyg³o-
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dzonej kolonii, ale za nim przyby³a hiszpañska kanonierka �Legaspi�, która
aresztowa³a zbieg³y statek i kapitana. Przy okazji ewakuowano te¿ pewn¹
grupê chorych kolonistów. Reszta przeg³osowa³a koniec kolonii i rozje-
cha³a, gdzie tylko siê da³o...

Ogromne ko³o m³yñskie, które mia³o mleæ nieistniej¹ce ziarno � zo-
sta³o po wielu latach wydobyte z d¿ungli, za³adowane na tratwê i przyho-
lowane do Rabaul, a tam umieszczone przy g³ównej szosie. Amerykañ-
skie �lataj¹ce fortece� zmiot³y miasto z powierzchni ziemi w czasie
II wojny �wiatowej, ale ko³o ocala³o. Blok marmurowy, szykowany jako
o³tarz w katedrze Liki-Liki trafi³ do s³ynnej knajpy �Królowej Emmy�,
gdzie s³u¿y³ jako bar i jest wspominany przez amerykañskich bywalców
lokalu. Barwne, choæ makabryczne by³y wspomnienia jednego z osadni-
ków, który uciekaj¹c z Liki-Liki wpad³ w rêce kacyka miejscowego ple-
mienia. Ten kaza³ mu na zawo³anie p³akaæ, albo �miaæ siê... Za ka¿dy
popis zg³odnia³y jeniec dostawa³ kawa³ek miêsa. Dopiero po jakim� cza-
sie zorientowa³ siê, ¿e zajada miêso ludzkie...

�migaj¹ jak wêgorze
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2001, nr 7 (86)

To by³o spotkanie dwóch �wiatów. Ibn Fodhlan, Grek zamieszka³y
w Bagdadzie, przeszed³ na islam i zosta³ dostojnikiem na dworze kalifa
El-Moqtadira, w³adaj¹cego w latach 908 do 932.

W roku 922 kalif wys³a³ Ibn Fodhlana do Bu³garii Wo³go-Kamskiej.
By³o to pañstwo za³o¿one przez Protobu³garów w X wieku w dorzeczu
�rodkowej Wo³gi i dolinie Kamy. W 1241 roku podbita przez Tatarów,
w 1431 roku w³¹czona do Wielkiego Ksiêstwa Moskiewskiego.

Tam to, na dworze w³adcy, dyplomata ujrza³ Wikingów: �Nigdy jesz-
cze nie u�wiadczy³em ludzi tak wysokiego wzrostu...�. Opowiada, ¿e mimo
przejmuj¹cego ch³odu byli bardzo lekko odziani. Nie rozstaj¹ siê nigdy
z mieczem czy toporem, przedziwnie zdobionymi. Ibn Fodhlan powiada,
¿e �na mieczu, od czubka a¿ po rêkoje�æ, wygrawerowane s¹ wizerunki
drzew ludzi i ptaków...�. To oni przybywaj¹ z krajów Dalekiej Pó³nocy,
p³yn¹ z nurtem rzek lub pod pr¹d, �migaj¹c niby wêgorze...

Wspomina te¿, ¿e widzia³ ludzi poruszaj¹cych siê z wielk¹ szybko�ci¹
po �niegu, a to za spraw¹ ko�ci wo³owych, które maj¹ przytroczone do
stóp. Równowagê utrzymuj¹ przy pomocy kija. A nie jest to ¿adna roz-
rywka, ale �rodek transportu. Tak wyposa¿eni, wyruszaj¹ na kilkumie-
siêczne wyprawy, ciê¿ary ci¹gn¹ wtedy psie zaprzêgi.
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Ba, narty ju¿ wtedy by³y podziwiane przez przybysza z krainy zalanej
s³oñcem. Ale nie tylko! Norweg, autor Królewskiego zwierciad³a, dopa-
truje siê w nich pewnych czarów: �A zdziwicie siê jeszcze bardziej, gdy
dowiecie siê, ¿e s¹ ludzie, którzy potrafi¹ oswoiæ deski. Cz³ek bosy, czy
obuty, szybszy jest ni¿ inny, gdy przyczepi sobie deski do stóp. Szybuje
wtedy szybciej ni¿ ptak, prze�cignie charty czy nawet renifery...�.

Nowoczesne metody poszukiwañ archeologicznych, coraz to nowe
znaleziska, przybli¿aj¹ nam niezwyk³e dzieje tych przodków wspó³cze-
snych nam Duñczyków, Norwegów, Szwedów, czy Islandczyków. Narody
¿eglarzy, które nagle jakby nawiedzone zosta³y pasj¹ dalekich wypraw.
W latach miêdzy 800 a 110 pojawienie siê ich szybkich ³odzi budzi³o lêk
na czterech kontynentach.

W IX wieku pojawili siê na bezkresnych przestrzeniach dzisiejszej
Rosji. Stary dokument mówi, ¿e ci przodkowie Szwedów byli �ro�li ni-
czym palmy daktylowe, jasnow³osi, o daktylowej cerze�. Po drugiej stro-
nie Atlantyku, rok ubieg³y sta³ pod znakiem wspominania syna Eryka
Rudow³osego, którego za³oga 35 analfabetów przyby³a na kontynent ame-
rykañski tysi¹c lat temu, czyli na d³ugo przed Kolumbem. Dwie sagi opo-
wiadaj¹ o rejsie do krainy, gdzie �³ososie wiêksze s¹ ni¿ te, jakie kto-
kolwiek u�wiadczy³�. Trzy za³ogi Wikingów wyl¹dowa³y na l�Anse aux
Meadows; by³y z nimi kobiety, jedna powi³a dzieciê. Z tego przyczó³-
ka ruszy³y wyprawy zwiadowcze, dosz³o do krwawych potyczek z Indiana-
mi. Po jakich� dwudziestu latach zniechêceni ³owcy opu�cili niego�cin-
ne brzegi...

Rola Wikingów w dziejach Rosji by³a jakby przemilczana. Dopiero te-
raz, dziesiêæ zespo³ów naukowych zabra³o siê do poszukiwañ na tere-
nach od Jeziora £adoga a¿ do Morza Kaspijskiego. Tysi¹ce grobowców
Wikingów zosta³y tam w ziemi jako �wiadectwa ich obecno�ci.

W Gorodiszczach pod Nowogrodem odkryto drewnian¹ twierdzê le-
gendarnego Rorika. Oko³o roku 860 utorowa³ sobie mieczem drogê na
Ukrainê, za³o¿y³ podwaliny pod Królestwo Kijowskie, zal¹¿ek pañstwa
rosyjskiego. Te historyczne zas³ugi bledn¹ jednak mo¿e, gdy siê wspom-
ni, ¿e Wikingowie byli postrachem swych wspó³czesnych.

Z mroków dziejów wynurzaj¹ siê w VIII wieku, gdy na szybkich (po-
nad 20 km na godzinê) ³odziach rzucaj¹ siê na kraje Zachodu niczym �
jak notuje kronikarz epoki � �wataha wilków�. 8 czerwca 793 roku eska-
dra norweskich piratów wyp³ywa w kierunku Anglii. Cichcem l¹duj¹ na
klasztornej wyspie Lindisfarne. Zaraz potem opactwo stanê³o w p³omie-
niach, w pyle dziedziñca le¿¹ zmasakrowane zw³oki mnichów. Napastni-
cy odp³ywaj¹ ze zrabowanymi z³otymi krucyfiksami i egzemplarzami
�wiêtych ksi¹g, zdobionymi szlachetnymi kamieniami.
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To by³y tylko pocz¹tki ponurych wyczynów �tych bezbo¿nych istot� �
jak nazywa Wikingów kronikarz. Tylko w roku 1012 i tylko w Anglii �
Wikingowie zrabowali 48000 funtów z³ota i srebra. Jest faktem, ¿e
w latach 800-tnych, gdy Europa z wolna podnosi³a siê z chaosu � przyby-
sze z Pó³nocy stali siê czynnikiem destabilizuj¹cym.

100 tysiêcy rudow³osych si³aczy trzyma³o w szachu ogromne tereny.
A byli to ludzie zdecydowanie prymitywni. Nie znali pi³y, odkopany pod
Oserbergiem w Norwegii drewniany wóz nie ma ruchomej osi, czyli mo¿e
jechaæ tylko prosto przed siebie. W okresie �wietno�ci panowali nad
10 tysi¹cami km szlaków wodnych i l¹dowych. Podbili ca³e plemiona
i ludy. £upy zbierali z dalekich krain. Byli zapobiegliwi: co ukradli, to
zakopali. St¹d te¿ w Szwecji odkopano teraz pos¹¿ek Buddy, który wywo-
dzi siê a¿ z Indii.

Byli prymitywni w swej technice, nie znali ani krzes³a, ani sto³u. Jak
wiêc dosz³o do tego, ¿e byli postrachem czterech kontynentów? Nauka
nie potrafi odpowiedzieæ na wszystkie pytania. Przera¿aj¹ce w swej wy-
mowie relacje chrze�cijañskich kronikarzy o krwawych wyczynach Wi-
kingów pochodz¹ przewa¿nie z XIII czy nawet XIV wieku. Kronikarze
daj¹ przy tym do zrozumienia, ¿e byli naocznymi �wiadkami opisywa-
nych wydarzeñ. Snorri Sturluson spisa³ sw¹ opowie�æ oko³o roku 1220.
Ale wtedy misjonarze od dawna poskromili wojownicze instynkty jasno-
w³osych piratów, którzy gromadzili siê w ko�cio³ach i �piewali nabo¿ne
pie�ni.

W swojej Heimskringla, czyli Ksiêdze Królów � Snorri kre�li sylwetki
17 w³adców. Wspomina Haralda (1015�1066), który m³odo�æ spêdzi³
w Bizancjum, a zmar³ jako wódz floty inwazyjnej w Anglii. Czy by³y to
fakty, czy fantazja?

Nauka nam wspó³czesna utrzymuje, ¿e najazdy Wikingów sta³y siê
mo¿liwe, gdy w VIII wieku zastosowali ¿agle nowego typu � wtedy ca³a
Europa Zachodnia znalaz³a siê w zasiêgu ich okrêtów. ¯adne z pañstw na
zachodzie kontynentu nie posiada³o wtedy sta³ych si³ zbrojnych, co by³o
zaproszeniem do najazdu. W swej skandynawskiej ojczy�nie Wikingowie
wiedli ¿ywot pe³en wyrzeczeñ, co hartowa³o ich do trudów wypraw wo-
jennych. Najwa¿niejszym towarem poszukiwanym przez nich w wypra-
wach by³... cz³owiek. Od Rosji a¿ po Bretaniê ³upem by³ niewolnik. Po-
wsta³ rozleg³y rynek wymiany i sprzeda¿y ludzi.

Bastionem by³a Skandynawia. Rzymianie nigdy nie dotarli nad fiordy.
Ubogie ziemie Skandynawii zamieszkiwa³y wtedy dwa miliony ludzi. Nie
by³y znane ¿adne rz¹dy centralne, w³adza nale¿a³a do setek lokalnych wiel-
mo¿ów. W kurnej chacie spa³o zazwyczaj ok. 30 osób, piêtna�cie z jednej
rodziny i piêtnastu niewolników. Tylko co trzecie dziecko do¿ywa³o dzie-
si¹tego roku ¿ycia. Przy pustych ¿o³¹dkach kwit³ kult wojowniczy. Za³ogi
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³odzi zabieraj¹cych na pok³ad po setce wojowników � zwi¹zane by³y uro-
czy�cie sk³adanymi przysiêgami. Piracka wyprawa zamorska by³a chrztem
ogniowym dla ch³opców, gdy mieli 12 lat � mogli uczestniczyæ w wypra-
wach.

Napady przebiega³y wed³ug jednolitego stylu. L¹dowanie potajemne,
wy³adunek koni, przywdzianie kolczugi, szturmowanie toporem i mie-
czem wybranego celu, odwrót z ³upem. Niemiecki uczony Paulsen utrzy-
muje, ¿e to Wikingowie wynale�li wojnê b³yskawiczn¹...

Najpierw by³y to tylko szpileczki, ale rych³o przekszta³ci³y siê w bole-
sne ciosy. W 851 roku 350 statków z Danii wysadzi³o desant, który sztur-
mowa³ Canterbury w Anglii. Bogate miasta nad Renem p³aci³y Wikin-
gom okup, w kaplicy w Akwizgranie Wikingowie urz¹dzili stajniê dla swych
rumaków.

Kalifowie w Bagdadzie byli chêtnymi nabywcami ludzkiego towaru
z pó³nocy i zachodu. Rudow³osi Wikingowie byli dostawcami, szturmo-
wali rozleg³e tereny. Jak pisze amerykañski badacz Thomas Noonan, �te-
ren podlegaj¹cy obowi¹zkowi okupu siêga³ od polskiej granicy a¿ po górn¹
Wo³gê�.

Gniew ludzi z pó³nocy
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2001, nr 8 (87)

Pewnego dnia, stoj¹c nad brzegiem oceanu, Karol Wielki patrzy³ bez-
silnie, jak statki Wikingów p³ynê³y w szyku, niby czarne ptaki na hory-
zoncie... Kronikarz zapisa³, ¿e monarcha p³aka³. Byæ mo¿e te¿ kaza³ zbu-
dowaæ flotê. Ale jakie ³odzie ówczesnego kontynentu europejskiego mo-
g³y zmierzyæ siê z tymi, które mia³y zwalczaæ?

Ju¿ po pierwszym naje�dzie Wikingów na Angliê, naoczny �wiadek
pisa³ do w³adcy: �Któ¿ móg³ przypuszczaæ, ¿e taka wyprawa jest mo¿li-
wa�. A przecie¿ chodzi³o tylko o przeprawê przez Morze Pó³nocne, zwy-
k³¹ wycieczkê dla �królów fiordu�, jakimi byli Wikingowie...

Pliniusz Starszy wspomina o Scandii na pó³noc od kontynentu; ³aciñ-
skie okre�lenie przekszta³ci³o siê w Skandynawiê. Mieszkali tam ludzie
jasnow³osi i ro�li, rolnicy i drwale i hodowcy. Hartowa³y ich surowe zimy,
nie straszne im by³y sztormy. Ich fantazja i p³odno�æ ich kobiet by³y bod�-
cem do pirackich wypraw przez ocean. Ju¿ od VI wieku podejmowali wy-
prawy rozpoznawcze. Potem osiedlali siê tam, gdzie uda³o im siê dotrzeæ.
Ich forty rozrasta³y siê w miasta, Kijów sta³ siê kolebk¹ pierwszego pañ-
stwa rosyjskiego.
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Wychowywali m³odzie¿ w ¿elaznej dyscyplinie. Ich zwyczajowe prawo
by³o okrutne i bezwzglêdne. Podpalacz gin¹³ na stosie. Ojcobójcê wiesza-
no za nogi razem z ¿ywym wilkiem. Odwaga by³a cnot¹. �Burza wspoma-
ga naszych wio�larzy, huragan nam s³u¿y i wiedzie nas tam, gdzie chcie-
liby�my siê dostaæ�, notuj¹ kroniki.

A dok¹d chcieli siê udaæ? Tam, gdzie ludzie zgromadzili jakie� dobra,
a nie potrafili ich strzec i broniæ.

Wikingowie umieli to, co powinni byli umieæ. Ich najazdy by³y nie-
mal zawsze zaskoczeniem. Nie by³y im obce wszystkie fortele. Pisze hi-
storyk Andrieu Guitrancourt: �Wiking maskuje swe statki zielonymi li-
�æmi, czy wrêcz ca³ymi konarami drzew. Tarcze i zbroje pokrywa b³otem.
Nie cofa siê przed przebraniem siê za mnicha, czy nawet za kobietê, uda-
je chrze�cijanina, aby tylko uzyskaæ wstêp za mury miasta które chce
zdobyæ�.

Jego najgro�niejsz¹ broni¹ jest strach, który wzbudza. Saga opowiada
nam o pewnym Islandczyku, prze¿ywanym z³o�liwie �dzieciolubem�, jako
¿e odmawia³ nadziewania dzieci na swój oszczep jak to by³o w zwyczaju
innych uczestników zbójeckich wypraw.

Zachowa³ siê opis zdobycia przez Wikingów miasta Luna we W³o-
szech, które ju¿ nigdy nie podnios³o siê po naje�dzie.

Wikingowie zjawili siê w pobli¿u w czasie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
By³o to dawne osiedle Etrusków, otoczone murami, które szef Wikingów,
Hastings, uzna³ za wzbudzaj¹ce respekt. Wys³a³ wiêc parlamentariuszy,
aby poinformowali biskupa, ¿e on, Hastings, ma ju¿ do�æ swego wêdrow-
nego bytowania. Chcia³by osi¹�æ na sta³e, a to pogodzony z Bogiem... Czy
móg³by wiêc prosiæ o chrzest? Biskup zgodzi³ siê na spe³nienie tej pro�by
skruszonego przybysza, ochrzci³ Hastingsa, ale za murami miasta... W nie-
d³ugim czasie, z obozowiska Wikingów dobieg³ g³o�ny p³acz i jêki! Has-
tings umiera! Znowu pojawiaj¹ siê jego wys³annicy: konaj¹cy, aby uzyskaæ
odpuszczenie swych grzechów, zgadza siê na przekazanie miastu wszyst-
kich skarbów, jakie znajduj¹ siê na pok³adzie jego drakkars je¿eli tylko
przyzna mu siê przywilej spoczywania na po�wiêconej ziemi. Mieszkañcy
Luny zgadzaj¹ siê na przyjêcie skarbów i zw³ok wodza. Kondukt ¿a³obny
Wikingów dostojnym krokiem zmierza do katedry, gdzie przy �piewie chó-
rów ko�cielnych stawia na katafalku cia³o swego przywódcy. Ten nagle wra-
ca do ¿ycia, zabija mieczem biskupa, a �¿a³obnicy� morduj¹, pal¹, rabuj¹
mienie ko�cielne i pl¹druj¹ domy mieszczan, by nastêpnie wycofaæ siê na
swe statki, pêdz¹c przed sob¹ m³odzieñców zdatnych do ciê¿kiej pracy
i dziewczêta, za które dostan¹ sowit¹ zap³atê na targach niewolników...

Trudno siê dziwiæ, ¿e starofrancuskie modlitwy koñczy³y siê b³aga-
niem �A furore Normanorum, libera nos, Domine�, czyli w wolnym prze-
k³adzie �przed gniewem ludzi z Pó³nocy zbaw nas, Panie!�.
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W jednym stuleciu Francja prze¿y³a 47 najazdów Wikingów. Norwe-
gowie kilkukrotnie zaatakowali Irlandiê, w 839 roku ich wódz Torgisl mia-
nowa³ siê królem Ulsteru. Duñczycy napadli na dwa g³ówne porty impe-
rium Karolingów Duurstede i Quentovic, które te¿ ju¿ nigdy nie pod�wi-
gnê³y siê z upadku. 24 czerwca 843 roku 67 statków Wikingów rzuca
kotwicê ko³o miasta Nantes we Francji, �ludzie z Pó³nocy� wdzieraj¹ siê
do katedry w czasie mszy, zabijaj¹ biskupa i ksiê¿y, katedrê podpalaj¹,
a miasto zostaje obrabowane. W 845 roku dostaj¹ siê Sekwan¹ do Pary-
¿a... Miasto Tours zostaje spl¹drowane siedem razy...

Wyprawiaj¹ siê do Afryki Pó³nocnej, przywo¿¹c ludzi �o granatowej
skórze�, których sprzedaj¹ na targach niewolników. Ludzie na kontynencie
europejskim, ogarniêci przera¿eniem, uwa¿aj¹, ¿e wszelki opór jest bezce-
lowy. Duchowni sk³onni s¹ przypuszczaæ, ¿e najazdy s¹ kar¹ za grzechy...

Jak to siê sta³o, ¿e przodkowie narodów, które dzi� s¹ nam znane ze
swego spokojnego bytowania � byli takim postrachem swych wspó³cze-
snych?

Byæ mo¿e odpowied� znajdziemy w �Królewskim Zwierciadle� wy-
wodz¹cym siê z XIII wieku podrêczniku, opracowanym dla kszta³cenia
ksi¹¿êcej m³odzie¿y: �Ludzie, którzy badaj¹ l¹dy i morza, czyni¹ to pod
wp³ywem trzech czynników. Zami³owanie do walki i s³awy. ¯¹dza wie-
dzy. Przynêta zysku�.

Czy �ludzie z Pó³nocy� maj¹ zaistnieæ w naszej wyobra�ni tylko jako
bezlito�ni rabusie? Otó¿ trzeba uznaæ ich pionierskie wyprawy, które do-
prowadzi³y do trwa³ego zasiedlenia dalekich i s³abo znanych rejonów.
Z ich szlaków Zachodnich wymieniê tu choæby Islandiê. Pierwsi byli jed-
nak Irlandczycy. Adamman, opat Iony, opowiada o wyprawie mnicha ir-
landzkiego imieniem Cormac, który �wyp³yn¹³ w poszukiwaniu samot-
no�ci�. W IX wieku pustelnicy irlandzcy upodobali sobie tê wyspê mgie³
na siedlisko. W Landnamabok, czyli Ksiêdze Rozumu Islandii zanotowa-
no, ¿e oko³o 980 roku w lasach Islandii ¿yli �wi¹tobliwi mê¿owie, przy-
byli z Irlandii.

Potem ju¿ jednak pojawia siê Duñczyk Gardar, z lêkiem patrz¹cy na
spowit¹ mg³¹ wyspê. W 865 roku l¹duje tam Naddad, zostawia fascynu-
j¹cy opis wodospadów i gejzerów. Chyba w tym samym roku Norweg Flo-
ki Vilgerdharson zwiedza wyspê ju¿ bardziej dog³êbnie. On te¿ napotyka
ludzi, �którzy zjawili siê, aby zanosiæ mod³y w spokoju�.

Floki daje wyspie nazwê �ziemia lodu�, czyli Island, która jest ju¿ na-
zw¹ ostateczn¹. Inny Norweg Ingolf Arnarson lokuje siê na sta³e nieopo-
dal miejsca, gdzie teraz znajduje siê Reykjavik, czyli stolica wyspy. W pó³
wieku osiedla siê na wyspie 30 tysiêcy imigrantów. Przybysze to szlachta,
oko³o czterysta osób, ich dworzanie i niewolnicy, przewa¿nie pochodze-
nia irlandzkiego.

12 Wokó³ reporta¿u...
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Z dala od skandynawskiej ojczyzny, powstaje nowe spo³eczeñstwo. Nie
ma króla, ale s¹ lokalni wodzowie, czyli godhi, bêd¹cy równocze�nie ka-
p³anami i w³adcami. Raz w roku, gdy ciep³e promienie zaczynaj¹ topiæ
lody, a wody w rzekach przybieraj¹ wolni osadnicy zbieraj¹ siê, aby oma-
wiaæ bie¿¹ce sprawy wyspy. Obyczaje s¹ barbarzyñskie. Zrzuca siê nie-
wolników z wysoka w nurty wodospadów, aby zabawiæ t³umy przyby³e
z ró¿nych stron wyspy. Dopiero w koñcu X wieku misjonarze odwa¿aj¹
siê na przybycie na wyspê. Musz¹ jednak szukaæ kompromisu z pogañ-
skimi tradycjami. Powstaje przedziwna religia, kiedy bo¿kowi Thor odda-
je siê ho³d w ko�cio³ach chrze�cijañskich.

Tak to mija³y lata, mija³a pasja odkrywcza i zbójecka Wikingów. Zo-
sta³y po nich sagi, opowiadaj¹ce o ludziach, którzy dawno ju¿ odeszli.
Zosta³y wykopaliska, ich ³odzie, które da³y im kilka wieków przewagi nad
reszt¹ Europy. Nie tylko w sprzêcie, ale i umiejêtno�ciach nawigacyjnych
tych �ludzi z Pó³nocy�.

Poczêty w burzy. Z dziejów odkryæ Australii
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2001, nr 10 (89)

Pó�n¹ noc¹ na ekranach TV w australijskich domach mo¿na by³o
us³yszeæ Clive Robertsona. To potomek starej rodziny pionierów, zatrud-
niony przez jeden z kana³ów TV, aby czyta³ wiadomo�ci. Program by³ go-
dzinny, przerywany krótkimi reklamami, ale wielce popularny z uwagi na
osobowo�æ Robertsona. Jak s³usznie zauwa¿y³ pewien zdumiony Brytyj-
czyk, odwiedzaj¹cy Australiê, �Robertson to pewnie jedyny na �wiecie lektor
wiadomo�ci w TV, który jest �miertelnie zblazowany i znudzony tym, co
czyta...�

Robertson istotnie pracuje na luzie... Jego okr¹g³a twarz w okularach
wskazuje na zmieniaj¹ce siê szybko uczucia. U�miecha siê jakby z poli-
towaniem nad jakim� komunikatem, potem marszczy brwi, czytaj¹c opis
ohydnego przestêpstwa. Ziewa przed kamer¹, rozmawia z operatorem
d�wiêku, przekomarza siê z redaktork¹ tekstu, przekonuj¹c j¹ z g³êbokim
przejêciem, ¿e gdy ona pracuje w studio, jej m¹¿ j¹ na pewno zdradza...
Id¹ w eter jego przekomarzania, gdy zapewnia ow¹ kobietê, ¿e jej m¹¿
z ca³¹ pewno�ci¹ akurat teraz pluszcze siê pod prysznicem z jak¹� pani¹.

Raz po raz odbiega od tekstu, aby wtr¹ciæ w³asne komentarze. Mo¿e je
improwizuje, mo¿e nie. Ale jest niezwykle popularny, jego b³yskotliwe
powiedzonka trafiaj¹ pod australijskie strzechy. Ma za sob¹ dwa nieuda-
ne ma³¿eñstwa, podobno z¿era go samotno�æ. Powiada: �Gdy zapytasz
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kobietê, co ona w³a�ciwie widzi w tym mê¿czy�nie, to pytanie zostanie
bez odpowiedzi. Zapytasz faceta, czego on naprawdê chce od kobiety, to
on ci uczciwie i dok³adnie powie. Tacy to s¹ mê¿czy�ni. Ró¿nica miêdzy
oble�nym staruchem, a prawdziwym d¿entelmenem sprowadza siê w³a-
�ciwie do tego, jak dalece który z nich potrafi byæ cierpliwym... Czy za-
uwa¿yli�cie, ¿e w powie�ciach czyta siê, i¿ »ona mu uleg³a«? Chodzi o to,
¿e kobieta zdaje sobie sprawê, i¿ ma co� do oddania. Mê¿czy�ni nie s¹
gwa³ceni przez kobiety�.

Wzdycha, przeciera okulary i mówi dalej: �Zalecanie siê do kobiet
by³oby obraz¹ mej inteligencji. One b³yszcz¹, ale to nie jest z³oto...�.

Sze�ædziesi¹t minut nocnych wiadomo�ci na Kanale Siedem zbli¿a siê
ju¿ ku koñcowi. Clive Robertson z wyrzutem spogl¹da na kamerê i raz jesz-
cze zwraca siê do telewidzów: �Taka ju¿ pora, ¿e wszyscy siedz¹ w domu,
tylko ja siê tu mêczê, przekazuj¹c wam te wiadomo�ci. Czy naprawdê nie
mo¿ecie doczekaæ do rana i przeczytaæ to sobie wszystko w gazetach?�

By³a to parna, gor¹ca noc lutowa australijskiego lata, gdy Robertson,
nie ziewaj¹c i nie przeci¹gaj¹c siê rozkosznie przed kamer¹, odczyta³ na-
prawdê interesuj¹c¹ informacjê. Otó¿ za kilka ju¿ godzin, samolotem
z Londynu przyleci do Sydney niezwyk³a przesy³ka. List, który przed dwu-
stu laty by³ w drodze z terenu obecnego Sydney do Anglii przez ponad trzy
miesi¹ce, teraz wraca do miejsca nadania z szybko�ci¹ blisko tysi¹ca ki-
lometrów na godzinê.

Krótka wzmianka zapowiada³a arcyciekawe wydarzenie. Nazajutrz rano
na lotnisku Kingsford Smith czekali w napiêciu pracownicy biblioteki
stanu Nowa Po³udniowa Walia. Pani Alison Crook i pan Alan Howell
przez swoje kontakty w Anglii dowiedzieli siê, ¿e bêdzie wystawiona na
sprzeda¿ kolekcja trzynastu listów. Napisa³ je aspirant Newton Fowell
z brytyjskiej Pierwszej Floty. Ka¿dy z tych listów zaczyna siê od formu³y
�Czcigodny Ojcze�. Marynarz ¿y³ krótko. Pierwszy list pochodzi z 1787
roku, ostatni trafi³ do �czcigodnego ojca� ju¿ po katastrofie okrêtu nie-
opodal Batavii w sierpniu 1790 roku, w której m³odzieniec uton¹³.

Pe³na kolekcja listów mia³a kosztowaæ ponad æwieræ miliona dolarów.
Biblioteka zaapelowa³a do sakiewek ludzi majêtnych, aby nie dopu�ciæ do
wystawienia cennego zbioru na licytacjê. Jeszcze w Anglii ca³a kolekcja
zosta³a utrwalona na mikrofilmie, trwa³y formalno�ci zwi¹zane z ekspor-
tem takiego zabytku.

Przywióz³ go osobi�cie w czarnej, plastikowej szkatu³ce dyrektor linii
lotniczych Qantas na Zjednoczone Królestwo. W klimatyzowanych po-
mieszczeniach otwarto szkatu³kê, bibliotekarze w rêkawiczkach przy-
st¹pili do oglêdzin papierów. Eksperci uznali, ¿e s¹ w doskona³ym sta-
nie. Rzek³a pani Crook: �Od dawna nie otwiera³am ¿adnej paczki z takim
wzruszeniem. Mieli�my co prawda odpis, ale teraz mamy orygina³�.

12*
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Doda³ pan Brunton: �Jest tu trzyna�cie listów napisanych przez sa-
mego Newtona Fowella, dwa listy od ministra kolonii Edwarda Nepeana,
jeden list od Johna Huntera drugiego gubernatora kolonii w Australii,
oraz dwa listy od niejakiego J. Nicollsa, o którym nic nam nie wiadomo.
Miêdzy wyp³yniêciem do Anglii ró¿nych statków z Sydney by³y d³ugie
przerwy, wiêc Fowell swe spostrze¿enia komunikowa³ rodzicom w po-
rz¹dku chronologicznych wydarzeñ. Wyrwane cytaty nie oddaj¹ nawet
pe³nej jako�ci jego notatek. Listy �wiadcz¹ o jego wykszta³ceniu i zawie-
raj¹ komentarze, �wiadcz¹ce o wra¿liwo�ci. Przebija z nich ten sam ton,
co z innych zapisków Pierwszej Floty. Autorzy jakby nie zdawali sobie
sprawy, i¿ tworz¹ historiê. Za³ogi i tych siedmiuset ludzi nie bêd¹cych
zes³añcami, którzy byli na pok³adach Pierwszej Floty nie przypuszczali,
¿e co� buduj¹. Po prostu by³ rozkaz, aby zawie�æ zes³añców do dziwnego
miejsca, daleko od domu...�

... 20 maja 1787. Wielce lubiê kapitana Phillipa. To zacny cz³ek
i dzielny oficer. By³em pierwszym, którego zaprosi³ na obiad. Wydaje siê
byæ bardzo pogodnym .....

... Czerwiec 1788. Mamy k³opoty z zagospodarowaniem okolicy, jako
¿e zes³añcy kiepsko siê staraj¹, aby nam pomóc. Gubernator okaza³ im
wiele wyrozumia³o�ci, ale by³o to bezcelowe, teraz uzna³, ¿e tylko karami
utrzyma ich w ryzach. Zes³añcy s¹ bez wyj¹tku najbardziej niepoprawny-
mi istotami. Za rozbój powieszono tu ju¿ piêciu, ch³osta przesta³a siê
liczyæ. Jest tu wiele wszelakiego ptactwa, a ju¿ najbardziej ol�niewaj¹ce s¹
papugi. Ubito ptaka wielgachnego ponad wszelkie wyobra¿enia. Co� na
kszta³t strusia, ale przypominaj¹cego emu z opisów Goldsmitha...

Inni naoczni �wiadkowie wydarzeñ owych pierwszych dni zostawili
potomnym relacjê o tym, co potem znalaz³o miejsce w szkolnych pod-
rêcznikach. I o tym tak¿e, co pruderia i ob³uda zostawi³y niejako na mar-
ginesie oficjalnej historii.

Zanotowa³ pod dat¹ 6 lutego 1788 roku lekarz okrêtowy Smythe:
�O pi¹tej rano wszystko by³o ju¿ gotowe do wysadzenia na brzeg kobiet...�

L¹dowanie stu dziewiêædziesiêciu kobiet trwa³o kilka godzin, gdy¿
przed zej�ciem na l¹d ka¿da by³a rewidowana w poszukiwaniu skradzio-
nego mienia. Jeszcze tego¿ dnia, o szóstej po po³udniu, Arthur Smythe,
który nadal mieszka³ na pok³adzie statku �Lady Penrhyn�, zanotowa³:
�I tak oto zi�ci³y siê nasze marzenia, aby ujrzeæ, jak ostatnia z nich scho-
dzi na l¹d. Ubrano je bardzo schludnie, rzek³bym wrêcz, ¿e poniektóre
by³y nie�le odziane�. Na l¹dzie czeka³o na nie burzliwe powitanie, zreszt¹
mia³o siê wra¿enie, ¿e kobiety pogodzi³y siê z tym, co mia³o nast¹piæ.

Notuje dalej lekarz: �Zes³añcy mê¿czy�ni dobrali siê do nich ju¿ ry-
ch³o po l¹dowaniu. Pióro moje nie odda opisu tej rozpusty i tego rozgar-
diaszu owej nocy. Zw³aszcza, ¿e w godzinê po l¹dowaniu, jeszcze, nim
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zdo³a³y rozbiæ namioty i u³o¿yæ siê do snu, nadci¹gnê³a najbardziej gwa³-
towna burza z b³yskawicami, grzmotami i ulew¹, jakiej w mym ¿yciu
do�wiadczy³em...�

Gubernator Phillip uzna³, i¿ po dziewiêciu miesi¹cach przymusowej
wstrzemiê�liwo�ci na morzu nie poskromi ¿¹dzy mê¿czyzn, ¿e próby
opanowania sytuacji mog¹ siê zakoñczyæ rozlewem krwi. D³ugo w noc,
pod strugami deszczu, splecione pary k³êbi³y siê na wybrze¿u, kiedy rów-
nocze�nie marynarze na �Lady Penrhyn� �wiêtowali hucznie pozbycie siê
k³opotliwych pasa¿erek. Pijacka orgia na morzu zbieg³a siê w czasie
z wydarzeniami na l¹dzie. Pisze kronikarz Smythe: �Jedni klêli, inni k³ó-
cili siê za¿arcie, inni znowu �piewali nie zwracaj¹c uwagi na burzê, która
miota³a statkiem. Jeszcze nigdy nocy w takim niepokoju nie spêdzi³em.
Czeka³em, ¿e w ka¿dej chwili piorun uderzy w statek, a to, gdy niemal
wszyscy majtkowie byli pijani i liczyæ ¿em nie móg³, aby pomoc mi jak¹�
w potrzebie okazali�.

Owa �Sodoma na l¹dzie�, jak j¹ ze zgorszeniem wspominaj¹ kronika-
rze, mia³a dalekie echa w tradycji jednej ze starych rodzin australijskich.

Biedota na wsi angielskiej czasem krad³a, egzystowa³a przewa¿nie
�o g³odzie i ch³odzie�. Anthony Rope, lat 26, robotnik rolny, skazany zo-
sta³ w Essex na siedem lat zes³ania, jako winny w³amania i przyw³aszcze-
nia jad³a oraz odzie¿y. Za podobne przestêpstwo stanê³a przed s¹dem Eli-
zabeth Pulley w 1779 roku. W cztery lata pó�niej zarzucano jej, ¿e w Noc
Wigilijn¹ w³ama³a siê i ukrad³a dwa sery, cztery po³cie boczku, mas³o,
trzy funty rodzynek, siedem funtów m¹ki i dwie sztuki materia³u. Jako
recydywistka, podlega³a automatycznie karze �mierci i niemal tak samo
automatycznej zamianie wyroku na zes³anie.

Oboje byli przetrzymywani ona w lochach Zamku Norfolk, on za� na
zbutwia³ym ze staro�ci wys³u¿onym statku wiêziennym. Gazeta �Nor-
wich Mercury� informowa³a swych czytelników, ¿e Elizabeth i inne wiê�-
niarki �wcale nie by³y przera¿one d³ugo�ci¹ rejsu, jaki je czeka³, czy dal-
szymi losami...�

W pewnym sensie by³a to tylko zamiana jednego cuchn¹cego i zat³o-
czonego pomieszczenia na inne, ju¿ na pok³adzie Pierwszej Floty. Eliza-
beth wieziono przeznaczonym do transportu samych kobiet statku o po-
nurej tu nazwie �Friendship�, czyli �Przyja�ñ�, Rope znalaz³ siê miêdzy
zes³añcami na statku �Alexander�.

Rope zosta³ wraz z innymi sprawnymi zes³añcami ulokowany na l¹-
dzie w pierwszej grupie, która mia³a karczowaæ busz i rozbijaæ namioty.
Elizabeth l¹dowa³a dopiero 6 lutego. Owa typowa dla Sydney letnia burza
zdmuchnê³a miasteczko namiotów, wyrwa³a z korzeniami i obali³a du¿e
drzewa, zala³a strumieniami wody nowo przyby³e kobiety.
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Woda nie gasi³a namiêtno�ci tak d³ugo t³umionych, jako ¿e przecie¿
zes³añcy mieli za sob¹ nie tylko d³ugi rejs z Anglii, ale i lata wiêzienia
jeszcze przed podró¿¹.

Anthony i Elizabeth byæ mo¿e wtedy w³a�nie spêdzili ze sob¹ pierw-
sz¹ noc. Dok³adnie w dziewiêæ miesiêcy pó�niej przyszed³ na �wiat ich
syn Robert, a poniewa¿ nazajutrz po �Sodomie� para zosta³a rozdzielona,
to mo¿na za³o¿yæ, ¿e zosta³ poczêty w burzy.

Dopiero 19 maja 1788 roku wielebny Richard Johnson udzieli³ �lubu
parze zes³añców. Na akcie �lubnym uchowa³y siê jakie� znaki zamiast
podpisów, oboje nowo¿eñcy byli analfabetami. M³oda kolonia g³odowa³a
wtedy, go�ci weselnych podejmowali w swym namiocie pasztecikami
z kozim miêsem. Wynik³y z tego niejakie k³opoty, jako ¿e stanêli przed
s¹dem podejrzani o kradzie¿ miêsa, ale byli �wiadkowie na okoliczno�æ,
¿e zwierzê by³o martwe jeszcze nim dosta³o siê w rêce oblubieñców. Po
kilku miesi¹cach zdobyli siê na postawienie w³asnymi si³ami skromnej
chaty. Budulcem by³o wapno z t³uczonych muszli, drewno palmowe, trzci-
na, ale wszystko razem przypomina³o domostwa, w jakich wiejska biedo-
ta od niepamiêtnych czasów mieszka³a na Wyspach Brytyjskich.

W roku g³odu 1789, gdy kolejne dwa statki z zaopatrzeniem rozbi³y
siê na nadmorskich ska³ach i nie dotar³y do Sydney, Elizabeth by³a zno-
wu w ci¹¿y. Jej m¹¿ dosta³ 25 batów za opiesza³o�æ w pracy. Potem prze-
wieziono go do rz¹dowych w³o�ci w Toongabbie, gdzie przymieraj¹cy g³o-
dem zes³añcy �cinali i wlekli pnie wielkich drzew, aby przygotowaæ grunt
pod uprawê. Tam te¿ dosta³ znowu 25 uderzeñ batem za nabycie pary
butów, o których wiedzia³, ¿e s¹ skradzione.

Gdy wygas³ czas jego kary, dosta³ dzia³kê ziemi pod zagospodarowa-
nie niedaleko Parramatta. Sprzeda³ j¹ po piêciu latach z przyczyn, które
nie s¹ znane. Zes³añcy niekiedy przepijali swe fermy, czasem sprzedawa-
li, aby mieæ pieni¹dze na op³acanie przejazdu do Anglii.

Anthony Rope nie zalicza³ siê do ¿adnej z tych kategorii, skoro upra-
wia³ ziemiê do koñca ¿ycia, tyle tylko, ¿e dzier¿awi³ grunt. Mo¿e wiêc
wp³ywy ze sprzeda¿y posz³y na wyposa¿enie dzier¿awionego gospodar-
stwa?

Doczekali siê o�miorga dzieci, czterdziestu wnuków i gromadki pra-
wnuków. Koleje losu potomstwa tej pary by³y udzia³em poniektórych pio-
nierów Australii. Jedna córka zmar³a w dzieciñstwie, kilka innych bardzo
wcze�nie zasz³o w ci¹¿ê. Robert, ten syn pierworodny, prawdopodobnie
�poczêty w burzy�, przepad³ bez wie�ci w czasie rejsu na statku wieloryb-
niczym w 1823 roku.
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No Problem
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2002, nr 5 (94)

Wiele osobistej satysfakcji sprawi³ mi dawno temu Stefan Kisielew-
ski, gdy, omawiaj¹c dla prasy polonijnej jedn¹ z mych ksi¹¿ek, napisa³, i¿
jad¹c do jakiego� kraju, wiem o nim wiêcej ni¿ wielu tych, którzy z takie-
go kraju wracaj¹... Lubimy oklaski. W tym wypadku � zas³u¿one. Zawsze
uwa¿a³em, ¿e nikt nie traktuje powa¿nie reportera, który zadaje pytania
obna¿aj¹ce jego niewiedzê. Studiowa³em wiêc dostêpn¹ dokumentacjê,
nim spakowa³em walizki i ruszy³em w drogê.

Raz zaniedba³em tego przygotowania. Mog³o siê to �le skoñczyæ. Jak
mawiali moi szefowie z Wydzia³u Informacji �wiatowej Organizacji Zdro-
wia WHO, gdy zafascynowany tematem zagalopowa³em siê w swojej rela-
cji � �Lucjan, zatrzymuj siê pod �wiat³ami�.

Na celowniku mia³em wtedy Malaje i Singapur. Zimna wojna trwa³a.
Przybysz z Polski by³ na szerokim �wiecie postaci¹ z regu³y podejrzan¹.
Ten rejon �wiata by³ na drodze do pe³nej niepodleg³o�ci, ale... Imperium
Brytyjskie dalej strzeg³o pilnie ustalonego porz¹dku rzeczy.

Mia³em wyl¹dowaæ w kraju bez ¿adnych kontaktów. Przypadek spra-
wi³, ¿e spotka³em przed wyjazdem w Warszawie na ulicy kolegê ze szko³y
i zwierzy³em mu siê ze swych problemów. By³ znacz¹c¹ figur¹ w handlu
zagranicznym, je�dzi³ na Malaje, aby kupowaæ kauczuk, a sprzedawaæ cu-
kier. Mia³ kontakty tylko handlowe, ale da³ mi swój bilet wizytowy i adres
Chiñczyka, od pokoleñ osiad³ego w Singapurze, który by³ jego partnerem
w transakcjach.

Lecia³o siê wtedy samolotami z silnikami t³okowymi, na epokê pasa-
¿erskich odrzutowców trzeba by³o jeszcze zaczekaæ. By³y czêste l¹dowa-
nia, zmiany za³óg, uzupe³nianie paliwa. Dla przybysza z Europy by³a jesz-
cze zmiana czasu, czyli walka z w³asnym zegarem biologicznym. Z lotni-
ska pojecha³em do ma³ego hoteliku wabi¹cego nisk¹ cen¹. Zaspany por-
tier by³ jakby zdziwiony, ¿e deklarujê kilkana�cie dni pobytu, by³ to raczej
przybytek godzinowy.

Gdy odespa³em podró¿, by³o ju¿ pó�ne popo³udnie. Ubra³em siê szyb-
ko, aby zd¹¿yæ przed zamkniêciem biur, gdy¿ jako zamorski barbarzyñca
uwa¿a³em naiwnie, ¿e Chiñczycy koñcz¹ pracê o szesnastej i id¹ do domu.

Biuro firmy, której szefem by³ adresat wizytówki, przypomina³o po-
bojowisko. Nie by³o mowy o ¿adnym koñcu pracy. Siedzia³em onie�mie-
lony w tym rozgardiaszu, czekaj¹c cierpliwie na audiencjê u szefa. Minê-
³a godzina, dwie. Wreszcie poprosi³em sekretarkê, aby pokaza³a tê wizy-
tówkê szefowi i zapyta³a wprost, czy ma zamiar w ogóle mnie przyj¹æ.
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Mo¿e niepotrzebnie czekam? Po chwili z biura wyskoczy³ sam szef, w se-
kretariacie wszyscy ugiêli siê w pok³onach na widok tego majestatu. Ale
on przywita³ siê tylko ze mn¹. Wymachiwa³ wizytówk¹ i powtarza³ na-
zwisko mego kolesia z komentarzem: �bardzo wa¿ny cz³owiek�, �numer
jeden, numer jeden!� £aska sp³ynê³a teraz na mnie.

Skrzywi³ siê z niesmakiem, kiedy us³ysza³ adres mego hoteliku. Za-
raz ciê przeprowadzimy do hotelu Raffles � powiedzia³. Zdêbia³em, to
najdro¿szy hotel w tej czê�ci �wiata, tradycyjne miejsce spotkañ bogatych
plantatorów i kupców. Tu jeszcze na prze³omie wieków zastrzelono tygry-
sa, który prosto z d¿ungli wskoczy³ przez okno do stacji bilardowej. Po-
wiedzia³em szczerze, ¿e nie staæ mnie na mieszkanie w takim przybytku.

No problem. Firma op³aci z bud¿etu na public relations. Wyda³ krót-
kie rozkazy. Przeprowadzka odby³a siê bezzw³ocznie pod moj¹ nieobec-
no�æ. Cisn¹³em w po�piechu moj¹ przepocon¹ koszulê obok ³ó¿ka, teraz
le¿a³a w wytwornym apartamencie te¿ niedbale ci�niêta w okolicach ³ó¿-
ka. Przybory do golenia z izdebki w obskurnym hoteliku � wyl¹dowa³y
dok³adnie w tym samym szyku, ale w wytwornej ³azience hotelu Raffles.
Otwarta walizka pojecha³a w tym stanie do apartamentu i nic z niej nie
wypad³o.

Moje zachcianki by³y spe³niane szybko i bezwzglêdnie. By³em prze-
cie¿ koleg¹ cz³owieka �numer jeden�, bardzo wa¿nego. Wyprawa na ulicz-
kê Sago, tam, gdzie znajduj¹ siê przedsiêbiorstwa, do których Chiñczycy
przychodz¹, aby po¿egnaæ siê z ¿yciem. No problem � tak zebra³em mate-
ria³y do reporta¿u pt.: Tu siê umiera.

Wreszcie zapyta³em, jakie s¹ mo¿liwo�ci przejazdu na Malaje. No pro-
blem. Rano urzêdnik firmy podwióz³ mnie na dworzec autobusowy, ku-
pi³ bilet do su³tanatu Johore i ¿yczy³ przyjemnej podró¿y. Oby po³kn¹³
swoje s³owa, by³em jedynym Europejczykiem miêdzy chiñskimi pasa¿e-
rami autobusu, który ruszy³ na pó³noc. Wiedzia³em oczywi�cie, ¿e tam
jest niespokojnie, ale zaniedba³em przygotowania dokumentacji.

Trudno jest mówiæ o emigracji chiñskiej na Malajach. Chiñczycy
Mórz Po³udniowych zjawiali siê tam na osiedlenie niemal od tysi¹ca lat.
Chiñczyk z Malajów, zapytany o miejsce urodzenia � wymienia jak¹� wio-
skê obok Kantonu. Kiedy j¹ opu�ci³? Samo pytanie dowodzi ignorancji.
On tam nigdy nie by³. Stamt¹d pochodzi jego rodzina, kilka czy nawet
kilkana�cie pokoleñ wstecz. Ale tam bêdzie pogrzebany, ca³e ¿ycie zbiera
na taki w³asny pogrzeb, aby sta³o siê zado�æ tradycji.

Zjawiali siê do pracy na plantacjach, czasem zajmowali siê handlem
czy us³ugami. Nie dali siê z³apaæ na s³odkie s³ówka Japoñczyków, którzy
twierdzili, ¿e przybywaj¹, aby oddaæ Azjê � Azjatom. Chyba zawiedli siê
licz¹c, ¿e ich lojalno�æ wobec brytyjskich kolonizatorów zaowocuje szyb-
ko po wyzwoleniu niezale¿no�ci¹ kolonii.
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�Nigdy nie �pimy� � to dewiza Singapuru. Ca³¹ dobê k³êbowisko po-
jazdów i ludzi na ulicach, wszyscy siê spiesz¹, wszyscy s¹ zaaferowani.
A tu na drogach by³o pustawo. Mijali�my bez problemu zapory drogowe.
Pojedyncze transportery pancerne wioz³y ¿o³nierzy jakby na majówkê,
ob³adowane skrzynkami z piwem. Zaczê³o mi �witaæ powoli, ¿e z mym
zwyk³ym polskim paszportem � wpakowa³em siê w kaba³ê. Zaczê³a siê
wojna z komunizmem, by³em przybyszem z kraju, który w powszech-
nym mniemaniu nale¿a³ wtedy w³a�nie do tego obozu.

Za jakim� zakrêtem autobus gwa³townie zahamowa³. Stanêli�my pod
wyszczerzonym na nas jadowitym ¿¹d³em wozu pancernego. Australijscy
¿o³nierze, bardzo m³odzi ch³opcy, weszli do autobusu i wskazywali na
ludzi, którzy maj¹ wysi¹�æ do szczegó³owej kontroli. Ko³o mnie siedzia³a
wiekowa Chinka, ca³y czas mia³a zamkniête oczy, jej chuderlawe cia³o
reagowa³o na rzadkie wyboje, na których podskakiwa³ autobus. M³odzie-
niec w mundurze stan¹³ przed ni¹ i potrz¹sn¹³ jej ramieniem.

�Daj jej spokój � powiedzia³em. � Ona ma mo¿e ze sto lat...� Pos³a³
mi u�miech s³odko-kwa�ny i spokojnie powiedzia³: �Nie staraj siê byæ
dowcipny i stul pysk!�

Zrozumia³em wtedy, ¿e legitymujê siê tylko moj¹ jasn¹ cer¹, której
nie zmog³o jeszcze s³oñce tropików. A gdyby tak i mnie zabra³ na kon-
trolê...

By³em go�ciem plantatora, którego domostwo przypomina³o fortecê.
W domu nie by³o ju¿ kobiet ewakuowanych w bardziej przyjazne okolice.
Rozmowy siê nie klei³y. Wisia³a nad nimi ciê¿ka atmosfera niepewno�ci
jutra.

Ca³a ta opowie�æ zaczyna siê dok³adnie 16 czerwca 1948 roku. Trzej
m³odzi Chiñczycy zajechali na rowerach przed biura plantacji kauczuku.
Weszli spokojnie do biura w³a�ciciela, pana Artura Walkera, jeden z przy-
by³ych powiedzia³ mu grzecznie �Witaj, Panie�, po czym strza³em w g³o-
wê zabi³ go na miejscu. Bez przesadnego po�piechu odjechali, zostawia-
j¹c nietkniêty skarbiec plantatora z poka�nym zasobem gotówki. W³adze
kolonii ostro zabra³y siê do zwalczania partyzantki. Genera³ Charles
Boucher powiedzia³ w³adzom w Kuala Lumpur, ¿e to jest absolutnie naj-
³atwiejsze zadanie, jakie mu powierzono w d³ugiej karierze zawodowego
oficera.

Sprowadzono poborowe formacje z Australii i Nowej Zelandii. Spro-
wadzono Gurkhów z Nepalu � najlepszych najemników imperium, oraz
Dajaków � ³owców g³ów. Wojna przeciw partyzantom trwa³a dwana�cie
lat. Odwo³ano ze stanu spoczynku genera³a Harolda Briggsa, który wpro-
wadzi³ metody wojny psychologicznej. Utworzono �wioski strategiczne�,
których mieszkañcy byli pod sta³ym nadzorem, podjêto kroki dla odciê-
cia dostaw ¿ywno�ci dla partyzantów. Genera³ Briggs odszed³ ponownie
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z czynnej s³u¿by w 1951 roku. By³ zupe³nie za³amany i zmar³ nied³ugo
potem. Wysoki komisarz Henry Gurney zgin¹³ w zamachu i zast¹pi³ go
genera³ Gerald Templer, zwany �Burz¹�, z racji swych b³yskawicznych wy-
padów w teren, który mawia³: �Wszystko co mo¿na widzieæ, jest godne
obejrzenia�. Wyznacza cenê za g³owy przywódców partyzantki. Nie waha
siê przed przesiedleniem miliona ludzi, aby odci¹æ partyzantów od ich
zaplecza. Jego strzelcy wyborowi wspomagani s¹ przez samoloty zwiadu,
które naprowadzaj¹ ich na cel. Wysy³a nad d¿unglê �wo³aj¹ce samoloty�,
które z niskiego lotu przypominaj¹, ¿e cena za g³owê przywódcy powsta-
nia zosta³a podwy¿szona do 84 tysiêcy dolarów.

Kim by³ ów przywódca? Gdy Londyn wielk¹ parad¹ zwyciêstwa czci³
koniec II wojny �wiatowej, na trybunie honorowej sta³ niski, szczup³y
mê¿czyzna. Na mundurze mia³ Order Imperium Brytyjskiego, nadany
mu za niezwyk³e wyczyny w walce partyzanckiej przeciwko Japoñczykom
na Malajach. Zwa³ siê Cin Peng. W trzy lata pó�niej ten cz³owiek by³ ju¿
wyjêty spod prawa. Jego kurierzy przemierzali w d¿ungli tajnymi szlaka-
mi setki kilometrów, nie przecinaj¹c nigdy kontrolowanych przez Brytyj-
czyków dróg. Maszerowali szlakami wydeptanymi przez s³onie, czasem
orientuj¹c siê wed³ug gwiazd, bo wszelkie znaki na ziemi d¿ungla niwe-
czy³a w krótkim czasie.

Tak w owych burzliwych czasach wygl¹da³a moja �le przygotowana
wyprawa w su³tanacie Johore, na ogarniêtych po¿og¹ Malajach. Mog³o siê
�le skoñczyæ, ale wróci³em do Singapuru, nadrabiaj¹c min¹. Jak by³o �
pytali go�cinni Chiñczycy? � �No problem� � odpowiedzia³em.

Wielkie dni maleñkiej wyspy
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2002, nr 6 (95)

Ca³a ta opowie�æ zaczyna siê dawno, dawno temu... Przez tysi¹ce lat
ptaki, ¿eruj¹ce na bogatych ³owiskach Oceanu Spokojnego � ob¿era³y siê
do rozpuku rybami. Z nadej�ciem nocy siada³y na owalnym atolu, aby na
koralowcu przetrawiæ spokojnie swój posi³ek. Naturalny produkt tego tra-
wienia osadza³ siê przez owe tysi¹ce lat na koralowcu, co bêdzie istotne
dla dalszego ci¹gu naszej opowie�ci.

Szyper brytyjskiego statku wielorybniczego John Fearn odkry³ wyspê
Nauru � bo o niej tu mowa � gdy w 1798 roku p³yn¹³ z Nowej Zelandii do
Chin. Dla wyspiarzy splotu ras polinezyjskiej i melanezyjskiej, to, ¿e �wiat
dowiedzia³ siê o ich istnieniu, by³o z³¹ wiadomo�ci¹. W ci¹gu kilku lat
�bia³e niebezpieczeñstwo� uderzy³o w wyspê. Zjawiali siê ci, którzy mieli



187Wielkie dni maleñkiej wyspy

powody, aby obawiaæ siê �d³ugiego ramienia� brytyjskiej sprawiedliwo-
�ci. Przybywali uciekinierzy z zes³ania w Australii. Zwozili ze sob¹ i sa-
mogon i broñ paln¹. Jeszcze gro�niejsze okaza³y siê zarazki chorób dot¹d
na wyspie nieznanych. A wiêc takich, przeciw którym nie wytworzy³a siê
jeszcze naturalna odporno�æ.

Przybysze ¿yli z eksportu kopry. Zagonili brutalnie do pracy wyspia-
rzy. W kilka lat rodzima ludno�æ wyspy zmala³a o jedn¹ trzeci¹. Wyspa,
czy raczej wysepka, le¿y na po³udnie od równika, w po³owie drogi miêdzy
Hawajami a Australi¹, o trzysta kilometrów od najbli¿szego l¹du sta³ego.
Wyspiarze maj¹ swój odrêbny jêzyk. Maj¹ teraz w³asn¹ flagê, na której
teraz ich dwana�cie plemion symbolizowanych jest przez tuzin gwiazd.

Odosobnienie wyspy nie mog³o trwaæ wiecznie. Niemcy zajêli j¹
w 1888 roku, rzekomo dla ochrony niemieckich kupców. Warto przypo-
mnieæ, ¿e w tym rejonie �wiata cesarskie Niemcy mia³y przed I wojn¹
�wiatow¹ rozleg³e posiad³o�ci, jak na przyk³ad na Nowej Gwinei.

Kilkana�cie lat po tej, zreszt¹ bezkrwawej, inwazji pewien bystry uczony
w Sydney zwróci³ uwagê na dziwny kamieñ, który kto� przywióz³ z Na-
uru. Kamieñ ten s³u¿y³ za próg przy wej�ciu do laboratorium. Analiza
wykaza³a, ¿e znalezisko zawiera nawet do 90 procent fosfatów, gdy z³o¿a
tego surowca w innych rejonach nie przekraczaj¹ 50 procent. Fosfat by³
pilnie potrzebny do nawo¿enia �zmêczonych� plantacji w Europie i Au-
stralii. Nauru by³o wiêc ³akomym k¹skiem. Brytyjska Komisja Fosfatów
zaczê³a intensywn¹ eksploatacjê produktu, nagromadzonego przez tysi¹-
ce lat dzia³ania ptaków na z³o¿ach koralowca.

Po I wojnie �wiatowej, gdy przepêdzono Niemców z rejonu Pacyfiku,
Australia przymierza³a siê do zagarniêcia Nauru. USA zaprotestowa³y
i stanê³o na tym, ¿e wyspa sta³a siê terytorium powierniczym, admini-
strowanym wspólnie przez Now¹ Zelandiê, Wielk¹ Brytaniê i Australiê.
Przyspieszono wydobycie fosfatów, ale w roku 1942 na wyspie pojawi³y
siê wojska cesarza Japonii. Ludno�æ wyspy liczy³a wtedy 2400 osób. Po-
³owê z tej liczby Japoñczycy wywie�li na wyspê Truk, gdzie pó³ tysi¹ca
wyspiarzy zmar³o przy ciê¿kich robotach, do których zostali zmuszeni
przez okupantów japoñskich.

We wrze�niu 1945 roku na wyspie wyl¹dowa³ desant australijski.
Nauru uzyska³o niepodleg³o�æ, nie bez wahania eksploatacjê z³ó¿ trzy wspo-
mniane ju¿ pañstwa przekaza³y rz¹dowi Nauru.

W 1993 roku Nauru zaskar¿y³a Australiê przed miêdzynarodowym
trybuna³em, ale spór zosta³ uregulowany polubownie. Przez dwadzie�cia
lat Australia ma przekazaæ 107 milionów dolarów australijskich na usu-
niêcie szkód spowodowanych eksploatacj¹ fosfatów.

Gdy jednak dochody zmala³y, gospodarka wyspy, której bogactwa mo-
g³y niegdy� konkurowaæ z tymi, jakie posiada³ su³tanat Brunei � gwa³tow-
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nie zni¿a³a loty. W wymienionych czterech latach wyspa mia³a mniej
wiêcej co sze�æ miesiêcy zmianê rz¹du. Rz¹d zaci¹ga³ d³ugi, nie maj¹c
perspektyw na ich sp³acenie, mno¿y³y siê afery z przekupnymi polityka-
mi. Na wysepce, która mia³a wtedy 6 tysiêcy mieszkañców, zarejestrowa-
nych jest 300 banków. Tak naprawdê istnieje tylko Bank of Nauru, który
jest aktualnie niewyp³acalny. Inne banki zajmuj¹ siê praniem brudnych
pieniêdzy i uwa¿a siê, ¿e stoi za nimi rosyjska mafia. Utopiono pieni¹dze
w takich pomys³ach, jak �Air of Nauru�, które ostatecznie maj¹ ju¿ tylko
jeden samolot i to stoj¹cy przewa¿nie na lotnisku. Tam te¿ zreszt¹ dosz³o
niedawno do ma³ego skandalu. Kontroler ruchu lotniczego by³ tak zafra-
powany gr¹ w bingo, ¿e nie w³¹czy³ �wiate³ o�wietlaj¹cych l¹dowisko.
Zdezorientowany pilot samolotu pasa¿erskiego kr¹¿y³ nad lotniskiem
i nie podchodzi³ do l¹dowania. Dopiero dzielny stra¿ak wy³ama³ drzwi do
stanowiska kontroli ruchu i w³¹czy³ owe �wiat³a. To z kolei narazi³o go na
bijatykê z kontrolerem ruchu, który nie móg³ mu darowaæ wy³amanych
drzwi.

Prezydent republiki René Harris rzekomo pop³aka³ siê, gdy powiado-
mi³ osiemnastu pos³ów, czyli ca³y parlament, ¿e we wrze�niu Australia
po¿yczy³a Nauru milion dolarów, aby wyci¹gn¹æ wyspê z dokuczliwych
k³opotów. Potem jednak o�wiadczy³, ¿e wcale nie p³aka³, ale ¿e dokucza
mu cukrzyca.

Dlaczego k³opoty? Wyspa, która le¿y na najbogatszych ³owiskach �wia-
ta, zajada importowane ró¿ne namiastki konserw rybnych. Importuje siê
absolutnie wszystko. Owoce, jarzyny, paliwo, budulec. Do niedawna tak-
¿e wodê pitn¹, teraz jest urz¹dzenie do odsalania, ale dzia³a ono tylko
wtedy, gdy jest dostawa pr¹du. S¹ dni, kiedy pr¹du nie ma przez dwadzie-
�cia godzin, w upale tropików rozmra¿aj¹ siê sk³ady ¿ywno�ci. Nauru
zalega z op³atami za leczenie swych obywateli w australijskich szpitalach
� okr¹g³a suma miliona dolarów.

Jak na wielu innych wyspach Mórz Po³udniowych, tak i na Nauru,
problemem jest chorobliwa oty³o�æ wyspiarzy. Od pokoleñ jedli ryby mor-
skie i owoce - to najzdrowsza dieta �wiata. Teraz oczywi�cie ³atwiej jest
otworzyæ puszkê z fasolk¹ i wieprzowin¹. Naród grubasów zaludnia naj-
mniejsz¹ republikê �wiata. Uczeni: Carl McDaniel oraz John Gowdy
w ksi¹¿ce Nie na sprzeda¿ pisz¹, ¿e �stulecie wzrastaj¹cej zale¿no�ci od
wiedzy i zasobów innych nie przygotowa³ mieszkañców Nauru do samo-
dzielno�ci na rynkach �wiata�.

Gdy wyspa na Pacyfiku zmaga siê ze swymi problemami, na koñcu
�wiata re¿im Talibów gnêbi³ ludno�æ Afganistanu � kraju, który od lat nie
zazna³ spokoju. W Iraku równie nieznany niezno�ny by³ ucisk tamtejsze-
go re¿imu. Nie bêdê tu rozwija³ tematu. Gnêbieni ludzie sprzedawali swe
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mienie, zapo¿yczali siê i ruszali przez kilka granic, legalnie czy nielegal-
nie, ku ziemi obiecanej, któr¹ by³a dla nich Australia.

Jedni mieli tam ju¿ krewnych. Inni znali j¹ tylko z ekranów telewizji.
Wabi³ ich obraz wielkich miast w dole globusa, pla¿ zalanych s³oñcem,
wielkich plantacji i hodowli.

Nie mieli jednak wizy imigracyjnej. Australia obawia siê niekontro-
lowanych imigracji. Rz¹d ma w swych decyzjach poparcie wiêkszo�ci spo-
³eczeñstwa. Kombinatorzy zabrawszy chêtnym do imigracji dorobek ¿y-
cia, przewo¿¹ ich na któr¹� z wysp Indonezji, a tam wsadzaj¹ na stateczki,
którymi raczej my nie wybraliby�my siê na majówkê na Wi�le. Nikt nie
policzy, ile przeci¹¿onych ³odzi posz³o na dno, jakie uczty mia³y rekiny.
Czasem zg³odniali i spragnieni, zdesperowani uchod�cy sami zatapiaj¹
sw¹ ³ajbê, gdy zauwa¿¹, ¿e s¹ �ledzeni przez australijskie samoloty ochro-
ny wybrze¿a. Tak by³o i w tym wypadku, gdy ton¹cych rozbitków zabra³ na
pok³ad norweski frachtowiec.

Nie p³yn¹³ do Australii. Ka¿dy dzieñ przestoju na pe³nym morzu kosz-
towa³ armatora. Którego� dnia konfliktu, drzemi¹cego w spiekocie po³u-
dnia prezydenta Nauru, obudzi³ telefon. Mówi³ sam premier Australii,
co ju¿ by³o wydarzeniem samym w sobie. Za potê¿ny zastrzyk gotówki
Nauru zgadza siê przyj¹æ uchod�ców.

Tradycje wyspiarzy od¿y³y. Gdy grupa wynêdznia³ych uchod�ców ze-
sz³a na l¹d, ujrza³a powitalny taniec wyspiarzy z Nauru. Gdy dostrze¿o-
no, ¿e niektórzy uchod�cy s¹ boso, kobiety z Nauru zaczê³y zdejmowaæ
sanda³y, by obdarowaæ nimi przybyszów. Tradycyjna go�cinno�æ przezwy-
ciê¿y³a pocz¹tkow¹ niepewno�æ. Zwyczaj, którego pocz¹tki gin¹ w mroku
niepamiêci nakazuje, ¿e gdy kto� pyta, czy ryba bierze � trzeba mu daæ
kilka sztuk ze swego po³owu. Cierpienia przybyszów wywo³a³y wspó³czu-
cie u wyspiarzy. Zapraszano uchod�ców na posi³ki, zbierano dla nich
odzie¿ i obuwie, bo przecie¿ uratowali tylko �nagie� ¿ycie.

Zach³anno�æ cz³owieka zrujnowa³a bogat¹ niegdy� wyspê. Dzisiaj, po
wyczerpaniu fosfatów, przypomina ona krajobraz ksiê¿ycowy. Gdy spó�-
nia siê statek z dostawami, pó³ki w sklepach s¹ puste. Wyspiarze ¿yj¹
krócej: mê¿czy�ni statystycznie maj¹ szansê do¿yæ do 58-go roku ¿ycia,
kobiety � do 65-go. Ich kulej¹ca gospodarka nie daje szans na d³u¿szy
pobyt uchod�ców, ale przynajmniej jest jaka� szansa wytchnienia. S¹ g³o-
sy, ¿e skoro wojna w Afganistanie jest zakoñczona, to uchod�cy powinni
zapomnieæ o australijskim raju i wróciæ w rodzinne strony...
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Cz³owiek, który by³ ciekawy
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2002, nr 9 (98)

Thor Heyerdahl, Norweg, którego zwie siê niekiedy �Najwiêkszym
Odkrywc¹ XX wieku� mia³ 87 lat, gdy lekarze ustalili, ¿e ma guza w mó-
zgu. Na w³asne ¿yczenie wypisano go ze szpitala, zdawa³ sobie sprawê ze
swego stanu i chcia³ byæ ze sw¹ rodzin¹.

18 kwietnia, jak obrazowo powiedzia³ jego syn, wielki obie¿y�wiat
�podniós³ wios³a i wp³yn¹³ w krainê zachodz¹cego s³oñca...�

Dawno temu, przed 45 laty, gdy obaj byli�my m³odzi � przyj¹³ mnie
w swym domu w Norwegii. Mija³y lata, �ledzi³em jego niezwyk³e dzieje,
czyta³em wypowiedzi, przyjmowane entuzjastycznie lub gniewnie przez
�wiat nauki. Chyba najbardziej przekonuj¹co brzmia³o jego o�wiadcze-
nie: �Nigdy nie do¿y³bym tak podesz³ego wieku, gdybym nie mia³ swobo-
dy zaspokajania mej ciekawo�ci...�

Ta swoboda � to niezale¿no�æ finansowa. Jedna tylko jego ksi¹¿ka do-
czeka³a siê autoryzowanych przek³adów na 67 jêzyków, pirackich wydañ
pewnie nikt nie policzy³. Jego film dosta³ Oscara. Tak, ¿e zamys³y swoje
wprowadza³ w ¿ycie, nie bêd¹c zale¿nym od dotacji ró¿nych komisji, któ-
rym jego teorie podoba³y siê � albo nie. Przewa¿nie � nie.

Norwescy przyjaciele za³atwili mi zgodê na rozmowê ze s³awnym ju¿
wtedy ich rodakiem. Jecha³em pe³en tremy, pytania mia³em starannie
wykute na pamiêæ, a w mym zawodzie reportera � to sprawa niezwykle
wa¿na. Wiadomo, na g³upie pytania � dostaje siê g³upi¹ odpowied�, nikt
nie traktuje wtedy powa¿nie reportera, który zabiera czas...

Nie mia³em jeszcze wtedy nadziei, ¿e kiedykolwiek zobaczê �wiat Mórz
Po³udniowych, w który tak barwnie wprowadza³ czytelnika swych ksi¹¿ek
Heyerdahl. Redakcja by³a daleko w Warszawie, nikomu nie zwierza³em
siê ze swych planów, ale ogromnie liczy³a siê dla mnie opinia norweskich
przyjació³, którzy � by³em pewien � dowiedz¹ siê, czy Heyerdahl nie uzna³
czasu jaki mi po�wiêci³ � za zmarnowany...

Po raz pierwszy w ¿yciu znalaz³em siê w sytuacji, która mia³a siê po-
wtórzyæ w dalszych latach mej wêdrówki po �wiecie. Heyerdahl przyj¹³
mnie go�cinnie, uraczy³ dobrym obiadem i... zada³ mnóstwo pytañ. �Ty
jeste� dla mnie tak ciekawym tematem, jak ja dla ciebie� � powiedzia³.
Polska by³a i jest dalej w tej samej odleg³o�ci od Norwegii jak dawniej, ale
wtedy by³o ju¿ po Pa�dzierniku i mo¿e zimna wojna styg³a jeszcze bar-
dziej, ale wêdruj¹cy po �wiecie Polak nie by³ zjawiskiem powszechnym.

Moje zainteresowanie Wikingami, czyli przodkami mego rozmówcy,
dzia³a³o na moj¹ korzy�æ. Atmosfera by³a ju¿ zupe³nie rozlu�niona, gdy
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�sprzeda³em� mu kilka polskich dowcipów politycznych � b¹d� rodzime-
go chowu, b¹d� importowanych ze Wschodu. Omija³em naturalnie te,
które opiera³y siê na grze s³ów, a wiêc by³y nieprzet³umaczalne.

Niektóre z faktów, które mi poda³ � znajd¹ siê w tym reporta¿u, natu-
ralnie wespó³ z relacj¹ o wydarzeniach, które przytrafi³y siê znacznie pó�-
niej, a wiêc nie by³y przedmiotem rozmowy.

By³ ciekaw warsztatu reporta¿u. Powiedzia³em, ¿e pytano siê kiedy�
s³ynnego saksofonistê jak powstaje muzyka? � To bardzo proste � powie-
dzia³. Bierze siê saksofon, dmucha siê tu, a muzyka wychodzi tamtêdy...

Roze�mia³ siê i nasza rozmowa by³a ju¿ bardziej rzeczowa. Mój roz-
mówca urodzi³ siê 6 pa�dziernika 1914 roku w Larvik, na po³udniu Nor-
wegii. Jego ojciec by³ bankierem, który du¿o podró¿owa³. Matka mia³a
szerokie zainteresowania naukowe i gdy ma³y Thor by³ chory i le¿a³
w ³ó¿ku � dawa³a mu do czytania nie bajeczki, ale ksi¹¿ki z dziedziny
antropologii.

Gdy mia³ piêæ lat, wbieg³ podczas zabawy na zamarzniêt¹ taflê fiordu.
Lód siê za³ama³ i dziecko w ostatniej chwili uratowano. Mia³ jednak po
tej przygodzie obsesyjny lêk przed wod¹, zdumiewaj¹cy u cz³owieka, któ-
ry w trzcinowych czó³nach i tratwach wyruszy³ na oceany �wiata. Na-
uczy³ siê p³ywaæ dopiero, maj¹c 22 lata, gdy nag³y przybór rzeki na Tahiti
postawi³ go w obliczu nowego �miertelnego niebezpieczeñstwa.

Tahiti? Czy nie za szybka wêdrówka znad fiordu do Polinezji? Czy
muzyka, któr¹ tak alegorycznie przedstawi³em memu ówczesnemu roz-
mówcy jako klucz do zrozumienia techniki gromadzenia faktów w repor-
ta¿u � nie wychodzi zbyt szybko?

Heyerdahl wst¹pi³ na uniwersytet w Oslo, gdzie studiowa³ zoologiê
i geografiê. O¿eni³ siê i z m³od¹ ¿on¹ imieniem Liv wyruszy³ w pierwsz¹
wyprawê do Polinezji. W 1937 roku m³oda para zosta³a adoptowana przez
naczelnego wodza Tahiti � Teriieroo. W Polinezji � jak mia³em siê pó�-
niej przekonaæ � adopcja doros³ych ludzi nie jest niczym niezwyk³ym,
m³odzi Skandynawowie opanowali tam styl ¿ycia i obyczaje wyspiarzy.
O masowej turystyce nie by³o jeszcze wtedy mowy, podró¿e lotnicze na
dalekich trasach � by³y �muzyk¹ przysz³o�ci�. Wyobra¿am sobie, jak od-
cina³a siê od wyspiarzy ta para ros³ych, niebieskookich i jasnow³osych
przybyszy. Z Tahiti wyruszyli na rok na wyspê Fatuhiva w archipelagu Mar-
kizów.

Heyerdahl studiowa³ zjawiska przyrody i � jakby wynika³o z jego pó�-
niejszych wspomnieñ � zastanawia³ siê nad tym, jak dalece ówczesne teo-
rie o pochodzeniu wyspiarzy Mórz Po³udniowych przystaj¹ do rzeczywi-
sto�ci. Gdy ze swymi polinezyjskimi przyjació³mi wyrusza³ na po³ów,
aby zdobyæ co� na obiad � zmaga³ siê z bardzo silnymi pr¹dami i wiej¹cy-
mi ze wschodu wiatrami. Hm, duma³ potomek Wikingów, czy racjê maj¹
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ustalenia uczonych s³aw, które ucz¹, ¿e wyspy Mórz Po³udniowych zosta-
³y odkryte i zasiedlone przez bli¿ej nieokre�lonych wêdrowców z Azji Po-
³udniowo-Wschodniej? Mieliby oni wios³owaæ pod pr¹d jakie� 10 tysiêcy
mil. Norweg uwa¿a³, ¿e tak, jak badana przez niego flora i fauna � tak i ci
ludzie, którzy zasiedlili wyspy Polinezji � przybyli z pr¹dami morskimi
z zachodu.

Heyerdahl porzuca swe studia zoologiczne i ca³¹ energiê koncentruje
na potwierdzenie swej teorii o pochodzeniu Polinezyjczyków i ich kultu-
ry. Je¿eli uznaje, i¿ ocean jest naturalnym ³¹cznikiem miêdzy ludami Pa-
cyfiku, to trzeba odpowiednie badania przeprowadziæ w Brytyjskiej Ko-
lumbii (Kanada) i Peru.

W czasie pracy w muzeum Brytyjskiej Kolumbii Norweg publikuje
sw¹ teoriê, ¿e Polinezja zosta³a zasiedlona przez dwie kolejne fale imigra-
cji. Pierwsza dotar³a na tratwach z drzewa balsa poprzez Peru i Wyspê
Wielkanocn¹. Druga fala mia³a dotrzeæ w kilka wieków pó�niej na Hawa-
je, p³yn¹c na zestawionych parami czó³nach z obecnego terenu Brytyj-
skiej Kolumbii.

Wyniki swych badañ opublikowa³ dopiero w 1952 roku na o�miuset
stronach dzie³a pt.: Amerykañscy Indianie na Pacyfiku. Sk¹d taka rozpiê-
to�æ w czasie? Gdy wybuch³a II wojna �wiatowa i jego ojczyzna dosta³a siê
pod okupacjê hitlerowsk¹ � Heyerdahl wróci³ do Europy i zaci¹gn¹³ siê
ochotniczo do formacji norweskich �cichociemnych�, która dzia³a³a na
terenach Finmarku. Spiekotê tropików zast¹pi³ mróz norweskiej zimy.
Zamiast przyjaznych u�miechów Polinezyjczyków � spodziewaæ siê móg³
przyjêcia ze strony hitlerowskich pistoletów maszynowych. Spadochro-
niarz Heyerdahl zakoñczy³ tê przygodê z wysokim odznaczeniem za dziel-
no�æ.

By³em kilkana�cie lat temu w Callao, wielkim porcie Peru. Codzien-
nie o �wicie setki ³odzi rybackich wyruszaj¹ na o³ów. Ich zdobycz zostaje
zamro¿ona czy zapakowana w metalowe puszki i wêdruje na pó³ki skle-
powe czy spi¿arnie restauracji w Europie, czy Stanach Zjednoczonych.
By³em w Callao w momencie, gdy na ulicach s³ychaæ by³o jêzyk polski.
Bazowa³y tam polskie floty rybackie, statki � bazy przerabia³y po³ów. Za-
³ogi by³y regularnie wymieniane samolotami: odrzutowiec, który przy-
wozi³ z Polski now¹ za³ogê � zabiera³ do kraju tê, która mia³a ju¿ za sob¹
miesi¹ce ciê¿kiej pracy w Callao, przedmie�ciu Limy, stolicy Peru.

Wcze�niej, w 1947 roku, biega³em po ruinach zniszczonej Warszawy
i nie marzy³em o rejsie do Callao. Mogê wiêc tylko sobie wyobraziæ, jak
za³ogi naje¿onych nowoczesn¹ technik¹ statków � baz patrzy³y na tratwê.
Nie by³a to niedzielna rozrywka nudz¹cych siê m³odzieñców. To Heyer-
dahl z piêcioma osobami za³ogi wyrusza³ na spotkanie przygody. Przed
nimi by³ Ocean, wcale nie tak Spokojny, jak sugeruje nazwa. Chodzi³o te¿
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nie o zak³ad, ale o przekonanie oponentów ¿eglarza, ¿e jego teoria przysta-
je do ¿ycia, ¿e têdy w³a�nie wiód³ szlak imigracji na wyspy Mórz Po³u-
dniowych. ¯e przodkowie dawnych Peruwiañczyków w³a�nie wodnym
szlakiem dostali siê na wyspy Polinezji.

101 dni trwa³a ¿egluga tratw¹, osiem tysiêcy kilometrów na falach
oceanu. Tak wyprawa dotar³a do atolu Raroia w archipelagu Tuamotu.
By³em tam w wiele lat pó�niej. Statek pocztowy �L�Oiseau des Iles� (�Ptak
z wysp�) nie unosi³ siê �na falach i na modlitwie�, ale by³ solidnie wy-
posa¿ony w radar, echo-sondê � s³owem wszystko, co technika stworzy³a,
aby zneutralizowaæ �okrutne morze�. Sternik czyta³ dane z dok³adnych
map, rafy koralowe by³y omijane szerokim ³ukiem. Kuchnia szykowa³a
dania smaczne i po¿ywne. Tratwa Norwega dawa³a swej za³odze surowe,
z³owione co dopiero ryby. To, na co mogli liczyæ przed wiekami ówcze�ni
¿eglarze.

Ci, którzy kpili z teorii Heyerdahla, musieli � acz niechêtnie � przy-
znaæ mu racjê. Ale to by³ dopiero pocz¹tek. �Swoboda zaspokajania cieka-
wo�ci� � nie by³a jeszcze w pe³ni wykorzystana. Czeka³y inne wyzwania.

Thor Heyerdahl by³ ju¿ wtedy �kim��, a nie Mr. Nobody. �wiat by³
i jest pe³en zagadek i m³ody Norweg chcia³ je rozwi¹zaæ. Maszyny drukar-
skie w ró¿nych miastach naszego globu drukowa³y kolejne wydania prze-
k³adów ksi¹¿ki o podró¿y z Callao do Tuamotu. Ja sam naliczy³em 37
wydañ po angielsku, a by³o ich na pewno znacznie wiêcej. Wydawcy do-
pominali siê o dalsze dzie³a. I mieli je dostaæ...

Dociekliwo�æ ¿eglarza
�Gazeta Uniwersytecka U�� 2002, nr 10�11 (99�100)

Dawno, dawno temu zjawi³em siê w Polinezji. Wszystko by³o dla mnie
nowe, wszystko interesuj¹ce. By³a ju¿ noc, gdy skoñczy³em porz¹dkowa-
nie notatek i szykowa³em siê do snu. Nocn¹ ciszê rozdar³ nagle g³uchy
³omot bêbnów, dobiegaj¹cy z bliskiej okolicy. Ledwie usta³, gdy z oddali
da³ siê s³yszeæ podobny, ale ju¿ przyt³umiony przez dystans, miarowy
�werbel�. Jeszcze przez wiele godzin dobiega³ coraz to z innych stron ten
ówczesny telegraf Oceanu zwanego Spokojnym...

Mogê sobie wyobraziæ teraz, gdy wyspiarze komunikuj¹ siê nowocze-
snymi �rodkami ³¹czno�ci (i pewnie odszed³ w zapomnienie zawód �do-
bosza � telegrafisty�), jak intensywnie pracowa³ ów telegraf, gdy mia³ prze-
kazaæ sensacjê nad sensacjami: oto popaas, czyli biali ludzie zjawili siê
na tratwie u wybrze¿y wyspy Raroia, po 101 dniach ¿eglugi!

13 Wokó³ reporta¿u...
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Wyspa nale¿y do archipelagu Tuamotu, jakie� 4300 mil morskich od
Callao, wielkiego portu w Peru, gdzie zacz¹³ siê �mia³y rejs. Ale � jak
pisze jeden z ówczesnych komentatorów wyprawy � �wywo³a³a ona wiê-
cej szyderstw ni¿ uznania w �rodowisku akademickiej antropologii�. Czy
uczeni powodowani byli wtedy tylko zawi�ci¹ lub niechêci¹ wobec m³o-
dego zoologa, który burzy³ ich teorie? Otó¿ wydaje siê, ¿e takie twierdze-
nie by³oby uproszczeniem. Powa¿ny dziennik australijski �The Austra-
lian� pisze obecnie, ¿e �antropologowie wspó³cze�ni, uzbrojeni w wiedzê
o genetycznym dziedzictwie ras � s¹ pewni, ¿e tezy Heyerdahla o koloni-
zacji pozbawione s¹ podstaw naukowych�.

Norweg po wyprawie na Kon-Tiki sposobi³ siê ju¿ do nastêpnych da-
lekich podró¿y. Ze �rodkowej Afryki sprowadzi³ kilku budowniczych
z plemienia Burundi, którzy � zbrojni w umiejêtno�ci przekazywane
z pokolenia na pokolenie � zbudowali dlañ w 1969 roku egipskie czó³no
z papirusa. Powsta³o u stóp piramid i zosta³o nazwane �Ra�, tak jak zwa³
siê bóg s³oñca. Przewieziona najpierw do Safi w Maroku, ³ód� wyp³ynê³a
do Barbados. Po jakich� trzech tysi¹cach mil ¿eglugi � zaczê³y siê proble-
my i trzeba by³o zakoñczyæ rejs, niezbyt zreszt¹ daleko od celu.

Uparty Norweg nie by³ zra¿ony trudno�ciami. Po dziesiêciu miesi¹-
cach sprowadzi³ budowniczych z plemienia Indian Aymara w Boliwii, które
dalej potrafi³o budowaæ ³odzie z trzciny. Ich dzie³em by³a �Ra II�, która
w 57 dni dop³ynê³a do Barbados, co mia³o byæ dowodem kontaktów trans-
atlantyckich miêdzy dawnymi cywilizacjami a ludami Ameryk.

Ci sami budowniczowie stworzyli z trzciny ³ód� �Tigris�. Tym razem
rejs mia³ udowodniæ, ¿e istnia³y kontakty i wymiana wp³ywów miêdzy
wielkimi kulturami Mezopotamii, dolin¹ Indus i Egiptem. W 1978 roku
�stocznia� by³a w Iraku, a budulcem zosta³a lokalna trzcina. Najwiêkszy
trzcinowy statek, jaki zbudowano na zlecenie norweskiego ¿eglarza, mia³
na pok³adzie jedena�cie osób za³ogi. Przez rzekê Tigris i Zatokê Persk¹
wp³yn¹³ na Ocean Indyjski. Po piêciu miesi¹cach ¿eglugi statek znalaz³
siê w rejonie nêkanym lokalnymi wojnami i nie dosta³ zgody na wyp³y-
niêcie z portu D¿ibuti. Heyerdahl w prote�cie przeciw wojnom � zakoñ-
czy³ rejs, podpalaj¹c statek.

Gdy w 1955 roku Heyerdahl wyrusza³ na Wyspê Wielkanocn¹, sam
finansowa³ tê wyprawê, choæ patronat nad ni¹ obj¹³ król Norwegii Olaf V.
Tam podj¹³ prace wykopaliskowe. Zdoby³ dowody, ¿e wyspa by³a niegdy�
gêsto zalesiona i ¿e ju¿ w czwartym wieku, czyli o tysi¹c lat wcze�niej, ni¿
dot¹d uznawano, ¿yli na niej ludzie.

Frapowa³y go wielkie pos¹gi, rze�by wskazywa³yby na peruwiañskie
wzornictwo. Opieraj¹c siê na przekazywanych z pokolenia na pokolenie
legendach g³osz¹cych, ¿e gigantyczne pos¹gi �spacerowa³y� � Norweg,
stosuj¹c skomplikowany system sznurów i zaprzêgów, udowodni³, ¿e tymi
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sposobami przemieszczenie tych masywnych budowli by³o zupe³nie
mo¿liwe.

Na pewnym etapie swych dzia³añ Heyerdahl uzna³, ¿e nie mo¿e byæ
obojêtny wobec nasilaj¹cej siê krytyki ze strony uznanych autorytetów
naukowych. Napisa³: �Udowodni³em, ¿e wszystkie dawne przed-europej-
skie cywilizacje mog³y komunikowaæ siê przez oceany, a to pos³uguj¹c
siê prymitywnymi �rodkami, jakie mia³y do dyspozycji. Uwa¿am, ¿e te-
raz swe racje winni przedstawiæ ci, którzy uwa¿aj¹, ¿e to w³a�nie oceany
by³y czynnikiem oddzielaj¹cym cywilizacje�.

W latach osiemdziesi¹tych i wczesnych dziewiêædziesi¹tych zawêdro-
wa³ znowu do Ameryki £aciñskiej, gdzie spotka³ przyjaciela z dawnych
lat, kieruj¹cego wykopaliskami �wi¹tyni, z czasów jeszcze przed Inkami.
Badaj¹c obiekty uzyskane w czasie tych prac, Norweg umocni³ siê w swych
przekonaniach, ¿e dawne cywilizacje tych rejonów by³y na drodze postê-
pu na d³ugo przed przybyciem Kolumba.

Heyerdahl podj¹³ wykopaliska w rejonie peruwiañskiej piramidy
w Tucume, gdzie znalaz³ dowody, ¿e ju¿ przodkowie Inków urz¹dzali rej-
sy dalekomorskie, a ich symbole g³owy ptaka by³y identyczne, jak te, od-
nalezione na Wyspie Wielkanocnej. Uczeni, zwolennicy tradycyjnych po-
gl¹dów naukowych nie bez wahania uznali, ¿e te odkrycia by³y wa¿ne.
Inni uczeni i autorzy albo negowali wprost odkrycia Heyerdahla, albo po-
klepywali go protekcjonalnie po ramieniu, ¿e niby m³ody wiekiem � to
b³¹dzi, ale jak siê postara, to przyzna im jednak racjê...

Pisze niemiecki autor Herbert Wendt: �To, ¿e Polinezyjczycy upra-
wiaj¹ s³odkie ziemniaki i bawe³nê, wskazuj¹ tylko na to, ¿e jacy� odwa¿ni
¿eglarze zapu�cili siê a¿ do Ameryki Po³udniowej mimo niesprzyjaj¹cych
wiatrów i pr¹dów morskich. Te ustalenia nie zadowalaj¹ autorów pseudo-
naukowych. [...] Heyerdahl zgromadzi³ obszern¹ dokumentacjê na pokre-
wieñstwo religijne, kulturalne, artystyczne i rolnicze miêdzy Polinezyj-
czykami a pramieszkañcami Ameryki Po³udniowej � jednak faktem jest,
¿e Polinezyjczycy nie maj¹ nic wspólnego z cywilizacj¹ morsk¹ Peru�.

Zdania uczonych by³y i s¹ podzielone. Australijscy antropologowie
uwa¿aj¹, i¿ podstawowa teza Norwega, g³osz¹cego, ¿e to Indianie po³u-
dniowoamerykañscy skolonizowali Polinezjê jeszcze przed przybyciem
Europejczyków � nie da siê utrzymaæ.

Jednak prof. Peter Bellwood z Australijskiego Uniwersytetu Narodo-
wego w Canberze zgadza siê, ¿e wyczyny Heyerdahla wzbudzi³y ¿ywe za-
interesowanie: �Wyprawa na Kon-Tiki nie udowodni³a niczego, ale to by³a
s³ynna ekspedycja i zwróci³a powszechn¹ uwagê na antropologiê, co samo
w sobie by³o ju¿ osi¹gniêciem. On odda³ antropologii wielk¹ przys³ugê� �
powiada Bellwood.

13*
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Emerytowany profesor z Auckland University na Nowej Zelandii Ro-
ger Green przyja�ni³ siê od dawna z Heyerdahlem. Spod jego pióra wysz³y
artyku³y naukowe, które niekiedy popiera³y norweskiego podró¿nika,
a niekiedy podwa¿a³y jego odkrycia. Green jest zdania, ¿e s³odki ziem-
niak i inne ro�liny wywodz¹ce siê z Ameryki Po³udniowej, a maj¹ce s³u-
¿yæ Heyerdahlowi na poparcie jego tez � znalaz³y siê na Polinezji jeszcze
przed przybyciem Europejczyków � za spraw¹ polinezyjskich wêdrówek.
�To tylko poniektóre sprawy, w których zgadzamy siê z Thorem, a s¹
i takie, w których grzecznie mamy odmienne zdania, a jednak dalej jeste-
�my kolegami i przyjació³mi�.

U schy³ku swego ¿ycia Norweg postawi³ �mia³¹ tezê, ¿e mityczne
bóstwo Odyn by³o w istocie cz³owiekiem, potê¿nym w³adc¹, który
w I wieku n.e. przywêdrowa³ znad Morza Czarnego na teren obecnej Szwe-
cji. Prowadzi³ wykopaliska na terenie Azerbejd¿anu, aby raz jeszcze pod-
wa¿yæ uczone opinie innych badaczy. Jednak wielki ¿eglarz zawin¹³ do
Ostatniego Portu, nim jeszcze zdo³a³ przekonaæ swych uczonych adwer-
sarzy...



Warszawiacy, o których siê mówi � Lucjan Wolanowski
�Stolica�, 4.01.1959

Lucjan Wolanowski � to dziennikarz, który nie tylko sam pisze, ale
o którym siê pisze. Wybitny reporta¿ysta i publicysta, i sprawozdawca
s¹dowy trafia widaæ w sedno zagadnieñ, skoro zyskuj¹ one taki rezonans
w opinii publicznej.

� Panie redaktorze! Przeprowadza³ Pan w ¿yciu tyle wywiadów, ¿e
prawem rewan¿u nale¿y role odwróciæ. Pragniemy dowiedzieæ siê cze-
go� o panu. Precyzuj¹c: od czego zaczê³o siê pana dziennikarstwo?

� Od wysokiego szczebla. By³em redaktorem naczelnym czasopisma
�Szczebioty�. Wydawali�my je w gimnazjum wespó³ z koleg¹ Jackiem
Wo�niakowskim (dzisiejszy redaktor �Tygodnika Powszechnego�). Ale
pierwsze ci¹gotki do pisania poczu³em ju¿ jako dziecko.

� W zwi¹zku z tym...
� Po maturze zacz¹³em studiowaæ elektrochemiê i elektromagnety-

kê, bo rodzina chcia³a siê dowiedzieæ, co to znaczy. Niestety, owe studia
politechniczne, odbywane we Francji, przerwa³a wojna. Przyjecha³em do
Polski w roku 1939 na wakacje, które trwaj¹ po dzi� dzieñ.

� Wiêc za�lubiny z dziennikarstwem??
� Nast¹pi³y w okresie okupacji. Pracowa³em najpierw dorywczo

w pismach podziemnych mniejszego kalibru, a potem w popo³udniówce
�Dzieñ Warszawy�. Moim pierwszym redaktorem by³ Teofil Syga. Co pi-
sywa³em wówczas? G³ówny temat � to walka z kolaboracj¹. Redagowa³em
tak¿e rubrykê pod tytu³em Historyjki w cieniu historii � mam zreszt¹ za-
miar do tej formy jeszcze powróciæ.

� A po wojnie?
� Pierwszym, który siê na mnie naprawdê pozna³, by³ red. Marian

Podkowiñski. Odmówi³ mi przyjêcia do Polskiej Agencji Prasowej w £o-
dzi w 1945 roku, twierdz¹c, i¿ nie posiadam kwalifikacji.

Wywiady
z Lucjanem Wolanowskim
1959�1989
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� O ile wiem, jeste�cie teraz w za¿y³ej przyja�ni...
� Tak jest. A wracaj¹c do wspomnieñ: zacz¹³em pracowaæ w PAP-ie,

w Warszawie. Redakcja mie�ci³a siê wówczas w trzech pokoikach przy
ul. Targowej. Mieszka³em w pierwszym okresie na biurku i zamiast po-
duszki u¿ywa³em kompletu gazet. By³ to do�æ heroiczny okres polskiego
dziennikarstwa. Pisa³em absolutnie o wszystkim: o pierwszym tramwa-
ju, o uruchomieniu elektrowni. Przemierza³o siê Warszawê na piechotê
wzd³u¿ i wszerz...

� Dziennikarstwo po³¹czone z turystyk¹...
� A w³a�ciwie z rybactwem. Chodzi³em wówczas w rybackich bu-

tach znalezionych gdzie� w ruinach. Pewnego dnia w redakcji zadecydo-
wano: niech idzie do s¹du i napisze sprawozdanie! Zacz¹³em odwiedzaæ
salki s¹dowe przy Marsza³kowskiej, na Lesznie...

� Z jakim uczuciem wszed³ Pan po raz pierwszy do s¹du?
� Jestem synem adwokata, który przez pó³ wieku praktykowa³ w War-

szawie. Ojciec nie pozwala³ mi jednak nigdy zajrzeæ do s¹du. Kiedy znala-
z³em siê tam po raz pierwszy � nie mia³em o niczym pojêcia...

� Proszê darowaæ tê �metafizyczn¹� przeno�niê: od kiedy datuj¹ siê
Pana zwi¹zki ze ��wiatem�?

� Od momentu powstania tego pisma, czyli od przesz³o 7 lat. Doro-
bek tego okresu � reporta¿e � zamkn¹³em w ksi¹¿ce Dok¹d oczy ponio-
s¹..., któr¹ wyda³ niedawno MON. W roku 1956 zosta³em wypo¿yczony
�Expressowi� jako sprawozdawca s¹dowy z procesu Mazurkiewicza.

� Dorobek z tej dziedziny?
� Piêædziesi¹t napisanych przeze mnie reporta¿y, dwa tygodnie aresztu

z zawieszeniem w Warszawie oraz l tys. z³ grzywny z zamian¹ na 40 dni od-
siadki w Krakowie. Dosta³em te¿ parê wyroków �mierci od szumowin oraz
kilkaset bardzo przyjemnych listów z wyrazami sympatii od pojedynczych
ludzi, za³óg fabrycznych czy instytucji naukowych. Oryginalne jest to, ¿e
w sumie by³em 23 dni na ³awie oskar¿onych i sprawa jest jeszcze nie
zakoñczona. Natomiast Mazurkiewicza za³atwiono w równe 15 dni�

� Co Pan zyska³ przez tê sprawê?
� Przede wszystkim w³a�ciwe spojrzenie na sprawno�æ aparatu, prze-

znaczonego do walki z przestêpczo�ci¹ w Polsce, poza tym do�æ wnikliwy
obraz rozpasania rozmaitych mêtów i szumowin, wywodz¹cych siê na
ogó³ z okupacyjnych kanalii, o których pisa³em w czasie okupacji.

� Pana najwiêksza antypatia?
� Ob³uda i zak³amanie.
� A co cieszy siê Pana sympati¹?
� Wszyscy ludzie, którzy maj¹ umi³owanie prawdy.
� Na czym polega, Pana zdaniem, misja dziennikarska w dziedzinie

sprawozdawczo�ci s¹dowej?
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� Zadaniem dziennikarza jest nie tylko informowanie ludzi o tym,
co siê dzieje na sali s¹dowej, ale równie¿ co siê dzieje na szerokim froncie
walki z przestêpczo�ci¹, zw³aszcza gospodarcz¹. To jest najbardziej natu-
ralna funkcja odpowiedzi na konkretne zamówienie spo³eczne. Interes
publiczny idzie tu bezwzglêdnie w parze ze zwyk³¹ ludzk¹ ciekawo�ci¹
czytelników. Czytelnik mo¿e byæ wychowywany, nie bêd¹c zanudzany.
Wydaje mi siê godne podkre�lenia, ¿e � wbrew insynuacjom pewnych
do�æ okre�lonych kó³ � dziennikarz jest naturalnym sojusznikiem wy-
miaru sprawiedliwo�ci.

� Pana najwiêksze pragnienie obecnie?
� Chcia³bym znale�æ bankiera, który zainwestowa³by we mnie tak¹

ilo�æ pieniêdzy, abym wzi¹³ na rok urlop z redakcji i móg³ napisaæ jeden
du¿y reporta¿, który nie by³by reporta¿em.

� A temat?
� W swoim ¿yciu widzia³em i prze¿y³em du¿o ciekawych rzeczy. Czas

leci � powoli uciekaj¹ wspomnienia. Moim marzeniem jest utrwaliæ je
w jakiej� zbeletryzowanej formie � tym bardziej, ¿e o wiêkszo�ci z nich
chcia³bym zapomnieæ.

� Czy poza dziennikarstwem ma Pan jak¹� szczególn¹ namiêtno�æ?
� Nie pijê, nie palê, nie gram w karty. Lubiê tzw. p³eæ (ale o tym niech

pani nie pisze), a ponadto ¿ycie we wszystkich jego objawach. Pasjonujê
siê szczególnie histori¹ i wszystkie wolne chwile spêdzam na lekturze
z tej dziedziny. Historia to nie tylko to, co prze¿ywamy wszyscy, ale i to,
co ka¿dy z nas prze¿ywa pojedynczo.

� Wiêc Pana filozofia ¿yciowa?...
� Pozwoli pani, ¿e wyrêczê siê tu cytatem z zakoñczenia mojej ksi¹¿-

ki Dok¹d oczy ponios¹... Brzmi on nastêpuj¹co: �A tak ju¿ jako� jest
w ¿yciu jak w rybo³ówstwie. Wiemy sk¹d i kiedy wyp³yniemy, nie wiemy,
w jakie burze wpadniemy, co siê z³owi na szlaku, kiedy i do jakiego portu
zawiniemy. I nigdy nie wiadomo, czy czekaæ bêdzie dziewczyna, któr¹ siê
kocha�.

Rozmawia³a: BEATA  SOWIÑSKA

* * *

Mówi Lucjan Wolanowski autor Ksiê¿yca nad Tahiti..., Dalej ni¿ daleko
�Kurier Polski�, 14.11.1967

Kolejnym naszym rozmówc¹ w cyklu wywiadów przed wyborem Ksi¹¿-
ki Roku 1963 jest znany reporter Lucjan Wolanowski � swoisty rekordzi-
sta naszego plebiscytu. Cz³onkowie KMK wyró¿nili bowiem a¿ dwie jego
ksi¹¿ki, a mianowicie: Klejnot Korony. Reporter w Hongkongu w godzi-
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nie zarazy oraz Ksiê¿yc nad Tahiti... Reporter na wyspach Mórz Po³u-
dniowych. Ta druga pozycja wesz³a do fina³u. Wolanowski ma ju¿ 9 ksi¹¿-
kowych pozycji reporta¿owych samodzielnych i dwie napisane w spó³ce
autorskiej. Trzy jego ksi¹¿ki doczeka³y siê wydañ obcojêzycznych.

� Jaki temat by³ dla Pana najciekawszy?
� Wszystkie s¹ ciekawe. Nie ma nudnych tematów, s¹ tylko nudni

pisarze.
� Czy próbowa³ Pan kiedy� si³ poza reporta¿em?
� Tak. Odby³em dwie takie wycieczki w nieznane. Napisa³em mia-

nowicie ksi¹¿kê dla dzieci, opowiadaj¹c¹ o przygodach ma³ej dziewczyn-
ki, która �pieszy na koniec �wiata do chorego ojca. Poniewa¿ jednak wy-
dawca �Ruch� trzyma tê ksi¹¿kê w szufladzie bardzo d³ugo, wiêc oba-
wiam siê, ¿e bohaterka stanie siê doros³a, wyjdzie za m¹¿, no i akurat
wtedy bêdzie mia³a co czytaæ swym w³asnym dzieciom... Inn¹ wypraw¹
reportera na obce zagony by³o napisanie noweli filmu fabularnego, któr¹
zamówi³ i przyj¹³ p. Kawalerowicz. Nie wiem, czy i kiedy bêdzie zrealizo-
wana. Rzecz dzieje siê wspó³cze�nie, za... kulisami procesu wielokrotne-
go mordercy w jednym z miast polskich.

� Czy¿by jakie� wspomnienia Pana jako sprawozdawcy z procesu
Mazurkiewicza w Krakowie?

� Skorzystam tu z przywileju odmowy sk³adania zeznañ...
� Rozumiem. A jednak interesowa³y nas te d³ugoletnie, choæ dla Pana

zwyciêskie procesy, w które zosta³ Pan uwik³any przez �sieroty po Ma-
zurkiewiczu�. Ile dni spêdzi³ Pan wtedy na ³awie oskar¿onych?

� £¹cznie niemal dwakroæ tyle, co sam Mazurkiewicz. ¯e jednak ci¹-
gnê³o siê to prawie piêæ lat, wiêc w przerwach nie traci³em czasu. Odby-
³em dwie podró¿e dooko³a �wiata, z czego jedn¹ szlakiem nad biegunem
pó³nocnym. P³ywa³em z islandzk¹ flot¹ ryback¹ i widzia³em we Francji
produkcjê mózgów elektronowych. W Moskwie opowiada³ mi o swych
przygodach Ilia Starinow, zwany �Bogiem Dywersji�. Na wodach norwe-
skich �ledzi³em podnoszenie wraków z dna fiordu i widzia³em na Fid¿i
proces o mord rytualny. Asystowa³em przy obradach komitetu strajkowe-
go japoñskich górników i z aparatem fotograficznym uczestniczy³em
w ³owach na krokodyle na Nowej Gwinei. P³ywa³em na pirodze wokó³
wyspy Bora-Bora i odnalaz³em na Tahiti bohaterkê dawnych filmów pol-
skich � imieniem Reri. Rozmawia³em w Nagasaki z jedynymi bia³ymi
lud�mi, którzy �z wolnej stopy� ogl¹dali z ziemi zrzucenie bomby atomo-
wej na to miasto (oczywi�cie � Polacy!) i widzia³em desant wojsk ONZ
w dawnej kolonii holenderskiej na Pacyfiku. W Australii bra³em udzia³
w akcji ratunkowej �Królewskiej S³u¿by Lataj¹cego Doktora� na terenach
pustynnych zwanych �Dalej Ni¿ Daleko�, a w archipelagu Tuamotu miesz-
ka³em na wyspie Makatea zwanej �Piek³o Pacyfiku�. By³em (jako repor-
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ter, nie jako wyk³adowca, niestety!) w szkole gejsz i ogl¹da³em ostatnich
Ajnów, czyli niedobitki plemienia, które kiedy� w³ada³o Japoni¹. W Pary-
¿u widzia³em kulisy wielkiego domu mody, a w g³êbi d¿ungli Kambod¿y
wêdrowa³em po �zagubionym mie�cie�, które ujawniono tam po 800 la-
tach niepamiêci. Rozwozi³em pocztê z fruwaj¹cym listonoszem w �Kra-
inie Nigdy-Nigdy�, czyli s³abo zaludnionych terenach pó³nocnej Austra-
lii i widzia³em wielki strajk, który sparali¿owa³ koleje malajskie. Dotar-
³em do osad ludo¿erców na Nowej Gwinei. Nie by³o tam akurat akcji
�Lucjanie, do rondla!� � obawiam siê, ¿e wtedy ju¿ by�my nie rozmawiali
ze sob¹ w Warszawie. Najwy¿ej napisa³by Pan, ¿e Wolanowski przypad³
do gustu Papuasom te¿, nie tylko Czytelnikom �Kuriera��

� Tematy istotnie ciekawe. Ale co Pana w nich najbardziej pasjonuje?
� Ludzka strona opowie�ci. Jak ludzie ¿yj¹. Co ich bawi i martwi, jak

kochaj¹ i nienawidz¹, jakie maj¹ nadzieje. Oto � jak s¹dzê � komentarz do
wspó³czesno�ci, oto zadanie dla reportera. Zreszt¹ powiem Panu, ¿e mym
wzorem jest Egon Erwin Kisch. Jego formu³a godna jest utrwalenia.

� Co ma Pan obecnie na warsztacie?
� Wkrótce oddam �Czytelnikowi� nowy tom pt. Wszyscy na pok³ad.

To reporterska relacja z Nowej Zelandii, Nowej Gwinei, Malajów i Kam-
bod¿y. Zaraz potem siadam do pracy nad zamówion¹ przez to samo Wy-
dawnictwo kolejn¹ ksi¹¿k¹ z mej serii o rejonie Oceanu Spokojnego. Bê-
dzie to obszerna i � po wojnie � pierwsza polska opowie�æ reporterska
o Australii.

� Na kogo bêdzie Pan g³osowa³ w naszym plebiscycie jako czytelnik
�Kuriera�?

� Curzio Malaparte �Kaputt�.

Rozmawia³: L.J. [LEON JANOWICZ]

* * *

Lekarz mimo woli, czyli Lucjana Wolanowskiego przygoda w Hong-
kongu
�G³os Wybrze¿a�, 27�28.04.1968

Lucjana Wolanowskiego, globtrotera i znakomitego reporta¿ystê, spo-
tkaæ mo¿na naj³atwiej na którym� z wielkich lotnisk europejskich lub
egzotycznych metropolii, w kabinie transoceanicznego statku lub �
w warszawskim klubie dziennikarzy, dok¹d zagl¹da miêdzy jedn¹ a drug¹
dalek¹ podró¿¹. Albo te¿ � jak przed kilkoma dniami � w gdañskim klubie
SDP.

� Co pana sprowadzi³o do Gdañska z Dalekiego Wschodu?
� W ubieg³ym roku zosta³em zaanga¿owany przez �wiatow¹ Organi-

zacjê Zdrowia w Genewie do napisania ksi¹¿ki o walce z tropikalnymi
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chorobami w po³udniowo-wschodniej Azji. W tym celu pojecha³em do
Indii i Syjamu, by³em w Hongkongu, Sarawaku, Brunei i Sabah. By³a to
wêdrówka �ladami nieszczê�cia. Przebywa³em miêdzy trêdowatymi, by-
³em na terenach, gdzie ��mieræ pe³za na �limaku� (tzw. gor¹czka �lima-
cza, bardzo niebezpieczna choroba), przelatywa³em helikopterem nad
d¿ungl¹ w Borneo, odwiedzi³em plemiê Murut, �skazane plemiê� � prze-
¿arte przez malariê, pozbawione zdolno�ci rozmna¿ania siê.

Zetkn¹³em siê w czasie tej podró¿y z chorobami, które nie maj¹ na-
wet swej nazwy w polskim jêzyku. Mo¿na by egoistycznie powiedzieæ: na
szczê�cie. Ale dzi�, kiedy choroba podró¿uje odrzutowcem, bakcyle i wi-
rusy najgro�niejszych plag, zawleczone z Afryki lub Azji, mog¹ siê i u nas
szybko rozpleniæ.

Do Gdañska przyjecha³em, aby przedyskutowaæ z naukowcami Insty-
tutu Medycyny Morskiej szereg zwi¹zanych z tematyk¹ mojej ksi¹¿ki pro-
blemów. Nie jestem lekarzem � w sprawach medycyny muszê radziæ siê
fachowców.

A propos � mia³em w zwi¹zku z �lekarskim� charakterem mego wy-
jazdu zabawn¹ przygodê. Wszêdzie, dok¹d przyje¿d¿a³em, zastawa³em
miejsca w hotelu z góry ju¿ zarezerwowane przez �wiatow¹ Organizacjê
Zdrowia. W rezultacie tego wszyscy, pocz¹wszy od recepcjonisty a¿ do
boya w windzie zwracali siê do mnie per: panie doktorze. Jedynie w Hong-
kongu uda³o mi siê przekonaæ urzêdnika recepcji, aby usun¹³ sprzed mo-
jego nazwiska literki: dr. Uczyni³ to, w nastêpnym jednak dniu ujrza³em
przed swoim imieniem nowy tytu³: profesor!

W tym¿e Hongkongu upodoba³ mnie sobie hotelowy windziarz. Za
ka¿dym przejazdem demonstrowa³ mi w drodze pomiêdzy piêtrami piêk-
n¹ hodowlê czyraków na szyi: � �...¿eby pan doktor co� na to pomóg³!�
T³umaczy³em, jak mog³em, ¿e jestem dziennikarzem, ¿e nic wspólnego
z leczeniem nie mam. Windziarz tylko siê na to u�miecha³. Nie uwierzy³.

A¿ którego� dnia dozna³ ol�nienia: jego pasa¿er � lekarz nie chce wi-
docznie leczyæ za darmo! I tak dosz³o do niebywa³ej historii. Pierwszy
chyba raz w dziejach hotelarstwa nie go�æ da³ napiwek windziarzowi, lecz
ten ostatni wepchn¹³ zwitek banknotów swojemu pasa¿erowi.

Wszystko to zdarzy³o siê na oczach kilku jeszcze pasa¿erów windy.
Doprowadzony do rozpaczy zawo³a³em do windziarza, oddaj¹c mu � mimo
protestów � pieni¹dze: � �Cz³owieku, kup sobie tygrysi¹ ma�æ i posmaruj
bol¹ce miejsca. To ci na pewno pomo¿e!�

W oczach windziarza odbi³o siê zdumienie. S³ynny europejski lekarz
zapisuje mu lekarstwo, które mo¿na dostaæ w ka¿dym naro¿nym kiosku,
w ka¿dej drogerii! Wyszed³em z windy wiedz¹c, ¿e mojego lift-boya wiara
w �wiat i jego porz¹dek uleg³a powa¿nemu zachwianiu!

� Kiedy uka¿e siê ksi¹¿kowa relacja z pañskiej podró¿y?
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� Jeszcze zim¹ br. w Iskrach. Tytu³ tymczasowy: Upa³ i gor¹czka.
W najbli¿szych za� dniach uka¿e siê nak³adem Czytelnika moja ksi¹¿ka
o Australii pt. Podró¿ do Nigdy-Nigdy. Kosztowa³a mnie ta pozycja sze�æ
lat pracy, liczy 700 stron i zawiera 136 zdjêæ.

Jest to tzw. praca mojego ¿ycia. Bo chyba nigdy w przysz³o�ci nie zdobê-
dê siê na napisanie tak obszernej ksi¹¿ki po�wiêconej jednemu krajowi.

Wyprawa australijska by³a �podró¿¹ po polsku�, w trakcie której pra-
gnie siê zobaczyæ jak najwiêcej przy dysponowaniu niewielk¹ sum¹ pie-
niêdzy. Ale nie tylko w tym ¿artobliwym sensie by³a to �podró¿ po pol-
sku�. Równie¿ i w tym, ¿e na ka¿dym kroku w Australii spotyka³em Pola-
ków, w ka¿dej osadzie, w ka¿dym nieco wiêkszym ludzkim skupisku.

Spotyka³em te¿ polsk¹ banderê we wszystkich wiêkszych australijskich
portach. Tak wiêc ociera³em siê o problemy Wybrze¿a � w tym równie¿
i Gdañska � znajduj¹c siê tysi¹ce mil od kraju.

Rozmawia³: T. RAFA£OWSKI

* * *

W sobotê w �Nike� Lucjan Wolanowski i jego ksi¹¿ki
�Express Wieczorny�, 1.02.1974

Prababcie przestrzega³y, ¿e �ciekawo�æ � pierwszy stopieñ do piek³a�.
Lucjan Wolanowski ciekawo�æ nazywa matk¹ reporta¿u, a ¿e nigdy mu jej
nie zbywa³o, nie mia³ wiêkszych rozterek przy wyborze zawodu. Uprawia
reporta¿ od 14. roku ¿ycia (debiut w gazetce szkolnej) a¿ po dzieñ dzisiej-
szy. Jak ka¿dy rasowy reporter nigdzie d³ugo miejsca nie zagrzeje. Ci¹gle
gdzie� go rzuca. W pierwszych latach po wojnie �rzuca³o� go po Polsce.
W �Expressie� drukowa³ pasjonuj¹ce reporta¿e o s³awetnej aferze Ma-
zurkiewicza. Pó�niej pogna³o go w �wiat i gna po nim bez przerwy.

Nie sposób opisaæ przygód �lataj¹cego Holendra� polskiego reporta-
¿u. Zrobi³ to zreszt¹ sam w sposób niezwykle barwny i ¿ywy w licznych
publikacjach drukowanych na ³amach tygodnika ��wiat�, a obecnie �Do-
oko³a �wiata�, a przede wszystkim w 17 ksi¹¿kach t³umaczonych na
7 jêzyków, z których ka¿da wydawana w du¿ych nak³adach doczeka³a siê
kilku wydañ.

Niedawno powróci³ z wyprawy na najdalszy Daleki Wschód, przewê-
drowa³ tam (pieszo!) m.in. d¿unglê Sarawaku, go�ci³ u Dajaków � ³ow-
ców g³ów, zawar³ z nimi braterstwo krwi i nie tylko wyniós³ ca³o swoj¹
g³owê, ale oprócz rzadkiego trofeum w postaci ko³czanu z zatrutymi strza-
³ami przywióz³ pasjonuj¹cy materia³ do swojej najnowszej ksi¹¿ki pt.
Westchnienie za Lapu-Lapu, która ukaza³a siê przed kilkoma tygodniami
nak³adem Czytelnika.
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Bêdzie j¹ w sobotê, od godz. 17 podpisywa³ w ksiêgarni �Nike� (ul.
Hibnera 12) w ramach naszej akcji �Ksi¹¿ka z autografem�.

� Czêsto nazywaj¹ Ciê obie¿y�wiatem. Czy to trafne okre�lenie? �
pytam L. Wolanowskiego w tradycyjnej rozmowie poprzedzaj¹cej spotka-
nie z pisarzem.

� Jak najbardziej fa³szywe. Nie jestem obie¿y�wiatem. Jestem repor-
terem, który pragnie poznaæ �wiat i przybli¿yæ go innym. Nie interesuje
mnie zreszt¹ ca³y �wiat, a tylko jego czê�æ.

� Ta najdalsza?
� Interesujê siê Dalekim Wschodem. W dobie powszechnej specjali-

zacji uwa¿am za konieczne tak¿e specjalizacjê w�ród reporta¿ystów. Nie
mo¿na byæ ju¿ reporterem �od wszystkiego�.

� S¹dz¹c po Twoich podró¿ach i ksi¹¿kach, specjalizujesz siê w Au-
stralii i Oceanii?

� Chêtnie tam wracam. �Mam piasek w butach�, jakby powiedzieli
Australijczycy. Wed³ug ich wierzeñ, komu choæ ziarnko piasku dostanie
siê do buta z australijskiej pla¿y, ten � wróci. Przemierzy³em dziesi¹tki
kilometrów tamtejszych pla¿ i by³a okazja, aby nabra³o siê piasku do moich
butów.

� To nielogiczne. Po pla¿y chodzi siê przecie¿ boso...
� Na wybrze¿ach australijskich trzeba chodziæ w butach na bardzo

wysokiej podeszwie.
� Nie ma tam piasku?
� Jest du¿o piasku, ale jest tak¿e pe³no bardzo jadowitych wê¿y.
� Sk¹d wziê³a siê Twoja fascynacja Australi¹ i Dalekim Wschodem?
� Nale¿ê do szczê�liwców, którym spe³niaj¹ siê marzenia dzieciñ-

stwa. Chcia³bym swoimi reporta¿ami wype³niæ lukê, jak¹ wynosimy ze
szko³y w znajomo�ci geografii i kultury innych ludów. Australia i Daleki
Wschód to �wiat ma³o nam znany, o którym nic nie wiemy. Nie znamy
tamtej bogatej kultury, obyczajów, zwyczajów. Poza tym...

Poza tym?
� Oprócz �Westchnienia za Lapu-Lapu� bêdziesz podpisywa³ w �Nike�

swoj¹ wcze�niejsz¹ ksi¹¿kê o Australii pt. �Poczta do Nigdy-Nigdy�. Nie-
dawno j¹ wznowiono.

� Bardzo siê cieszê, ¿e �Poczta� zyska³a sobie uznanie czytelników.
Uwa¿am j¹ za ksi¹¿kê mego ¿ycia. Pisa³em j¹ siedem lat.

� Zanim jednak wyruszysz w nastêpn¹ podró¿, przypominam o so-
botnim spotkaniu z mi³o�nikami Twoich ksi¹¿ek.

� Pamiêtam, od 17-tej w ksiêgarni �Nike�. Dziêkujê za zaproszenie.
� A ja za rozmowê. Do zobaczenia.

Rozmawia³a: ANNA  KORNACKA
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* * *

W³a�nie tak by³o!
�Dooko³a �wiata� 1974, nr 14

W ci¹gu kilkunastu lat odby³ cztery podró¿e dooko³a �wiata, nie licz¹c
takich wypadów, jak do Nowej Zelandii, lub ostatnio do Australii, raptem
po 22 tysi¹ce kilometrów. By³ na Przyl¹dku Kennedy�ego podczas wystrze-
lenia pojazdu kosmicznego �Gemini 5�, p³ywa³ z australijsk¹ flot¹ wielo-
rybnicz¹ i na statku zaopatruj¹cym latarnie morskie na Morzu Kora-
lowym. Przelecia³ nad biegunem pó³nocnym i p³ywa³ z islandzk¹ flot¹
ryback¹, by³ za kulisami wielkiego paryskiego domu mody i na pogrze-
bie Agi Khana, uczestniczy³ w pielgrzymce buddyjskiej i przebywa³ miê-
dzy strajkuj¹cymi górnikami w Japonii, zbiera³ notatki w spiekocie Pa-
kistanu i w najdalej na pó³noc po³o¿onym mie�cie �wiata. By³ miêdzy
ludo¿ercami na Nowej Gwinei i w domu, w którym siê umiera, w Singa-
purze. Widzia³ desant indonezyjski w Irianie Zachodnim i ludzi chorych
na �roze�mian¹ �mieræ�. Rozwozi³ listy w australijskim samolocie pocz-
towym i �pieszy³ samolotem sanitarnym do wypadku na australijskiej
farmie.

Lucjan Wolanowski, nasz redakcyjny kolega, znakomity reporter, b³y-
skotliwo�æ i dowcip. Ka¿da okazja do wymiany z nim my�li jest dobra, bo
rozmówca nie�le na takiej wymianie wychodzi. Ta okazja jest dobra szcze-
gólnie i dla Lucjana Wolanowskiego. Odebra³ w³a�nie kolejn¹ nagrodê.
Redakcja �Nowych Ksi¹¿ek� uzna³a jego Westchnienie za Lapu-Lapu za
jedn¹ z �Ksi¹¿ek Roku 1973�.

� Jeste� wiêc znów laureatem, ale nie powinno Ciê to zwalniaæ od
trudnych pytañ. Jak my�lisz, dlaczego ludzie czytaj¹ Twoje ksi¹¿ki?

� Mo¿e nie ja powinienem odpowiadaæ na to pytanie, ale te¿ nie ja
przecie¿, lecz autor, którego nazwisko wylecia³o mi z pamiêci, powiedzia³
kiedy�, ¿e lubi reporterów ju¿ choæby za to, ¿e s¹ jedynymi lud�mi chwy-
taj¹cymi za pióro bez my�lenia o nie�miertelno�ci. My�lê, ¿e gdy kto�
siêga po reporta¿, bêd¹cy notatkami pisanymi na gor¹co, pod zegarem,
którego tykanie przypomina o terminie zamkniêcia numeru � to znajdzie
w nich jaki� przyczynek do dziejów naszych czasów. Te produkty repor-
terskiego trudu i ciekawo�ci maj¹ przecie¿ jeden wspólny mianownik:
w³a�nie tak by³o.

W reporta¿u zawsze bardziej interesowa³y mnie boczne �cie¿ki ni¿
szerokie go�ciñce � czy to jest odpowied� na Twoje pytanie? Nie wierzê
w tak zwane lekkie pióro. Im reporta¿ ma byæ ³atwiejszy do czytania, tym
jest trudniejszy do pisania. Z chaosu wra¿eñ powoli uk³ada siê logika
faktów. Obciosuje siê wierzchni¹ warstwê, która zaciemnia obraz. Teraz
jest ju¿ mo¿e bardziej czytelny, ale to zwykle jeszcze nie to! Przecie¿ Czytel-
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nik nie by³ przy tym, przecie¿ trzeba mu przekazaæ nastrój dramatu, nie
tylko same fakty.

Reporta¿ jest spraw¹ wyobra�ni. Tak jak nudziarz nie jest mile widzia-
ny w towarzystwie, tak i Czytelnik nie siêgnie wiêcej po tekst autora, któ-
ry go znudzi³. Nie wystarczy mieæ racjê, trzeba jeszcze przekonaæ o tym
Czytelnika. Trzeba dostrzec go po drugiej stronie biurka, kiedy stuka siê
w maszynê do pisania.

Starzy praktycy reporta¿u znaj¹ tê prawdê bardzo dobrze: je�li pies
pogryzie cz³owieka � to nie jest wiadomo�æ, natomiast, kiedy cz³owiek
pogryzie psa � to ju¿ jest wiadomo�æ. Egzotyka kraju, o którym mówi
reporter, znaczy niewiele. Wydarzenia w dalekich krajach wcale nie s¹ sen-
sacj¹ dla Czytelnika. Przeciwnie, dla ogó³u czytelników wiêksz¹ sensacj¹
jest nowina, ¿e dozorczyni z naszej kamienicy zwichnê³a nogê, ni¿ to, ¿e
pod Hongkongiem wywróci³ siê prom i zatonê³o sto osób. Czytelnik chce
wiedzieæ, reporter ma mu w tym pomóc, prowadziæ od faktu do faktu, ale
nie za r¹czkê, musi byæ przewodnikiem niezbyt natrêtnym.

� Dok¹d wiêc i kiedy zaprowadzisz Czytelników swojej nowej ksi¹¿-
ki?

� Wprowadzê Czytelników w tajemniczy i chyba zupe³nie u nas nie-
znany �wiat legend australijskich tubylców, czyli w to, co oni sami nazy-
waj¹ Czasem Marzeñ.

Rozmawia³: R[YSZARD]  BAÑKOWICZ

* * *

Europejczyku � pan nie jest ju¿ najwa¿niejszy! Wszyscy wiemy, kim
by³ Magellan. Kto wie, kim by³ Lapu-Lapu?
�Przekrój� 1982, nr 1946

W tym cyklu przedstawiamy ludzi, którzy profesjonalnie podró¿uj¹
po �wiecie. Jedni swoje wra¿enia zamykaj¹ pó�niej w filmach, reporta-
¿ach, inni � w pracach naukowych. Widz¹ to samo, ale nie tak samo.
A tak widzi �wiat LUCJAN WOLANOWSKI:

� Dlaczego w³a�nie �dó³ globusa� obra³ Pan za cel swoich podró¿y
i temat ksi¹¿ek?

� Rejon Pacyfiku to tysi¹c kultur, cywilizacji, problemów. W Australii
znalaz³em siê przez przypadek, tranzytem. Pó�niej wraca³em tam piêæ
razy. Nie mogê powiedzieæ, ¿e znam Australiê, ale widzia³em wiêcej ni¿
przeciêtny Australijczyk, który na ogó³ niechêtnie podró¿uje po tym ogrom-
nym kraju. Pewne do�wiadczenia nak³adaj¹ siê na siebie. Je¿eli raz mia-
³em do czynienia z Chiñczykami mórz po³udniowych Nam-Jong, to mniej
wiêcej wiem, jak¹ mo¿na pope³niæ gafê, kiedy siê z takim panem rozma-
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wia. Oni co prawda i tak uwa¿aj¹, ¿e d³ugonosi barbarzyñcy s¹ straceni
pod wzglêdem wychowania i mo¿na siê po nich spodziewaæ ka¿dego cham-
stwa. Wiem jednak, ¿e pewnych rzeczy siê nie robi. Nie mo¿na zapytaæ �
jak zdrowie ¿ony?, bo ¿ona jest w domu tylko dla niego i nikogo wiêcej. To
co u nas jest grzeczno�ci¹ � tam jest dowodem braku kultury. Wiem te¿,
¿e kiedy na zakoñczenie biesiady japoñskiej wnios¹ na stó³ w miseczkach
ry¿, nie wolno go nawet tkn¹æ. Jest to symbol � jestem tak najedzony, ¿e
nawet na ry¿ nie mam ochoty. Ludzie Azji Po³udniowo-Wschodniej po-
wiadaj¹, ¿e skorpion nosi ¿¹d³o w ogonie, co oznacza � wa¿ne sprawy
zostawia siê na koniec. Tylko d³ugonosi barbarzyñcy mog¹, patrz¹c na
zegarek, �waliæ prosto z mostu�, z czym przyszli. Holendrzy, którzy maj¹
za sob¹ trzysta lat do�wiadczeñ, powiadaj¹: na Dalekim Wschodzie nie
staraj siê byæ m¹drzejszy ni¿ ci, którzy byli tam przed tob¹.

� Ogl¹da³ Pan �wiat zza szyb helikoptera, z okien dobrych hoteli...
� Rzadko, proszê pani. Reportera z Polski nie staæ na dobre hotele.

O drogie hotele zawadzi³em, pracuj¹c dla �wiatowej Organizacji Zdro-
wia, ale to by³y epizody. Moja umowa z WHO zastrzega³a wyra�nie pracê
w warunkach polowych. Nie by³o na to wielu chêtnych: na Borneo miesz-
ka³em w �d³ugim domu�, razem z kilkunastoma rodzinami. Wêdrowa-
³em czó³nem. P³ywa³em z flot¹ wielorybnicz¹, w rejon bieguna po³udnio-
wego. Na tak¹ podró¿ ogromnie trudno uzyskaæ zgodê, bo nikt nie chce
braæ odpowiedzialno�ci za pasa¿era. Na ca³ym niemal statku nie ma jed-
nej porêczy, a trzeba siê poruszaæ po oblodzonym pok³adzie. Dzia³o,
z którego wylatuje harpun, ma obrotu 360 stopni, liczy siê u³amek se-
kundy i za³oga nie mo¿e zwracaæ uwagi na pasa¿era, który akurat mo¿e
znale�æ siê w zasiêgu dzia³a. Nie ma te¿ kajut pasa¿erskich. Ja zaj¹³em
kojê marynarza, który akurat zachorowa³. P³ynie siê wiêc na w³asne ryzy-
ko. Statek, który obs³uguje latarnie na Morzu Koralowym, równie¿ nie
bierze ¿adnych pasa¿erów. Pamiêtam takie chwile podró¿y z islandzk¹
flot¹ ryback¹, gdy w czasie sztormu woda dostawa³a siê przez komin. Prze-
mierza³em ogromne obszary Australii stepowej, rozwo¿¹c pocztê �wi¹-
teczn¹. To w³a�nie poczta do Nigdy-Nigdy. Podró¿owa³em z australijskim
lataj¹cym doktorem.

� Jak to siê sta³o, ¿e �wiatowa Organizacja Zdrowia zaproponowa³a
Panu, polskiemu reporterowi, pracê?

� To przypadek. W 1960 roku, czekaj¹c na samolot w Hongkongu,
dowiedzia³em siê, ¿e w mie�cie wybuch³a epidemia cholery. Odst¹pi³em
moj¹ rezerwacjê na bilet do Europy i zosta³em. Epidemia cholery wy-
bucha³a tam do�æ czêsto. Warunki ¿ycia tych ludzi s¹ bardzo trudne,
a w owym czasie miasto prze¿ywa³o ogromny przyp³yw uchod�ców z Chin.
Hongkong to chyba najciekawsze miasto �wiata, poniewa¿ jest to jedna
z ostatnich, prawdziwych kolonii na �wiecie; poniewa¿ zdumiewa³y mnie
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te miliony, które przycupnê³y na maleñkim skrawku ziemi; poniewa¿
chyba tylko w Hongkongu mo¿na jeszcze zobaczyæ dwóch Chiñczyków
rozmawiaj¹cych przez t³umacza. Hongkong jest miastem, które ¿yje han-
dlem, równie sprawnym co drapie¿nym. Tych realiów nie mo¿na oddzie-
liæ od choroby. Widzia³em, jak spekuluje siê szczepionk¹, która nie za-
bezpiecza ca³kowicie przed choler¹, ale ³agodzi jej przebieg. Spekulacja
za� sprawi³a, ¿e je�li jeste� biedny � musisz umrzeæ. Ale oprócz wschod-
nioazjatyckiego sposobu ¿ycia istnieje co� takiego, co nazwa³bym azjatyc-
kim sposobem umierania. �Trzeba umieraæ tak, aby nie przysporzyæ, bli-
skim k³opotu�. St¹d w zau³ku Sago, w Singapurze, temu celowi s³u¿¹ spe-
cjalne przedsiêbiorstwa, gdzie klient przychodzi, aby umrzeæ. Reporta¿
o zarazie w Hongkongu doczeka³ siê wielu przek³adów, zwróci³ uwagê
�wiatowej Organizacji Zdrowia w Genewie, która zaproponowa³a mi wy-
prawê szlakiem cierpienia. I to jest tematem mojej ksi¹¿ki Upa³ i gor¹cz-
ka, która w ca³o�ci po�wiêcona jest ludzkiemu aspektowi walki z choro-
bami tropikalnymi: tr¹dem, gor¹czk¹ �limacz¹, zimnic¹ i wieloma inny-
mi. Bardzo niebezpiecznymi i wcale nie gin¹cymi chorobami.

� Sama nazwa �tr¹d� budzi przera¿enie�
� Tak. Ale jest to ju¿ w tej chwili bardziej choroba strachu, bo wcze�-

nie wykryta jest ca³kowicie uleczalna. Jak wygl¹da walka z tr¹dem, widzia-
³em, wêdruj¹c od �witu do nocy razem z irlandzkim lekarzem po ma³ych
syjamskich wioskach, gdzie czekali chorzy. Pierwszym pacjentem jest
m³oda dziewczyna. W okolicach ³opatki ma dziwn¹ naro�l. Sanitariusz
zas³ania jej oczy, bierze d³ug¹ szpilkê, k³uje. Dziewczyna krzyczy. To do-
brze, to znaczy, ¿e nie tr¹d. Pierwszym objawem tr¹du jest znieczulica.
W Indiach widzia³em cz³owieka, który nie czu³ gwo�dzia stercz¹cego
w sandale i zgubi³ w³asn¹ piêtê.

A teraz opowiem pani historiê, której nigdy nie opisa³em. Przyjecha-
li�my do Koral, miasta na zapleczu wielkiej bazy amerykañskiej, z której
w owym czasie bombardowano Wietnam. Poka¿ê ci dzisiaj naj³adniejsz¹
dziewczynê w Koral � zapowiedzia³ mój lekarz, kiedy wieczorem dobrnê-
li�my, padaj¹c ze zmêczenia, do miasta. Pó�nym wieczorem pojechali-
�my do pensjonatu �Zielony Owoc�, co mia³o byæ aluzj¹ do wieku pen-
sjonariuszek. Rzeczywi�cie, niektóre z nich wygl¹da³y jakby je wyci¹gniêto
z piaskownicy. Czekali�my, Madame zabawia³a nas rozmow¹, wreszcie
wysz³a dziewczyna piêkna, piêkno�ci¹ rzucaj¹c¹ na kolana. W tej pocze-
kalni, gdzie towar wystawiony ubrany jest w zegarek, albo bransoletkê,
jedynie ta dziewczyna mia³a narzucone bolerko. Rozmawia³a z doktorem
po syjamsku, a ja odnosi³em wra¿enie, ¿e nie jest to rozmowa prostytutki
z klientem. Ona by³a pacjentk¹ mojego doktora. W tym przedsiêbiorstwie,
gdzie klienci dostawali sterylizowane rêczniki, myde³ko gwarantowane,
wolne od bakterii, najpiêkniejsza dziewczyna by³a chora na... tr¹d!
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� Pisa³ Pan tak¿e o chorobie na �roze�mian¹ �mieræ�. Co to jest?
� Jest to choroba plemienia Fore na Nowej Gwinei. Nazywa siê tak,

bo w koñcowym etapie powoduje skurcz szczêki, sprawiaj¹cy wra¿enie,
¿e chory siê �mieje. Nikt nie wiedzia³, dlaczego na �roze�mian¹ �mieræ�
choruje tylko jedno jedyne plemiê na �wiecie. Przypuszczano, ¿e jest to
choroba degeneracyjna, poniewa¿ w plemieniu Fore nie ma tabu kazi-
rodztwa. Ale badania, prowadzone przez profesora Gajduska z Instytutu
Wistara w Filadelfii, znalaz³y w mózgu ofiar tej choroby powolne wirusy.
Instytutem tym kieruje prof. Hilary Koprowski. Prawdopodobnie wziê³y
siê one z tradycji ludo¿erczych, bo w³a�nie to plemiê uprawia³o ludo¿er-
stwo typu rytualnego. Zjedzenie czyjego� mózgu oznacza³o nabycie jego
cech, na przyk³ad bystro�ci, chy¿o�ci w ³owach. I tak nowoczesna medy-
cyna dobiera siê do starych chorób.

Nie chcia³bym jednak zostaæ �le zrozumiany. My, Europejczycy, wca-
le nie jeste�my m¹drzejsi. We Wszechindyjskim Instytucie Medycyny
studiuje siê np. hinduskie ksiêgi, ¿eby znale�æ receptê na przyhamowa-
nie przyrostu ludno�ci. Kiedy�, bajadery, kurtyzany rytualne, które co-
dziennie mia³y stosunki z kilkunastoma, czy kilkudziesiêcioma mê¿czy-
znami, nie zachodzi³y w ci¹¿ê. Jednak zwolnione ze s³u¿by �wi¹tynnej
wychodzi³y za m¹¿ i mia³y normalne, zdrowe potomstwo. Za¿ywa³y ja-
kie� zio³a. Nazwa ich zapisana jest w sanskrycie. Uczeni chc¹ ustaliæ, co
to by³a za ro�lina, w jakiej podawano j¹ dawce, jak czêsto...

� Na pocz¹tku naszej rozmowy mówi³ Pan o odmiennej obyczajo-
wo�ci. Naprawdê s¹dzi Pan, ¿e dla �wiata Wschodu jeste�my barbarzyñ-
cami?

� Dla Japoñczyków na pewno, dla Chiñczyków tym bardziej. Chiny
s¹ Krajem �rodka i nie jest to przypadek. A Japoñczycy maj¹ bardzo piêk-
ne poezje mi³osne z czasów, kiedy w Europie � jak kto� powiedzia³ � lu-
dzie byli nudni i brudni.

� A na ile nasze wyobra¿enia, bia³ych barbarzyñców, s¹ prawdziwe.
Nasza cywilizacja przestrzega, na przyk³ad, przed okrucieñstwem ludzi
Wschodu. Na ile jest to tylko stereotyp, a ile w tym prawdy?

� Cywilizacje Wschodu nie wymy�li³y komór gazowych. Ale równie¿
powiada siê, ¿e od japoñskiej policji politycznej gestapo mog³oby siê jesz-
cze wiele nauczyæ. My�lê, ¿e wynika to z japoñskiej filozofii: �z dala od
domu nie lêkaj siê wstydu�. Ka¿dy z nas jest produktem swojego �rodo-
wiska, historii, wychowania. Japoñczyk, któremu, gdy jest ma³ym dziec-
kiem, wolno wszystko, zostaje pó�niej wziêty w ¿elazne karby dyscypliny
i przez ca³e ¿ycie jest zad³u¿ony. Ma d³ug wobec rodziców, ¿e dali mu
¿ycie, nauczyciela, bo go wychowa³, chlebodawcy, bo da³ mu pracê.

� To straszne obci¹¿enie psychiczne.

14 Wokó³ reporta¿u...
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� Ogromne. Dlatego Japoñczyk, kiedy znajdzie siê poza swoim �ro-
dowiskiem, które stale go obserwuje i którego jest niewolnikiem od ko-
lebki po grób, zrzuca z siebie pancerz.

� Ma pan jednak wiele podziwu dla Japoñczyków.
� Fascynuj¹ce jest to, jak naród ten przeszed³ od epoki samurajów do

dzisiejszej potêgi gospodarczej. Ogl¹da³em ich w Azji, Australii. I zrozu-
mia³em. Dla Japoñczyków nie ma niewa¿nych szczegó³ów. Wszystko siê
liczy. W maleñkiej osadzie na pustyni australijskiej by³ jeden jedyny ho-
tel, w którym mieszka³a ekipa Japoñczyków, Australijczycy i ja. Zapyta-
³em znajomego Australijczyka, co tu robi¹ Japoñczycy. Wiesz � odpowie-
dzia³, oni s¹ zupe³nie kopniêci. Oni ³api¹ kurz na pustyni. Kiedy po paru
latach zjawi³em siê ponownie w tej osadzie. Japoñczyków ju¿ nie by³o,
by³y natomiast japoñskie samochody terenowe, które mia³y filtry powie-
trza zbudowane tak, ¿e nie zatyka³ ich py³ pustyni.

Podró¿uj¹c po �wiecie, zawsze stara³em siê zrozumieæ obyczajowo�æ
innych ludów. Mój �wietny kolega, Kazimierz Dziewanowski, napisa³ kie-
dy� wspania³e zdanie pod adresem Europejczyków: �proszê pana, pan nie
jest ju¿ najwa¿niejszy...� Czasy, kiedy o losach �wiata decydowano tylko
w Londynie, Pary¿u, Hadze czy Berlinie, minê³y bezpowrotnie, czy nam
siê to podoba czy nie.

Moja ksi¹¿ka Westchnienie za Lapu-Lapu jest w³a�nie rozpracowa-
niem pomys³u, ¿e nie wolno patrzeæ na �wiat oczyma bia³ego cz³owieka.
Lapu-Lapu by³ cz³owiekiem, który na ma³ej wysepce, nale¿¹cej obecnie
do Filipin, zabi³ Magellana. W Europie wszyscy wiemy, kim by³ Magel-
lan. Kto wie kim by³ Lapu-Lapu?

Takie oto by³y moje plany przybli¿enia najdalszego Dalekiego Wscho-
du czytelnikowi polskiemu.

Rozmawia³a: ANNA  WCIS£O

* * *

Nie mam klucza do prawd ostatecznych
�Rzeczpospolita�, 6.07.1987

Rozmowa z pisarzem-reporta¿yst¹ Lucjanem Wolanowskim
�...Walizka z przygodami jest ju¿ otwarta. �pieszcie ze mn¹ za siódme

morze na spotkanie przygody, poprzez l¹dy i ludy...�

LUCJAN WOLANOWSKI � autor Walizki z przygodami i kil-
kunastu innych tomów reporta¿y ju¿ od paru dziesi¹tków lat
zaprasza czytelników interesuj¹cych siê odleg³ymi l¹dami i nie-
znanymi kulturami na te spotkania. Któ¿ z mi³o�ników przy-
gód nie czyta³ Z zapartym tchem, Poczty do Nigdy-Nigdy; nie
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odkrywa³ dla siebie L¹du, który przesta³ byæ plotk¹ � Austra-
lii... W warszawskim mieszkaniu pisarza ka¿dy k¹t pe³en pa-
mi¹tek: rysunki na korze australijskich artystów-tubylców, sko-
rupa ¿ó³wia, szczêka rekina ludojada... ksiêgi o odleg³ych kon-
tynentach...

� Jak zostaje siê cenionym i czytanym pisarzem-reporta¿yst¹; jak
rodz¹ siê Pañskie ksi¹¿ki?

� Na pocz¹tku by³a ciekawo�æ. Chêæ poznania czego� nieznanego,
opowiedzenia o tym komu�. To jest �ród³o reporta¿u. Oczywi�cie, oprócz
ciekawo�ci �wiata wa¿na jest tak¿e umiejêtno�æ patrzenia i przekazywa-
nia w³asnych doznañ. Jak zaczyna³em?

Nie b³aga³ mnie redaktor naczelny na kolanach, abym da³ siê namó-
wiæ na podró¿ dooko³a �wiata. Po wojnie pracowa³em w agencji Polpress
� poprzedniczce PAP. Za ka¿d¹ przepracowan¹ niedzielê otrzymywa³o siê
wówczas wolny dzieñ. Sporo takich wolnych dni uzbiera³em, by móc zaj-
mowaæ siê tak¿e sprawami, które mnie interesowa³y, reporta¿em sensa-
cyjnym. Mam za sob¹ du¿o ciê¿kich lat w reporta¿u krajowym � a je�dzi-
³o siê wówczas ró¿nie, nawet na dachach wagonów. Reporta¿e zagranicz-
ne zacz¹³em pisaæ, maj¹c lat trzydzie�ci sze�æ.

Najpierw by³a to Europa. Wyjazdy dla dziennikarza z pewnym sta¿em
i ze znajomo�ci¹ jêzyków nie by³y zbyt wielkim wydarzeniem. Pracowa-
³em wówczas w dziale zagranicznym du¿ego tygodnika ��wiat�.

� A antypody, Australia... jak Pan tam trafia?
� Po raz pierwszy w Australii znalaz³em siê jako pasa¿er tranzytowy

w podró¿y dooko³a �wiata. Z wysp Mórz Po³udniowych, z Tahiti, Nowej
Kaledonii. To by³o wówczas najlepsze po³¹czenie lotnicze do Hongkongu,
przez Sydney. Mia³em wizê na kilka dni i krêci³em siê po stanie Nowa
Po³udniowa Walia. Taki by³ mój wstêp do dalszych czterech podró¿y na
kontynent australijski. W pierwszej mia³em sporo dziennikarskiego szczê-
�cia. Po przylocie do Hongkongu, gdzie powinienem zmieniæ samolot,
radio hotelowe potwierdzi³o wiadomo�æ, ¿e wybuch³a tu wielka epidemia
cholery. Uda³o mi siê prze³o¿yæ termin odlotu, zosta³em niejako w sa-
mym sercu tej epidemii. W ci¹gu kilku dni powsta³ reporta¿, który uka-
za³ siê w osobnej ksi¹¿ce � Klejnot Korony. Reporter w Hongkongu w go-
dzinie zarazy.

� Nie mia³ Pan obaw?
� Uwa¿a³em, ¿e szansa, temat � wysz³y mi na spotkanie. Mo¿e czy-

telnik powie, ¿e to brutalne i cyniczne, ale tak¿e tam, gdzie zdarza siê
wielkie nieszczê�cie (a by³o to wydarzenie na skalê, je�li nie �wiatow¹, to
azjatyck¹) � reporter powinien byæ.

14*
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Ten rozdzia³ w Hongkongu by³ istotny w moim ¿yciu reportera. Klej-
not Korony, jak wiêkszo�æ moich ksi¹¿ek, zosta³ prze³o¿ony na kilka jê-
zyków... Którego� dnia kto� zatelefonowa³ do mnie z Genewy: �wiatowa
Organizacja Zdrowia zaproponowa³a mi, abym podj¹³ siê napisania ksi¹¿ki
o walce z chorobami tropikalnymi.

� I powsta³a kolejna ksi¹¿ka: �Upa³ i gor¹czka�?
� Tak. Problemy to istotne. Dawniej cz³owiek, który by³ chory na d¿u-

mê i p³yn¹³ statkiem z Indii do Europy, nie móg³ dop³yn¹æ ¿ywy. Dzi�
�mieræ podró¿uje odrzutowcem.

Zadanie wykona³em. Pracowaæ mog³em tak, jak powinien to robiæ
prawdziwy reporter. Kiedy na Borneo znalaz³em siê w czasie pory desz-
czowej i nie mog³em dojechaæ do laboratorium w g³êbi d¿ungli (gdzie
prowadzono badania nad zagadk¹ wymierania plemienia Murut), gdy¿
wszystko dooko³a tonê³o w b³ocie, kazano mi wynaj¹æ helikopter...

W Hongkongu, gdzie polecono mi zaj¹æ siê spraw¹ walki z handlem
narkotykami, codziennie wchodzi³em do wiêzienia Jej Królewskiej Mo-
�ci, gdzie siedzieli ludzie skazani za ten handel. Rozmawia³em z nimi...
W Sarawaku mia³em dwóch t³umaczy � jeden t³umaczy³ z angielskiego
na chiñski, a drugi z chiñskiego na lokalne narzecze.

� Podczas Pañskich podró¿y zmienia³ siê �wiat, powstawa³y nowe
kraje...

� Widzia³em na w³asne oczy rozpad wielkich imperiów kolonialnych.
W Singapurze by³em, kiedy by³ jeszcze koloni¹ brytyjsk¹, wtedy, gdy zo-
sta³ czê�ci¹ Malezji i pó�niej, gdy stawa³ siê niezale¿nym pañstwem. Ogl¹-
da³em wojska Narodów Zjednoczonych na Zachodniej Nowej Gwinei,
z której wycofywali siê Holendrzy. Przylecia³em z australijskiej czê�ci wy-
spy pustym niemal samolotem i l¹duj¹c na ziemi niczyjej z fotografem
Anglikiem utworzyli�my spó³kê z nieograniczon¹ bezczelno�ci¹. Co rano
wybieraj¹c po�ród porzuconych samochodów te, w których by³a benzyna,
wyje¿d¿ali�my i brali�my siê do roboty...

� Pisa³ Pan o skoku cywilizacyjnym na tej wyspie.
� Na Nowej Gwinei ogl¹da³em zderzenie ¿ycia ludzi epoki kamien-

nej z epok¹ odrzutowców. Problemów tu wiele. Takie wyspy � giganty jak
Nowa Gwinea, zamieszkane przez rozliczne plemiona mówi¹ce zupe³nie
ró¿nymi jêzykami, nie maj¹ce z sob¹ wspólnoty, czy wyspy gdzie s³owo
�przybysz� jest równoznaczne ze s³owem �wróg� nie zmieni³y siê w sie-
lanki, dlatego ¿e przesta³y byæ terytoriami podleg³ymi i uzyska³y niezale¿-
no�æ. Pozosta³y czêsto po kolonizatorach systemy prawne, które nie bar-
dzo siê mie�ci³y w tradycji miejscowej czy lokalnym rozumieniu prawa.
Nie³atwo tam odpowiedzieæ, czy przestêpc¹ jest ten, kto wykona³ wyrok
s¹du plemiennego z polecenia starszyzny i zamordowa³ cz³owieka, który
z³ama³ tabu?
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� Tabu. Dzi� zaczynamy dopiero u�wiadamiaæ sobie, jak wielkie by³o
jego znaczenie w ¿yciu tubylców i ca³ych ich cywilizacji.

� To bardzo z³o¿ony problem. Trzeba byæ ostro¿nym w formu³owa-
niu s¹dów. Nawet pojêcie �tubylcy� jest ma³o precyzyjne. Tubylcy tasmañ-
scy byli zupe³nie odmienn¹ ras¹ od tych z l¹du sta³ego. Jest zasada:
w dalekich krajach nie staraj siê byæ m¹drzejszy ni¿ ci, którzy byli tu przed
tob¹... Choæ w epoce telewizji i radia �wiat staje siê coraz bardziej podob-
ny: z niewielkim opó�nieniem nosimy ubrania projektowane przez wiel-
kich dyktatorów mody, s³uchamy tej samej muzyki, to przecie¿ pozosta³o
jeszcze w nim trochê miejsca na tradycjê, na anegdotê.

� Dlatego przedk³ada Pan anegdotê nawet nad statystykê?
� Staram siê nie operowaæ statystyk¹, ka¿dy znajdzie j¹ w roczniku.

A mnie najbardziej interesuje to, jak ludzie ¿yj¹, z czego ¿yj¹, jakie s¹ ich
rado�ci i smutki. Szukam odpowiedzi na najprostsze pytania. Mamy ro-
zeznanie w historiach dynastycznych sprzed tysiêcy lat, a historia nie
mo¿e nam jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie, sk¹d siê wziê³o ¿yto...
Nienapisana historia chleba czeka na autora.

� Widzia³ Pan, nawet sfotografowa³, wiele tajemniczych rzeczy � jak
choæby mogi³a z rze�b¹ statku w g³êbokiej d¿ungli z wizerunkiem cz³o-
wieka... � kto wzniós³ ten pomnik, kto wyrze�bi³ statek?

� Ja nie mam klucza do prawdy ostatecznej, dlatego nie staram siê
opowiadaæ czytelnikowi tego, czego sam nie rozumiem do koñca.

� W�ród w¹tków australijskich w Pañskich ksi¹¿kach s¹ tak¿e tropy
polskie.

� Nie zbieram szczególnie poloników, jednak zafrapowa³y mnie losy
ludzi, których drogi ¿yciowe � my�lê o Australii � by³y tak bardzo skom-
plikowane, jak owych Polaków z Mand¿urii wysiedlonych z Charbinu czy
Mudenu: w trzecim lub czwartym pokoleniu urodzeni poza Polsk¹ potra-
fili pos³ugiwaæ siê nadal polskim jêzykiem; czy losy polskich ¿o³nierzy,
którzy podczas ostatniej wojny wraz z australijskimi ¿o³nierzami bronili
pustynnej twierdzy Tobruk, a po wojnie osiedlili siê w Australii na Ta-
smanii. Interesuje mnie ca³y ten wielki tygiel wielonarodowo�ciowy,
w którym tworzy siê naród australijski...

� Pisze Pan tak¿e ksi¹¿ki dla m³odego czytelnika.
� Bardzo szanujê czytelnika m³odzie¿owego, jest to czytelnik jutra,

który mo¿e siêgnie za parê lat tak¿e po ksi¹¿kê o trudniejszych tre�ciach.
Reporta¿ mo¿e byæ dla niego komentarzem do wspó³czesno�ci.

Rozmawia³: JERZY  WÓJCIK
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* * *

�wiêty Miko³aj na pla¿y
�Veto� 1988, nr 51�52

Jakie bêd¹ nasze �wiêta mo¿emy siê domy�laæ, czy te¿ mieæ nadziejê.
Ale jak wygl¹daj¹ �wiêta Bo¿ego Narodzenia daleko st¹d? � z tym py-
taniem zwróci³am siê do cz³owieka, który wiele podró¿owa³. Rozma-
wiam z reporterem, LUCJANEM WOLANOWSKIM.

� O jakich �wiêtach Bo¿ego Narodzenia obchodzonych daleko st¹d
chcia³by Pan Czytelnikom opowiedzieæ?

� By³oby sporo do opowiadania, ale siêgnijmy po wspomnienia po-
godne. Kilka razy widzia³em �wiêtego Miko³aja na pla¿y.

� Na pla¿y? W czasie zimowych mrozów?
� Niezupe³nie, bo w czasie letnich upa³ów. Mam bowiem na my�li

�wiêta Bo¿ego Narodzenia, które kilka razy obchodzi³em w dole globusa,
czyli w Australii, albo na Nowej Zelandii. Trzeba jednak¿e pogodziæ siê
z t¹ my�l¹ i nie przecieraæ oczu ze zdziwienia, kiedy na pla¿y zjawia siê
�wiêty Miko³aj w kostiumie k¹pielowym, ale z piêkn¹ przyklejon¹ brod¹,
wyjmuje z torby prezenty i rozdaje dzieciom, oczywi�cie ocieraj¹c raz po
raz pot z czo³a.

� Czy ta broda tak go grzeje?
� Nie, grzeje go upa³, bowiem grudzieñ to ju¿ jest australijskie lato

w ca³ej pe³ni. W tym roku minê³o dwie�cie lat europejskiego osadnictwa
w Australii, wiêc pamiêtajmy, ¿e razem z osadnikami przyby³y tam te¿
ich zwyczaje. Skoro daleko w macierzy � jak nazywano wtedy jeszcze Wielk¹
Brytaniê � �wiêta Bo¿ego Narodzenia obchodzono uroczy�cie, to rzecz
jasna, ¿e pod t¹ sam¹ dat¹ trzeba by³o je obchodziæ w upale australijskiego
lata.

� Jakie jeszcze inne oryginalne �wiêta Pan prze¿y³?
� Wspominam �wiêta, które spêdzi³em w Brunei. Brunei to jest su³-

tanat na wielkiej wyspie Borneo, tam gdzie islam przestrzegany jest bar-
dzo skrupulatnie i wszystkie dekrety rz¹dowe musz¹ byæ uzgodnione
z Ministerstwem Wyznañ Religijnych. Ono sprawdza, czy dekret pokry-
wa siê z zasadami islamu. Pracowa³em tam wtedy dla pewnej organizacji
miêdzynarodowej i ka¿dego dnia urzêdowanie zaczynali�my od wizyty
w meczecie.

Nie by³o wiêc ani choinki, ani p³atków �niegu prawdziwych lub sztucz-
nych. By³a natomiast wilgoæ i spiekota tropików oraz autentycznie z³oty
dach wielkiego meczetu, l�ni¹cy w s³oñcu tropikalnego poranka.

� Wspomnienia ma Pan egzotyczne?
� Egzotyka nie istnieje, nie znam takiego pojêcia. Po prostu s¹ inne

kraje, inne obyczaje.
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� Czym Pan siê w³a�ciwie zajmuje, jak by Pan okre�li³ swój zawód?
� Jestem reporterem. To znaczy piszê o rzeczach, które widzia³em,

albo o tym, czego dowiedzia³em siê od innych ludzi. To jest literatura
faktu.

� Czy to przypadek, ¿e wêdruje Pan tak daleko?
� Nie, to nie jest przypadek. Ale muszê wyja�niæ � przez bardzo wiele

lat zajmowa³em siê reporta¿em krajowym, a to, ¿e wêdrujê �Dalej ni¿
daleko� (tytu³ ksi¹¿ki L. Wolanowskiego � E.S.), to dlatego, i¿ uwa¿am, ¿e
wspó³czesny nam �wiat jest zbyt skomplikowany i nie wolno udawaæ, ¿e
kto� zna siê na wszystkim. Ja przez lata specjalizowa³em siê w tematyce
Azji Po³udniowo-Wschodniej i po³udniowego Pacyfiku.

� Czy to znaczy, ¿e Pan zna Australiê?
� Nie, to wcale nie znaczy. Nie ma cz³owieka, który mo¿e powiedzieæ

o sobie, ¿e zna Australiê. Ja widzia³em Australiê. By³em tam sze�æ razy,
ale ja jej nie znam. To jest ogromna ró¿nica i skoro mówimy o literaturze
faktu, to konieczna jest precyzja.

� Czy jest jaki� wspólny mianownik Pana wêdrówek?
� Ogl¹daj¹c siê wstecz, mam wra¿enie, ¿e widzia³em i opisywa³em

rzeczy, których nie mo¿na ju¿ zobaczyæ, poniewa¿ przesta³y istnieæ.
� Co to znaczy?
� Jestem prawdopodobnie o ile nie ostatnim to jednym z ostatnich

Europejczyków, którzy byli w portugalskiej kolonii Timor. W kilka tygo-
dni po moim tam pobycie Timor portugalski zosta³ zajêty przez Indone-
zjê i � o ile wiem � nikogo z zewn¹trz ju¿ siê tam nie wpuszcza. Ogl¹da-
³em w Singapurze i opisa³em ulicê, gdzie siê umiera � s³ynn¹ Sago Lane,
czyli zau³ek, w którym istnia³y przedsiêbiorstwa, do których przychodzili
starzy Chiñczycy, aby zakoñczyæ ¿ycie. Widzia³em w Hongkongu �mia-
sto za murami�, czyli niejako zal¹¿ek kolonii, tam gdzie kolonialna poli-
cja zazwyczaj nie wchodzi. Spêdzi³em kilkana�cie dni w wiêzieniu Jej Kró-
lewskiej Mo�ci w Kaulun w Hongkongu. Na szczê�cie nie jako pensjona-
riusz, ale jako reporter, który rozmawia³ z os¹dzonymi i skazanymi han-
dlarzami narkotyków.

� Jakie jeszcze przygody Pan prze¿y³?
� Niew¹tpliwie moj¹ wyprawê z australijsk¹ flot¹ wielorybnicz¹ na

po³udnie od Australii, czyli w stronê bieguna po³udniowego.
� Na czym polega jej niepowtarzalno�æ?
� Przede wszystkim oni nigdy nie brali pasa¿erów, a poza tym wielo-

rybnictwo w Australii jest ju¿ teraz zakazane. Australijska flota wieloryb-
nicza ju¿ nie istnieje, a wielka baza wielorybnicza w Albany zosta³a za-
mkniêta.

� Czy ma Pan wspomnienia przyjemne?
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� Ja nie podró¿ujê dla przyjemno�ci, jakkolwiek stare porzekad³o po-
wiada, ¿e z ka¿dej podró¿y ma siê trzy razy przyjemno�æ � kiedy j¹ siê
planuje, kiedy j¹ siê odbywa i kiedy j¹ siê wspomina. Ja nie wspominam
przyjemnie rejsu z flot¹ wielorybnicz¹. �mieræ najwiêkszego ssaka naszej
planety ogl¹dana zupe³nie z bliska z odleg³o�ci kilku metrów to widowi-
sko straszne okrutne. Dla mnie licz¹ siê wszystkie wspomnienia � i te
ciekawe, i nieciekawe. Wspominaj¹c niektóre podró¿e, my�lê, ¿e mia³em
wiêcej szczê�cia ni¿ rozumu.

� Co Pan chcia³by przez to powiedzieæ?
� Chcia³bym na przyk³ad wspomnieæ moj¹ wyprawê na Malaje � wte-

dy jeszcze brytyjsk¹ koloniê koronn¹ � akurat w czasie kiedy trwa³o tam
powstanie. Powstanie to ci¹gnê³o siê � jak wiadomo � dwana�cie lat, za-
nim uda³o siê je st³umiæ si³¹. Ja z moim polskim paszportem w kieszeni
wêdrowa³em sobie wtedy przez Malaje i my�lê, ¿e w³a�ciwie tylko moja
blada twarz i ³ut szczê�cia uchroni³y mnie przed nieobliczalnymi wprost
k³opotami. Ale to by³o dawno temu i widocznie odwaga sz³a w parze
z m³odo�ci¹.

� Widzia³ Pan rozmaite systemy polityczne naszego �wiata...
� Widzia³em przemijanie epoki kolonializmu. Zjawi³em siê na przy-

k³ad na zachodniej Nowej Gwinei akurat w czasie, kiedy l¹dowa³y tam
wojska Narodów Zjednoczonych, aby obj¹æ dziedzictwo po kolonii holen-
derskiej. To by³y przedziwne czasy, mia³em bowiem wtedy wizê numer
dwa i lecia³em tam z fotografem wielkiego londyñskiego tygodnika, któ-
remu dano wizê numer trzy. Bêdê wspomina³ tê pracê, poniewa¿ co rano
wychodzili�my z hotelu, wybierali�my sobie jaki� ³adny samochód i je�-
dzili�my nim tak d³ugo, póki nam siê nie wyczerpa³a benzyna.

� Krad³ pan samochody?!
� Nie. Tyle odwagi nie mia³em. By³y to pojazdy porzucone, poniewa¿

w³a�ciciele ich uciekli, aby nigdy nie wróciæ. Nie by³o zreszt¹ mo¿liwo�ci
dalekich jazd, poniewa¿ o ile pamiêtam droga siêga³a kilka kilometrów za
miasto w jedn¹ i drug¹ stronê. Na tym siê nasze wyprawy koñczy³y. Pole-
cia³em natomiast wtedy do miejscowo�ci o malowniczej nazwie Fak Fak,
gdzie ca³a nowoczesno�æ sprowadza³a siê do posterunku policji, radiosta-
cji, zreszt¹ porzuconej, i jednego mizernego sklepiku, w którym mo¿na
by³o kupiæ � jak to siê powiada � od cytryny do dziewczyny. W Singapurze
by³em kilka razy, ale widzia³em to miasto � wyspê w trzech odmiennych
sytuacjach. Najpierw jako brytyjsk¹ koloniê koronn¹, potem jako czê�æ
sk³adow¹ federacji, a wreszcie jako samodzielne pañstwo. Na moich
oczach rozrós³ siê z wielkiego, ale mocno zniszczonego przez Japoñczy-
ków portu w metropoliê �wiatowego handlu.

� Jakby Pan okre�li³ przemiany Singapuru?
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� Nie bêdê siê wdawa³ w statystyki, poniewa¿ nimi nie dysponujê
i jako reporter, zajmuj¹cy siê w³a�ciwie wy³¹cznie �ludzk¹ stron¹ opowie-
�ci�, nie bardzo siê nimi interesujê. Jest natomiast faktem, ¿e Singapur
z bardzo typowego miasta Dalekiego Wschodu, ze wszystkim, co to mo¿e
oznaczaæ i w dobrym i w z³ym sensie, zmieni³ siê w miasto sterylne,
które potrafi zmusiæ ludzi do zachowania bezwzglêdnej czysto�ci. Rzuce-
nie niedopa³ka papierosa na ulicy kosztuje oko³o dwustu dolarów egze-
kwowanych bezwzglêdnie i w sposób bezkompromisowy.

� I co z tego wysz³o?
� Wysz³o miasto czyste, ale miasto o zupe³nie odmiennym charakte-

rze.
� Czy ¿a³uje Pan tego starego Singapuru?
� Oczywi�cie, ¿e nie ¿a³ujê, poniewa¿ nie mieszkam w Singapurze

tylko w Warszawie i na wydarzenia w dalekich krajach spogl¹dam zawsze
z uwag¹, ale beznamiêtnie.

� Czy my�li Pan, ¿e w Warszawie przyda³yby siê takie surowe kary?
� Nie, tego nie powiedzia³em. Ostatecznie wdra¿anie do czysto�ci

nie jest kwot¹ tylko wysokich grzywien. To zupe³nie inna historia.
� Wspomnia³ Pan o Timorze � dlaczego tak Pana zafrapowa³?
� Dlatego, ¿e to by³a chyba ostatnia kolonia w dawnym stylu. Naj-

pierw by³o bardzo trudno siê tam dostaæ, nie bêdê pani opowiada³ szcze-
gó³ów, w jaki moi australijscy przyjaciele za³atwili mi portugalsk¹ wizê
wjazdow¹ do kolonii Timoru. To ca³a obszerna opowie�æ. Natomiast
w owym czasie by³y tylko dwa po³¹czenia w miesi¹cu z ma³ej osady Dar-
win na pó³nocy Australii do Dili w Timorze. W mie�cie by³ tylko jeden
hotelik...

� Co Pan nazywa kolonializmem w dawnym stylu?
� W owym czasie sporo wêdrowa³em po tej kolonii. Trudno mi by³o

pogodziæ siê z panuj¹cym tam zwyczajem � gdy znalaz³em siê w jakiej�
wiosce, doro�li ludzie schodzili z drogi i stali na poboczu na baczno�æ
tak, jak ich nauczyli najpierw Japoñczycy podczas okupacji, bardzo zresz-
t¹ krwawej i bezwzglêdnej, a przedtem i potem kolonizatorzy portugalscy,
którzy byli i tam, przez kilkaset lat. Timor to jedna z ich najstarszych
kolonii. O ile na przyk³ad w koloniach brytyjskich bardzo czêsto urzêdni-
cy kolonialni po odbyciu s³u¿by wracali do Europy, to z portugalskiego
Timoru ma³o kto wraca³.

� Dlaczego?
� Przede wszystkim by³ to w owym czasie rejon wszystkich nie-

szczê�æ, na jakie cierpia³a ludzko�æ � malaria, ¿ó³ta febra, tr¹d. ¯y³o siê
krótko. Urzêdnik kolonialny bardzo po�ledniej rangi, który mia³ w Timo-
rze piêtna�cioro osób s³u¿by, po prostu nie chcia³ wracaæ do macierzy,
gdzie na pewno musia³by siê od takich luksusów odzwyczaiæ. Zreszt¹ to
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ju¿ by³y ostatnie lata kolonii i na jaki� czas przed moim przybyciem do-
sz³o nawet do buntu w garnizonie portugalskim. Rebelia zosta³a krwawo
i bezwzglêdnie st³umiona. Portugalia prze¿ywa³a przecie¿ swoje rozsta-
nia z dyktatur¹ i m³odzi Portugalczycy, których wysy³ano do Timoru, nie
bardzo chcieli byæ narzêdziem kolonialistów.

� Nic Pan nie powiedzia³ o kobietach w dalekich krajach.
� Wola³bym siê nie wypowiadaæ w imieniu w³asnym, ale zacytowaæ

m¹dro�æ Azji, ¿e trzy najlepsze rzeczy na �wiecie to: europejski dom, chiñ-
ska kuchnia i japoñska ¿ona. Mam wra¿enie, ¿e to ostatnie sformu³owa-
nie traci na aktualno�ci. By³em kilka razy w Japonii i wydaje mi siê, ¿e
epoka m³odej Japonki, stale siê k³aniaj¹cej i czekaj¹cej na ka¿de skinienie
swego pana i w³adcy, ju¿ dawno minê³a.

� Nad czym Pan teraz pracuje?
� Od lat zajmujê siê tematyk¹ australijsk¹. Teraz pracujê nad ksi¹¿k¹,

która bêdzie niejako podsumowaniem tego... czego nie widzia³em.
� To brzmi tajemniczo � jak mam to rozumieæ?
� By³em w tym roku na uroczysto�ciach dwóchsetlecia europejskie-

go osadnictwa w Australii. Piszê teraz ksi¹¿kê o ludziach, których na tych
obchodach nie by³o.

� Dlaczego?
� Nie dlatego, ¿e nie zostali zaproszeni tylko dlatego, ¿e ju¿ dawno

nie ¿yj¹. To byli ci, którzy zbudowali Australiê. Badacze Wielkiego Konty-
nentu. �mia³kowie, którzy pêdzili przez pustyniê ogromne stada, ci któ-
rzy z kilkunastu sprowadzonych merynosów zbudowali najwiêksze mo-
carstwo we³niane �wiata. Ci wszyscy ludzie, którzy przewa¿nie pozostali
anonimowi i o których ma³o wiedz¹ sami Australijczycy.

� Dziêkujê Panu za upominek pod choinkê, dziêki któremu spêdzili-
�my trochê czasu w�ród innych ludzi i w innym �wiecie.

Rozmawia³a: EL¯BIETA  STÊPKOWSKA

* * *

Nawiedzony Australi¹
�Bumerang. Biuletyn Towarzystwa Polska-Australia� 1989, nr 1

�BUMERANG�: � Uda³o siê wydostaæ z Czytelnika obwolutê pi¹te-
go wydania Pana ksi¹¿ki o Australii. Kiedy ksi¹¿ka bêdzie do nabycia?

� Jesieni¹. To jest � europejsk¹ jesieni¹. B¹d�my precyzyjni, skoro
�Bumerang� ma dolecieæ do Australii, tam wtedy bêdzie wiosna.

� Wiemy, i¿ �Poczta do Nigdy-Nigdy� jest pierwsz¹ oryginaln¹ pol-
sk¹ relacj¹ o Australii, jaka zosta³a napisana od czasów Seweryna Ko-
rzeliñskiego, który wêdrowa³ po wielkim l¹dzie w latach 1853�65. Pó�-
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niej by³y polskie przek³ady zagranicznych autorów. Teraz z kolei Pana
ksi¹¿ki o Australii t³umaczone s¹ na obce jêzyki. Sk¹d siê wziê³a ta fascy-
nacja tematem?

� Uwa¿am, ¿e �wiat wspó³czesny jest tak skomplikowany, i¿ trudno
znaæ siê na wszystkim. Idziemy w kierunku specjalizacji. Od æwieræ wie-
ku nie piszê w³a�ciwie o niczym innym. Australia i Oceania. Zacz¹³em
niejako przypadkowo. By³em tranzytowym pasa¿erem, który, lec¹c z Oce-
anii do Hongkongu, wybra³ po³¹czenie przez Australiê. Ten krótki pobyt
u�wiadomi³ mi, ¿e to jest to � wielki kraj i wielki temat.

� Ile razy by³ Pan w Australii?
� By³em sze�æ razy. Ale nie mogê powiedzieæ, ¿e znam Australiê. Wi-

dzia³em Australiê. To ró¿nica. Chyba nie ma cz³owieka, który mo¿e po-
wiedzieæ, ¿e zna Australiê. By³em te¿ na �przyleg³o�ciach�, widzia³em
�wiat Nowej Gwinei czy Nowej Zelandii i Borneo, bli¿sze i dalsze s¹-
siedztwo.

� Stosuje Pan uniki. �wiat jest pe³en ciekawych tematów, Pan jed-
nak nie odpowiedzia³, dlaczego akurat Australia tak Pana fascynuje?

� Sam siê nad tym zastanawia³em. Odpowied� nie jest prosta. A wiêc
� jestem zawodowcem. To znaczy, ¿yjê ze sprzeda¿y mych ksi¹¿ek. Ten
temat ludzi interesuje, skoro ksi¹¿ki moje o Australii rozchodz¹ siê b³y-
skawicznie, doczeka³y siê wielu przek³adów na jêzyki obce. Nie mam
ambicji ani kwalifikacji do pisania dzie³ naukowych. ¯yjê anegdot¹, sta-
ram siê pokazaæ to, co zwyk³o siê nazywaæ �the human side of the story�
czyli ludzk¹ stron¹ opowie�ci. A � proszê mi wierzyæ � to wcale nie jest
³atwe zadanie.

� Czytelnicy maj¹ wra¿enie, ¿e ma Pan lekkie pióro.
� Otó¿ nie! Rzek³bym, ¿e reporta¿ jest tym trudniejszy do pisania,

im ³atwiejszy do czytania. No i s¹ trudno�ci warsztatowe.
� Mianowicie?
� Zaryzykujê stwierdzenie, i¿ pokazujê mym Czytelnikom Australiê,

której przeciêtny Australijczyk sam nigdy w ¿yciu nie ogl¹da. I mo¿e nie
bêdzie ogl¹da³ nigdy, jako ¿e ja p³ywa³em z australijsk¹ flot¹ wielorybni-
cz¹, a wielorybnictwo jest teraz w Australii zakazane. Przeciêtny Austra-
lijczyk nie pop³ynie na statku obs³uguj¹cym latarnie morskie na wysep-
kach Morza Koralowego, jako ¿e nie zabiera on pasa¿erów. A to jeden
z �moich� tematów. Lata³em z Królewsk¹ S³u¿b¹ Lataj¹cego Doktora, roz-
wozi³em pocztê w Krainie Nigdy-Nigdy, by³em w kopalni z³ota i w wiel-
kich kopalniach rudy ¿elaznej. Przeciêtny Australijczyk nie pojedzie na
Wyspê Czwartek ani na wyspê Norfolk, bo to jest bardzo daleko od miast
na po³udniu Australii a poza tym � trzeba pamiêtaæ o �tyranii odleg³o-
�ci�.

� Co to znaczy?
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� To jest tytu³ ksi¹¿ki profesora Geoffrey Blainey�a, teraz ju¿ mo¿e
okre�lenie klasyczne. My w starej Europie s³abo zdajemy sobie sprawê
z dystansów, jakie trzeba pokonaæ, gdy siê wêdruje po Australii. Gdy
z Perth, stolicy stanu Australia Zachodnia polecia³em do Kununurra, to
spêdzi³em ca³¹ noc na pok³adzie odrzutowca, nie opuszczaj¹c terenu jed-
nego tylko stanu Zwi¹zku Australijskiego. To by³y podró¿e bardzo nie-
zdrowe dla mej kieszeni. Sporo jest dla mnie zagadek w Australii, nie
uda³o mi siê na przyk³ad wyja�niæ, dlaczego na niektórych szlakach kra-
jowych w samolotach jest tylko pierwsza klasa.

� Czy interesuj¹ Pana polonica?
� W pewnym zakresie � tak. By³em w najstarszej osadzie Polish Hill

River i rozmawia³em jeszcze z ostatnim mieszkañcem, który mówi³ po
polsku, archaicznym jêzykiem rejonu ziemi lubelskiej, którym ju¿ wspó³-
cze�nie siê nie pos³ugujemy, a zrozumieæ nie jest ³atwo. Tam, gdzie zain-
teresowania siêgaj¹ dziejów osadnictwa polskiego, nie ma ju¿ nic do do-
dania do tego, co napisa³ pan Lech Paszkowski z Melbourne. To niezmor-
dowany tropiciel �ladów polsko�ci w dole globusa, bogactwo wiedzy o te-
macie podane piêknym, precyzyjnym jêzykiem. Jak to siê mawia³o nie-
gdy� w recenzjach, �jaka szkoda, ¿e to nie ja napisa³em�. Dorobek godny
podziwu.

� Pana ksi¹¿ki �Ani diabe³, ani g³êbina� lub �Buntownicy Mórz Po³u-
dniowych� �wiadcz¹ o Pana zainteresowaniu dziejami Australii. Czy
mamy uwa¿aæ, ¿e idzie Pan teraz dalej w tym kierunku?

� Tak. Ale nie jest to szeroki go�ciniec, raczej boczne �cie¿ki.
� Mówi Pan skrótami. Proszê wyja�niæ bli¿ej.
� By³em w ubieg³ym roku na obchodach 200-lecia europejskiego osad-

nictwa w Australii, czyli przybycia brytyjskiej Pierwszej Floty. Chcia³bym
teraz pokazaæ Czytelnikowi polskiemu � a mam ju¿ te¿ zapytania zagra-
nicznych wydawców moich poprzednich ksi¹¿ek o Australii � dole i nie-
dole tych, którzy nie byli na tych wspania³ych obchodach.

� Nie byli zaproszeni?
� Nie, ludzie, o których teraz piszê, ju¿ nie ¿yj¹. To ci, którzy � jak siê

powiada � �szli t¹ drog¹ jeszcze nim zosta³a wytyczona�. Odkrywcy, ¿e-
glarze, pionierzy pêdz¹cy wielkie stada byd³a latami przez zupe³nie nie-
znane tereny w poszukiwaniu soczystej trawy. Zes³añcy, ¿o³nierze, pierwsi
Australijczycy, którzy oderwali siê od ziemi i pofrunêli nad kontynentem.
Poszukiwacze z³ota, którzy zginêli z pragnienia na drodze ku bogactwu.
Kobiety, które wêdrowa³y przez pustyniê i step, rodzi³y dzieci w szczerym
polu pod Krzy¿em Po³udnia, na zupe³nym odludziu. Chcia³bym opowie-
dzieæ dzieje narodzin ludu australijskiego, fascynuje mnie ta niezwyk-
³a wspólnota tylu narodowo�ci, jaka w zaledwie w dwa wieki powsta³a
w Australii. Nie bêdzie to � jak sobie wyobra¿am � opowie�æ o guberna-
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torach, genera³ach czy innych mo¿nych tego �wiata. Frapuje mnie zwyk³y
digger, czyli Australijczyk, który pop³yn¹³ za siedem mórz, aby biæ siê
o wolno�æ nie tylko swego kraju, lecz by uwolniæ ludzko�æ od przemocy.
Nie grzebiê w statystykach, bowiem interesuje mnie cz³owiek, który zbu-
dowa³ w mozole ,,becz¹ce bogactwo�, wielomilionowe stada owiec. To
wielki temat, ci¹gle jeszcze tereny nieznane. Jestem wprost niemoralny,
poniewa¿ wydawnictwo p³aci mi za to, co mnie samego pasjonuje.

� Kiedy bêdziemy mogli przeczytaæ wyniki tej pracy?
� Uporczywie zbieram nowe przyczynki do starych dziejów. Nauka

australijska udostêpnia stare archiwa, �ci¹ga siê dokumenty, o których
istnieniu nawet dot¹d nie wiedziano. Mimo wszystko muszê koñczyæ
pisanie, jakkolwiek ci¹gle dowiadujê siê czego� nowego. Potem prace re-
dakcyjne, wydawnictwo szuka drukarni, drukarnia rozgl¹da siê za papie-
rem.

� Oby Czytelnik nie czeka³ zbyt d³ugo! Dziêkujemy za rozmowê.

Zebra³ i opracowa³: Mariusz Kubik





Wrodzona ka¿demu cz³owiekowi ciekawo�æ obcych krajów, odmien-
nych obyczajów, nieznanej przyrody, innego pejza¿u � przyci¹ga czytelni-
ków do literatury podró¿niczej, ciesz¹cej siê zawsze olbrzymi¹ popular-
no�ci¹. Kto sam nie mo¿e jechaæ, dok¹d w³asne oczy ponios¹, ten chêtnie
ogl¹da �wiat choæby oczami cudzymi. Oczywi�cie, l¿ejsza literatura pod-
ró¿nicza, któr¹ okre�la siê teraz zazwyczaj mianem �reporta¿u�, bywa roz-
maitej warto�ci. Autor, który nie umie zboczyæ z utartego szlaku komuni-
kacyjnego, a bawi¹c w obcym kraju niewiele wychyla siê poza obrêb hote-
lu czy lokalu rozrywkowego, lub gdy nawet posiada w sobie niezbêdn¹
ciekawo�æ, lecz brak mu wiedzy czy daru przekazania swych obserwacji
w sposób barwny i interesuj¹cy � temu darmo marzyæ o laurach dobrego
reporta¿ysty. O Lucjanie Wolanowskim mo¿na bez przesady powiedzieæ,
¿e posiad³ on w wysokim stopniu wszystkie te cnoty pisarskie, jakie pra-
gniemy odnale�æ u doskona³ego reporta¿ysty.

T.S. [Teofil Syga]: Opowie�ci wêdrownicze. �Stolica�, 8.02.1959. [O ksi¹¿ce pt. Dok¹d
oczy ponios¹..., 1958].

* * *

Autor nie pope³nia szeregu b³êdów, jakie zdarzaj¹ siê jego kolegom
po piórze. Po pierwsze � nie raczy nas opisami wszystkiego, co przeby³
i prze¿y³ w chronologicznym porz¹dku, od opuszczenia Dworca G³ówne-
go poczynaj¹c. [...] Pisze nie chronologicznie a problemowo, w sposób
starannie przemy�lany. Nie demonstruje swojego notesu reporterskiego,
uwa¿aj¹c go zapewne za intymn¹ czê�æ duchowej garderoby � lecz staran-
nie przepisany w domu maszynopis. [...] Wolanowski zna sekret repor-
terskiego powodzenia; wie, ¿e musi siê przed czytelnikiem zdemasko-
waæ, pokazaæ mu swoje �ja�, [...] jest taktownym, mi³ym, nie narzucaj¹-
cym siê towarzyszem podró¿y. Nie popisuje siê, na odwrót � znaj¹c ludz-
k¹ psychologiê � dyskretnie podkre�la swoje drobne niepowodzenia,
�mieszne s³abostki i ci¹goty. [...] Elegancja, zwiêz³o�æ i, chcia³oby siê

Recenzenci o Wolanowskim
(wybór fragmentów)
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powiedzieæ, skuteczno�æ w trafianiu w istotê opisywanego �wiata � oto
cechy pisarstwa Wolanowskiego. A tak¿e nie wymêczony, lecz sponta-
niczny dowcip, nadaj¹cy ca³ej ksi¹¿ce ton pogodny, lekko kpiarski,
a miejscami, np. wówczas gdy mowa o tym, czego mogliby�my siê na-
uczyæ od zagranicy � satyryczny.

Andrzej Drawicz: Mi³a podró¿ z Wolanowskim. �¯o³nierz Wolno�ci�, 16.02.1959.
[O ksi¹¿ce pt. Dok¹d oczy ponios¹..., 1958].

* * *

W ksi¹¿ce Wolanowskiego jest trochê historii, w sam raz tyle ile trze-
ba do na�wietlenia charakteru Norwegów lub Szwedów; jest trochê pol-
skich spraw, i to nie tylko tych wczorajszych z II wojny �wiatowej, lecz
i dzisiejszych, pokazuj¹cych pamiêtliw¹ wdziêczno�æ Holendrów z Bredy
� miasta, które nie tylko zdoby³a, lecz i ochroni³a przed zniszczeniem
I Polska Dywizja Pancerna; s¹ ciekawe karty wysi³ków udanych i nieuda-
nych Polskiego Ratownictwa Okrêtowego, jest kilka wzruszaj¹cych legend
i kilka sylwetek ludzkich. Nie ma w niej natomiast opisów krajobrazów
ani miast (z wyj¹tkiem wspaniale opisanej Kiruny!), nie prze¿ywa siê tu-
rystycznych emocji, bo autor nie czuje siê ju¿ turyst¹, lecz tylko dzienni-
karzem. Z ksi¹¿ki tej wiele siê dowie czytelnik o Szwedach i Szwajcarach,
Norwegach czy Anglikach, przypatrzy siê ich obyczajom, ¿yciu, umiejêt-
no�ci robienia interesów [...].

Mieczys³aw Fleszar: �Dok¹d samolot poniesie...�. �Nowe Ksi¹¿ki� 1959, nr 4. [O ksi¹¿ce
pt. Dok¹d oczy ponios¹..., 1958].

* * *

Po poznaniu setek faktów i obserwacji wy³ania siê przed nami bar-
dziej uchwytny obraz wspó³czesnej spo³eczno�ci japoñskiej. Obraz ten
jest tym ja�niejszy, ¿e Wolanowski powo³uje siê czêsto na przyk³ady hi-
storyczne. [...] Ta metoda ustawicznego porównywania wspó³czesnej Ja-
ponii zarówno z jej histori¹, jak i z nasz¹ wspó³czesno�ci¹ przynios³a
piêkne rezultaty w postaci ksi¹¿ki i pouczaj¹cej i ciekawej. Japonia bo-
wiem �¿yje nieustannie na styku miêdzy jutrem z zamierzch³¹ histori¹.
Jest to kraj, gdzie wszystko odbywa siê inaczej, gdzie skok od samuraja do
budowniczego najwiêkszych zbiornikowców �wiata dokona³ siê w nie-
spe³na sto lat. Japoñska restauracja stosuje w kuchni paleniska na pro-
mieniach podczerwonych, ale go�cie kucaj¹ na matach i obuwie oddaj¹
do szatni�. Kraj kontrastów i sprzeczno�ci, nowoczesna cywilizacja i sta-
ry obyczaj.

T.S. [Teofil Syga]: W kraju tysi¹ca zagadek. �Stolica�, 18.02.1962. [O ksi¹¿ce pt. Zwier-
ciad³o bogini. Reporter w kraju tranzystorów i gejsz, 1961].
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* * *

Komu wola w dalekie �wiaty, tego najpierw szczerze zapraszam do
przejrzenia siê w Zwierciadle bogini Lucjana Wolanowskiego; wznowio-
nej w³a�nie relacji reporterskiej z Japonii. Rzecz ³¹czy wyj¹tkowo harmo-
nijnie zalety solidno�ci i atrakcyjno�ci. Oprawiona w lot dooko³a �wiata,
przyprawiona wieloma atrakcyjnymi smaczkami, demonstruje przy tym
bardzo solidn¹ erudycjê: z kolorowej mozaiki ma³ych rozdzia³ków sk³ada
siê tu spory kawa³ wiedzy o kraju, z którego nazw¹ wypada ju¿ dzi� koja-
rzyæ co� wiêcej ni¿ kwitn¹c¹ wi�niê i za�nie¿on¹ Fud¿ijamê.

Andrzej Drawicz: Palcem po mapie, okiem po ksi¹¿ce. �Sztandar M³odych�, 28.09.
1962. [O ksi¹¿ce pt. Zwierciad³o bogini. Reporter w kraju tranzystorów i gejsz, wydanie II,
1962].

* * *

Wolanowski � jak zazwyczaj � nie poddaje siê taniej, czysto zewnêtrz-
nej fascynacji egzotyk¹. Jego reporta¿ � to rezultat niezliczonej ilo�ci roz-
mów i spotkañ, wielu godzin spêdzonych na salach s¹dowych i szperania
w po¿ó³k³ych zszywkach kolonialnych gazet. Wszystko to � ³¹cznie ze
studiami historii Hongkongu, legend i anegdot kr¹¿¹cych w�ród ludzi �
sta³o siê dla autora kluczem do zrozumienia problemów dnia dzisiejsze-
go tego terytorium, gnêbi¹cego nêdz¹, brakiem wody, chorobami, tajfu-
nami.

hg., Reporterski zwiad w Hongkongu. �Kurier Polski�, 14.02.1963. [O ksi¹¿ce pt. Klej-
not Korony. Reporter w Hongkongu w godzinie zarazy, 1963].

* * *

W ksi¹¿ce Wolanowskiego temat epidemii przewija siê jako niæ prze-
wodnia poprzez szeroko rozbudowane sceny z ¿ycia Hongkongu. Oczy-
wi�cie, nie idzie nam tylko o panoramê wizualn¹, znakomicie zreszt¹
ukazan¹ przez reportera; ciê¿ar gatunkowy nadaje bowiem tekstowi pa-
sja dr¹¿enia faktów a¿ do ich korzeni, ka¿dy sugestywny opis czy zgêsz-
czenie barw s³u¿y wydobyciu prawdziwej substancji tego miasta, które
z uwagi na swe po³o¿enie i osobliw¹ rolê, skupia w sobie niby w powiêk-
szaj¹cej wielokrotnie soczewce wszystkie znaki szczególne Dalekiego
Wschodu.

Czytelnik odnosi niejednokrotnie wra¿enie, jak gdyby reporter uto¿-
samia³ siê z t³umem, miotanym na przemian nastrojami grozy i nadziei;
wszechobecny niepokój podsycaj¹ równie¿ inne manifestacje ¿ywio³ów:
kiedy zaraza nawet chwilami przycicha, na widowni pojawia siê niszczy-
cielski tajfun �Lorna�, czêsty go�æ w tych stronach.

15 Wokó³ reporta¿u...
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Po chwili jednak dystans autorski wobec tematu znowu siê wyd³u¿a,
gdy dla oceny wypadków potrzebna jest odpowiednia perspektywa. Przez
ci¹g³e tasowanie planów, bliskich i dalekich, autor stara siê ukazaæ filmo-
w¹, nowoczesn¹ �trójwymiarowo�æ�. Udaje mu siê to w pe³ni, gdy¿ jed-
nocze�nie ani na chwilê nie wymykaj¹ siê spod jego kontroli za³o¿enia
konstrukcyjne ksi¹¿ki.

(z.a.), W cieniu ¿ó³tej flagi. ��wiat� 1963, nr 8. [O ksi¹¿ce pt. Klejnot Korony. Reporter
w Hongkongu w godzinie zarazy, 1963].

* * *

Instynkt rasowego reportera podyktowa³ karty tej ksi¹¿ki. Wypadki
zreszt¹ i sceneria tego arcyegzotycznego punktu naszej ziemi pomog³y
autorowi. Hongkong, mikroskopijna enklawa brytyjska na kontynencie
chiñskim jest sam ju¿ dostatecznie kolorowy i na³adowany konfliktami
losów ludzkich i paradoksów historycznych, by wystarczy³ za temat do
reporterskiej przygody. Có¿ dopiero, gdy pisarza z dalekiego pó³nocnego
kraju w kilka godzin po rozpakowaniu walizek w hotelu atakuje wiado-
mo�æ o epidemii d¿umy w Hongkongu.

Wolanowski znakomicie wykorzysta³ tê okazjê. Sporz¹dzi³ ksi¹¿kê,
w której meldunki z pola walki przeciwko tej straszliwej chorobie wple-
cione s¹ w zwyk³y rytm ¿ycia kilkumilionowej masy ludzkiej wci�niêtej
w ten skrawek l¹du. Prowadzi swoj¹ relacjê w sposób zobiektywizowany,
ze zwyk³ym dla swojej reporterskiej maniery dystansem, podbudowanym
spokojn¹ refleksj¹ cz³owieka bywa³ego.

R. Kos.: Reporta¿ z zad¿umionego miasta. �¯ycie Literackie� 1963, nr 23. [O ksi¹¿ce
pt. Klejnot Korony. Reporter w Hongkongu w godzinie zarazy, 1963].

* * *

Z anegdot, ze szczegó³ów, z migawek obyczajowych, aluzji historycz-
nych i zapisków z dni osobistych sk³ada siê ca³o�æ daleka od pedanterii
i wolna od balastu antyreporterskich statystyk, ale za to ¿ywo wtopiona
w tera�niejszo�æ opisywanego kraju � tera�niejszo�æ polityczn¹, spo³ecz-
n¹ i przede wszystkim obyczajow¹, nie stroni¹c¹ zreszt¹ od prób syntezy,
z której wnioski i ocena ogólna nale¿¹ ju¿ do czytelnika.

Jan Alfred Szczepañski [JASZCZ]: Z bliska i z daleka. �Trybuna Ludu�, 13.08.1963.
[O ksi¹¿ce pt. Ksiê¿yc nad Tahiti... Reporter na wyspach Mórz Po³udniowych,1963].

* * *

Dalej ni¿ daleko � przynosi relacjê z podró¿y po czterech krajach: No-
wej Zelandii (gdzie � jak pisze autor � �na jednego mieszkañca wypada
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a¿ dwadzie�cia owiec, a barani Figaro cieszy siê tak¹ s³aw¹, jak co naj-
mniej mistrz sceny i pióra�); Nowej Gwinei (istniej¹ na tej wyspie obsza-
ry, których nie dotknê³a jeszcze stopa bia³ego cz³owieka, mnóstwo wsi
oznacza siê jedynie na podstawie zdjêæ lotniczych); Malajzji (z mozaik¹
wierzeñ, tradycji, ze skomplikowan¹ sytuacj¹ narodowo�ciow¹ tego no-
wego tworu) oraz Kambod¿y (a �ci�lej � kambod¿añskiej d¿ungli).

W ca³ej tej wyprawie Wolanowskiego interesuje, jak zwykle zreszt¹,
nie tyle egzotyka krajobrazów, ile pejza¿ ludzki. Relacjonuj¹c swe woja¿e,
nie zag³êbia siê w problematykê polityczn¹ ani ekonomiczn¹, nie kusi siê
te¿ o jakie� syntezy, ukazuje po prostu dzieñ dzisiejszy mieszkañców tych
krajów, rzucaj¹c pewne �wiat³o na panuj¹ce stosunki spo³eczne, gospo-
darcze, kulturalne, obyczajowe.

Beata Sowiñska: Podró¿e dalekie i bliskie. �¯ycie Warszawy�, 6.03.1965. [O ksi¹¿ce pt.
Dalej ni¿ daleko. Reporter na Nowej Zelandii, Nowej Gwinei, w Malazji, Kambod¿y o dolach
i niedolach, rado�ciach i smutkach l¹dów i ludów ogl¹danych dalej ni¿ daleko, 1965].

* * *

Wolanowski w swym odkrywaniu �wiata nie zdaje siê na przypadek;
nie podró¿uje ot tak sobie � z kontynentu na kontynent, z kraju do kraju
z miasta do miasta, licz¹c na ³askê przychylnego dla reportera losu. Do
ka¿dej wyprawy przygotowuje siê solidnie, na d³ugo nieraz przed jej roz-
poczêciem. Nakre�la szczegó³owy plan tego, czego bêdzie szuka³ w da-
nym kraju, co �ledzi³ i bada³. My�l¹ za� przewodni¹ planu jest ukazanie
doli i niedoli, rado�ci i smutków, bêd¹cych codziennym udzia³em ludzi,
którzy ¿yj¹ w egzotycznych dla Polaka krajach. [...]

Ma on nieprzeciêtny zmys³ obserwacyjny i � �ród³em tego jego ta-
lent pisarski � znakomicie opanowan¹ umiejêtno�æ zainteresowania czy
nawet zaintrygowania czytelników. Osi¹ga to przede wszystkim dziêki pre-
cyzyjnej selekcji materia³u i poprzez aptekarskie niemal wywa¿enie te-
matów. Jest � jak trafnie napisa³ Stanis³aw Zieliñski w recenzji Dalej ni¿
daleko � kolekcjonerem rzeczy ciekawych. Cenna to cecha u reportera,
zw³aszcza w dobie, gdy �wiat kurczy siê niemal z dnia na dzieñ, gdy dziê-
ki �rodkom masowego przekazu ka¿dy cz³owiek otrzymuje codziennie
solidn¹ porcjê informacji bie¿¹cych i gdy mo¿e � choæby teoretycznie �
w ci¹gu kilkudziesiêciu godzin znale�æ siê na drugiej pó³kuli.

Druga cecha pisarstwa Wolanowskiego � to wra¿liwo�æ na tragedie
ludzkie, d¹¿enie do walki ze z³em, czyli � mówi¹c pe³niej � zaanga¿o-
wanie. Wolanowski nie tylko opisuje �wiat, ale chce go zmieniæ. [...]

Krystyna Goldbergowa: S³ownik polskich pisarzy wspó³czesnych � Lucjan Wolanow-
ski. �Tygodnik Kulturalny� 1967, nr 6.

15*
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* * *

Lucjan Wolanowski ma ju¿ za sob¹ trzy podró¿e dooko³a globu, z cze-
go jedn¹ szlakiem pod biegunem pó³nocnym. P³ywa³ z australijsk¹ flot¹
wielorybnicz¹, na pirodze wokó³ Bora � Bora, na d¿once na wodach chiñ-
skich i na statku obs³uguj¹cym latarników Morza Koralowego, na odmia-
nê przesiada³ siê na s³onia, dociera³ stateczkiem portowym na wysep-
kê Makatea, zwan¹ Piek³em Pacyfiku, na miejsce ka�ni komunardów
ko³o Nowej Kaledonii, asystowa³ wybuchowi cholery w Hongkongu, rzu-
ca³o go po �wiecie od kulis Domu Mody w Pary¿u po palarnie opium
w Azji, od kaznodziejów w Genewie po szpitale trêdowatych na antypo-
dach. [...]

Wolanowski jest dobrym technikiem. Docenia barwê liczby, ale woli
jej nie podawaæ na surowo, tylko w porównawczych kontekstach. Zrywa
te¿ z niezno�n¹ manier¹, która w pierwszym ustêpie ka¿e autorowi za-
czynaæ per �ju¿ w staro¿ytno�ci�, nastêpne dwa po�wiêcaæ zastrze¿eniom,
¿e �aczkolwiek, to z drugiej strony�, wygradzaj¹c siê od zarzutów i dopie-
ro w czwartym albo i w dalszym ustêpie dowiaduje siê de quois s�agit-il,
jak mia³ niecierpliwie przecinaæ raporty Foche. Wolanowski lubi starto-
waæ zbli¿eniem. Po zbli¿eniu natychmiast � zdjêcie szerokok¹towe. Pro-
blem. Reporta¿ wywodzi siê z dziennikarki albo literatury. U Wolanow-
skiego raczej z dziennikarki.

Melchior Wañkowicz: Porcja smaków. �Nowe Ksi¹¿ki�, 15.12.1967. [O ksi¹¿ce pt.
Ocean nie bardzo Spokojny, 1967].

* * *

Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e Wolanowski spêdzi³ w Australii
po³owê ¿ycia. Wszêdzie by³, wszystko widzia³, opisa³ najciekawsze i cha-
rakterystyczne drobiazgi, nie pomijaj¹c ani historii, ani spraw general-
nych. [...] Wolanowski nale¿y do wielbicieli, jak pisze, talentu E.E. Ki-
scha. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e uczeñ przeszed³ mistrza. Wolanowski
jest lepszy. Dlaczego? Trzeba wierzyæ na s³owo, tak jak ksi¹¿ce. Humor
Wolanowskiego wydaje mi siê, mimo wszystko, bli¿szy. �Gdyby ludzie
jaskiniowi umieli siê �miaæ, to historia potoczy³aby siê inaczej�. Tak,
wierzyæ na s³owo. Bo któ¿ pojedzie tylko po to, ¿eby przeliczyæ 175 mi-
lionów sztuk owiec i 19 milionów sztuk byd³a? Wolanowski zalicza siê
do reporterów �z adresami�. Wie, czego nale¿y szukaæ, którêdy i przez
kogo.

Stanis³aw Zieliñski: Koneser bumerangów. �Kultura� 1968, nr 34. [O ksi¹¿ce pt.
Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owieka,1968].

* * *
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Dzieñ dzisiejszy opiera Wolanowski o tradycjê historyczn¹ bardzo
odleg³¹, bo siêgaj¹c¹ pocz¹tków osadnictwa � kryminalnego zreszt¹ � na
tych terenach, ¿ycie w miastach i w osadach bia³ych farmerów konfron-
tuje z sytuacj¹ czarnych autochtonów, obyczaje przeplata z polityk¹, eko-
nomiê z militariami, szkolnictwo � z wyczerpuj¹co zarysowan¹ charakte-
rystyk¹ australijskiej wielonarodowo�ciowej spo³eczno�ci. [...]

Ireneusz J. Kamiñski: Poczta do Nigdy-Nigdy. �Kamena� 1968, nr 18. [O ksi¹¿ce pt.
Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koala i bia³ego cz³owieka,1968].

* * *

Wolanowski, nieustaj¹cy globtroter, jest na pewno jednym z najbar-
dziej znanych w Polsce reporterów � w tym klasycznym, dziennikarskim
znaczeniu. Ceni sobie aktualno�æ, informacjê szybk¹ i wnikliw¹, kiedy
trzeba � podbudowan¹ statystykami, kiedy trzeba � anegdot¹, frapuj¹cym
opisem, dramatycznym zdarzeniem, sensacj¹.

J. Doliñski: Ludo¿ercy te¿ ludzie. �¯ycie Literackie� 1969, nr 51�52. [O ksi¹¿ce pt.
Z zapartym tchem, 1969].

* * *

Reporta¿e z wêdrówek o szerokim zasiêgu geograficznym: od ulic
Warszawy do australijskiego buszu i Nowej Gwinei. Autor przystaje na
d³u¿ej w Monte Carlo i Pary¿u, gdzie w toku studiów nad zgnilizn¹ kapi-
talistyczn¹ sumiennie zwiedza kasyno gry i co lepsze restauracje.

Maria Danilewicz Zieliñska: �Kultura� [Pary¿] 1970, nr 1�2. [O ksi¹¿ce pt. Z zapar-
tym tchem, 1969].

* * *

Upa³ i gor¹czka, jak wiêkszo�æ ksi¹¿ek Wolanowskiego, jest równie¿
reporta¿em z odleg³ych, egzotycznych krajów. Fascynuje jednak nie opi-
sem nieznanego kontynentu, lecz rzeczow¹ relacj¹ o chorobach i cierpie-
niach ludzi ¿yj¹cych w zacofanych regionach �wiata.

Autor nie maj¹cy z medycyn¹ nic wspólnego, z chwil¹ gdy podj¹³ siê �
na propozycjê �wiatowej Organizacji Zdrowia � opisu miejsc, warunków
i metod pracy tej instytucji, zrobi³ to tak, ¿e czytaj¹cy ma wra¿enie, i¿
towarzyszy reporterowi w jego wêdrówkach l¹dem, wod¹ i powietrzem do
rejonów objêtych straszliwymi schorzeniami, gnêbi¹cymi miejscow¹ lud-
no�æ. Nazwy tych schorzeñ nie mówi¹ Europejczykowi prawie nic, albo
bardzo ma³o. El Tor � malaria, leishmanioza � gor¹czka �limacza, tr¹d �
te nazwy pojawiaj¹ siê od pierwszej do ostatniej strony ksi¹¿ki.

Jolanta Klimowicz: Wêdrówka szlakiem cierpienia. �S³u¿ba Zdrowia� 1970, nr 36
[o ksi¹¿ce pt. Upa³ i gor¹czka. Reporter wêdruje szlakiem cierpienia, 1970].
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* * *

Wolanowski odby³ niezwyk³¹ drogê. �ledz¹c ludzkie cierpienie i opowia-
daj¹c o tym, jak siê z owym cierpieniem walczy, musia³ siê sam wykazaæ
nieprzeciêtnym zdrowiem i wytrzyma³o�ci¹. Nie jest to reporta¿ z prze-
wodników turystycznych. Wolanowski nocowa³ w �d³ugich domach� ³ow-
ców g³ów � Dajaków, odwiedza³ wsie trêdowatych, dotar³ helikopterem,
³odzi¹ � lub na piechotê � do po³o¿onych w g³êbi d¿ungli wsi. Dotar³ do
najgorszych, najbardziej zacofanych i najbardziej zaka¿onych o�rodków
Indii, Borneo, Filipin, by³ w Brunei i w Sabah, w Hongkongu i Sarawaku.

Ma on do opowiedzenia rzeczy doprawdy niesamowite. Ale nie prze-
sadza w ekspresji, przeciwnie, postêpuje zgodnie z brytyjsk¹ zasad¹ �un-
derstatement�. [...] Opowiada o rzeczach nieprzyjemnych. Robi to jednak
z humorem i zadum¹, nie gardzi anegdotami, wrêcz lubuje siê w nich.
Jako za� rasowego reportera pasjonuj¹ go ciekawostki, które zbiera kiero-
wany wêchem my�liwskiego psa.

Rezultatem jest ksi¹¿ka, która opowiada o sprawach powa¿nych, czê-
sto tragicznych, ale czyni to w sposób przystêpny dla ka¿dego. Spokojnie
i rzeczowo opowiada nam o dzisiejszym �wiecie. O �wiecie XX wieku.

Kazimierz Dziewanowski: Reporter na szlaku cierpienia. �Nowe Ksi¹¿ki� 1970, nr 17.
[O ksi¹¿ce pt. Upa³ i gor¹czka. Reporter wêdruje szlakiem cierpienia, 1970].

* * *

W cywilizacjach rozwiniêtych wielkim jest zmartwieniem ochrona
naturalnego �rodowiska. Zmartwienie s³uszne, tylko sam termin ob³ud-
ny. To, co pragniemy chroniæ, to �rodowisko najdok³adniej wypreparowa-
ne z elementów niepo¿¹danych � natura wynaturzona w bardzo rozmy�l-
ny sposób! W �rodowiskach rzeczywi�cie naturalnych ludzie ¿yj¹ marnie
i krótko. Przeludnienie, g³ód, ciemnota, choroby � to tylko ró¿ne strony
jednej wielkiej elementarnej niedoli. [...] Wolanowski to chyba najczê�ciej
szczepiony dziennikarz polski, poniewa¿ stale je�dzi do dalekich krajów.
Ale szczepienia nie chroni¹ przed ka¿d¹ chorob¹. A ju¿ zupe³nie nie ma
szczepionki na zachowanie odporno�ci psychicznej. [...] Polecam repor-
ta¿ tym, którzy rzuciwszy okiem na skrzyde³ko ksi¹¿ki pomy�l¹ �ten so-
bie je�dzi�... A je�dzi, je�dzi, ale wygody nie szuka i czêsto zagl¹da tam,
sk¹d inni nawialiby natychmiast z zamkniêtymi oczami.

Wis³awa Szymborska: Lektury nadobowi¹zkowe. �¯ycie Literackie� 1974, nr 3.
[O ksi¹¿ce pt. Upa³ i gor¹czka. Reporter wêdruje szlakiem cierpienia,1973].

* * *

Dla Wolanowskiego istotny jest nie tylko fakt czy zdarzenie, wa¿ny
jest równie¿ sposób, w jaki do niego doszed³, w jakich okoliczno�ciach
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doszed³ do tego czy innego elementu reporta¿u. Pisze on sam na ten te-
mat: �W reporta¿u boczne �cie¿ki s¹ zazwyczaj znacznie ciekawsze ni¿
szerokie go�ciñce�. Czytaj¹c jego opisy zdarzeñ, krajów i ludzi, czytelnik
towarzyszy jak gdyby reporterowi. To powoduje, ¿e lepiej rozumie inten-
cje autora, ³atwiej wyci¹ga wnioski z rzeczy pozornie egzotycznych.

Henryk Kurta: Boczne �cie¿ki wielkiej niewiadomej. �Nowe Ksi¹¿ki� 1973, nr 22.
[O ksi¹¿ce pt. Westchnienie za Lapu-Lapu. Reporter na najdalszym Dalekim Wschodzie,
1973].

* * *

Wolanowski nale¿y do tych pisarzy, którzy s¹ doskonale przygotowani
do tematu. Poczuwa siê do odpowiedzialno�ci wobec czytelnika. �Nie po-
liczê nawet � powiada � ile kartek wrzuci³em do kosza, a ile trafi³o do
drukarni�. [...] Talent opisywania swych doznañ sprawia, ¿e Wolanowski
mo¿e o swojej ksi¹¿ce powiedzieæ czytelnikowi, i¿ jest ona jego �okiem
i uchem�. Czyli � �zupe³nie jakby�cie sami przy tym byli�... To w³a�nie
s¹ walory opisywania wydarzeñ z podró¿y, która autopsjê przemienia
w relacjê. [...]

Marian Podkowiñski: Walizka pe³na przygód. �Nowe Ksi¹¿ki� 1978, nr 7. [O ksi¹¿ce
pt. Walizka z przygodami. Reporter tu, reporter tam,1977].

* * *

Talent pisarski Lucjana Wolanowskiego od dawna prze³ama³ bariery
oddzielaj¹ce reporta¿ od literatury. Autor nale¿y do grona najchêtniej czy-
tywanych i najczê�ciej t³umaczonych na obce jêzyki naszych pisarzy. Trud-
no siê temu dziwiæ, skoro ³¹czy w swoich ksi¹¿kach pasjê poznawcz¹,
do�wiadczenia podró¿nika i umiejêtno�æ obserwacji z nieprawdopodob-
nymi zaletami gawêdziarza operuj¹cego �wietnym jêzykiem, ceni¹cego
walory szczegó³u [...].

Marian Butrym: �Razem�, 8.05.1983. [O ksi¹¿ce pt. L¹d, który przesta³ byæ plotk¹,
1983].

* * *

Jest to lektura urocza, smaczna i ¿ywo przypominaj¹ca Tuwimowski
�groch z kapust¹�, tyle ¿e przyrz¹dzony na... miêsie z kangura. Rozwi-
chrzona ksi¹¿ka, w której trudno odszukaæ drugi raz �mieszn¹ anegdotê
i informacjê, wbrew pozorom zawiera ogrom wiedzy: o historii, obycza-
jach i ¿yciu Australijczyków. Czegó¿ to nie mo¿na od autora dowiedzieæ
siê o kangurzej krainie? Jest niemal wszystko! O telefonach i o lataj¹cym
doktorze, o Wielkiej Rafie Koralowej i dzielnym acz nieszczê�liwym Flin-
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dersie, o aborygenach, czyli dawnych Australijczykach, o czarnym ³abê-
dziu, herbowym ptaszku Zachodniej Australii, a tak¿e o starych dyli¿an-
sach, pylnych szlakach i australijskim winie. Nie mo¿na zreszt¹ stre�ciæ
owej ksi¹¿ki! Mo¿na najwy¿ej przytoczyæ ciekawe wyimki, ale i tak nie
oddadz¹ one charakteru tej do�æ oryginalnej i przyci¹gaj¹cej pracy.

Janusz Wolniewicz: Australijski �cicer cum caule�. �Nowe Ksi¹¿ki� 1983, nr 51.
[O ksi¹¿ce pt. L¹d, który przesta³ byæ plotk¹, 1983].

* * *

Po powrocie z jednej ze swych podró¿y na Pacyfik L.W. opowiedzia³
mi o przygodzie w Australii. W mie�cie, które zwiedza³, znalaz³ siê na
ulicy, gdzie po obu stronach by³y sklepy z konfekcj¹ nale¿¹ce, tak wynika-
³o z szyldów, wy³¹cznie do ¯ydów: Kaufman, Goldenberg, Rosenberg itd.
A¿ nagle i to w dobrym miejscu znalaz³ siê przed sklepem, gdzie szyld
g³osi³ ogromnymi literami: �Konfekcja mêska � Krzysztof Skrzetuski�.
Zdziwiony wszed³ do �rodka i zapyta³ p. Skrzetuskiego:

� Jak Pan tu mo¿e funkcjonowaæ, przecie¿ �oni� mogliby pana ³atwo
zlikwidowaæ?

� Jest dok³adnie wprost przeciwnie, odpar³ p. Skrzetuski, to oni mnie
ten sklep kupili i pomagaj¹ prowadziæ.

� Dlaczego? � zdziwi³ siê L.W.
� Proste � odpowiedzia³ p. Skrzetuski. Im to na rêkê: kiedy bowiem

kto� powiada, ¿e ca³a konfekcja jest w rêkach ¯ydów, pada odpowied�:
a Skrzetuski? [...]

Leopold Unger: Widziane z Brukseli: Krzysztof Reagan czy Ronald Skrzetuski. �Kultu-
ra� [Pary¿] 1988, nr 7�8 (490�491).

Zebra³ i opracowa³: Mariusz Kubik



Nie umia³bym powiedzieæ, co le¿a³o u podstaw naszej przyja�ni � czy
poczucie humoru Lucka, czy to, ¿e siê nigdy nie obra¿a³ ani nie zaperza³.
Na ró¿ne objawy g³upoty bli�nich reagowa³ albo sceptyczn¹ zadum¹, albo
gromkim wybuchem �miechu. Nie spodziewa³ siê od ludzi wiêcej, ni¿
daæ mogli, ale z drugiej strony postêpek czy cechê pozytywn¹ dostrzega³
z przyjaznym uznaniem i pogodnie utrwala³ w niezrównanej swej pamiê-
ci, najchêtniej pod postaci¹ anegdoty. Mo¿e te¿ zbli¿y³o nas zami³owanie
do poezji, choæ zapewne dosyæ odmienne, bo w atmosferê góralsko-zie-
miañsk¹ gimnazjum Wieczorkowskiego w Rabce Lucjan wnosi³ akcenty
warszawskie, a istniej¹cym zapewne sk³onno�ciom endekoidalnym ³a-
godnie przeciwstawia³ zami³owanie do szmoncesu i do Tuwima, czym
skutecznie nas zara¿a³. S³yszê, jak mówi:

Profesor Otto Gottlieb Schmock

Pracuje ju¿ dziesi¹ty rok...

Nikt z nas nie wiedzia³ jeszcze w tamtych latach trzydziestych, kim
ma zostaæ, kiedy Lucjan postanowi³ ju¿ dawno: transkontynentalnym re-
porterem. I rzeczywi�cie!

JACEK  WO�NIAKOWSKI

Jacek Wo�niakowski (ur. 1920) � historyk sztuki, pisarz, publicysta. Redaktor naczel-
ny miesiêcznika �Znak� (1957�1959) i wydawnictwa Znak (od 1959 r.). Przez wiele lat (do
momentu kontrowersyjnych zmian personalnych w pi�mie, pod koniec 2007 r.) wspó³pra-
cownik �Tygodnika Powszechnego�. Bra³ udzia³ w obradach Okr¹g³ego Sto³u (1989). Pre-
zydent Krakowa w latach 1990�1991. Autor wielu artyku³ów i ksi¹¿ek, m.in. Laik w Rzy-
mie i Bombaju (1965), Co siê dzieje ze sztuk¹? (1974), Góry niewzruszone (1974, 1995), Czy
arty�cie wolno siê ¿eniæ? (1978), Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna?
(1988), Ze wspomnieñ szczê�ciarza (2008).

Kolega gimnazjalny Lucjana Wolanowskiego w Gimnazjum Mêskim Sanatoryjnym
dra Jana Wieczorkowskiego w Rabce, gdzie m.in. wspólnie redagowali szkolne pismo
�Szczebioty�. Mieszka w Krakowie.

Lucjan Wolanowski
we wspomnieniach przyjació³
i znajomych
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* * *

Chocia¿ byli�my w tym samym gimnazjum im. Miko³aja Reja, Wola-
nowskiego wtedy nie zna³em. By³ o trzy klasy ni¿ej ni¿ ja i po pewnym
czasie przeniós³ siê do gimnazjum w Rabce, które ukoñczy³. Pozna³em
go za to jako twórcê wspania³ych reporta¿y o wielu miejscach na �wiecie.
Jego spostrze¿enia o krajach, ludziach, obyczajach mog³yby s³u¿yæ jako
najwy¿szej klasy przewodnik turystyczny. Do Australii, na przyk³ad, przy-
jecha³em po raz pierwszy po przeczytaniu ksi¹¿ki Wolanowskiego Poczta
do Nigdy-Nigdy. Umo¿liwi³a mi ona lepsze poznanie tego egzotycznego
miejsca.

Poznanie nowego kraju nale¿y rozpocz¹æ od przestudiowania jego hi-
storii i tu ksi¹¿ka Ani diabe³, ani g³êbina umo¿liwia wnikliwe poznanie
dziejów Australii, zw³aszcza za czasów jej odkrywcy � Jamesa Cooka, któ-
ry przyczyni³ siê równie¿ do panowania brytyjskiego nad wysp¹. Pozna-
³em tam wielu ludzi, bohaterów ksi¹¿ek Lucjana, którzy stali siê pó�niej
jego przyjació³mi. Zauroczy³ ich swoj¹ wnikliw¹ znajomo�ci¹ charakteru
cz³owieka. Im te¿ powierzy³ swoj¹ jedyn¹ córkê, któr¹ wys³a³ do Australii
z Polski zaraz po maturze. List, który od niego wtedy otrzyma³em, w dzieñ
lub dwa po jej wyje�dzie, nie dotyczy³ chorób ani trudów zwi¹zanych
z podró¿¹. By³ krzykiem rozpaczy ojca, który przewidywa³ (i s³usznie), ¿e
córka ju¿ nigdy do Polski nie wróci. Ale Lucjan nie widzia³ dla niej przy-
sz³o�ci w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Dziêki ksi¹¿kom Wolanowskiego �podró¿owa³em� przez wiele nie-
znanych mi krain i prze¿ywa³em wspania³e przygody. ¯eglowa³em z nim
przez �Ocean nie bardzo Spokojny� [Tytu³ jednej z ksi¹¿ek Wolanowskie-
go. � M.K.], zwiedza³em Tahiti, Now¹ Zelandiê, Fid¿i, Hongkong. Kiedy
pó�niej zwiedza³em te kraje, znowu uderzy³a mnie jego niezwyk³a traf-
no�æ opisu, nie tylko kraju, ale przede wszystkim jego mieszkañców.

Przeczyta³em dwa albo trzy raporty o buncie na statku �Bounty�, ale
nic nie równa³o siê z ksi¹¿k¹ Wolanowskiego Buntownicy Mórz Po³u-
dniowych. Czytaj¹c j¹, mo¿na dopiero oceniæ, jak �wietnym jest pisarzem.
Nie mog³em siê oderwaæ od �ledzenia losów kapitana Bligha i buntowni-
ka Fletchera Christiana. W Hongkongu by³em trzy lub cztery razy. Za
ka¿dym razem odkrywa³em inne cechy tego miasta, wêdruj¹c z ksi¹¿k¹
Lucjana Westchnienie za Lapu-Lapu.

Kiedy jako doradca Biura Informacji �wiatowej Organizacji Zdrowia
WHO Wolanowski wybra³ siê, po raz nie wiem który, w podró¿ po po³u-
dniowo-wschodniej Azji, jego reporta¿e mia³y inny ton ni¿ te wcze�niej-
sze, podró¿nicze. Tym razem nie tylko sami ludzie, ale równie¿ choroby,
epidemie, s³u¿ba zdrowia by³y przedmiotem jego zainteresowañ. Toczyli-
�my d³ugie rozmowy dotycz¹ce naszych wspólnych pasji. Podziwia³em
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wnikliwo�æ Wolanowskiego, poruszaj¹cego tematy z pediatrii i innych
specjalno�ci medycznych.

Drogi Lucjanie,

Jaki� dobry biograf powinien opisaæ Ciebie, takim, jakim naprawdê
by³e�: obywatelem �wiata i doskona³ym pisarzem.

Ja mogê tylko skromnie po�wiêciæ Tobie tych parê s³ów, które tutaj
skre�li³em, jako twój d³u¿nik, za wspania³e momenty naszej przyja�ni.

Pe³en podziwu dla Ciebie,

HILARY  KOPROWSKI

Hilary Koprowski (ur. 1916) � profesor, wirusolog, twórca pierwszej szczepionki prze-
ciwko wirusowi polio wywo³uj¹cemu chorobê Heinego-Medina. W 1959 r. zorganizowa³
akcjê przekazania Polsce 9 milionów dawek tej szczepionki, dziêki czemu liczba zachoro-
wañ zmniejszy³a siê z ponad tysi¹ca (w 1959 r.) do 30 (w 1963 r.). Od lat ¿yje w USA, opu-
blikowa³ 850 prac naukowych, przez wiele lat kierowa³ Instytutem Wistara w Filadelfii.
Za³o¿yciel Fundacji �Koprowski�, której zadaniem jest wspieranie wspó³pracy naukowej
polsko-amerykañskiej. Autor ksi¹¿ki pt.: Wygraæ ka¿dy dzieñ (we wspó³pracy z Agat¹ Tu-
szyñsk¹; Warszawa 1996). Mieszka w Wynnewood (stan Philadelphia), w Stanach Zjed-
noczonych.

* * *

Moje wspomnienia o Lucjanie dotycz¹ kilku ró¿nych okresów nasze-
go ¿ycia. Najwcze�niejsze wi¹¿e siê z Gimnazjum im. Miko³aja Reja, gdzie
uczêszcza³ do jednej klasy z moim bratem Genkiem i by³ trzy klasy ni¿ej
od mojego przysz³ego mê¿a Hilarego. Zna³am go tylko z ich opowiadañ.
Podobno czêsto bywa³ nieobecny na zajêciach, co mia³o chyba zwi¹zek
z chorob¹ jego matki.

Osobi�cie pozna³am Lucjana po wojnie, kiedy mieszka³am ju¿ w Sta-
nach Zjednoczonych. By³o to podczas jednej z moich wizyt w kraju, na
kolacji u Joanny Makólskiej, jego dobrej znajomej, a kuzynki Hilarego.
Dowiedzia³am siê wtedy, ¿e ma doros³¹ córkê w Australii oraz dwie du¿o
starsze od siebie siostry, które go wychowywa³y po wczesnej utracie ro-
dziców. Kiedy w 1970 roku by³am z Hilarym w Australii na konferencji
naukowej, odwiedzili�my jego córkê, która jest farmaceutk¹. W czasie tej
podró¿y przeczyta³am po raz pierwszy jedn¹ z wielu ksi¹¿ek Lucjana, s³yn-
ne Upa³ i gor¹czka.

Ze wzglêdu na sta³¹ wspó³pracê Hilarego z kilkoma instytucjami na-
ukowymi w Polsce, odwiedza on regularnie kraj i od czasu do czasu te¿
mu towarzyszê. Zawsze odwiedzali�my wtedy Joannê i zwykle spotykali-
�my wtedy u niej Lucjana. To by³ bardzo interesuj¹cy cz³owiek. Utalento-
wany pisarz, ale pesymista, g³ównie je�li chodzi o przysz³o�æ Polski. Mimo



236 Lucjan Wolanowski we wspomnieniach...

¿e mia³ poczucie humoru, nigdy nie widzia³am u�miechu na jego twarzy,
ani nie s³ysza³am, jak g³o�no siê �mieje.

On i Genek regularnie korespondowali. Lucjan cieszy³ siê z naszych
wizyt w Warszawie, gdy¿ stanowi³y one dodatkowy ³¹cznik z jego dawnym
koleg¹ szkolnym. W ostatnim czasie nie mia³ ju¿ samochodu � mia³ za
to swojego sta³ego taksówkarza, z którego us³ug, za jego rad¹, równie¿
i my korzystali�my. Cieszy³y nas nasze z nim spotkania i rozmowy.
Z przyjemno�ci¹ my�leli�my o ka¿dej nastêpnej.

IRENA  KOPROWSKA

Irena Koprowska, z domu Grasberg (ur. 1917) � emerytowany profesor patologii,
dyrektor wydzia³u cytologii Uniwersytetu Temple, Centrum Naukowego Zdrowia w Fila-
delfii. Konsultant WHO w dziedzinie cytodiagnostyki. Cz³onek i konsultant Panamerican
Health Organisation. Opublikowa³a ok. 130 prac naukowych. W 1985 r. otrzyma³a od
American Society of Cytology nagrodê Papanicolaou. W 1998 r. nak³adem Wydawnictwa
Poznañskiego ukaza³y siê jej wspomnienia pt.: O moim ¿yciu i medycynie. Mieszka
w Wynnewood (stan Philadelphia) w Stanach Zjednoczonych.

* * *

Wczesny talent

Dla czytelników licznych utworów Lucjana Wolanowskiego nie s¹
potrzebne dowody jako�ci jego prozy. S³owa �wiadcz¹ za siebie. Warto jed-
nak wspomnieæ o pewnych wczesnych dowodach jego uzdolnieñ w tym
kierunku.

W latach trzydziestych ubieg³ego stulecia byli�my razem w tej samej
wczesnej klasie Gimnazjum im. Miko³aja Reja w Warszawie. Po³owa bu-
dynków naszej szko³y, któr¹ oszczêdzi³y bomby II wojny �wiatowej i zd³a-
wienie powstania warszawskiego, stoi nadal na placu Ma³achowskiego,
w do�æ skomplikowanym po³o¿eniu, miêdzy ulicami Królewsk¹, Mazo-
wieck¹ i Kredytow¹.

Naszym nauczycielem jêzyka polskiego by³ Wac³aw Kloss, starszy ju¿
wówczas jegomo�æ, o bardzo tradycyjnym nastawieniu. Kiedy�, jako te-
mat wypracowania domowego poda³ nam tytu³: �Moja droga do szko³y�.
Nie by³ to zbyt trudny temat, wiêc wiêkszo�æ z nas wyprodukowa³a do�æ
szablonowe wypociny, bez specjalnych wzlotów wyobra�ni.

Lucek by³ jednak w k³opocie. Mieszka³ przy ulicy Królewskiej, w domu
na parterze którego, o ile pamiêtam, by³ ulokowany znany sklep musztar-
dy Szwajcera, niewiele dalej ni¿ jakie� sto kroków, minutê lub dwie od
wej�cia do szko³y (�around the corner�, jakby�my dzi� powiedzieli
w Ameryce). Rozwi¹za³ sw¹ trudno�æ w sposób znakomity i b³yskotliwy:
zacz¹³ od stwierdzenia, jak blisko mieszka, jak trudno powiedzieæ wiele
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o jego drodze i po�wiêci³ resztê wypracowania na opis osób, które co-
dziennie spotyka na tej króciutkiej trasie: sprzedawcê gazet, pracownika
biurowego spiesz¹cego na ósm¹, etc., etc. Naszkicowa³ charakterystykê
i zachowanie osób, które sz³y do pracy, stara³y siê nadrobiæ opó�nienie
lub przygotowywa³y siê do zaczêcia dnia � w tak interesuj¹cy sposób, ¿e
czytelnik mia³ rzeczywi�cie uczucie, ¿e by³ �wiadkiem rzeczywisto�ci.
Profesor Kloss wezwa³ Lucka na podium, do przeczytania na g³os swej
pracy dla ca³ej klasy.

B³yskotliwa kariera literacka by³a wiêc zapocz¹tkowana.

EUGENE  GRASBERG

Eugene (Eugeniusz) Grasberg (ur. 1920) � brat Ireny Koprowskiej, ekonomista. Dok-
toryzowa³ siê na McGill University, nastêpnie, jako docent, wyk³ada³ na najstarszym ka-
nadyjskim uniwersytecie New Brunswick, Frederictown. Doradca ekonomiczny z ramie-
nia rz¹du USA na Haiti, w czasach prezydentury Françoisa �Papa Doc� Duvaliera. Miesz-
ka w Kenneth Square (stan Philadelphia), w Stanach Zjednoczonych.

* * *

Lucjan

Lucjana Wolanowskiego zna³am 25 lat � przyprowadzi³ go do nas prof.
Hilary Koprowski, mój kuzyn, podczas swego kolejnego pobytu w War-
szawie, we wrze�niu 1981 roku.

Lucjan by³ czêstym go�ciem w naszym domu, gdy¿ bardzo lubi³ i ce-
ni³ mego mê¿a Mieczys³awa Kowalskiego, a ze mn¹ i moim ówczesnym
psem Bonnie chodzi³ na d³ugie spacery. Z czasem poznali�my jego sio-
stry: El¿uniê i Irenê, jeszcze piêkne i zawsze bardzo eleganckie, bywali-
�my, zawsze w towarzystwie interesuj¹cych osób, na znakomitych obia-
dach �Pani Kierowniczki� (jak mówi³o siê o starszej z nich, gdy¿ �prze-
wodzi³a� w rodzinie).

Po �mierci mego mê¿a, na pocz¹tku 1986 roku, nasza znajomo�æ dalej
trwa³a i zamieni³a siê w przyja�ñ. Nadal chodzili�my na spacery z psem,
z przyjemno�ci¹ s³ucha³am opowiadañ i ró¿nych anegdot z ciekawego
i trudnego ¿ycia Lucjana. Nigdy siê jednak nie zwierza³, ani nie porusza³
bardziej osobistych tematów.

Mia³am wra¿enie, ¿e jest niezwykle wra¿liwy i nieodporny na stres,
niezwykle ³atwowierny i pozbawiony podejrzliwo�ci, co jego znajomi wy-
korzystywali bez najmniejszych skrupu³ów. Gdy nie mia³ ju¿ auta, ilo�æ
jego kontaktów towarzyskich gwa³townie siê zmniejszy³a...

By³ bardzo dobrym obserwatorem i jego uwagi by³y czêsto zaskakuj¹-
co cyniczne, ale mnie wydawa³o siê, ¿e jest to u niego cecha nabyta, nie
wrodzona. Niestety, stan jego zdrowia gwa³townie siê pogarsza³, skoñ-
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czy³y siê d³ugie spacery, a stopniowo ju¿ i odwiedziny stanowi³y zbyt du¿y
wysi³ek. Spotykali�my siê na mie�cie, gdzie� �po drodze� miêdzy Odo-
lañsk¹, gdzie mieszka³, a placem Zbawiciela. Nie chcia³, by go odwie-
dzaæ, choæ obiecywa³am, ¿e nie bêdê go �molestowaæ�, co zawsze z po-
czuciem humoru komentowa³.

By³ zawsze sk³onny do pomocy. Bardzo ceni³ dobre towarzystwo i do-
bre jedzenie. Jedno i drugie zapewnia³y wizyty Hilarego Koprowskiego, co
najmniej dwa razy w roku, i to ja by³am odpowiedzialna, aby te spotkania
dochodzi³y do skutku.

Bardzo lubi³am Jego powiedzonka �ubogi staruszek�, �prosty cz³o-
wiek� (o sobie) i �kaprys panicza�, gdy nie chcia³ wyjawiæ przyczyn dane-
go postêpowania, na przyk³ad ofiarowania prezentu. Ogromnie mi go brak,
jego ¿yczliwo�ci, poczucia humoru, elegancji i dyskrecji.

JOANNA  MAKÓLSKA-KOWALSKA

Joanna Makólska-Kowalska (ur. 1926) � doktor medycyny, studiowa³a w Akademii
Medycznej w Warszawie. Mieszka w Warszawie.

* * *

Poznali�my siê w pierwszych tygodniach po wojnie jako pracownicy
redakcyjni Agencji Prasowej, nosz¹cej wówczas nazwê Polpress, który to
Polpress zmieni³ siê wkrótce potem w PAP. On zajmowa³ siê reporterk¹
miejscow¹, ja za� tkwi³em w do�æ nieatrakcyjnym dziale rolnym. Obs³u-
giwa³em jakie� zebranka przedsiewne czy poplonne na szczeblu najwy¿ej
wojewódzkim. Melancholijne nieco zajêcie. Po cichu trochê mu zazdro-
�ci³em. Pojecha³em w koñcu do Krakowa, a on zosta³ w Warszawie. Od-
t¹d spotykali�my siê stale na ³amach �Przekroju�. Jego reporta¿e krajowe
powoli zmienia³y siê w reporta¿e zagraniczne, i to z coraz dalszych i bar-
dziej atrakcyjnych miejsc. Pisa³ niezwykle interesuj¹co i z rzadkim u re-
porta¿ystów poczuciem humoru. Zbiera³ i zbiera dowcipy i anegdoty, gdzie
siê tylko da i, co wa¿ne, lubi je opowiadaæ, a co jeszcze wa¿niejsze � opo-
wiada je pierwszorzêdnie. Z tych reporta¿y powsta³ ca³y szereg ksi¹¿ek.
Ksi¹¿ki by³y t³umaczone na obce jêzyki, co oznacza³o, ¿e Wolanowski ma
rozrzuconych po �wiecie swoich t³umaczy.

Tu jest miejsce, ¿eby wspomnieæ o tym, jak Wolanowski przy pomocy
swojej córki wtargn¹³ w moje ¿ycie finansowe. A by³o tak: kiedy ukaza³o
siê pierwsze wydanie Ferdynanda Wspania³ego, panna Wolanowska by³a
debiutuj¹c¹ nastolatk¹, tzn. mia³a jakie� 10 lat. Natychmiast pos³a³em
jej egzemplarz z odpowiedni¹ dedykacj¹. Ale, ¿e by³y to jeszcze ponure
czasy panoszenia siê cenzury, pierwszy zapewne przeczyta³ ksi¹¿kê cen-
zor, tata Wolanowski. Musia³a mu siê spodobaæ, poniewa¿ poleci³ j¹ za-
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raz swemu wêgierskiemu t³umaczowi Istvánowi Meszarosowi. Temu te¿
widocznie przypad³a do gustu, bo z miejsca zacz¹³ j¹ t³umaczyæ. W ten
sposób, dziêki pannie Wolanowskiej, zaczê³a siê miêdzynarodowa karie-
ra Ferdynanda.

Lucjan by³ w nieustannych podró¿ach, mia³ �wiatowe obycie i ogrom-
ny zasób do�wiadczeñ. Kiedy wybiera³em siê w pó³roczn¹ podró¿ na Da-
leki Wschód, udzieli³ mi bezcennych rad. Dziêki niemu, na przyk³ad,
przywioz³em moje filmy z podró¿y w idealnym stanie. W tropikach, jak
wiadomo, jest wilgotno, a najwiêkszym wrogiem ta�my filmowej jest w³a-
�nie wilgoæ. ¯eby wiêc wilgoæ tym ta�mom filmowym niczego z³ego nie
zrobi³a, trzeba te filmy zapakowaæ w szczelne blaszane pude³ko. A do tego
pude³ka trzeba jeszcze wsadziæ... No co? Woreczek z surowym ry¿em.
Ry¿ wch³onie ka¿d¹ odrobinê wilgoci. Ale o tym ma³o kto wie...

Wolanowski jest równie¿ odpowiedzialny za najtrudniejszy obiad
w moim ¿yciu. On siê tego nawet nie domy�la. Mia³em ci ja bowiem
zobaczyæ Singapur. Czterdzie�ci lat temu to by³a pe³na egzotyka. Bo teraz
wsiada siê dzi� w samolot w Balicach, a pojutrze, tak¿e w Balicach, l¹duje
z walizkami pe³nymi singapurskich majtek. Ja pod¹¿a³em do Singapuru
statkiem, a w tym egzotycznym kraju nikogo nie zna³em. Lucjan jednak
mia³ tam chody i za³atwi³ mi list polecaj¹cy od swojego przyjaciela, war-
szawskiego lekarza, który przemieszka³ w Singapurze pó³ ¿ycia. List by³
do mister Kuoka, wielkiego hurtownika towarów spo¿ywczych. Przekaza-
³em go adresatowi i Singapur jak Sezam otworzy³ siê szeroko przede mn¹.
Dosz³o do tego, ¿e mister Kuok postanowi³ uhonorowaæ mnie prawdzi-
wym chiñskim obiadem w prawdziwej chiñskiej restauracji, najlepszej �
wed³ug niego � w Singapurze. Prócz niego rolê gospodarzy pe³ni³o jeszcze
dwóch jego braci. Ja jestem zacofaniec i nie przepadam za tymi wszystki-
mi owocami mórz, oceanów, stawków i sadzawek, którymi naszpikowa-
ne jest chiñskie jad³o. Nie wiem, jak siê do tego zabraæ, a pa³eczki wed³ug
mnie dobre s¹ do grania na bêbnie, a nie do jedzenia.

Restauracja przypomina³a szopê w starej cegielni. Kucharze, kucaj¹c
na pod³odze, tasakami siekali wszystko na drobne kawa³eczki, zaparzali
wrz¹tkiem i od razu... na stó³. Sto³y mia³y grube kamienne blaty, wokó³
panowa³ pó³mrok. Ka¿dy z moich trzech gospodarzy z ka¿dego dania wy-
biera³ najlepsze wed³ug niego k¹ski i nak³ada³ mi na talerz, ¿eby mnie
uhonorowaæ. Mia³em wiêc do jedzenia trzy razy tyle, co oni, i zanim siê
zorientowa³em, co siê po³yka, a co siê wypluwa na ten kamienny stó³,
na¿ar³em siê ró¿nych muszelek, atenek, w¹sików, chitynowych pance-
rzyków i innych tego rodzaju przysmaków za wszystkie czasy.

Lucjan od dawna zafascynowany jest Australi¹. Napisa³ o tym konty-
nencie kilka ksi¹¿ek, i w koñcu ten kontynent porwa³ mu córkê. Ostatnio
widzia³em pannê Wolanowsk¹ w okresie maturalnym. By³a to prawdo-
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podobnie jedna z naj³adniejszych maturzystek Europy. Potem po�wiêci³a
siê farmacji i w Australii pracuje jako farmaceutka. Po�lubi³a, jak mówi
ojciec, jakiego� aborygena, który nie potrafi³ doceniæ �licznej Europejki,
wiêc siê rozeszli.

Ojciec w Warszawie, córka w Australii. Ojciec odwiedza córkê, ale nie
za czêsto, bo to kawa³ek drogi. Zasiêga natomiast jej fachowych porad.
Ostatnio zainteresowa³ siê melatonin¹, lekiem, o którym g³o�no w ró¿-
nych �Time�ach� i �Newsweekach�. Podobno dobrze robi na wszystko,
m.in. na bezsenno�æ, a Lucjan miewa k³opoty z za�niêciem. Zdumiewa
go tylko, ¿e melatonina pomaga te¿ na inne dolegliwo�ci, a tak¿e zapobie-
ga ci¹¿y! Ojcu siê to wszystko nie zgadza³o, zatelefonowa³ wiêc do córki
farmaceutki chodz¹cej do góry nogami i zapyta³, jak to jest, ¿e co� dzia³a
jednocze�nie nasennie i przeciwci¹¿owo. �Oj, tata, to przecie¿ takie pro-
ste � odpowiedzia³a. � Jak siê �pi, to siê nie zachodzi w ci¹¿ê...�

LUDWIK  JERZY  KERN

Ludwik Jerzy Kern (ur. 1920) � poeta, satyryk, autor utworów dla dzieci i m³odzie¿y,
t³umacz. Wyda³ m.in.: Tu s¹ bajki (1953), Ferdynand Wspania³y (I wydanie � 1963), Proszê
s³onia (I wydanie � 1964), Cztery ³apy (I wydanie � 1969), Pogaduszki (2002), Imiona
nadwi�lañskie (2003), Co w drókó piszczy, czyli póstynia b³endofska (2006 � tu m.in. histo-
ryjki, nades³ane przez L. Wolanowskiego, pod pseud. W. Lucjañski, na ostatni¹ stronê
dawnego �Przekroju� � tzw. �Rozmaito�ci�), Litery cztery (wiersze prawie wszystkie) (2008).
Powy¿szy tekst pochodzi z jego ksi¹¿ki pt. Moje abecad³owo (Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2000, wyd. II � 2003). Mieszka w Krakowie.

* * *

Czy zna³em Lucjana Wolanowskiego?

Chc¹c odpowiedzieæ na to pytanie, musia³bym rozwa¿yæ dwie mo¿li-
we wersje odpowiedzi. Co to bowiem znaczy �znaæ� cz³owieka, który jest
pisarzem? Tzw. znajomo�æ osobista ma w tym wypadku niewielkie zna-
czenie, nieporównywalne z wag¹, jak¹ ma znajomo�æ twórczego dorobku
cz³owieka pióra.

Otó¿ nie pamiêtam nawet, kiedy osobi�cie pozna³em Lucka. Pamiê-
tam tylko, ¿e od razu wzbudzi³ moj¹ sympatiê. Z grubsza zorientowa³em
siê, ¿e ze wzglêdów pochodzeniowych nie³atwe by³y dla niego lata hitle-
rowskiej okupacji. Jego inteligencja i osobisty urok ujê³y mnie ju¿ przy
pierwszym z nim zetkniêciu. Ale kiedy to by³o? Czy ju¿ w latach piêæ-
dziesi¹tych, kiedy pracowa³em w redakcji �Nowej Kultury�, czy dopiero
w sze�ædziesi¹tych, kiedy pe³ni³em funkcjê kierownika dzia³u polskiej
literatury wspó³czesnej w Czytelniku? Pierwsze teksty po wojnie druko-
wa³ m.in. w �Przekroju�, a od 1951 roku nale¿a³ do zespo³u redakcyjnego
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tygodnika ��wiat�. By³o to pismo ciesz¹ce siê wielk¹ poczytno�ci¹, a wspó³-
pracowa³o z nim kilku moich przyjació³, m.in. Artur Miêdzyrzecki, pro-
wadz¹cy tam sta³y felieton o ksi¹¿kach. Mog³em wiêc ju¿ wtedy poznaæ
Lucka, podobnie jak zna³em � te¿ chyba jeszcze z tamtych czasów? � jego
starsz¹ siostrê El¿bietê Wassongow¹, cenion¹ t³umaczkê z francuskiego
i rosyjskiego. Na pewno za� musia³em poznaæ Lucka, kiedy rozpocz¹³em
pracê w Czytelniku, gdzie w³a�nie wtedy, na pocz¹tku lat sze�ædziesi¹-
tych, zaczê³y siê ukazywaæ jego � niezwykle ju¿ wówczas poczytne i g³o-
�ne zbiory reporta¿y, t³umaczone od razu na niemiecki, czeski, s³owacki,
rosyjski czy wêgierski. Wiêkszo�æ z nich mia³a po kilka wydañ.

Wówczas jednak ¿adnej z ksi¹¿ek Lucka nie czyta³em z dwu powo-
dów. Po pierwsze � tzw. literatura faktu redagowana by³a w Czytelniku nie
w moim dziale, lecz w innym, który zajmowa³ siê w³a�nie reporta¿em
i publicystyk¹, oddzielaj¹c jak gdyby reporta¿ od tzw. literatury piêknej �
czy s³usznie? Ten dzia³ publicystyki i literatury faktu prowadzi³ w Czytel-
niku mi³y, zmar³y niestety w 2007 roku, Kazik Bidakowski, ja natomiast
czas mia³em po brzegi wype³niony lekturami powie�ci, zbiorów opowia-
dañ i poezji, trafiaj¹cymi do mojego dzia³u. Dodajmy do tego, ¿e od 1956
roku przez ponad 30 lat by³em sprawozdawc¹ dzia³u poezji w wydawa-
nym przez Pañstwowy Instytut Wydawniczy �Roczniku Literackim�.

Nieco wiêksz¹ swobodê w doborze lektur przynios³o mi przej�cie na
wcze�niejsz¹ emeryturê w 1977 roku, zwi¹zane z coraz bardziej niemi-
³ym i wrêcz ¿enuj¹cym charakterem pracy w wydawnictwie oficjalnym,
w okresie personalnych restrykcji i zakazów druku, którym podlega³o wielu
�wietnych pisarzy, w tym nierzadko moich przyjació³, w drugiej po³owie
lat siedemdziesi¹tych. Uwolniwszy siê od obowi¹zków redakcyjnych
w Czytelniku, zyska³em czas i zwi¹zan¹ z tym wiêksz¹ swobodê w dobo-
rze lektur. Dotyczy³o to równie¿ przynajmniej niektórych reporta¿y, nie
tylko Wolanowskiego, ale te¿ m.in. o 12 lat m³odszego Rysia Kapu�ciñ-
skiego.

Dzi�, kiedy � ju¿ dobrze po dziewiêædziesi¹tce � czytam na wyrywki
wspania³e teksty Lucka Wolanowskiego, mam w sobie jaki� wielki ¿al, ¿e
zapewne nie starczy mi ju¿ czasu, by moje zaleg³o�ci w lekturze tych pa-
sjonuj¹cych tekstów odrobiæ. Có¿ z tego, ¿e w³a�nie, pe³en podziwu, prze-
czyta³em drapie¿ny i wrêcz genialny tekst Lucka o japoñskim szpitalu dla
trêdowatych pt.: Mur bardzo wysoki? Z nie mniejszym skurczem serca
zapozna³em siê z jego wstrz¹saj¹cym obrazem �wrót do piekie³� na Pó³-
wyspie Malajskim (Tu siê umiera). Có¿ z tego, ¿e przejêty niek³aman¹
groz¹ przewêdrowa³em z Luckiem przez otch³anie zara¿onej �mierci¹
d¿ungli na Nowej Gwinei (reporta¿ pt.: Ludo¿ercy te¿ ludzie)? Có¿ z tego,
je¿eli to wszystko jest tylko ma³¹ cz¹steczk¹ jego ogromnego dorobku twór-
czego! Czy¿ mogê jeszcze mieæ nadziejê, ¿e uda mi siê jego dzie³o poznaæ,

16 Wokó³ reporta¿u...
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je¿eli nie w ca³o�ci, to choæby w zakresie na tyle szerokim, by dawa³ jakie
takie pojêcie o rozmiarze jego obserwacji i refleksji? Jedno wiem ju¿ dzi-
siaj na pewno: ¿adne g³osy podziwu dla twórczo�ci Wolanowskiego, z któ-
rymi siê stykam, od zachwytów i wyrazów uznania mego m³odego przyja-
ciela, Mariusza Kubika, poczynaj¹c, nie zawieraj¹ cienia przesady.

I jeszcze jedna refleksja � smutna, ale sk¹din¹d duchowo krzepi¹ca:
niczyje ¿ycie nie jest do�æ d³ugie, by go starczy³o na ogarniêcie tego, co
czujny zmys³ obserwacji i talent pisarski Lucka pozostawi³y po sobie dla
wspó³czesnych i potomnych. St¹d apel do m³odszych: czytajcie póki czas
Wolanowskiego, by nie okaza³o siê � jak w moim wypadku � ¿e na pe³ny
wymiar tej lektury jest ju¿ za pó�no�

RYSZARD  MATUSZEWSKI

Ryszard Matuszewski (ur. 1914) � krytyk literacki, eseista, t³umacz, badacz literatury
XX w., autor podrêczników szkolnych oraz licznych publikacji krytycznych, eseistycznych
i wspomnieniowych w prasie i wydawnictwach zbiorowych. Wyda³ m.in.: �S� (wspólnie
z Janem Kottem i W³odzimierzem Pietrzakiem; 1933), Poezja polska 1914�1939 (wspól-
nie z Sewerynem Pollakiem; 1962), Do�wiadczenia i mity (1964), Z bliska (1981), ¯ó³te
dzioby � zielone lata (1990), Literatura polska 1939�1991 (1992), Ol�nienia i �wiadectwa.
Od Le�miana do Barañczaka (1995), Alfabet. Wybór z pamiêci 90-latka (2004), Moje spot-
kania z Czes³awem Mi³oszem (2004), Wis³awy Szymborskiej dary przyja�ni i dowcipu (2008).
Mieszka w Warszawie.

* * *

Obywatel �wiata

Lucka Wolanowskiego pamiêtam jak przez mg³ê z pocz¹tku lat czter-
dziestych ubieg³ego stulecia, w czasie II wojny �wiatowej. Nazywa³ siê
wówczas Lucjan Kon. By³ przyjacielem z Rabki mej siostry Magdy, która
uczy³a siê tam przed 1939 rokiem, w szkole panien Szczuka. Lucek by³
tam w mêskim Gimnazjum dra Jana Wieczorkowskiego. Raz na zawsze
utkwi³ mi obraz Lucjana i Magdy siedz¹cych (lato 1940 r.?) na balkonie
naszego mieszkania w Warszawie przy ulicy Zimorowicza 4. Magda, zwi¹-
zana z wywiadem Armii Krajowej, ponoæ w pewnym okresie pomaga³a
siê Luckowi ukrywaæ.

Pó�niej, po wojnie, czêsto widywa³em w Pary¿u pannê Florentynê
Wolanowsk¹, siostrê matki Lucka, wieloletni¹ wspó³pracownicê Stani-
s³awa Lama w Ksiêgarni Polskiej na bulwarze Saint-Germain. Lucek te¿
w pewnym okresie zjawia³ siê w Pary¿u (dat nie pamiêtam). Odwiedza³
mych rodziców na 174 rue de l�Université. W rozmowach wspomina³
Magdê, podkre�la³ jej talent poetycki i odwagê, chêæ pomagania bli�nim.
Mego ojca i mnie uderza³y spokojne i wywa¿one, lecz pozbawione wszel-
kich z³udzeñ Luckowe oceny sytuacji w PRL. Uderza³a te¿ nas jego wielka
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kultura, to, i¿ naprawdê by³ �obywatelem �wiata�, cz³owiekiem o szero-
kich horyzontach, pozbawionym przes¹dów i uprzedzeñ a priori.

Niew¹tpliwie wierzy³ w upadek komunizmu, ale uwa¿a³, ¿e przemia-
ny, ¿e odchodzenie od totalitaryzmu bêdzie wynikiem d³ugiego procesu
stopniowej ewolucji. Pewne oceny sytuacji politycznej Lucka Wolanow-
skiego przekazywa³em w raportach kierownictwu Radia Wolna Europa
w Monachium.

MACIEJ  MORAWSKI

Maciej Dzier¿ykraj-Morawski (ur. 1929) � dziennikarz, publicysta, dzia³acz emigra-
cyjny. Syn Kajetana Morawskiego (1892�1973), pisarza i dyplomaty, m.in. ambasadora
w³adz emigracyjnych we Francji. Wieloletni wspó³pracownik a pó�niej paryski korespon-
dent Rozg³o�ni Polskiej Radia Wolna Europa. Mieszka w Pary¿u. Jedna z jego sióstr, Mag-
dalena Morawska (1922�1944), by³a dobrze zapowiadaj¹c¹ siê poetk¹, w okresie II wojny
�wiatowej wspó³pracowniczk¹ tajnego pisma �Sztuka i Naród�, aktywn¹ uczestniczk¹ walki
podziemnej, wywiadu Armii Krajowej, poleg³¹ w pierwszych dniach powstania warszaw-
skiego.

* * *

Lucjan

Jego listy do mnie zaczyna³y siê zawsze od tego samego zdania: �Tu
Lucjan, Twój przyjaciel z d³ugim sta¿em!�

Poznali�my siê w Warszawie, by³am zaproszona na rodzinny obiad,
pozna³am te¿ dwunastoletni¹ córeczkê Annê, nazywan¹ przez ojca �Mru-
czusiem�. Pó�niej, kiedy przet³umaczy³am jego ksi¹¿kê reporta¿y L¹dy
i ludy, zosta³ zaproszony przez Instytut Polski w Pradze na jej promocjê
[w 1983 roku � M.K.]. Zadzwoni³am do niego, ¿e nie ma sensu, ¿ebym
dla niego szuka³a hotelu, i ¿e po prostu bêdzie w tym tygodniu mieszka³
u mnie. �Ale...� � oponowa³. �¯adnego »ale«, pokój go�cinny czeka�. By³
to bardzo przyjemny tydzieñ, przez d³ugie godziny ³azili�my po Starym
Mie�cie, zwiedzali�my praskie synagogi i muzea, albo odwiedzali�my moj¹
matkê w s¹siednim mieszkaniu. Codziennie zaprasza³ mnie na obiad do,
wtedy jedynej, bardzo dobrej chiñskiej restauracji w Pradze. Zawsze za-
chowywa³ siê z nienagann¹ elegancj¹ (mam oczywi�cie na my�li przede
wszystkim elegancjê ducha) i równocze�nie bardzo serdecznie. By³ to dla
mnie polski Europejczyk. Bez konkurencji.

Jego ogromne poczucie humoru oraz chêæ opowiadania sprawia³y, ¿e
nigdy nie nudzili�my siê. Polubi³ moj¹ czarn¹ kotkê i pó�niej przysy³a³
do Pragi kartki zaadresowane �do panny Mindy�. Potwierdzi³ mój pogl¹d,
¿e szczera przyja�ñ jest najwiêksz¹ warto�ci¹, jak¹ mo¿emy w ¿yciu zna-
le�æ. Kiedy spotykali�my siê pó�niej czasami w Warszawie, wydawa³o nam
siê, ¿e ostatnio rozstali�my siê dopiero wczoraj.

16*
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Moim zdaniem jego Honor (tak, przez du¿e �H�) doprowadzi³ do
dwóch bardzo wa¿nych pomy³ek w jego ¿yciu. Po pierwsze, ¿e wróci³ jako
Polak z uniwersytetu w Grenoble (dok¹d go wys³a³ jego ojciec, ¿eby go
uchroniæ przed zasiêgiem Hitlera) do Ojczyzny Walcz¹cej tu¿ przed oku-
pacj¹ faszystowsk¹, czego wynikiem by³o to, ¿e musia³ siê razem z sio-
str¹ przez ca³¹ niemal wojnê ukrywaæ pod Warszaw¹ i dr¿eæ o w³asne i jej
¿ycie. I po drugie (przepraszam, ¿e zdradzam jego absolutnie intymn¹
sprawê) � ¿e pozwoli³ odej�æ na zawsze, za granicê, ukochanej kobiecie
tylko z obawy, ¿eby córeczce nie sprowadziæ macochy (nie wiedz¹c, ¿e
dziewczynka marzy³a o kobiecej d³oni). Jak widaæ, mówili�my sobie
o wszystkim, co nas drêczy³o. Wbrew u�miechniêtej twarzy nosi³ w so-
bie przez ca³e ¿ycie czarny pesymizm. Kiedy raz powiedzia³am na g³os:
�Lucjan, ty wszystko widzisz czarno�, odezwa³a siê jego starsza siostra:
�Widzê, ¿e go Pani dobrze zna�.

By³ w swoim czasie najlepszym i najbardziej znanym reporterem.
Mówi³ mi, ¿e o kraju, do którego wyje¿d¿a, wie zawsze wiêcej ni¿ podró¿-
nicy, którzy z niego wracaj¹. Potem siê po prostu postarza³, nie móg³ ju¿
podró¿owaæ, zainteresowanie jego reporta¿ami spad³o. Bardzo z tego po-
wodu cierpia³. Taki jest smutny los reporterów, choæby naj�wietniejszych.
Blask paru lat. Blask chwili. Oni siê starzej¹, a kraje, które opisywali, czê-
sto szybko siê zmieniaj¹. Ich ksi¹¿ki nale¿¹ ju¿ do historii. Lucjan Wola-
nowski � to przepiêkna karta historii polskiego reporta¿u.

Dla mnie osobi�cie by³ to Przyjaciel, jakich ma³o. Takich jak on, za-
wsze ma³o.

HELENA  STACHOVÁ

Helena Stachová (ur. 1931) � czeska t³umaczka literatury piêknej, córka Heleny
Teigovej, t³umaczki literatury polskiej. Ukoñczy³a polonistykê na Uniwersytecie Karola
w Pradze. Polsk¹ prozê zaczê³a t³umaczyæ ju¿ w czasie studiów � do dzi� prze³o¿y³a ok.
180 wydanych tytu³ów. Obecnie t³umaczy przewa¿nie Czes³awa Mi³osza, Gustawa Her-
linga-Grudziñskiego i Witolda Gombrowicza. W zwi¹zku z polskim �Procesem Taterni-
ków� s¹dzona w 1970 r. w czeskim procesie za wspó³pracê z �Kultur¹� parysk¹. Otrzyma-
³a nagrody ZAIKS-u, Polskiego PEN Clubu, �Kultury� paryskiej, dwukrotnie nagrodê cze-
skiego Zrzeszenia T³umaczy, Krzy¿ Komandorski Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Pol-
skiej (1999). Mieszka w Pradze.

* * *

Lekarz �wiata

Oczywi�cie dobrze wiem, ¿e Lucjan Wolanowski nie jest ¿adnym tam
lekarzem. Jednak, jako t³umacz jego ksi¹¿ek na jêzyk wêgierski, uporczy-
wie twierdzê, ¿e gdzie� w g³êbi serca i umys³u by³ urodzonym diagnost¹.
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By³ takim wirtualnym lekarzem, który obserwuj¹c nasz �wiat, prawie za-
wsze znajdowa³ jego ró¿ne dolegliwo�ci.

Sk¹d by�my wiedzieli o tym, jakie prawdziwe choroby mêcz¹ ludz-
ko�æ na dalekich kontynentach? Je�li nie z jego ksi¹¿ek, sk¹d wiedzieliby-
�my, co dotyka mieszkañców dalekich wysp, dalekich ziem? Kto by nam
powiedzia³, na co cierpi¹ ludzie w Azji po³udniowej albo Afryce? Kto traf-
niej opisa³by, jakie masowe �choroby� atakuj¹ nasz �wiat nowoczesny?
Te choroby nie maj¹ nic wspólnego z biologi¹, jednak cierpimy na nie �
bieda prostych ludzi, g³ód, brak wody, lekarzy, lekarstw, no i przede wszyst-
kim brak wiedzy.

Pan Lucjan zupe³nie inaczej patrzy³ na �wiat ni¿ wiêkszo�æ z nas.
Mia³em okazjê jechaæ z nim samochodem, bywaæ jego przewodnikiem
w tak egzotycznej krainie, jak... Wêgry. Jego pytania nieraz zupe³nie mnie
frapowa³y. Potrafi³ tak widzieæ sprawy, jak mnie, obeznanemu przecie¿ ze
swoim krajem, nigdy nie przysz³oby do g³owy.

Potrafi³ zobaczyæ to, co z³e � ale to nie by³o puste niezadowolenie. Nie
szuka³ �dziury w ca³ym�, nie wytyka³ innym, ¿e co� �le zrobili. Czyni³ to
wszystko, by � jak lekarz � pokazaæ, gdzie jest z³o, nieraz skromnie suge-
rowa³, jak z³o naprawiaæ.

Przebywaæ, podró¿owaæ z Wolanowskim, to jak ogl¹daæ naraz dwa fil-
my. Jeden to krajobraz, miasta, pole, lasy i to wszystko co siê tam dzieje,
teraz, w realnym czasie. Drugi film rodzi³ siê w Lucjanie � komentarze,
pytania i moje odpowiedzi ³¹czy³y siê w ca³o�æ, rzeczywisto�æ by³a tam
tylko t³em.

ISTVÁN  NEMERE

István Nemere (ur. 1944) � jeden z najbardziej znanych wêgierskich pisarzy SF. Dot¹d
na ca³ym �wiecie ukaza³o siê ok. 330 jego ksi¹¿ek w 14 jêzykach, wydanych w 11 milio-
nach egzemplarzy. Przet³umaczy³ ponad 20 ksi¹¿ek z jêzyka polskiego na jêzyk wêgierski
(m.in. Ryszarda Kapu�ciñskiego i Lucjana Wolanowskiego). Jest �ambasadorem polskiej
kultury� w swoim kraju. Pisa³ równie¿ po polsku. Przewodnicz¹cy esperanckiej sekcji
PEN Clubu. Mieszka w Csengele na Wêgrzech.

* * *

Reporter Mórz Po³udniowych

Mieszkaj¹c od dziesiêcioleci na krañcach cywilizowanego �wiata, �dalej
ni¿ daleko� od rodzinnej Warszawy i spraw polskich, zwróci³em uwagê
na nazwisko Lucjana Wolanowskiego, gdy uda³o mi siê sprowadziæ jego
ksi¹¿kê Ksiê¿yc nad Tahiti... Reporter na wyspach Mórz Po³udniowych
(1963). Ju¿ po kilku stronach lektury zorientowa³em siê, ¿e autor jest
wysoce utalentowanym reporterem, jakich rzadko mo¿na spotkaæ. Roz-
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dzia³y i rozdzialiki pisane zgrabn¹ i eleganck¹ polszczyzn¹, zdradza³y styl
pokolenia wychowanego w okresie dwudziestolecia Polski niepodleg³ej.
Jak zauwa¿y³ Andrzej Bobkowski, opisuj¹c swoje spotkanie z Paw³em
Mayewskim, �sanacyjne� gimnazja produkowa³y warto�ciowych i cieka-
wych ludzi. Cytujê tylko z pamiêci. Uderzy³ mnie przede wszystkim ta-
lent Wolanowskiego do bystrej obserwacji, uwydatniony nie tylko w opi-
sach, ale i w bogatej galerii zdjêæ fotograficznych. Do tego dochodzi³a nie-
zwyk³a zdolno�æ nadawania rozdzia³kom niezwykle krótkich, ale jak¿e
ciekawych podtytu³ów, chwytaj¹cych czytelnika jak rybê na haczyk. Wszyst-
ko to podszyte bogato lekkim i subtelnym humorem cz³owieka, który
potrafi patrzeæ na �wiat i �miesznostki ¿ycia przez palce.

Pó�niej dowiedzia³em siê od Wolanowskiego, ¿e tu¿ przed wojn¹ stu-
diowa³ przez rok w Grenoble. Pobyt we Francji w wieku m³odzieñczym
nie min¹³ zapewne bez echa. Humor tego pisarza ma co� z lekko�ci fran-
cuskiego ¿artu i kpiny. Zdobyta wcze�nie �wietna znajomo�æ francusz-
czyzny przyczyni³a siê mo¿e do ³atwo�ci, z jak¹ zagnie�dzi³ siê, chocia¿
tylko przelotnie, w �wiecie francuskiej Polinezji. W³ócz¹c siê po krajach
podzwrotnikowych i tropikalnych, nawet po tak mrocznych za�ciankach
jak Dili na brzegach wyspy Timor, reporter ogl¹da³ je z przymru¿eniem
oka prawdziwego Europejczyka. [...]

Kiedy po raz pierwszy zapuka³ do mych drzwi, nie pamiêtam, ale by³o
to w latach sze�ædziesi¹tych. W drugiej po³owie 1968 roku nadesz³a
z Warszawy ksiêga Poczta do Nigdy-Nigdy z dedykacj¹, któr¹ uwa¿a³em za
nazbyt szczodrobliw¹. Na stronie 267 znalaz³em rozdzia³ek pt.: Tropiciel
�ladów. Jest w nim wzmianka o lampie przy moim domu, �która ja�nia³a
w mglistej nocy�. Lipcowe noce w Melbourne zdarzaj¹ siê mgliste, ale
rzadko, gdy¿ zwykle wiej¹ od po³udnia w�ciek³e morskie szkwa³y od An-
tarktydy, przejmuj¹ce do szpiku ko�ci, albo z pó³nocy wichury z wyziê-
bionej pustyni, nios¹c z pobliskich wzgórz zapach nie widywanego
w Melbourne �niegu. Pogoda w tym wypadku by³a nieistotna. Do przed-
pokoju wszed³ Lucjan Wolanowski we w³asnej osobie, z u�miechem na
ustach. Budowy by³ drobnej, ale proporcjonalnie zbudowany, wyprosto-
wany jak ¿o³nierz, a w ruchach energiczny. W twarzy najbardziej charak-
terystyczny by³ u�miech i ciemne oczy, rzucaj¹ce spojrzenia, zda³oby siê,
siêgaj¹ce do dna duszy lub zapalaj¹ce siê iskierkami humoru. Mia³y te
oczy jednak w g³êbi i cieñ dziwnego smutku. Od pierwszego spotkania
przypadli�my sobie do gustu. Spotkania powtarza³y siê kilkakrotnie, szcze-
gólnie, gdy córka pana Lucjana zamieszka³a w Sydney.

Poczta do Nigdy-Nigdy osi¹gnê³a w Polsce liczne wznowienia o wielo-
tysiêcznych nak³adach. By³ to imponuj¹cy reporta¿, maluj¹cy obraz Au-
stralii w latach sze�ædziesi¹tych niby kolorow¹ mozaikê, doskonale spo-
jon¹ z dziesi¹tków wycyzelowanych rozdzia³ków. Nie brakowa³o w nim
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sporej ilo�ci szkiców po�wiêconych m³odej wówczas Polonii pi¹tego kon-
tynentu.

Zaskakuj¹ca by³a szybko�æ, z jak¹ Wolanowski potrafi³ pisaæ ksi¹¿ki
podró¿nicze, jak Westchnienie za Lapu-Lapu (1973), gdzie opisywa³ wy-
pad na wody malajskie i wybrze¿a Borneo, sk¹d Joseph Conrad wyniós³
tyle natchnienia. Do³¹czaj¹c do tego zajazd na po³udniow¹ Azjê, Morze
¯ó³te i Filipiny w reporta¿ach Upa³ i gor¹czka (1970) czy Walizka z przy-
godami (1977), ze zdumiewaj¹c¹ mnogo�ci¹ opisywanych krajobrazów.
Ksi¹¿ki te ukazywa³y siê niemal jedna po drugiej w przeciêtnych nak³a-
dach 30 tysiêcy egzemplarzy. Reporta¿e nigdy nie by³y p³ytkie, ale oparte
na solidnej wiedzy i znajomo�ci historii obrazowanych krajów. Tom Bun-
townicy Mórz Po³udniowych (1980) �wiadczy najlepiej o ¿mudnych
i solidnych studiach, przede wszystkim w literaturze anglojêzycznej,
o poszukiwaniach bibliotecznych i archiwalnych, na jakie znalaz³ czas
Wolanowski w�ród ustawicznych lotów i przelotów.

Podczas mojej siedmiomiesiêcznej podró¿y dooko³a �wiata w 1983
roku �rzuca³em kotwicê� równie¿ w rodzinnej Warszawie, gdzie znala-
z³em siê po 44 latach. Pan Lucjan zabra³ mnie wtedy na dobry obiad do
jakiego� klubu artystycznego. Tematów do rozmowy nie brakowa³o.

Ostatni raz Wolanowski odwiedzi³ mnie 2 marca 1988 roku. Tym
razem by³ w towarzystwie swego przyjaciela z Australii, Henryka Lands-
berga, ze znanej na Litwie rodziny ziemiañskiej, który pod Krzy¿em Po³u-
dnia pilotowa³ samoloty pasa¿erskich linii lotniczych. Wróci³em wtedy
z rejsu na Tahiti, trwaj¹cego cztery tygodnie. Pochwali³em siê znakomite-
mu reporterowi, ¿e objecha³em os³awion¹ per³ê Pacyfiku dooko³a i ogl¹-
da³em Muzeum Gauguina z kiepskimi kopiami jego p³ócien, a na wyspie
Bora-Bora znalaz³em pod palm¹, w ciemnym piasku, prawdziwy amulet
w postaci aluminiowej monety dwufrankowej z napisem �Polynesie
Française�. Proponowa³em równie¿, by�my na pohybel jêzykoznawcom
wprowadzili pisowniê zgodn¹ z prawdziw¹ wymow¹ krajowców, w wiêc
Pape-ete i Mo-orea.

Mia³em wtedy okazjê, by odwdziêczyæ siê Panu Lucjanowi za szereg
jego ksi¹¿ek przysy³anych mi z dedykacjami i wrêczy³em mu potê¿n¹ roz-
miarem monografiê Poles In Australia and Oceania (1987), w któr¹ w³o-
¿y³em dalszych 20 lat poszukiwañ, dodaj¹c 12 nowych rozdzia³ów. Nie
by³o to t³umaczenie polskiej wersji z 1962 roku, ale ksi¹¿ka napisana na
nowo w jêzyku angielskim. Przyj¹³ j¹, jak mi siê wydawa³o, z ochot¹.

Potem nast¹pi³ wieloletni okres ¿ywej korespondencji, któr¹ ceni³em.
W miêdzyczasie [!] Wolanowski przebywa³ d³u¿szy czas w stolicy ch³od-
nej Tasmanii. Pisz¹c listy z Warszawy wspomina³ sw¹ troskliw¹ opiekê
nad starszymi siostrami i pogarszaj¹cy siê po 1990 roku rynek wydawni-
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czy. Wzrost popularno�ci telewizji, jak równie¿ zawrotna kariera kompu-
terów i Internetu odci¹ga³y m³odych ludzi od czytania ksi¹¿ek.

Inn¹ cech¹ Wolanowskiego by³a bezgraniczna gotowo�æ do wykony-
wania przyjacielskich przys³ug. Do�wiadczy³em jej wiele razy. Gdy po-
trzebowa³em na przyk³ad jakiej mapy, zdawa³oby siê, ¿e by³ gotów obej�æ
wszystkie ksiêgarnie w Warszawie, by j¹ znale�æ i dostarczyæ. W 1997
roku przes³a³em mu moj¹ monografiê Sir Paul Edmund de Strzelecki:
Reflections of his life, wydan¹ na 200-lecie urodzin podró¿nika. Wraz
z moim starszym koleg¹ z warszawskiego gimnazjum Mickiewicza [Ry-
szard Matuszewski � M.K.] robi³ wszystko, co móg³, by zainteresowaæ
firmy wydawnicze przek³adem na polski i wydaniem go w kraju. Jakkol-
wiek to siê nie uda³o, moja wdziêczno�æ za sam odruch trwa do dzi�.

Gdy niespodziewanie znalaz³em w skrzynce na listy numery �Gazety
Uniwersyteckiej� z Katowic, dowiedzia³em siê i ucieszy³em prawdziwie,
¿e pismo to drukowa³o stale artyku³y Wolanowskiego. Pisarz, który wzbo-
gaci³ literaturê polsk¹, wydaj¹c dziewiêæ ksi¹¿ek o Australii i pobliskich
rejonach geograficznych pod Krzy¿em Po³udnia, nie powinien byæ zapo-
mniany.

LECH  PASZKOWSKI

Lech Paszkowski (ur. 1919) � prozaik, historyk. Bra³ udzia³ w kampanii wrze�niowej
1939, po wojnie w Niemczech, Francji, a od 1950 w Australii. Wspó³pracowa³ m.in.
z londyñskimi �Wiadomo�ciami� i parysk¹ �Kultur¹�. Autor wielu prac historycznych,
m.in. Polacy w Australii i Oceanii 1790�1940 (Londyn 1962). Mieszka w East Malvern
(dzielnica Melbourne) w Australii.

* * *

Przyja�ñ na krañcu �wiata

Lucjana Wolanowskiego spotka³em po raz pierwszy raczej przypadko-
wo, na prze³omie lat piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych. Mam o nim bar-
dzo dobre wspomnienia, nieraz mo¿e odbiegaj¹ce od wspomnieñ innych
osób. Przede wszystkim dlatego, ¿e od 1952 roku mieszkam w Australii.
Urodzi³em siê w Charbinie (Mand¿uria, Chiny). W Polsce by³em wielo-
krotnie (m.in. w drugiej po³owie 1939 roku, potem w latach 1948�1949,
pó�niej dopiero w 1963 roku).

Po raz pierwszy spotka³em Lucka w biurze ówczesnego Radcy Han-
dlowego Konsulatu Generalnego PRL w Sydney, Jerzego Bonieckiego, któ-
ry by³ wtedy I Sekretarzem PZPR w ówczesnej polskiej (�peerelowskiej�)
konsularno-handlowej reprezentacji w Australii. Po raz pierwszy spotka-
³em go na stoisku Metalexportu na których� Miêdzynarodowych Targach
Sydnejskich, które odwiedza³em jako redaktor handlowy �The Bulletin� �
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najstarszego tygodnika w Australii. Stoisko Bonieckiego bardzo udanie
prezentowa³o wyprodukowane w Polsce obrabiarki.

Napisa³em o tym w �The Bulletin�, a tak¿e w dwóch polonijnych ty-
godnikach w Australii � sydnejskich �Wiadomo�ciach Polskich� i �Tygo-
dniku Polskim� (dawniej �Tygodniku Katolickim�) w Melbourne. Od tego
czasu minê³o ponad pó³ wieku, wiêc mo¿e nale¿y przypomnieæ, ¿e ów-
czesne, orientuj¹ce siê na �polski Londyn�, polityczno-spo³eczne struk-
tury �emigracyjno-niepodleg³o�ciowe� stanowczo zakazywa³y kontaktów
z �re¿imowcami�. Robiono wyj¹tek, gdy chodzi³o o wspieranie polskiej
gospodarki, polskiego eksportu.

Po moich relacjach w polskiej prasie emigracyjnej Jerzy Boniecki prze-
sta³ byæ �trefny� w emigracyjnych uk³adach. W ten sposób, gdy podczas
swej pierwszej, udanej wizyty w Australii, Lucjan zamieszka³ u Boniec-
kich, te¿ nie by³ �trefny� dla wielu emigracyjnych instytucji i osób
w Australii � w³¹cznie z wp³ywowymi wówczas �Wiadomo�ciami Polski-
mi�, do redakcji których go wtedy wprowadzi³em. Pozna³ tam redaktora
naczelnego i wydawcê Jana Dunin-Karwickiego, legendarnego felietoni-
stê Boles³awa (Bolka) Korpowskiego (w czasie II wojny �wiatowej lotnika,
majora Polskich Si³ Powietrznych oraz dowódcê szwadronu RAF-u) i sporo
innych osób skupionych dooko³a pisma, niestety, przewa¿nie ju¿ nie¿y-
j¹cych.

Lucjan umia³ pisaæ ciekawie, mia³ bardzo obszern¹ wiedzê. Zna³ kil-
ka jêzyków. By³ bardzo spostrzegawczy, posiada³ zdolno�æ wnikliwej ob-
serwacji. Umia³ znakomicie prowadziæ wywiady, wykorzystywaæ archi-
wa, pamiêtniki i wspomnienia, wycinki prasowe, kontakty i ró¿ne inne
�ród³a. W znacznej mierze, choæ nie tylko, skupia³ siê na Australii, No-
wej Gwinei i regionie Pacyfiku. W swoich korespondencjach, repor-
ta¿ach i ksi¹¿kach przybli¿a³ te dalekie czê�ci �wiata polskim czytelni-
kom.

Mo¿e warto tu przypomnieæ warunki, w których powstawa³y ksi¹¿ki
Lucjana Wolanowskiego. W ówczesnej Polsce indywidualne wyjazdy do
krajów kapitalistycznych nie by³y ³atwe dla zdecydowanej wiêkszo�ci lu-
dzi, nie wy³¹czaj¹c dziennikarzy i pisarzy � poza oficjalnymi delegacjami,
czy korespondentami wysy³anymi na placówki zagraniczne. Trzeba by³o
najpierw dostaæ paszport od Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, co dla
wielu nieraz bywa³o bardzo trudne. Potem wizy, co te¿ bywa³o trudne
w okresie zimnej wojny � wszak Lucjan by³ obywatelem �czerwonego�
pañstwa. Trzeba by³o potem �wynegocjowaæ� bilet lotniczy od polskiego
przewo�nika oraz uzyskaæ jako� dewizy na op³acenie pobytu i miejsco-
wych przejazdów za granic¹. Kwoty dewiz sprzedawanych Polakom wy-
je¿d¿aj¹cym z PRL-u by³y bardzo skromne, wrêcz ubogie. Trzeba by³o
umieæ nawi¹zywaæ dobre znajomo�ci zagraniczne, pozyskiwaæ przyjació³.
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Lucjan umia³ to robiæ, rozszerzaj¹c jednocze�nie swoj¹ wiedzê, groma-
dz¹c materia³y do reporta¿y i ksi¹¿ek. Odwdziêcza³ siê go�cinno�ci¹
i kontaktami w Polsce.

Przy naszym pierwszym albo drugim spotkaniu w Sydney Lucjan ob-
darowa³ mnie swoj¹ ksi¹¿k¹ o Japonii pt. Zwierciad³o bogini. Reporter
w kraju tranzystorów i gejsz, z dedykacj¹. Tê i szereg innych jego ksi¹¿ek
wci¹¿ mam w swoich zbiorach. Wraz z redaktorem Dunin-Karwickim
(a potem wraz z ¿on¹) pomaga³em Lucjanowi w nawi¹zywaniu australij-
skich kontaktów, m.in. z w³adzami, urzêdami, dziêki czemu dwukrotnie
uzyska³ oficjalne australijskie zaproszenia. Zapozna³em Lucjana z mo-
imi rodzicami, m³odsz¹ siostr¹ Iren¹, niektórymi kolegami. Wszyscy przy-
jêli go bardzo ¿yczliwie. Lucjan bardzo zaprzyja�ni³ siê z moimi rodzica-
mi, niejednokrotnie mieszka³ u nich, kiedy odwiedza³ Australiê. By³ dla
nich bardzo uprzejmy, pomocny, kiedy potem dwukrotnie odwiedzali Pol-
skê. Nie zawiód³ ich przyja�ni.

Podczas swoich pobytów w Australii nieraz mieszka³ u mnie i mojej
¿ony Joli, któr¹ pozna³em podczas kilkumiesiêcznego pobytu w Polsce
w 1963 roku. Pamiêtam, ¿e bardzo lubi³ chiñskie potrawy, którymi czê-
stowa³a go, gdy nas odwiedza³. Ja tak¿e, podczas prawie ka¿dego poby-
tu w Polsce wielokrotnie spotyka³em siê z Lucjanem. W latach siedem-
dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, oraz na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego stulecia spotykali�my siê, dyskutuj¹c na ró¿ne tematy. Mieli-
�my podobne pogl¹dy na niektóre tematy, ró¿ne a nawet odmienne na
niektóre inne. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych nie by³em w Polsce.
Nasze kontakty stopniowo stawa³y siê rzadkie. Trwa³¹ pami¹tk¹ po Lu-
cjanie pozostaj¹ dla nas jego ksi¹¿ki, stare fotografie i wspomnienia
o nim.

EUGENIUSZ  A. BAJKOWSKI

Eugeniusz A. Bajkowski (ur. 1931) � ekonomista i dziennikarz. Wychowanek anglojê-
zycznych szkó³ katolickich w Szanghaju. Od 1952 r. w Australii. Absolwent Uniwersytetu
w  Sydney. Urzêdnik stanowy i federalny (1954�1959 i 1965�1966). G³ówny Ekonomista
Australijskiej Izby Przemys³owej ACMA, Konfederacji Australijskiego Przemys³u CAI
(1973�1989), �Consulting Economist� Australijskiej Izby i Handlu Przemys³u ACCI (od
1990 r.). Redaktor handlowy tygodnika �The Bulletin� (1959�1962, 1969�1973) i dzien-
nika �The Australian� (Melbourne 1966�1967). Redaktor dodatków oraz korespondent
zagraniczny �The Australia� (1968). Wspó³pracowa³ z �The Sydney Morning Herald�,
�The Canberra Times�, dziennikami i periodykami w Polsce, Londynie i Hongkongu,
australijsk¹ pras¹ katolick¹. Wieloletni sta³y wspó³pracownik by³ych �Wiadomo�ci Pol-
skich� (Sydney), �Tygodnika Polskiego�, �Expressu Wieczornego� (pocz¹tkowo w Warsza-
wie, potem tygodniowego wydania australijsko-nowozelandzkiego), wydawnictw interne-
towych. Korespondent PAP w Australii (1989�1992). Autor The Challenge of Central Euro-
pe i kilku innych publikacji. Mieszka w Canberze.
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* * *

Historie z dalekich stron

Zanim osobi�cie pozna³am Lucjana Wolanowskiego, przez wiele lat
czyta³am jego publikacje na ³amach czasopism, w czasach, gdy herme-
tyczne prawa uniemo¿liwia³y podró¿owanie za granicê. Mo¿liwo�æ czyta-
nia relacji z dalekiego �wiata, z �pierwszej rêki�, pisanych przez wiary-
godnych ludzi, których mo¿na by³o spotkaæ na ulicy czy w kawiarni, by³a
o¿ywczym powiewem. Artyku³y Wolanowskiego zna³am przede wszyst-
kim ze ��wiata� i �Przekroju�.

Osobi�cie mia³am przyjemno�æ poznaæ pana Lucka, o którym mój
m¹¿ � Edmund Jan Osmañczyk, opowiada³ mi wszystko co najlepsze,
stosunkowo pó�no. Do�æ d³ugo mieszkali�my na po³udniowo-zachod-
niej pó³kuli, w stosunku do PRL-u � na koñcu �wiata, Wolanowski nato-
miast stale podró¿owa³.

W po³owie lat sze�ædziesi¹tych opanowa³a mnie obsesyjna chêæ pod-
ró¿y do Australii. Z pomoc¹ przyszed³ przypadek, a w³a�ciwie wypadek,
któremu ulegli�my na rozmytej deszczem szosie pod miastem Orizaba
w Meksyku. Odszkodowanie z miejscowej ubezpieczalni okaza³o siê wy-
starczaj¹ce nie tylko na pokrycie kosztów leczenia, ale i zakup dwóch bile-
tów lotniczych. Choæ w³adze Australii bardzo niechêtnie wpuszcza³y na
swoje terytorium obywateli KDL-ów, po pó³ roku wizê jednak nam przy-
znano. Nowozelandzkiej nie dostali�my nigdy.

Kiedy zaczêli�my my�leæ o zamierzonej podró¿y w praktycznych kate-
goriach, m¹¿ stwierdzi³, ¿e �przecie¿ Lucek (Wolanowski) wie wszystko
o Australii� i jego trzeba poprosiæ o ewentualne wskazówki, aby móc podró-
¿owaæ w sposób najbardziej ekonomiczny. Napisa³ do niego w tej sprawie
i dosyæ szybko dosta³ wyczerpuj¹cy list z odpowiedziami na zadane pyta-
nia. W miêdzyczasie [!] pojawi³ siê u nas w domu redaktor Ryszard Bañ-
kowicz, z równie obszernym listem od Wolanowskiego, w którym pisa³ on,
¿e �posy³a do Meksyku swego umy�lnego, ¿eby sprawdziæ, czy nam siê
krzywda nie dzieje�. Kiedy wyl¹dowali�my na lotnisku w Sydney, na sku-
tek �zlecenia� pana Lucka stawi³a siê tam ca³a rodzina pp. Nasielskich,
dwa pokolenia. W ich go�cinnym domu znale�li�my oparcie, przyja�ñ
i praktyczne wskazówki, jak najlepiej wykorzystaæ nasz australijski czas.

Ju¿ po powrocie do Polski opublikowa³am ksi¹¿kê po�wiêcon¹ zagad-
nieniom stanu medycyny w Ameryce £aciñskiej. By³am zdziwiona, ¿e
takim samym tematem zaj¹³ siê, na drugim koñcu kuli ziemskiej, Lu-
cjan Wolanowski, który relacjonowa³ epidemie w Azji Po³udniowo-
-Wschodniej. Kiedy�, bêd¹c na S³owacji, wpad³o mi w rêce tamtejsze t³u-
maczenie tej ksi¹¿ki pt.: Úpal a horúèka. Kiedy powiedzia³am moim
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miejscowym przyjacio³om, ¿e znam osobi�cie jej autora, odczu³am obok
okazywanej mi zawsze serdeczno�ci tak¿e co� w rodzaju zwiêkszonego
szacunku. Ksi¹¿ka Wolanowskiego zosta³a przet³umaczona na wiele jêzy-
ków obcych. Moja, zdaje siê, posz³a na przemia³.

Z natury nie znoszê zimna, tote¿ wyj¹tkowo dok³adnie zapamiêta³am
opis Wolanowskiego (w Zwierciadle bogini), jak marz³ on w nieopalonym
japoñskim hotelu w czasie tamtejszej zimy. Mój m¹¿ na pocz¹tku lat sze�æ-
dziesi¹tych ubieg³ego stulecia ustanowi³ nagrodê za najlepszy reporta¿,
któr¹ nazwa³ �Osmanem� � jej materialnym wyrazem by³a w pierwszym
okresie beczu³ka z otworami na o³ówki zrobiona z piêknego brazylijskie-
go drzewa imbuia z wypalonym napisem �OSMAN� i wypisywanymi na-
zwiskami kolejnych laureatów. �Osmana� za Zwierciad³o bogini otrzy-
ma³ Lucjan Wolanowski.

Zapamiêta³am go jako nobliwego, eleganckiego pana o nienagannych
manierach. Wydaje mi siê, ¿e erudycja odbija³a siê na jego twarzy. Nigdy
nie by³am w stanie zrozumieæ, jak to siê dzieje, ¿e przy problemach ze
s³uchem, jakie posiada³ od dzieciñstwa, podpieraj¹c siê g³ównie odczy-
tem ruchu ust, jest w stanie uczestniczyæ w ka¿dej rozmowie, w ka¿dym
jêzyku? Jego �mieræ by³a dla mnie absolutnym zaskoczeniem. Wydaje mi
siê, ¿e by³ to kolejny bliski dzwonek, zwiastuj¹cy, ¿e odszed³ kto� kolejny,
z �s¹siedniej pó³ki�.

JOLANTA  KLIMOWICZ-OSMAÑCZYK

Jolanta Klimowicz (ur. 1930) � dziennikarka. Wspó³pracowa³a m.in. z Polskim Ra-
diem, �Kurierem Polskim�, �¯yciem Warszawy�, �Trybun¹ Robotnicz¹�, �Rzeczpospoli-
t¹�. Autorka kilku ksi¹¿ek, m.in.: ¯ycie i �mieræ w Ameryce £aciñskiej (1970), Meksyk �
miasto trzech kultur (1974), Meksyk zaczyna siê w Veracruz (1977). ¯ona dziennikarza
i pisarza Edmunda Jana Osmañczyka (1913�1989). Mieszka w Warszawie.

* * *

Lucjana Wolanowskiego pozna³am przed ponadpó³wiekiem, w wa¿-
nym i dla niego, i dla mnie 1953 roku. Wtedy to ukaza³ siê pierwszy tom
jego reporta¿y Przewa¿nie o ludziach, ja za� zosta³am pracownikiem stwo-
rzonej przez Zbigniewa Stolarka redakcji reporta¿y w Pañstwowym Wy-
dawnictwie �Iskry� i tak siê sta³o, ¿e i Lucjan, i ja byli�my i pozostali�my
wierni temu gatunkowi.

O swojej pierwszej ksi¹¿ce po latach wypowiada³ siê niechêtnie, mó-
wi¹c, ¿e to �nudy na pudy o budowach socjalizmu�. Nie zgadzam siê
z tym. Moim zdaniem, w czasie, gdy w Polsce ukazywa³y siê ksi¹¿ki
�o �rubkach i uszczelkach�, jak siê mawia³o, ta ksi¹¿ka by³a w³a�nie
�o ludziach�. Co wiêcej, jej kszta³t formalny: jêzyk, styl, konstrukcja re-
porta¿y, daleki by³ od �bylejako�ci�, zapowiada³ pisarza.
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Musimy zdobyæ Wolanowskiego � powiedzia³ mi Zbyszek Stolarek
i tak siê sta³o. Ju¿ wkrótce wydali�my miêdzy innymi jego reporta¿e
z Czechos³owacji pt.: Na po³udnie od Babiej Góry.

Ale na kolejne ksi¹¿ki czekali�my kilkana�cie lat. Najpierw Lucjan
mia³ k³opotów co niemiara, publikuj¹c swe relacje z krakowskiego proce-
su Mazurkiewicza. Pó�niej, jako etatowy dziennikarz ��wiata�, �Dooko³a
�wiata�, wspó³pracownik �Przekroju� � musia³ przecie¿ wype³niaæ swoje
dziennikarskie pensum. By³ poza tym wierny Spó³dzielni Wydawniczej
�Czytelnik�, gdzie ukazywa³y siê jego pó�niejsze ksi¹¿ki, które przynios³y
mu s³awê, nie tylko w Polsce. By³ t³umaczony na 7 jêzyków obcych. Nie
bêdê ukrywaæ � zazdro�cili�my kolegom z ulicy Wiejskiej Zwierciad³a
bogini, Ksiê¿yca nad Tahiti..., Klejnotu Korony. Có¿ jednak mieli�my ro-
biæ?...

Dopiero w 1969 roku Lucjan przyj¹³ nasz¹ propozycjê otwarcia nowej
serii w dziale reporta¿y Iskier pt.: £owcy sensacji. By³ jej pierwszym auto-
rem, wydaj¹c ksi¹¿kê Z zapartym tchem. �Materia³ zbiera³ zarówno
w trzech wêdrówkach dooko³a �wiata, jak i wyprawach na ulice Warsza-
wy. Reporter przedstawia »króla pere³«, niewiarygodnego pana Mikimoto,
zaprasza na polowanie na wieloryba i do kasyna gry w Monte Carlo. Przy-
gl¹damy siê akcji polskich statków ratowniczych na wodach norweskich,
�ledzimy przebieg wielkiej epidemii cholery w Hongkongu. Idziemy miê-
dzy trêdowatych w Japonii i wstêpujemy na ulicê w Singapurze, gdzie siê
umiera. [...] W australijskim buszu �ciga nas tropiciel �ladów, dos³ownie
»od kuchni« poznajemy wielk¹ restauracjê w Pary¿u. Ponure echa wojny
i okupacji od¿ywaj¹ na sali s¹dowej w Warszawie, a na Nowej Gwinei,
tam gdzie czas siê zatrzyma³, wêdrujemy miêdzy ludo¿erców� � napisa-
³am wówczas na skrzyde³ku obwoluty tej ksi¹¿ki.

Lata sze�ædziesi¹te przynios³y �szalej¹cemu reporterowi� bodaj naj-
ciekawsz¹ podró¿. Jak wiadomo, Klejnot Korony � ksi¹¿ka o Hongkongu,
zyska³a uznanie �wiatowej Organizacji Zdrowia. Wspó³pracuj¹c z ni¹,
Lucjan napisa³ jedn¹ z najwa¿niejszych, t³umaczonych na wiele jêzyków,
ksi¹¿ek � Upa³ i gor¹czka, o chorobach tropikalnych rejonu Pacyfiku,
gro�nych równie¿ dla Europy, któr¹ mogli�my dwukrotnie wydaæ w Pañ-
stwowym Wydawnictwie �Iskry�. Po latach, w 1996 roku wznowi³am j¹
w reaktywowanej serii Dooko³a �wiata, w Warszawskim Wydawnictwie
Literackim Muza SA. Pó�niej jeszcze ukaza³ siê w Iskrach wybór jego
reporta¿y pt.: Walizka z przygodami.

Najwa¿niejszym jego tematem by³a Australia i jej po�wiêci³ najbar-
dziej znane swoje ksi¹¿ki. Wraca³ tam chêtnie, równie¿ do swojej córki
Anny. Anna, Ania, Anusia � to w³a�nie ona � córeczka, by³a jego najwiêk-
sz¹ mi³o�ci¹. Gdy by³a malutka, opiekowa³ siê ni¹ jak najczulsza matka.
A gdy o niej opowiada³, oszczêdnie dobieraj¹c s³owa � gadulstwa nie cier-
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pia³ � w jego czarnych, smolistych oczach zapala³y siê z³ote, radosne iskier-
ki. Takie oczy maj¹ tylko dobrzy ludzie. Lucjan by³ dobrym cz³owiekiem.
Nigdy nie u¿ala³ siê nad sob¹, nigdy nie opowiada³ o prze¿yciach czasu
wojny, kiedy siê ukrywa³. Podobnie jak ja � w trzecim i czwartym pokole-
niu � Lucjan by³ Warszawiakiem [!]. I kocha³ to nasze miasto, chocia¿
nigdy nie mówi³ o tym.

Najbardziej wyszukane dowcipy, z których s³yn¹³, opowiada³ zawsze
z kamienn¹ twarz¹. S³uchacze zarykiwali siê ze �miechu, a on nawet siê
nie u�miechn¹³. Nazywano go ��cian¹ p³aczu�, choæ chyba ten drugi rze-
czownik nie jest mo¿e tak bardzo celny.

Nigdy nie zataja³ swojego ¿ydostwa, ale i tego, ¿e ksiêgi Talmudu s¹
mu ca³kowicie obce. Pochowano go na warszawskim Cmentarzu ¯ydow-
skim, bez �B.P.� na tabliczce. Odpoczywaj w pokoju mój bracie � pó³bli�-
niaku. To nie ¿art! Urodzi³ siê, jak ja, 26 lutego, tyle ¿e data roku by³a
inna.

KRYSTYNA  GOLDBERGOWA

Krystyna Goldbergowa (ur. 1930) � redaktor, dziennikarka. Miêdzy innymi przez 32
lata (do 1984 r.) zwi¹zana z Pañstwowym Wydawnictwem �Iskry�, kierownik redakcji
reporta¿u, opiekunka znanej serii Naoko³o �wiata, wznowionej pod jej kierownictwem
w latach 1995�1998 w Warszawskim Wydawnictwie Literackim Muza SA (Dooko³a �wia-
ta). Wieloletnia wyk³adowczyni Instytutu Dziennikarstwa UW. Mieszka w Warszawie.

* * *

Moj¹ m³odo�æ � do 1939 roku, spêdzi³em w Rabce. Miêdzy innymi
przez trzy lata uczy³em siê w Gimnazjum Wieczorkowskiego i tam po-
zna³em Lucjana. Przyja�ni³ siê tam z braæmi Sobañskimi, Jackiem Kade-
nem z Rabki czy Jackiem Wo�niakowskim. By³ starszy ode mnie o cztery
lata, a w tym wieku to spora ró¿nica. Lucjan mieszka³ w internacie, ja
poza gimnazjum. Wielokrotnie powtarza³ mi, ¿e pomimo wszystkich
swoich rozjazdów po �wiecie, takich czy innych przygód, poznanych osób
� uwa¿a³ okres szko³y w Rabce za najlepsze lata swojego ¿ycia. Obaj
z wdziêczno�ci¹ wspominali�my zawsze swoich profesorów, w tym Jana
Kuczê � jego wychowawcê i opiekuna pisma �Szczebioty�, które Lucjan
redagowa³.

Gimnazjum by³o osobliwym zjawiskiem. Istnia³y w Polsce prywatne
zak³ady wychowawcze, np. jezuicki w Chyrowie, ale by³y w pewnym sen-
sie zamkniête, niezbyt otwarte na �wiat. Wieczorkowski nie stawia³ ¿ad-
nych barier poznawczych, dawa³ swobodê �wiatopogl¹du, poznawania
�wiata, ludzi i ich pogl¹dów, czerpania wiedzy pozaszkolnej.

Znajomo�æ z Lucjanem odnowili�my po wojnie. Dowiedzia³ siê, ¿e
pracujê w �Przekroju� i w 1947 roku prosi³ mnie o kontakt z Marianem
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Eile � mia³ dla niego bardzo ciekawe propozycje, które zosta³y przyjête.
W �Przekroju� pisa³ miêdzy innymi o procesach katów o�wiêcimskich.
Jego drog¹ do s³awy okaza³y siê pó�niejsze reporta¿e z procesu W³adys³a-
wa Mazurkiewicza � zbrodniarza morduj¹cego ludzi z elity krakowskiej,
których szanta¿owa³ rzekom¹ wiedz¹ z czasów okupacji.

Lucjan �otwiera³ �wiat� przed lud�mi, do których nie dociera³y w la-
tach powojennych ¿adne informacje. Pokazywa³ im nowe, nieznane rze-
czy, ale poprzez ciekawostki. Zag³êbianie siê w temat uwa¿a³ za drogê do
niepotrzebnej pseudointelektualnej paplaniny, w czym mia³ racjê, choæ �
moim zdaniem, tylko czê�ciowo.

Spotykali�my siê, co prawda niezbyt czêsto, u niego na Odolañskiej �
by³ to dom nale¿¹cy do PAP, tam Lucjan mieszka³ od lat. Spotyka³o siê
u niego Poldka Ungera, Jurka Rosa, innych dziennikarzy z tamtego okre-
su. Lucjanowi zawdziêczam swoj¹ pracê w ��wiecie� � pracowa³em tam
13 i pó³ roku, dziel¹c z Lucjanem pokój redakcyjny. Przychodzi³ do redak-
cji pó�no, zawsze z gotowym materia³em, który pisa³ czasem do bia³ego
rana. Nie bra³ w³a�ciwie udzia³u w bie¿¹cych pracach redakcyjnych, by³
�wolnym strzelcem�, zajmowa³ siê bezgranicznie swoimi tematami, jego
materia³y podnosi³y nak³ad ��wiata�.

�le prze¿y³ 1968 rok i atmosferê antysemick¹ w redakcji, narastaj¹c¹
ju¿ wcze�niej. Wkrótce potem nast¹pi³ koniec pisma ��wiat�, a dzienni-
karze znale�li siê w ró¿nych redakcjach.

ALEKSANDER  ZIEMNY

Aleksander Ziemny (w³a�c. Aleksander Keiner, ur. 1924) � poeta, prozaik, reporta¿y-
sta, t³umacz poezji hebrajskiej i rosyjskiej. W latach trzydziestych ubieg³ego wieku uczeñ
Gimnazjum Sanatoryjnego Mêskiego dra Jana Wieczorkowskiego w Rabce. Po wojnie m.in.
dziennikarz i wspó³pracownik �Przekroju�, Agencji Prasowo-Informacyjnej (API), ��wia-
ta� i �Midrasza�. W imieniu �rodowiska dziennikarskiego przemawia³ podczas pogrzebu
Lucjana Wolanowskiego. Mieszka w Warszawie.

* * *

Po¿egnanie pisarza-podró¿nika

Bardzo mi smutno, ilekroæ o ludziach, których zna³am, ceni³am i lu-
bi³am, muszê pisaæ w czasie przesz³ym. Tym razem przysz³o mi po¿e-
gnaæ Lucjana Wolanowskiego � reportera, pisarza, podró¿nika. To on wy-
ruszy³ niedawno w drogê, z której nie ma powrotu. By³ rdzennym warsza-
wiakiem. By³ zarazem mokotowianinem � przez d³ugi czas mieszka³ przy
ulicy Odolañskiej. W stolicy koñczy³ szko³ê �redni¹, potem zacz¹³ studia
we Francji, na Politechnice w Grenoble. Nie ta dziedzina jednak okaza³a
siê jego ¿yciowym przeznaczeniem. Wróci³ do Warszawy � i tu zasta³a go
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wojna. Debiutowa³ jako publicysta w prasie podziemnej, by³ ¿o³nierzem
AK. Po wyzwoleniu niezw³ocznie podj¹³ wspó³pracê z pras¹. Znali go do-
brze czytelnicy popularnych tygodników: �Przekrój�, ��wiat�, �Dooko³a
�wiata�. Zajmowa³ siê pocz¹tkowo reporta¿ami s¹dowymi, co niegdy�
�ci¹gnê³o na niego niechêæ, a nawet pogró¿ki ze strony kombinatorów,
których jak najs³uszniej piêtnowa³. Dwukrotnie wydany Cichy front by³
nawrotem do czasów okupacji.

Pozna³am Lucjana Wolanowskiego u schy³ku lat piêædziesi¹tych, kie-
dy coraz bardziej �przestawia³ siê� reportersko na podró¿e, rozpoczête
wra¿eniami z Czechos³owacji Na po³udnie od Babiej Góry. By³ ma³omów-
ny, milkliwy, niezbyt �kontaktowy� w rozmowach � a zarazem bardzo
¿yczliwy i uczynny. Pamiêtam odwiedziny Wolanowskiego na krótko przed
spraw¹ s¹dow¹ o znies³awienie, któr¹ wytoczy³ mu jeden ze wspólników
os³awionego mordercy W³adys³awa Mazurkiewicza, Alfred Rateñski.
Chcia³ zniszczyæ Wolanowskiego za jego relacje z procesu Mazurkiewi-
cza, ale mu siê to nie uda³o, choæ by³ on dopiero w przededniu swoich
wielkich podró¿y i nie zaznawa³ tak znacznej popularno�ci, jak ta, która
sta³a siê jego udzia³em kilka lat pó�niej. Lucjan pyta³, czy mog³abym byæ
na sali s¹dowej podczas tej rozprawy. Oczywi�cie zgodzi³am siê, choæ nie
wiedzia³am, jaki ma byæ sens mojej obecno�ci � nie zajmowa³am siê prze-
cie¿ w pracy dziennikarskiej tematyk¹ �ledcz¹ ani prawnicz¹. Dopiero
potem zrozumia³am, ¿e najprawdopodobniej Lucjanowi po prostu zale-
¿a³o na obecno�ci w raczej lu�nej sali jednego wiêcej ¿yczliwego cz³owie-
ka. Podczas tej rozprawy (wróg Lucjana przegra³ j¹ z kretesem) pierwszy
raz widzia³am, jak Wolanowski pos³uguje siê aparatem wzmacniaj¹cym
s³uch, ukrytym w specjalnych okularach, które przywióz³ ze Szwecji.

Kiedy �wiat zacz¹³ uchylaæ siê przede mn¹, otrzyma³am od niego spo-
ro cennych wskazówek, po¿ycza³ mi obcojêzyczne ksi¹¿ki o krajach ma³o
u nas znanych. W pocz¹tkach 1962 roku wybiera³am siê do Pary¿a po
otrzymaniu stypendium francuskiego, celem zebrania materia³ów do
ksi¹¿ki o Balzaku i pani Ewelinie Hañskiej (Ksi¹¿ka ta pt.: Romantyczna
podró¿ pana Honoriusza mia³a w pó�niejszych latach piêæ wysokonak³a-
dowych wydañ i cieszy³a siê du¿ym powodzeniem w�ród czytelników).
Lucjan Wolanowski spyta³ mnie, czy zabra³abym list do jego ciotki, za-
mieszka³ej w Pary¿u i pracuj¹cej w Ksiêgarni Polskiej na bulwarze St.
Germain-de-Près. Zgodzi³am siê oczywi�cie � i t¹ drog¹ nawi¹za³am kon-
takt z pani¹ Florentyn¹ Wolanowsk¹. Znajomo�æ ta okaza³a siê bardzo
cenna: w kilka dni bowiem po moim przyje�dzie do Pary¿a niedoleczona
grypa, z jak¹ przyby³am, sta³a siê zapaleniem op³ucnej. Nie mia³am
w Pary¿u ¿adnych krewnych ani znajomych; z wysok¹ gor¹czk¹ le¿a³am
w tanim i marnym hoteliku. Tu zaopiekowa³a siê mn¹ pani Wolanowska
i dziêki niej wróci³am do zdrowia. Kiedy za� ju¿ by³am w dobrej formie,
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skontaktowa³a mnie z pani¹ Jadwig¹ Rzewusk¹, cioteczn¹ wnuczk¹ pani
Hañskiej i ta znajomo�æ wzbogaci³a moj¹ ksi¹¿kê paroma ciekawymi ak-
centami.

Przed nim �wiat otworzy³ siê dziêki szerokim kontaktom, jakie po-
trafi³ nawi¹zaæ z liniami lotniczymi Air France. W  1958 roku ukaza³ siê
tom jego reporta¿y pod wymownym tytu³em Dok¹d oczy ponios¹... Po
nim przysz³y dalsze. Kto z nas móg³ wtedy marzyæ o krajach i zak¹tkach
�wiata, do których dociera³ Wolanowski? Czytali�my �z zapartym tchem�
Zwierciad³o bogini o Japonii, Klejnot Korony o Hongkongu, Ksiê¿yc nad
Tahiti... i inne, niemniej pasjonuj¹ce relacje z podró¿y Lucjana po zaka-
markach �wiata, odleg³ych i trudno dostêpnych. Jego ksi¹¿ki by³y oknem
na szeroki �wiat. Kontakty ich autora z organizacj¹ WHO spowodowa³y
w³¹czenie Lucjana do ekipy czterech reporterów ró¿nych narodowo�ci �
wys³ano ich do ró¿nych krajów, nêkanych tropikalnymi chorobami. Re-
zultatem tej podró¿y by³a jedna z najciekawszych ksi¹¿ek Lucjana Upa³
i gor¹czka (1970).

Nie mogê oprzeæ siê pokusie przytoczenia pewnej anegdoty. Kiedy
w 1965 roku znalaz³am siê w Phnom Penh, stolicy Kambod¿y, powie-
dziano mi, ¿e trafi³am na okres wzmo¿onej sympatii dla Polski, o której
Khmerzy, czyli Kambod¿anie wiedzieli równie ma³o, jak my o ich kraju.
Okaza³o siê, ¿e w zapomnianej od Boga i ludzi prowincji pogranicznej
Preah Vihear przetrwa³a zabytkowa prastara �wi¹tynia, o któr¹ ustawicz-
nie toczy³y siê spory pomiêdzy Khmerami a ich s¹siadami �zza miedzy�
� Tajami. Wreszcie rz¹dy obydwu krajów zdecydowa³y siê poddaæ spór
arbitra¿owi s¹du miêdzynarodowego w Hadze. Przewodnicz¹cym tego try-
buna³u by³ wówczas Polak, sêdzia Bohdan Winiarski. On zawyrokowa³
o przyznaniu �wi¹tyni Preah Vihear Kambod¿y. Sprawa zyska³a szeroki
rozg³os i od tego czasu jeste�my tu bardzo lubiani � mówi³ mi rodak �
dyplomata. Tylko podobno Tajowie odegrali siê na którym� polskim dzien-
nikarzu... Tym dziennikarzem by³ Lucjan Wolanowski.

W jednej ze swoich podró¿y zatrzyma³ siê tranzytem na lotnisku
w Bangkoku. Jako w³a�ciciel paszportu jednego z �demoludów� nie móg³
nawet nosa wychyliæ poza obrêb lotniska (sprawdzi³am to na w³asnym
do�wiadczeniu jeszcze w roku 1970). Nikomu z Polaków nie �ni³o siê
wówczas, ¿e nadejdzie czas masowych wycieczek z Warszawy do Bangko-
ku. Do�wiadczenie Lucjana by³o jednak znacznie gorsze ni¿ moje. Tajscy
urzêdnicy na lotnisku, zazwyczaj uprzejmi wobec pasa¿erów, na widok
polskiego paszportu zaczêli wymy�laæ pasa¿erowi z powodu... �wi¹tyni.
Oszo³omiony delikwent nie mia³ pojêcia, czego od niego chc¹, o jak¹ �wi¹-
tyniê chodzi? Szykanowany by³ przez ca³y czas przymusowego postoju.
Nie pozwolono mu skorzystaæ z prysznica ani bufetu, siedzia³ do�æ d³ugo
zamkniêty w jakiej� klitce ze szklank¹ wody, bez jedzenia � i nadal gubi³

17 Wokó³ reporta¿u...
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siê w domys³ach, �co tu jest grane�. Mo¿na sobie wyobraziæ, z jak¹ ulg¹
odetchn¹³, kiedy nadesz³a pora odlotu i dalszy ci¹g podró¿y. Dopiero znacz-
nie pó�niej dowiedzia³ siê, ¿e Tajowie mieli do niego pretensjê jako do
Polaka, o wspó³udzia³ w pozbawieniu ich �wi¹tyni Preah Vihear, o której
nigdy nie s³ysza³. Potwierdzi³ mi pó�niej prawdziwo�æ tej historii.

W ostatnich latach ¿ycia Lucjan pisywa³ o Australii, gdzie je�dzi³ do
córki, która tam mieszka. Ale pisa³ coraz mniej i nigdzie siê nie udziela³.
Pozostawi³ dobr¹ pamiêæ w�ród wszystkich, którzy go znali.

MONIKA  WARNEÑSKA

Monika Warneñska (w³a�c. Kazimiera Jelonkiewicz, ur. 1922) � dziennikarka i pisar-
ka. Autorka m.in. zbiorów reporta¿y z krajów Azji i Dalekiego Wschodu (Mongolii, Wiet-
namu, Kambod¿y, Nepalu, Tajlandii i Laosu), Alarm na ry¿owiskach. Z podró¿y korespon-
denta wojennego (1966), Taniec z ogniem (1974), Kraj tysiêcy pagód (1979), L¹d ocalony
(1982), Tam, gdzie bogowie s¹ wiecznie m³odzi (1984), Zaginione królestwo (1998), �lada-
mi Pol Pota (1999), Oczy smoka (2006). Mieszka w Warszawie.

* * *

Mój s¹siad i przyjaciel Lucjan

Mimo ¿e od odej�cia Lucjana na zawsze up³ynê³o ju¿ sporo czasu,
trudno mi mówiæ o nim w czasie przesz³ym. Wci¹¿ ¿yje w mej pamiêci.

Poznali�my siê w drugiej po³owie lat czterdziestych w Krakowie. Pra-
cowa³em wówczas w tamtejszym oddziale Polskiej Agencji Prasowej PAP.
Lucjan przyje¿d¿a³ z centrali PAP w Warszawie, by wraz z kilkuosobow¹
ekip¹ obs³ugiwaæ tocz¹ce siê wówczas w Krakowie procesy hitlerowskich
ludobójców z obozów �mierci w Auschwitz i P³aszowie. By³ pó�niej tak¿e
sprawozdawc¹ ze s³ynnego procesu wielokrotnego mordercy W³adys³awa
Mazurkiewicza. Starsze pokolenia Polaków na pewno pamiêtaj¹ tê maka-
bryczn¹ historiê kryminaln¹ pierwszych lat powojennych.

Coraz bli¿sza przyja�ñ z Lucjanem datuje siê od 1957 roku, kiedy
zosta³em jego s¹siadem w domu przy ul. Odolañskiej 23 w Warszawie.
On mieszka³ tam od 1948 roku na pierwszym piêtrze, a ja �pod nim�, na
parterze. Pozna³em go w ci¹gu tego pó³wiecza lepiej ni¿ ktokolwiek z jego
licznych kolegów i przyjació³. Poni¿sze s³owa nie s¹ wiêc zwyczajow¹ laurk¹
wed³ug zasady: �O zmar³ym mówi siê tylko dobrze albo wcale�.

Ró¿nie siê uk³ada³y kontakty miêdzy nami. Inne by³y w latach naszej
intensywnej dzia³alno�ci zawodowej, inne w czasach pó�niejszych, zw³asz-
cza kiedy jego zdrowie przed kilkunastu laty zaczê³o coraz bardziej szwan-
kowaæ.

Pasj¹ Lucjana sta³y siê podró¿e. Ich owocem s¹ powszechnie znane
i t³umaczone na wiele obcych jêzyków obcych ksi¹¿ki i reporta¿e. Inte-
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resowa³y go g³ównie antypody, zw³aszcza Oceania i Australia, z któr¹ ³¹-
czy³y go stosunki rodzinne. Jego ukochana córka Ania, któr¹ od dziecka
sam wychowywa³, ukoñczy³a studia farmaceutyczne w Sydney, gdzie
do dzi� mieszka i pracuje. ¯ycie rodzinne nie uk³ada³o siê Lucjanowi.
Z ¿on¹ � �piewaczk¹ operow¹ � rozsta³ siê do�æ wcze�nie.

Szczerze podziwia³em Lucjana, jego stoicki spokój, dobroæ, szlachet-
no�æ i delikatno�æ charakteru. Obce mu by³y z³e uczucia, takie jak za-
zdro�æ. Nie znosi³ ob³udy i zak³amania. Kiedy przy jakiej� okazji wspo-
mnia³em o PAP-owcu W., cz³onku warszawskich w³adz SDP, przerwa³
mi, mówi¹c: �On przecie¿ bardzo »brzydko« siê zachowa³ podczas wyda-
rzeñ 1968 roku�. Tylko tyle, ani s³owa wiêcej. Podobnie, ale z innego po-
wodu, oceni³ nie¿yj¹cego ju¿ pisarza K., któremu u¿yczy³ na jaki� czas
swe mieszkanie.

O Lucjanie jako cz³owieku najlepiej �wiadczy jego stosunek do dwu
starszych od niego sióstr. Nawet, gdy by³ ju¿ bardzo chory i mia³ trudno-
�ci z chodzeniem, codziennie drepta³ do przystanku tramwajowego na
Pu³awskiej, by dojechaæ na ulicê Jaworzyñsk¹ i zaopiekowaæ siê niedo³ê¿-
nymi siostrami.

W ostatnich tygodniach ¿ycia niemal codziennie odwiedza³em go
w szpitalu. Prawie do ostatniego tchnienia zachowa³ jasno�æ umys³u
i stoicki spokój. Nie skar¿y³ siê, nie narzeka³.

Powiada siê, ¿e cz³owiek ¿yje dopóty, dopóki trwa w pamiêci tych,
którzy zostaj¹. Jestem pewny, ¿e dziêki swej bogatej spu�ci�nie twórczej
Lucjan Wolanowski zachowa poczesne miejsce w historii polskiego dzien-
nikarstwa.

JAKUB  SCHÄFER

Jakub Schäfer (ur. 1916) � wieloletni dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, w pierw-
szej po³owie lat sze�ædziesi¹tych korespondent Agencji w Bu³garii, Grecji i Turcji. Miesz-
ka w Warszawie, w dawnym domu pracowników PAP przy ulicy Odolañskiej 23.

* * *

Pamiêæ (krótki za³¹cznik do d³ugiej przyja�ni)

By³ ukrytym i dyskretnym narratorem swoich ksi¹¿ek. Czytaj¹c je, roz-
poznaj¹c ich jêzyk, perspektywê, grê skojarzeñ, umiejêtne po³¹czenie fak-
tów i komentarza, ma siê pewno�æ, ¿e s¹ napisane w³a�nie przez niego.

Wyznacza³ sobie, w pracy i w ¿yciu, wielkie cele. Mia³ równocze�nie �
co rzadkie � dystans do siebie i �wiata. A by³ prawie wszêdzie i widzia³
mnóstwo. Czê�æ z tego opisa³, ale czê�æ zachowa³ na zawsze w pamiêci.
Pamiêæ, równie¿ ta z czasów wojny, powraca³a do niego czêsto, coraz czê-
�ciej, zw³aszcza pod koniec ¿ycia.

17*
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Ze swoich wêdrówek, dalekich i bliskich, przywozi³ wiedzê o wiel-
kich i s³abych stronach cz³owieka. Nie interesowa³a go egzotyka, ale to
w³a�nie, co pozwoli³oby naturê ludzk¹ lepiej poj¹æ. Ostatni¹, codzienn¹
i najbardziej konsekwentn¹ podró¿ wyznacza³a trasa z Mokotowa do �ród-
mie�cia, do domu chorej starszej siostry, której nie chcia³ (i my�lê, ¿e nie
planowa³) zostawiæ samej. Wiem, ¿e by³a to dla niego jedna z podró¿y
najwa¿niejszych.

To, jakim by³ cz³owiekiem, wiedz¹ ci wszyscy, których obdarza³ sw¹
wyj¹tkow¹ przyja�ni¹. Jego przyja�nie pozostawa³y trwa³e, bez wzglêdu na
czas i odleg³o�æ. By³ w nich oddany i to w sposób dyskretny. Te z czasów
Rabki, pó�niejsze � z wypraw w najdalsze zak¹tki �wiata, pracy dla WHO,
równie¿ i te najnowsze. W ka¿dej z nich ³¹czy³ szczególny rodzaj elegancji
z wyrozumia³o�ci¹, tolerancj¹ dla ludzkich u³omno�ci, dystansu, zw³asz-
cza do spraw, na które i tak nie mo¿na mieæ wp³ywu. Tolerancja nie ozna-
cza³a ka¿dorazowej akceptacji. W ocenie osób i zdarzeñ bywa³ pesymist¹
i czasem dawa³ temu wyraz. Ale w³asne potkniêcia i pomy³ki weryfiko-
wa³ w pierwszej kolejno�ci.

W jego kontaktach z lud�mi nie by³o wy¿szo�ci �wiedz¹cego wiêcej� �
jego rozleg³a wiedza bra³a siê w³a�nie z ciekawo�ci du¿ych i ma³ych spraw,
z których sk³ada siê historia ka¿dego z nas. Czytaj¹c jego list, czy rozma-
wiaj¹c z nim, mia³o siê, jak nigdy, poczucie szczególnej uwagi, on sam
by³ wyj¹tkowym rzecznikiem spraw cudzych, rzadziej w³asnych. Potrafi³
s³uchaæ, a w ka¿dej historii zobaczyæ i odnale�æ temat.

By³ ciekaw m³odego dziennikarstwa, mia³ jednocze�nie �wiadomo�æ,
jak zmieni³y siê regu³y tego zawodu. Czytaj¹c, jednym celnym spojrze-
niem, czy trafn¹ uwag¹ ocenia³ i puentowa³ to, na co innym potrzeba
by³oby wieków paplaniny. Jego przemy�lenia i uwagi by³y bezcenne i za-
wsze merytoryczne, co wiem, bo by³ te¿ pierwszym czytelnikiem wiêk-
szo�ci moich tekstów.

Przez ostatnie lata jego ¿ycia redagowali�my publikacje, odpowiadali�-
my na listy, porz¹dkowali�my papiery. Ka¿dy artyku³ opiera³ siê na ksi¹¿-
kach i materia³ach �ród³owych. Wiêkszo�ci z nich do tej pory, jak s¹dzê,
nie mo¿na znale�æ w ¿adnej polskiej bibliotece.

Codzienna porcja lektur, z zaprzyja�nionego, nieistniej¹cego ju¿ kio-
sku na rogu Odolañskiej i Pu³awskiej, kupowany sumiennie �Der Spie-
gel�, drobiazgowo czytany i odk³adany dla przyjaciela � doktora Rogera
Schoenberga, wspó³�wiadka jego ostatnich chwil. Ksi¹¿ki: te dawne i nowe,
przywo¿one w walizkach z ca³ego �wiata, niemal bez wyj¹tku bezcenne
dla znawców tematu, ale te¿ z którymi ³atwo potrafi³ siê rozstawaæ. Wie
o tym wiele znaj¹cych go osób. My�lê, ¿e by³ to z jego strony wyraz wyj¹t-
kowej wdziêczno�ci. Ile z tej wdziêczno�ci, i jak, umieli mu okazaæ ci,
którzy mogli siê cieszyæ jego przyja�ni¹?...
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�Im wiêcej szczegó³ów, tym mniej czytelników�, zwyk³ mawiaæ za Jo-
sephem Kesselem, wielkim francuskim dziennikarzem. Dzi� ogarniamy
pamiêci¹, ³apczywie, ich bezmiar, my�l¹c, jak dobrym cz³owiekiem i do-
brym reporterem by³ on sam.

MARIUSZ  KUBIK

Mariusz Kubik (ur. 1975) � politolog, dziennikarz. Absolwent politologii Uniwersy-
tetu �l¹skiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Publikowa³ m.in. w �Tygodniku Powszechnym� i �Zeszytach Literackich�.
By³ sekretarzem Lucjana Wolanowskiego, nastêpnie archiwist¹ i asystentem W³adys³awa
Bartoszewskiego. Pomys³odawca i administrator stron internetowych-blogów W³adys³awa
Bartoszewskiego, Jacka Bocheñskiego i Macieja Morawskiego. Od 2009 r. Sekretarz Wy-
konawczy Stowarzyszenia Pracowników, Wspó³pracowników i Przyjació³ Rozg³o�ni Pol-
skiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorañskiego. Mieszka w Warszawie i Brwi-
nowie.

Zebra³ i opracowa³: Mariusz Kubik





Donatorzy: Ludwika Amber, Miros³aw Azembski, Eugeniusz Bajkow-
ski, W³adys³aw Bartoszewski, Kazimierz B³ahij, Jerzy Boniecki, Michel
G. Bovay, Marian Brandys, Olgierd Budrewicz, Norman Davies, Stefan
Duba-Dêbski, Aleksander Dro¿d¿yñski, Kazimierz Dziewanowski, Kira
Ga³czyñska, Natalia Ga³czyñska, Wies³aw Górnicki, Józef Hen, Thor
Heyerdahl, Wojciech Jagielski, Jerzy Janicki, Leon Janowicz, Zygmunt
Ka³u¿yñski, Edward Kar³owicz, Krzysztof K¹kolewski, Ludwik Jerzy Kern,
Tadeusz Konwicki, Irena Koprowska, Jan Kosidowski, Henryk Kurta,
Jerzy Malcharek, István Nemere, Tadeusz Olszañski, Edmund Jan Osmañ-
czyk, Lech Paszkowski, Ewa Sabelanka, Luis Sepúlveda, Juliusz Stroynow-
ski, Antoni Strzelbicki, W³adys³aw Studencki, Teofil Syga, Tadeusz Sza-
far, Leopold Tyrmand, Leopold Unger, Melchior Wañkowicz, Jeanette Win-
terson, Jacek Wo�niakowski, Aleksander Ziemny, Jadwiga ¯yliñska.

* * *

LUDWIKA AMBER (1948�, poetka i t³umaczka, mieszkaj¹ca od 1982 r.
w Australii. Cz³onkini australijskiego PEN Clubu).

Serdecznie pozdrawiam �
Ludwika Amber
Sydney, 12.2.2004

Ludwika Amber: Drzewa na pustyni, Nowe wiersze wybrane. Perth: Pol-
sko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej, 2003.

* * *

MIROS£AW AZEMBSKI (1923�1988, reporta¿ysta, dziennikarz tygo-
dnika ��wiat�, �G³osu Pracy� i �Expressu Wieczornego�; w latach 1967�
1971 korespondent Polskiego Radia i Telewizji w Pary¿u).

Dedykacje dla Wolanowskiego
� wybór z kolekcji ksi¹¿ek*

* W dedykacjach dla Lucjana Wolanowskiego zachowano oryginalny wygl¹d, stylisty-
kê, ortografiê oraz interpunkcjê.
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Drogiemu Lucjanowi
Miros³aw
30. I. 57.

Miros³aw Azembski: Krzy¿e i korona. Reporta¿ znad uj�cia Wis³y. War-
szawa: Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�, 1956.

* * *

EUGENIUSZ BAJKOWSKI (1931�, dziennikarz, publicysta ekonomicz-
ny. Wychowywa³ siê w Szanghaju i Tien-tsin. Pisywa³ do prasy w Szan-
ghaju i w Warszawie, miêdzy innymi korespondencje dla czasopism: �Po
prostu�, �Film�, �Polityka�; wspó³pracowa³ z Agencj¹ Prasowo-Informa-
cyjn¹ (API). Cz³onek redakcji australijskiego tygodnika �The Bulletin�,
potem �The Australian�. By³ miêdzy innymi doradc¹ ekonomicznym Kon-
federacji Australijskiego Przemys³u CAI. Mieszka w Canberze).

Lucjanowi �
Upominek przed wypraw¹
�Antypody III�
�Koala�
Melbourne, 18/02/1964

[W:] Donald Horne: The Lucky Country. Australia in the sixties. Ringwo-
od: Penguin Books Pty Ltd, 1964.

Kochanemu
Lucjanowi �
�Koala�
Sydney, 1964

[W:] Mona Ravenscroft: Men of the snowy mountains. Adelaide: Rigby,
1962.

Kochanemu Lucjanowi,
na Gwiazdkê 1964 r.
ofiarujê
¯eñka � �Koala�
(Jest to bardzo rzadkie wydanie �wietnego pisarza
�from the Bush�. Nie wypuszczaj tego z r¹k).

[W:] H.P. (�Duke�) Tritton: Time Means Tucker. Sydney: The Bulletin
Newspaper Co. Pty., Ltd., 1959.

* * *

W£ADYS£AW BARTOSZEWSKI (1922�, historyk, publicysta, polityk;
wiêzieñ Auschwitz, by³y dwukrotny minister spraw zagranicznych RP,
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by³y ambasador RP w Austrii, prezes Polskiego PEN Clubu, od 2007 r.
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP).

Lucjanowi Wolanowskiemu z dobr¹ o nim pamiêci¹:
W³adys³aw Bartoszewski
29 VII 2004 r.

W³adys³aw Bartoszewski: Dni walcz¹cej Stolicy. Kronika Powstania War-
szawskiego. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego � �wiat Ksi¹¿-
ki, 2004.

Lucjanowi Wolanowskiemu z pamiêci¹
W³adys³aw Bartoszewski
Warszawa, w styczniu 2005

W³adys³aw Bartoszewski: Moja Jerozolima, mój Izrael. Warszawa: Ro-
sner & Wspólnicy, [2005].

* * *

KAZIMIERZ B£AHIJ (1924�1990, dziennikarz, publicysta, scenarzysta
filmowy; by³ miêdzy innymi kierownikiem dzia³u kulturalnego �G³osu
Szczeciñskiego� i redaktorem naczelnym pisma �Ziemia i Morze�).

Lucjanowi Wolanowskiemu
z przyja�ni¹ i podziêkowaniem
za kole¿eñsk¹ pomoc
K. B³ahij
Szczecin
1. I. 56

Kazimierz B³ahij: Spotkania ba³tyckie. Warszawa: Spó³dzielnia Wydaw-
nicza �Czytelnik� 1955.

* * *

JERZY BONIECKI (1929�2003, publicysta, od 1959 r. przebywa³ poza
Polsk¹; wieloletni dyrektor Fundacji Polcul za³o¿onej w 1979 r. w Austra-
lii dla popierania kultury w Polsce; publikowa³ m.in. w paryskiej �Kul-
turze�, �Kontakcie� oraz innych pismach i wydawnictwach emigracyj-
nych).

Lucjan,
Cieszymy siê z naszego ponownego spotkania. Niemal wszystko
w tej ksi¹¿eczce bêdzie dla Ciebie lepiej zrozumia³e. [Polecam
rozdzialiki na str. 43, 60 & 76].
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Z przyja�ni¹
Jurek
Sydney, 1.3.94.

Boniecki Jerzy: U burmistrza Wenecji. Toruñ: Biuro Promocji i Reklamy
�Correct�, [b.d.w.].

* * *

MICHEL G. BOVAY (szwajcarski lekarz, by³ miêdzy innymi pracowni-
kiem s³u¿by informacyjnej �wiatowej Organizacji Zdrowia WHO na re-
jon Zachodniego Pacyfiku w Manili).

A Lucjan Wolanowski
avec mon amitié
M. Bovay
13.3.73

G.M. Bovay: Malaria. L� épopée du paludisme. Paris: Éditions Denoël,
1972.

* * *

MARIAN BRANDYS (1912�1998, pisarz, publicysta, reporter; autor
reporta¿y i ksi¹¿ek historycznych).

Autorowi �wietnej ksi¹¿ki �Dok¹d oczy ponios¹�
Marian Brandys
26 III. 59

Marian Brandys: O królach i kapu�cie. Warszawa:  Pañstwowy Instytut
Wydawniczy, 1959.

Drogiemu Luckowi
z podziêkowaniem za
�wietne reporta¿e japoñskie
Marian Brandys
21 VII-1960

Marian Brandys: Nieznany ksi¹¿ê Poniatowski. Warszawa: Pañstwowe
Wydawnictwo �Iskry�, 1960.

Lucjanowi Wolanowskiemu z szacunkiem i sympati¹
Marian Brandys
22 V-1967

Marian Brandys: Kozietulski i inni. Warszawa:  Pañstwowe Wydawnictwo
�Iskry�, 1967.



267Dedykacje dla Wolanowskiego...

Drogiemu Luckowi, którego reporta¿e (niestety tak rzadkie)
b³yszcz¹ nadal najwspanialszym ��wiatowym� blaskiem
bardzo serdecznie
Marian Brandys

Marian Brandys: Koniec �wiata szwole¿erów. Czê�æ I: Czcigodni wetera-
ni. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�, 1972.

Kochanemu Luckowi,
którego znakomitym reporta¿om
zawdziêczam poznanie ró¿nych
nieznanych mi krajów �
ze star¹ przyja�ni¹
Marian Brandys
Warszawa, 23 listopada 1979

Marian Brandys: Koniec �wiata szwole¿erów. Czê�æ V: Nieboska kome-
dia * Odej�cia i powroty. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�,
1978.

* * *

OLGIERD BUDREWICZ (1923�, dziennikarz, prozaik, varsavianista;
autor ksi¹¿ek reporta¿owych. Publikowa³ miêdzy innymi w �Przekroju�,
�Przegl¹dzie Kulturalnym� �Perspektywach� i �Stolicy�).

Luckowi Wolanowskiemu,
mistrzowi naszego reporta¿u,
niezawodnemu doradcy
w sprawach zawodowych
i ¿yciowych
Olgierd Budrewicz
10.10.58

Olgierd Budrewicz: Sygna³y z trzech kontynentów. Warszawa: Pañstwo-
we Wydawnictwo �Iskry�, 1957.

* * *

NORMAN DAVIES (1939�, historyk angielski, miêdzy innymi autor
ksi¹¿ek po�wiêconych historii Polski).

Lucjanowi Wolanowskiemu
Norman Davies
El¿bieta Tabakowska
28.07.04
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Norman Davies: Powstanie �44. T³um. El¿bieta Tabakowska. Kraków:
Znak, 2004.

* * *

STEFAN DUBA-DÊBSKI (1914�?, publicysta, felietonista, t³umacz lite-
ratury czeskiej na jêzyk polski).

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym pozdrowieniem
Stefan Duba-Dêbski
24/4.56.

[W:] Wieczory z Jaros³awem Haszkiem. T³um. Helena Gruszczyñska-Du-
bowa, Stefan Dêbski. Warszawa: Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�,
1956.

* * *

ALEKSANDER DRO¯D¯YÑSKI (1925�1980, dziennikarz, publicysta,
pisarz. Podczas II wojny �wiatowej w ³ódzkim getcie, w latach 1944�1945
wiêzieñ obozów koncentracyjnych w Auschwitz-Birkenau, Buchenwald,
Bergen-Belsen. Studiowa³ filozofiê w Krakowie i we Wroc³awiu. Specjali-
zowa³ siê w tematyce satyrycznej, by³ autorem wyborów dowcipów ¿y-
dowskich, wystêpowa³ równie¿ na scenie jako satyryk, pracowa³ ponadto
m.in. jako fotoarchiwista. W 1968 r. zmuszony do emigracji, osiad³
w Niemczech, gdzie wyda³ szereg ksi¹¿ek w jêzyku niemieckim. Zmar³
w Düsseldorfie).

Luckowi,
z nieustaj¹c¹ przyja�ni¹
i sentymentem
Olek
X. 74
Somewhere in the world

Alexander Drozdzynski: Der politische Witz im Ostblock. Düsseldorf:
Droste Verlag, 1974.

Luckowi,
z nieustaj¹c¹ przyja�ni¹
Olek
Na Prima Aprilis
1976
Somewhere in Europe
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Alexander Drozdzynski: Jiddische Witze und Schmonzes. Düsseldorf:
Droste Verlag, 1976.

* * *

KAZIMIERZ DZIEWANOWSKI (1930�1998, reporta¿ysta, publicysta,
dyplomata. Dziennikarz i wspó³pracownik �Nowej Wsi�, ��wiata�, �¯y-
cia Warszawy�, �Dooko³a �wiata�, �Tygodnika »Solidarno�æ«�, �Przegl¹-
du Powszechnego�. Cz³onek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wa³ê-
sie, w latach 1990�1993 ambasador RP w USA).

Drogiemu Lucjanowi, reporterowi
piêciu kontynentów, który namówi³
mnie na napisanie mojej pierw-
szej ksi¹¿ki, ofiarowuje sw¹ czwart¹
ksi¹¿kê
z wyrazami przyja�ni
K. Dziewanowski
6 marca 1963

Kazimierz Dziewanowski: Reporta¿ o szkie³ku i oku. Warszawa: Pañstwowe
Wydawnictwo �Iskry�, 1963.

Drogiemu Lucjanowi, który
niegdy� namówi³ mnie,
abym spróbowa³ wydaæ
pierwsz¹ ksi¹¿kê, tê � szóst¹
z kolei � ofiarowuje
K. Dziewanowski
17 IV 64.

Kazimierz Dziewanowski: Skorpion w namiocie biurowym. Warszawa:
Ksi¹¿ka i Wiedza, 1964.

Drogiemu Lucjanowi
z wyrazami przyja�ni
K. Dziewanowski
8. II. 67.

Kazimierz Dziewanowski: Mój kolega czarownik. Warszawa: Pañstwowe
Wydawnictwo �Iskry�, 1967.

Drogi Lucjanie!
Przyjmij tê ksi¹¿kê ofia-
rowan¹ najserdeczniej
z ¿yczeniami zdrowia,
pomy�lno�ci i aby wiod³o
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Ci siê tak, jak Ibn Saudowi
(strona 141)
Kazimierz Dziewanowski

Kazimierz Dziewanowski: Z³oto piasków. Warszawa: Spó³dzielnia Wydaw-
nicza �Czytelnik�, 1976.

Lucjanowi
z gor¹cym podziêkowaniem
z wyrazami
przyja�ni
Kazimierz Dziewanowski

Kazimierz Dziewanowski: Brzemiê bia³ego cz³owieka. Warszawa: Spó³-
dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�, 1981.

* * *

NATALIA GA£CZYÑSKA (1908�1976, pseud. Natalia Gliñska, autor-
ka ksi¹¿ek dla m³odzie¿y, t³umaczka literatury piêknej) i KIRA GA£-
CZYÑSKA (1936-, dziennikarka, publicystka, wieloletni kustosz Muzeum
K.I. Ga³czyñskiego w Le�niczówce w Praniu).

Panu
Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym pozdrowieniem �
Jego sta³a czytelniczka
Natalia Ga³czyñska
Warszawa, 10 sierpnia 1971
Do³¹czam i swoj¹ wieloletni¹
serdeczno�æ
Kira Ga³czyñska
Warszawa, 15 grudnia 2003

Konstanty Ildefons Ga³czyñski: Siódme niebo. Warszawa: Spó³dzielnia
Wydawnicza �Czytelnik�, 1970.

* * *

WIES£AW GÓRNICKI (1931�1996, pseud. literacki Robert F. Stratton,
dziennikarz, reporta¿ysta, dzia³acz pañstwowy. Pracowa³ m.in. w �Sztan-
darze M³odych�, ��wiecie�, Polskiej Agencji Prasowej, �Dooko³a �wiata�
i �Przekroju�. W latach sze�ædziesi¹tych ubieg³ego wieku by³ sta³ym ko-
respondentem PAP przy ONZ w Nowym Jorku).

Mój drogi Lucku,
wierz mi, ¿e �my wszyscy z Ciebie�,
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a ja chyba bardziej ni¿ ktokolwiek.
Powinienem Ciê w dedykacji tytu³owaæ
per �mistrzu�, ale znam Twój dowcip
i nie chcia³bym siê naraziæ na ripostê.
Poprzestanê wiêc na niezmiennym, zawsze
prawdziwym podziwie dla Twego �wietnego
rzemios³a i kre�lê siê, pocz¹tkuj¹cy termi-
nator, z sympati¹, przyja�ni¹, szacunkiem
Górnicki
16.2.61

Wies³aw Górnicki: Tam gdzie pieprz ro�nie. Reporta¿ z trzech tysiêcy
wysp. Warszawa: Ksi¹¿ka i Wiedza, 1961.

Drogi Lucjanie,
je�li Wañkowicz jest ojcem polskiego reporta¿u,
to Ty jeste� jego pierworodnym synem.
Z pokor¹, serdeczn¹ przyja�ni¹ i niezmiennym
podziwem oddajê w Twoje rêce te ksi¹¿kê.
I pamiêtaj, ¿e masz przyjació³ w z³ym i
w dobrym
Wies³aw
W-wa, 9.7.71

Wies³aw Górnicki: Opowie�ci zdyszane. Warszawa: Pañstwowe Wydaw-
nictwo �Iskry�, 1971.

Drogi, kochany Lucku,
z niecierpliwym oczekiwaniem na
Tw¹ nastêpn¹ ksi¹¿kê, z niezmienn¹
i serdeczn¹ przyja�ni¹, z nostalgicznymi
wspomnieniami z pokoju nr 13 �
W. Górnicki
30.8.71

Wies³aw Górnicki: Raport z Hamburga. Warszawa: Pañstwowy Instytut
Wydawniczy, 1971.

Drogiemu Lucjanowi
z niegasn¹c¹ przyja�ni¹
i nadziej¹ (ci¹gle jeszcze) na
lepsze czasy
Wies³aw Górnicki
Warszawa, 12 wrze�nia 1976 r.

Wies³aw Górnicki: Zanim zaczn¹ rz¹dziæ maszyny. Warszawa: Spó³dziel-
nia Wydawnicza �Czytelnik�, 1976.
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Mój najdro¿szy, kochany Lucku,
� przyjacielu najmilszy z pokoju nr 6 w redakcji
��wiata�
� orle polskiego reporta¿u, pionierze nowego stylu,
niedoceniony, lecz wieczny,
� twórco �nowego reporta¿u�, na którego dzie³ach
(pok¹tnie i cichcem) uczy siê ju¿ trzecie pokolenie
polskich dziennikarzy
� przyjm tê ksi¹¿eczkê, któr¹ Mistrzowi sk³ada
w pokorze i uwielbieniu
Autor
(tzn. Twój przyjaciel S³awek)
Warszawa, 25 lutego 1994 roku.

Wies³aw Górnicki: Teraz ju¿ mo¿na. Ze wspomnieñ kulawego szerpy.
Wroc³aw: Wydawnictwo Dolno�l¹skie, 1994.

* * *

JÓZEF HEN (1923�, prozaik, dramatopisarz, reporta¿ysta, scenarzysta
filmowy. Publikowa³ miêdzy innymi w �¯o³nierzu Wolno�ci� i ��wie-
cie�. Autor prozy, opowiadañ, dramatów, scenariuszy filmowych i repor-
ta¿y, publikowanych w prasie i wydaniach ksi¹¿kowych).

Lucjanowi,
mojemu
wieloletniemu
dobroczyñcy �
Józef Hen
Warszawa, 4.IX.79.

Józef Hen: Kwiecieñ. Warszawa: Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�,
1979.

Lucjanowi �
i Jego najbli¿szym
spod serca �
Panicz
Warszawa, 18.V.1990.

Józef Hen: Oko Dajana. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�,
1990.

* * *

THOR HEYERDAHL (1914�2002, podró¿nik, etnograf i geograf nor-
weski; miêdzy innymi w 1947 r. przep³yn¹³ Ocean Spokojny na tratwie
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�Kon-Tiki�. Prowadzi³ badania na Wyspie Wielkanocnej, Malediwach
i w wielu innych miejscach na �wiecie. Autor kilkunastu ksi¹¿ek, w któ-
rych opisywa³ swoje wyprawy).

Til
Lucjan Wolanowski
Best wishes from
Thor Heyerdahl
Oslo, 20-9-1957

Thor Heyerdahl: Aku-Aku. Påskeøyas Hemmelighet. Oslo: Gyldendal
Norsk Forlag, 1957.

* * *

WOJCIECH JAGIELSKI (1960 �, dziennikarz i reporter, korespondent
�Gazety Wyborczej�, autor korespondencji wojennych i reporta¿y z Afry-
ki, Azji �rodkowej, Zakaukazia i Kaukazu).

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
z pozdrowieniem
Wojciech Jagielski
22 wrze�nia 2004

Wojciech Jagielski: Wie¿e z kamienia. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.,
2004.

* * *

JERZY JANICKI (1928�2007, prozaik, dziennikarz, autor s³uchowisk,
scenarzysta filmowy. Publikowa³ w �S³owie Polskim�, �Razem�, ��wie-
cie�, �Nowej Kulturze�, �Dooko³a �wiata�. Pracowa³ w Dziale Literackim
Polskiego Radia, by³ wspó³twórc¹ powie�ci radiowej Matysiakowie. Prze-
wodnicz¹cy Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa).

Egonowi Erwinowi Wolanowskiemu
w dowód przyja�ni
Jerzy Janicki
Warszawa, dnia 9.II.1954 r.

Jerzy Janicki: Rywale. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�, 1953.

* * *

LEON JANOWICZ (1924�, dziennikarz, powie�ciopisarz, krytyk literacki,
wieloletni kierownik dzia³u kultury �Kuriera Polskiego�).

18 Wokó³ reporta¿u...
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Lucjanowi
na pami¹tkê
lat mo³ojeckich
Autor
24.VI.98

Leon Janowicz: Lekki chleb czyli dyskretny urok Peerelu. Staszów: Bi-
blioteka Staszowska, 1990.

* * *

ZYGMUNT KA£U¯YÑSKI (1918�2004, dziennikarz, krytyk filmowy.
Publikowa³ miêdzy innymi w �Odrodzeniu�, �Ku�nicy�, �Nowej Kultu-
rze�, �Polityce�, �Miesiêczniku Literackim�, �Filmie� i �Kinie�. Autor
kilkudziesiêciu ksi¹¿ek eseistycznych, po�wiêconych miêdzy innymi kry-
tyce filmowej).

Lucjanowi Wolanowskiemu
Z Najlepszymi ¯yczeniami!
Zygmunt Ka³u¿yñski
Warszawa, 1.VI.2004

Zygmunt Ka³u¿yñski: Listy zza trzech granic. Warszawa: Spó³dzielnia
Wydawnicza �Czytelnik�, 1957.

* * *

EDWARD KAR£OWICZ (1921�, dziennikarz, publicysta, reporta¿ysta,
autor tekstów satyrycznych i popularnonaukowych, t³umacz literatury
rosyjskiej; publikowa³ miêdzy innymi w ��wiecie�, �Poznaj �wiat�, �Wie-
dzy i ¯yciu�, �Problemach�).

Lucjanowi Wolanowskiemu
z przyjacielskim ostrze¿eniem
� jak nie nale¿y tych rzeczy robiæ
Ed. Kar³owicz
Warszawa, 24.6.72

Edward Kar³owicz: Najdalsza ziemia. Warszawa: Biuro Wydawnicze
�Ruch�, 1971.

* * *

KRZYSZTOF K¥KOLEWSKI (1930�, dziennikarz, reporta¿ysta, scena-
rzysta filmowy; Publikowa³ w �Pokoleniu�, �Sztandarze M³odych�, �Ku-
rierze Polskim�, �Kulturze�, �Literaturze�, �Dooko³a �wiata�. Autor no-
wel filmowych, scenariuszy i komentarzy do filmów krótkometra¿owych).
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Lucjanowi Wolanowskiemu
z nadziej¹, ¿e nasze
kole¿eñstwo jest trwa³e
Krzysztof K¹kolewski
� w XVI-lecie
Mazurkiewicza
[Warszawa] lipiec [1972]

Krzysztof K¹kolewski: Jak umieraj¹ nie�miertelni. Warszawa: Pañstwo-
we Wydawnictwo �Iskry�, 1972.

Kochanemu
Lucjanowi � z
pro�b¹ by zajrza³
na str. 222
Krzysztof
£ód� 5.5. [1973]

Krzysztof K¹kolewski: 3 z³ote za s³owo. 22 historie, które napisa³o ¿ycie.
Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�, 1973.

Lucjanowi Wolanowskiemu
� na pó³kê ksi¹¿ek
Krzysztofa K¹kolewskiego
dedykowanych podob-
nie jak ksi¹¿ki
Wolanowskiego �
K¹kolewskiemu
� z niezmienn¹
¿yczliwo�ci¹
Krzysztof
15.3.78

Krzysztof K¹kolewski: Na sto czterdziestym kilometrze w lewo. Kraków:
Wydawnictwo Literackie, 1978.

Drogiemu
Lucjanowi
Wolanowskiemu
zawsze
przyjazny
Krzysztof K¹kolewski
Warszawa, pa�dziernik 85

Krzysztof K¹kolewski: Co u pana s³ychaæ? Bia³a ksiêga. Sprawa Dolezal-
ka. Warszawa: Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�, 1985.

18*
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* * *

LUDWIK JERZY KERN (1920�, pisarz, publicysta, reporta¿ysta, satyryk,
autor ksi¹¿ek dla dzieci. Publikowa³ m.in. na ³amach krakowskiego �Prze-
kroju�, gdzie by³ m.in. twórc¹ rubryki pt.: Rozmaito�ci, czy cyklów:
O Wacusiu i Prosimy nie powtarzaæ).

Luckowi Wolanowskiemu
te rymowane reporta¿e
z ¿ycia zwierz¹t
pozwala sobie ofiarowaæ
L.J. Kern
Kraków 28.I.1956.

Ludwik Jerzy Kern: Tu s¹ bajki. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954.

Drogiemu Luckowi
z dwuletnim opó�nieniem.
L.J.K.
Kraków 17.VIII.1956.

Ludwik Jerzy Kern: Bajki drugie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954.

LUCJANOWI WOLANOWSKIEMU
z wyrazami
szczerej sympatii
Ludwik Jerzy
Kraków 17.VIII.1956.

Ludwik Jerzy Kern: Do widzenia zwierzêta. Kraków: Wydawnictwo Lite-
rackie, 1956.

Przyjm tê ksi¹¿kê duszo wierna
I od konia
I od Kerna
L.J.K.
W-wa 28.IX.1963.

Ludwik Jerzy Kern: Spacer z koniem. Warszawa: Pañstwowe Wydawnic-
two �Iskry�, 1963.

DROGI LUCJANIE-SANIE,
SKAZUJÊ CIÊ
NA CZYTANIE
TWÓJ
Ludwik Jerzy
12.V.1967.
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Ludwik Jerzy Kern: Zemsta szafy. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo
�Iskry�, 1967.

LUCKOWI
Z GOR¥CYM PRZYJACIELSKIM
HAU! HAU!
PI¥TA £APA
L.J. Kern
20.VIII.1969
W KRAKOWIE MIE�CIE

Ludwik Jerzy Kern: Cztery ³apy. Warszawa: Instytut Wydawniczy �Nasza
Ksiêgarnia�, 1969.

KOCHANEJ FIRMIE
LUCJAN WOLANOWSKI
SZEF FIRMY
�KERNALIA�
L.J.K.
Kraków n/Wis³¹
20.VIII.1969

Ludwik Jerzy Kern: Kernalia. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�,
1969.

DROGIEMU
LUCJANOWI
Z PODZIÊKOWANIEM
ZA MI£E CHWILE OD PONAD
ÆWIERÆWIECZA
L.J.K.
24.VI.1973.

Ludwik Jerzy Kern: Podgl¹danie rodaków. Kraków: Wydawnictwo Lite-
rackie, 1972.

DROGIEMU
JA�NIE PANU
PRZYJACIELOWI
LUCJANOWI Z WOLANOWA
Z PE£NYM RYMNIÊCIEM
JA�NIE PAN AUTOR
Ludwik Jerzy Kern
KRAKÓW, MARZEC 1983

Ludwik Jerzy Kern: Ja�nie Pan Rym. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo
�Iskry�, 1982.
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Mojemu Przyjacielowi
LUCJANOWI
WOLANOWSKIEMU
z podziêkowaniem
za odwieczn¹
serdeczno�æ
Ludwik Jerzy Kern
Kraków 17.II.1997

Ludwik Jerzy Kern: Kolekcja. Warszawa: Agencja Wydawnicza i Reklamo-
wa AKCES, 1996.

Drogi
Przyjacielu!
Jako autor �ciskam
serdecznie jednego
z BOHATERÓW tej
ksi¹¿ki
Du¿a bu�ka
Twój
L.J.K.
27.10.2000.

Ludwik Jerzy Kern: Moje abecad³owo. Kraków: Wydawnictwo Literackie,
2000.

DROGI
LUCJANIE
TY TE¯ UPRAWIA£E�
PODGL¥DANIE
I TO Z NIEZ£YM
WIELOKSI¥¯KOWYM
SKUTKIEM
BIJÊ CI POK£ONY
TWÓJ
L.J.K.
LISTOPAD 2004

Ludwik Jerzy Kern: Dyskretne podgl¹danie rodaków. Kraków: Wydaw-
nictwo Literackie, 2004.

* * *

TADEUSZ KONWICKI (1926�, prozaik, scenarzysta i krytyk filmowy.
Publikowa³ w �Dzienniku Literackim�, �Nurcie�, �Odrodzeniu�, �No-
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wej Kulturze�, �Filmie� i �Kinie�. W latach 1970�1978 kierownik lite-
racki Zespo³u Filmowego �Pryzmat�. Autor powie�ci, opowiadañ i sce-
nariuszy filmowych).

Koledze Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym u�ciskiem d³oni
Tadeusz Konwicki
6.VI.1954 r.

Tadeusz Konwicki: W³adza. Warszawa: Spó³dzielnia Wydawnicza �Czy-
telnik�, 1954.

* * *

IRENA KOPROWSKA (1917�, lekarka, cytolog, konsultantka WHO
w dziedzinie cytodiagnostyki. ¯ona prof. Hilarego Koprowskiego).

Lucjanowi
Moje wspomnienia
Autorka

Irena Koprowska: A woman wanders through life and science. Albany:
State University of New York Press, 1997.

* * *

JAN KOSIDOWSKI (1922�1992, syn pisarza Zenona Kosidowskiego;
fotoreporter, pracowa³ miêdzy innymi w redakcji ��wiata�).

� Luckowi Wolanowskiemu, przesy³am t¹
ksi¹¿eczkê z paroma wspomnieniami z
d³ugich i dawnych lat ��wiata�
z u�ciskami Janek
Warszawa, 15 listopada 1984 r.

Jan Kosidowski: Zawód: fotoreporterzy. Warszawa: Wydawnictwa Arty-
styczne i Filmowe, 1984.

* * *

HENRYK KURTA (1935�?, dziennikarz, publicysta).

Lucjanowi, licz¹c
na jego poczucie
humoru
Henryk
Bruksela, 25.9.91
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[W:] Henryk Kurta: Dominique Jacquemin, Gorby � Le magnifique. Bru-
xelles: Éditions du Souverain, 1991.

* * *

JERZY MALCHAREK (publicysta, dzia³acz polonijny. Mieszka³ w Ho-
bart, na Tasmanii).

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
na pami¹tkê pobytu w Hobart
Malcharek
24.I.73.

[W:] R.[onald] M. Younger: Australia and the Australians. A new conside
history. Adelaide: Rigby Limited, 1970.

* * *

ISTVÁN NEMERE (1944�, wêgierski pisarz SF, t³umacz literatury pol-
skiej na wêgierski. Przewodnicz¹cy esperanckiej sekcji PEN Clubu).

Lucjanowi
z przyja�ni¹
Nemere István
�94

István Nemere: Klaustropolis (Zamkniête Miasto). Bielsko-Bia³a: Kleks,
1991.

Lucjanowi
z przyja�ni¹
István
�94

István Nemere: Operacja Neutron. Warszawa: Krajowa Agencja Wydaw-
nicza, 1989.

* * *

TADEUSZ OLSZAÑSKI (1929�, dziennikarz, publicysta; t³umacz lite-
ratury wêgierskiej. Publikowa³ miêdzy innymi w �Sztandarze M³odych�,
�Sportowcu�, �Urodzie� i �Polityce�. Kierowa³ O�rodkiem Kultury Pol-
skiej w Budapeszcie, by³ te¿ m.in. korespondentem Polskiego Radia i Te-
lewizji na Wêgrzech i w Jugos³awii).

Lucjanowi
z serdeczno�ci¹
odnalezionych rodzinnych
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wiêzów. Niech ¿yj¹ córki!
3.06.99
Tadeusz

Tadeusz Olszañski: Mój brat ciê zabije! O wojnie w Jugos³awii. Warsza-
wa: Wydawnictwo TRIO, 1995.

* * *

EDMUND JAN OSMAÑCZYK (1913�1989, prozaik, publicysta, dzien-
nikarz, dzia³acz publiczny; m.in. korespondent Polskiego Radia i Polskiej
Agencji Prasowej na Konferencji Poczdamskiej i procesie norymberskim.
Nastêpnie korespondent w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Rio de Janeiro
i Meksyku. By³ tak¿e pos³em na sejm i senatorem RP. Publikowa³ m.in.
w �Tygodniku Powszechnym�, �¯yciu Warszawy�, �Przekroju�, ��wiecie�,
�Przegl¹dzie Kulturalnym�).

Wielkiemu Luckowi
z serdeczn¹ przyja�ni¹
ma³y osman
6 VI 64

Edmund Osmañczyk: Ciekawa historia ONZ. Warszawa: Pañstwowe
Wydawnictwo �Iskry�, 1963.

Luckowi Wolanowskiemu
z przyja�ni¹
Osman
XI 65

Edmund Osmañczyk: Ma³a encyklopedia ONZ. W Nowym Jorku nad
Wschodni¹ Rzek¹. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo �Iskry�, 1965.

Drogiemu Luckowi
Wolanowskiemu
z przyja�ni¹
Osman
25 VI 70

Edmund Osmañczyk: By³ rok 1945... Warszawa: Pañstwowy Instytut Wy-
dawniczy, 1970.

* * *

LECH PASZKOWSKI (1919�, publicysta historyczny, pisarz, dzienni-
karz, autor i redaktor prac historycznych oraz biograficznych. Od 1948 r.
w Australii. Zajmowa³ siê miêdzy innymi dokumentowaniem historii
Polaków na Antypodach).
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Panu Lucjanowi Wolanowskiemu z najlepszym
pozdrowieniem tê odbitkê przesy³am
Lech Paszkowski

Lech Paszkowski: Dr Jan Danysz and the rabbits of Australia. �The Au-
stralia Zoologist� 1969, nr 15(2).

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym pozdrowieniem
tê skromn¹ rozprawkê przesy³am
Lech Paszkowski

Lech Paszkowski: Social background of sir Paul Strzelecki and Joseph
Conrad. Melbourne: Australia Felix Literary Club, 1980.

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu,
którego ksi¹¿ki pokaza³y Polakom Australiê,
na pami¹tkê spotkañ w Warszawie i w Melbourne
oraz wieloletniej przyja�ni
Lech Paszkowski
Melbourne, 2 marca 1988

Lech Paszkowski: Poles in Australia and Oceania 1790�1940, Sydney�
Rushcutters Bay: Australia National University Press � Pergamon Press
Australia, 1987.

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu,
�cz³owiekowi z Warszawy� i autorowi
dziewiêciu piêknych ksi¹¿ek o Australii,
tê biografiê, owoc siedmiu lat pracy,
przesy³am wraz z serdecznym pozdrowieniem
z Antypodów
Lech Paszkowski
Melbourne, 7 wrze�nia 1997

Lech Paszkowski: Sir Paul Edmund de Strzelecki. Reflections of his life.
Kew: ARCADIA Australian Scholarly Publishing, 1997.

Panu Lucjanowi
Wolanowskiemu, wraz z serdecznym
pozdrowieniem, tê gawêdê przesy³am
Lech Paszkowski
Melbourne, 1 sierpnia 1999

Lech Paszkowski: K³opoty pisarzy w Australii. Przygodna gawêda. W:
Archiwum Emigracji. Studia � Szkice � Dokumenty, zeszyt 2, Toruñ:
Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, 1999.
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* * *

EWA SABELANKA (dziennikarka, publicystka, poetka).

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
z wyrazami szczerej sympatii
Ewa Sabelanka
Warszawa, 15 czerwca 79 r.

Ewa Sabelanka: Oswajanie nadziei. Kraków: Wydawnictwo Literackie,
1979.

* * *

LUIS SEPÚLVEDA (1949�, pisarz chilijski; wspó³pracownik Salvadora
Allende w okresie jego rz¹dów, nastêpnie zmuszony przez re¿im gen.
Augusto Pinocheta do emigracji. Publikuje w prasie, jego twórczo�æ prze-
³o¿ono na blisko 40 jêzyków. Wspó³pracuje z organizacjami ekologiczny-
mi i obrony praw cz³owieka).

Par Lucjan Wolanowski,
cordialmente,
Luis Sepúlveda

Luis Sepúlveda: Przegapienia. Warszawa: Noir sur Blanc, 2005.

* * *

JULIUSZ STROYNOWSKI (1919�1991, socjolog, religioznawca, t³u-
macz. Mieszka³ w Republice Federalnej Niemiec).

Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym u�ciskiem
d³oni
JStroynowski
10.10.56

Erich Maria Remarque: Czas ¿ycia i czas �mierci. Warszawa: Pañstwowy
Instytut Wydawniczy, 1956.

* * *

ANTONI STRZELBICKI (1922�2002, kapitan ¿eglugi wielkiej, publicy-
sta, autor ksi¹¿ek o tematyce marynistycznej, t³umacz literatury piêknej).

TO
LUCKY LUCIANO
FROM
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FATTY ANTONIO
WITH BEST REGARDS
A. ST.
18.4.80

[W:] Edward Jerningham Wakefield: Adventure in New Zealand from 1839
to 1844; with some account of the beginning of the British colonization of
the islands. London: John Murray, Albemarle Street, 1845; reprint: Auc-
kland: Wilson & Horton Ltd., [b.d.w.].

LUCJANOWI WOLANOWSKIEMU
NIEDO�CIG£EMU CICERONE PO JAK¯E
ZAWIK£ANYCH �CIE¯KACH SZTUKI
PISARSKIEJ
TEN DROBIAZG PRZEKAZUJÊ Z PRO�B¥
O PRZYJÊCIE
AStrzelbicki
GDYNIA, dn. 16.8.1980

Antoni Strzelbicki: Marynarski groch z kapust¹. Warszawa: Krajowa Agen-
cja Wydawnicza, 1980.

* * *

W£ADYS£AW STUDENCKI (1910�1985, historyk literatury, poeta;
W 1948 roku by³ za³o¿ycielem i do 1981 r. prezesem Klubu Literackiego
w Bytomiu. Kierowa³ m.in. Katedr¹ Literatury Polskiej Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w Opolu).

Wielce £askawemu i Kochanemu
Panu Red. Lucjanowi Wolanowskiemu
z wyrazami wdziêczno�ci
za uroczy ¿yciorys i z serdecz-
nym pozdrowieniem
W Studencki
Bytom,
27.II.�67

W³adys³aw Studencki: Wieczory bytomskie (silva rerum). Wroc³aw: Osso-
lineum, 1967.

* * *

TEOFIL SYGA (1903�1983, historyk literatury, krytyk literacki i teatral-
ny, prozaik. W czasie II wojny �wiatowej redagowa³ miêdzy innymi pi-
sma konspiracyjne �Rzeczpospolita Polska�, �Serwis�, �Dzieñ Warsza-
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wy�. Po wojnie przez kilka lat wiêziony w wiêzieniu komunistycznym.
Pracowa³ i publikowa³ m.in. w �Gazecie Ludowej�, �Stolicy�, ��wiecie�.
Badacz twórczo�ci Adama Mickiewicza).

�Wspominaj¹c dawne chwile��
i wspó³pracê w czasie okupacji
Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
Teofil Syga
Wwa, 25/XI.60 r.

Teofil Syga: Te ksiêgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydañ ksi¹¿ek
Mickiewicza. Warszawa: Pañstwowy Instytut Wydawniczy, 1956.

* * *

TADEUSZ SZAFAR (?�1995, dziennikarz, publicysta, pisarz, t³umacz.
Po wydarzeniach Marca 1968 pozbawiony mo¿liwo�ci sta³ej pracy, od
1975 r. na emigracji. Stypendysta Harvard University, wspó³pracowa³
z instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ rosyjsk¹ i ukraiñsk¹).

Lucjanowi
z wyrazami najszczerszej
przyja�ni
T. Szafar
9.11.71

[W:] Roman Jury�, Tadeusz Szafar: Pitaval polityczny 1918�1939. Warsza-
wa: Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�, 1971.

* * *

LEOPOLD TYRMAND (1920�1985, prozaik, publicysta, krytyk muzycz-
ny. Pracowa³ w redakcjach oraz publikowa³ teksty w �Dzi� i Jutro�, �Od-
rodzeniu�, �Przekroju�, �Nowej Kulturze�, �Po prostu�, �Przegl¹dzie Kul-
turalnym�. Od 1965 r. poza Polsk¹, we Francji, a nastêpnie, a¿ do �mier-
ci, w USA. Publikowa³ w paryskiej �Kulturze� i londyñskich �Wiadomo-
�ciach�, �The New Yorker�, �The New York Times Magazine�, �National
Reviev� i in.)

Lucjanowi Wolanowskiemu �
� przedstawicielowi najrzadsze-
go gatunku przyjació³
taktownych � co wiadomym
siê staje po dziesiêciu
latach próby �
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Leopold Tyrmand
Warszawa
18.VI.56

Leopold Tyrmand: Z³y. Warszawa: Spó³dzielnia Wydawnicza �Czytelnik�,
1956.

* * *

LEOPOLD UNGER (1922�, pseud. Brukselczyk, Pol Mathil; dzienni-
karz �¯ycia Warszawy�, �Le Soir�, The International Herald Tribune�,
od 1968 r. na Zachodzie, belgijski wspó³pracownik paryskiej �Kultury�).

Luckowi
druhowi na
d³ugiej i trudnej trasie
Leopold Unger
Wwa, 29 XI 01

Leopold Unger: Intruz. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2001.

* * *

MELCHIOR WAÑKOWICZ (1892�1974, prozaik, publicysta, reporta-
¿ysta; autor kilkudziesiêciu ksi¹¿ek eseistycznych, reporta¿owych i wspo-
mnieniowych. Po II wojnie �wiatowej przebywa³ na emigracji, m.in.
w Wielkiej Brytanii i USA. Od 1958 r. w Polsce. Uwa¿any za jednego
z najwiêkszych reporta¿ystów XX wieku).

Z reporterskim
salutem!�
Melchior Wañkowicz
1.I.66

Melchior Wañkowicz: Prosto od krowy. Warszawa: Pañstwowe Wydaw-
nictwo �Iskry�, 1965.

* * *

JEANETTE WINTERSON (1959�, brytyjska powie�ciopisarka i publi-
cystka; laureatka Nagrody Whitbreada).

To Lucjan Wolanowski
Jeanette Winterson

Jeanette Winterson: Nie tylko pomarañcze� Poznañ: Rebis, 2000.



287Dedykacje dla Wolanowskiego...

* * *

JACEK WO�NIAKOWSKI (1920�, historyk sztuki, pisarz, publicysta.
Redaktor naczelny miesiêcznika �Znak� i wydawnictwa Znak. Wspó³pra-
cownik �Tygodnika Powszechnego� (do 2007 r.). Bra³ udzia³ w obradach
Okr¹g³ego Sto³u. Prezydent Krakowa w latach 1990�1991. Autor wielu
artyku³ów i ksi¹¿ek z zakresu historii sztuki. Kolega gimnazjalny Lucja-
na Wolanowskiego w Gimnazjum Mêskim Sanatoryjnym dra Jana Wie-
czorkowskiego w Rabce, gdzie wspólnie redagowali szkolne pismo �Szcze-
bioty�).

Te dyrdyma³ki
których nie zd¹¿yli�my
wydrukowaæ w
�Szczebiotach� �
z serdecznym u�ciskiem
Jacek
Bo¿e Narodzenie 1959

Jacek Wo�niakowski: Zapiski z kampanii wrze�niowej. Kraków 1959 [od-
bitka z miesiêcznika �Znak�, nr 63/1959, s. 1109�1147].

Od �Szczebiotów�
do Bombaju nie tak
daleko � w ka¿dym
razie te dystanse nie
szkodz¹, ufam, naszej przyja�ni
Z serdecznym u�ciskiem
Luckowi
Jacek W

Jacek Wo�niakowski: Laik w Rzymie i Bombaju. Kraków: Spo³eczny In-
stytut Wydawniczy �Znak�, 1965.

Luckowi
z bardzo ju¿
star¹ przyja�ni¹!
Jacek

Jacek Wo�niakowski: Zapiski kanadyjskie. Warszawa: Pañstwowe Wydaw-
nictwo �Iskry�, 1973.

Luciano Kochany,
niech Ciê u�ciskam przynajmniej
via ta ksi¹¿eczka (ale
w Rabce nie takie�my rzeczy
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pisywali!)
z przyja�ni¹
Jacek

Jacek Wo�niakowski: Czy arty�cie wolno siê ¿eniæ? Warszawa: Pañstwo-
wy Instytut Wydawniczy, 1978.

* * *

ALEKSANDER ZIEMNY (w³a�c. Aleksander Keiner, 1924�, poeta, pro-
zaik, reporta¿ysta, t³umacz poezji hebrajskiej i rosyjskiej. W latach trzy-
dziestych ubieg³ego wieku uczeñ Gimnazjum Sanatoryjnego Mêskiego
dra Jana Wieczorkowskiego w Rabce. Po wojnie miêdzy innymi dzienni-
karz i wspó³pracownik �Przekroju�, Agencji Prasowo-Informacyjnej (API),
��wiata� i �Midrasza�).

Kochanemu Luckowi,
szefowi polskich reporterów,
�wietnemu facecjoni�cie � a
przede wszystkim najlep-
szemu Koledze
AZiemny
W-wa, 18.VI.56 r.

Aleksander Ziemny: Teraz i zawsze. Warszawa: Spó³dzielnia Wydawni-
cza �Czytelnik�, 1956.

Lucjanowi,
z którym zmarnowali�my
wspólnie najlepsze lata
naszego ¿ycia
A.Z.
W-wa, 11.IV.64

Aleksander Ziemny: Partia macao. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo
�Iskry�, 1964.

Lucjanowi, na pami¹tkê
i w dowód szczerej przyja�ni
Olek
W-wa, 24. XII. 64 r.

Aleksander Ziemny: Gniazdo. Warszawa: Ludowa Spó³dzielnia Wydaw-
nicza, 1964.

Profesorowi
Lucjanowi Wolanowskiemu,
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którego teoria namiêtno�ci
pozwoli³a mi dojrzeæ
prawdziwe g³êbie ¿ywota
� wdziêczny uczeñ
W-wa, 28.II.67.

Aleksander Ziemny: Dziesi¹tka. Warszawa: Ludowa Spó³dzielnia Wydaw-
nicza, 1967.

Kochanemu Lucjanowi
z uk³onem
i najlepszymi ¿yczeniami
zdrowia
Aleksander Ziemny
Warszawa, dnia 1 maja 1977 roku

Aleksander Ziemny: Liryka. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977.

Bardzo drogiemu, staremu przyjacielowi
Lucjanowi Wolanowskiemu
z prawdziw¹ serdeczno�ci¹
i ¿yczeniami mo¿liwie � jak na
to wiek pozwala � najlepszego
zdrowia
Aleksander Ziemny
Warszawa, dnia 28.03.1985

Aleksander Ziemny: Nowe wiersze i przek³ady. Warszawa: Spóldzielnia
Wydawnicza �Czytelnik�, 1985.

Drogiemu Lucjanowi �
na pami¹tkê starej, ju¿ pó³ba�-
niowej Rabki �
Olek
Warszawa, 16 kwietnia 1986

[W:] Poezje nowohebrajskie. Wybra³, prze³o¿y³, przedmow¹ i notami opa-
trzy³ Aleksander Ziemny. Warszawa: Pañstwowy Instytut Wydawniczy,
1986.

* * *

JADWIGA ¯YLIÑSKA (1910�2009, powie�ciopisarka, eseistka, t³u-
maczka)

Panu Lucjanowi
Wolanowskiemu

19 Wokó³ reporta¿u...
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na pami¹tkê pierwszej
wizyty na Wi�lickiej
najserdeczniej
Jadwiga ¯yliñska
Warszawa 24 VI 1979 r.

Jadwiga ̄ yliñska: Kap³anki, amazonki i czarownice. Warszawa: Pañstwowy
Instytut Wydawniczy, 1978.

Opracowa³: Mariusz Kubik



Stowarzyszenie Pisarzy Polskich � Warszawa, 12 wrze�nia 2006 r.

JANUSZ KRASIÑSKI: Witam serdecznie na spotkaniu po�wiêconym
pamiêci pana Lucjana Wolanowskiego, w imieniu Zarz¹du G³ównego
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przede wszystkim chcia³bym przywitaæ
córkê zmar³ego autora, pani¹ Annê Nathan, przyby³¹ na to spotkanie
z Australii. Witam wszystkich znakomitych go�ci. Chcia³bym przywitaæ
naszych prelegentów � przyjació³ Pana Lucjana, którzy bêd¹ go wspomi-
naæ: Leopolda Ungera, Ludwika Jerzego Kerna, Wojciecha Gie³¿yñskiego
i Mariusza Kubika.

S¹ osoby, które znamy przelotnie lub z wiedzy, jak¹ przekazali nam
o nich inni, a które uwa¿amy za swoich bliskich. Wydaje nam siê nawet,
¿e nie pozostaliby�my obojêtni, gdyby tylko nadarzy³a siê okazja wzajem-
nego poznania. Do takich moich dalekich, nieobojêtnych mi znajomych
nale¿a³ pan Lucjan Wolanowski. Pozna³em go przelotnie, w redakcji tygo-
dnika ��wiat� w 1956 roku, dwa lub trzy miesi¹ce po tym, kiedy, na fali
politycznej �odwil¿y�, skorzysta³em z amnestii i wypuszczono mnie
z wiêzienia. Odkrywa³em wtedy �wiat na nowo, wiêc o Wolanowskim
wiedzia³em zaledwie tyle, ¿e jest pisarzem. Lecz nic o tym, ¿e by³ AK-
-owcem, ¿e debiutowa³ za okupacji w konspiracyjnej prasie, co mnie �
ch³opca z Szarych Szeregów � szczególnie by ujê³o. Nawet nie wiedzia-
³em jeszcze, co i o czym pisze. Potem oczywi�cie zapozna³em siê z jego
twórczo�ci¹.

Tê krótk¹ rozmowê w 1956 roku zapamiêta³em jako spotkanie z kim�
o niezwykle ujmuj¹cym sposobie bycia i przyjaznym u�miechu. Widywa-
³em Pana Lucjana jeszcze nieraz, zawsze przelotnie, zawsze te¿ potwier-
dza³o siê moje pierwsze wra¿enie o nim, jako o cz³owieku wielkiego oso-
bistego uroku i przychylnego innym. Z tym wiêkszym wzruszeniem otwie-
ram to spotkanie.

Wspominaj¹c
Lucjana Wolanowskiego
(fragmenty dyskusji)

19*
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MARIUSZ KUBIK: Chcemy dzi� wspominaæ dziennikarza i podró¿-
nika, reporta¿ystê, autora ponad dwudziestu ksi¹¿ek, pisanych w Polsce
i krajach europejskich, a pó�niej powstaj¹cych te¿ na bezdro¿ach Azji,
Dalekiego Wschodu i Australii (której zreszt¹ po�wiêci³ siê � jako repor-
ter � niemal bez reszty). Dziennikarza powojennego Polpressu, pó�niej
Polskiej Agencji Prasowej, a nastêpnie tak znanych w okresie powojen-
nym pism, jak ��wiat�, �Dooko³a �wiata� i krakowski �Przekrój�. Autora
reporta¿y, których jêzyk i konstrukcja rozpoznawalna jest na pierwszy rzut
oka po�ród ca³ej powojennej szko³y tego gatunku, a przypomnijmy, ¿e to
w du¿ym stopniu w redakcji tygodnika ��wiat� ukszta³towali siê najwy-
bitniejsi polscy reporterzy.

Poniewa¿ zgromadzili siê tu nie tylko dziennikarze czy mi³o�nicy
dobrej literatury, ale te¿ Ci wszyscy, którzy zapamiêtali Lucjana Wola-
nowskiego jako oddanego przyjaciela, wybitnego dziennikarza i wspó³-
pracownika, my�lê, ¿e nie jest nadu¿yciem powiedzieæ, ¿e � mimo jego
fizycznej nieobecno�ci � jest on tu dzisiaj z nami.

Chcia³bym zapytaæ, co dla ka¿dego z Panów jest dewiz¹ tego pisar-
stwa, ale i pierwszym skojarzeniem, które przychodzi na my�l, kiedy wspo-
minamy Wolanowskiego-cz³owieka?

LUDWIK JERZY KERN: Jako dziennikarza zna³em go najdawniej,
poniewa¿ razem rozpoczêli�my, choæ z ró¿nym skutkiem, dziennikarskie
kariery w £odzi, w 1945 roku � w firmie, która nazywa³a siê Polpress,
a teraz nazywa siê PAP. Zajmowali�my siê ró¿nymi rzeczami, ja na przy-
k³ad by³em zastêpc¹ w redakcji rolnej, kompletnie siê na tym nie znaj¹c,
nie maj¹c o tym zielonego pojêcia. Nawet kwiatków nigdy nie sadzi³em.
Ale, jak kazali gdzie� tam je�dziæ na ró¿ne rolne zebrania, czy pisaæ spra-
wozdania z do¿ynek, to to robili�my.

Muszê siê Pañstwu przyznaæ, niejako usprawiedliwiæ � marzê o tym,
by, gdy przyjdzie na mnie czas i trzeba bêdzie napisaæ mój nekrolog, ¿eby
ten nekrolog by³ weso³y. Bo dotychczas pisze siê przewa¿nie nekrologi
do�æ typowe, czyli smutne. A Lucjan by³ cz³owiekiem weso³ym, by³ we-
wn¹trz szalenie weso³y, pe³en dowcipu, humoru, usi³uj¹c jednocze�nie
zachowaæ nies³ychan¹ powagê. Powierzchownie by³ strasznie powa¿ny
i zasadniczy, a w �rodku a¿ siê gotowa³o, choæby od dowcipów, które zna-
komicie opowiada³.

Pisa³em ju¿, ¿e Lucjan otworzy³ mi drogê do kariery � mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e do �wiatowej. W pocz¹tkach lat sze�ædziesi¹tych napisa-
³em dla Naszej Ksiêgarni ksi¹¿kê dla dzieci pt. Ferdynand Wspania³y.
I pos³a³em tê ksi¹¿kê Lucjanowi. Zadzwoni³, ¿e bardzo mu siê ta ksi¹¿ka
podoba i Ani te¿ siê podoba³a. W zwi¹zku z tym zaprotegowa³ mnie do
swojego wêgierskiego wydawcy, publikuj¹cego jego reporta¿e podró¿ne.
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I rzeczywi�cie wyda³em tam tê ksi¹¿kê, by³o to moje pierwsze wydanie
zagraniczne. Teraz jest dwudzieste pierwsze albo te¿ w dwudziestym pierw-
szym jêzyku mój pies Ferdynand szczeka.

On przyje¿d¿a³ do Krakowa. Najpierw pisa³ wiele lat do �Przekroju�,
potem zdradzi³ go dla tygodnika ��wiat�. W ka¿dym razie po jakim� cza-
sie zwi¹zki pomiêdzy Marianem Eilem a Lucjanem siê nieco rozlu�ni³y
i Eile �zakocha³ siê� w innym reporterze, który siê nazywa Budrewicz.
Mimo to Lucjan do ostatnich chwil krakowskiego �Przekroju� � bo to
jest prawdziwy �Przekrój� � bra³ w nim udzia³ i by³ jego autorem. Miano-
wicie redagowa³em tam ostatni¹ stronê pt. Rozmaito�ci i on od czasu do
czasu przysy³a³ mi jakie� wycinki, jakie� g³upoty znalezione w gazetach
czy ksi¹¿kach, z komentarzem � i my�my to drukowali.

On �le s³ysza³. Mia³em ju¿ do�wiadczenie z lud�mi �le s³ysz¹cymi,
bo przyja�ni³em siê z takim panem, który nazywa³ siê Adolf Dymsza,
który g³uch³ strasznie, z tygodnia na tydzieñ. Jak przyje¿d¿a³em do
Warszawy, szli�my po jego przedstawieniu w Teatrze �Syrena� na kolacjê.
Opowiadali�my sobie dowcipy. On mówi³ je normalnie, a ja musia³em
siê drzeæ, ¿eby Dodek te historie zrozumia³. I zawsze pó³ kawiarni patrzy-
³o, z kim ten Dymsza siedzi, z jakim� idiot¹, który drze siê na ca³y regu-
lator. Z Lucjanem by³o podobnie. Pamiêtam, jak przyjecha³ do Kra-
kowa i pisa³ znane relacje z procesu Mazurkiewicza. Zdoby³ wtedy, chyba
sprowadzone ze Szwecji, specjalne okulary z wmontowanym w nie bar-
dzo czu³ym aparatem s³uchowym. Mieszka³em wówczas w bloku, z du¿¹
ilo�ci¹ lokatorów. W³o¿y³em te okulary za uszy i nagle us³ysza³em,
jak p³ynie gaz w ruroci¹gach, jak elektryczno�æ w drutach siê porusza...
Podejrzewam, ¿e on to wykorzystywa³ w przerwach procesowych � jak
by³a przerwa, zostawa³ na sali � wtedy adwokat naradza³ siê z Mazurkie-
wiczem i Lucjan wszystko dok³adnie s³ysza³. Obroñc¹ Mazurkiewicza
by³ wspania³y prawnik i adwokat Zygmunt Hofmokl-Ostrowski. Zas³y-
n¹³ tym, ¿e w jakiej� swojej mowie obroñczej trzyma³ rêkê w kieszeni
spodni. Sêdzia mu zwróci³ uwagê, ¿e to niew³a�ciwe, on wtedy wyj¹³ tê
rêkê z kieszeni i powiedzia³: �Przepraszam Wysoki S¹d, ale nie przypusz-
cza³em, ¿e trzymaj¹c rêkê w kieszeni spodni dotykam Wysoki S¹d�. To
mo¿e tyle.

LEOPOLD UNGER: Bardzo siê obawia³em, ¿e nast¹pi tu po prostu
uroczysto�æ ¿a³obna, ale gdy Kern zagai³, to zrozumia³em, ¿e w³a�ci-
wie moje obawy by³y niepotrzebne. W ogóle wcze�niej proponowa³em
Mariuszowi, ¿eby siê zebraæ wokó³ sto³u w jakiej� knajpie, bo to by
by³o odpowiednie wspominanie Lucka, ale � jak widzê � tyle osób w ¿ad-
nej knajpie by siê nie zmie�ci³o. Wyobra¿am sobie, ¿e gdyby to mia³a
byæ uroczysto�æ rzeczywi�cie powa¿na, to Lucek by siê po prostu prze-
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wróci³ w grobie, dlatego, ¿e on sobie wszystko móg³ wyobraziæ, tylko
nie to, ¿e go wspominamy ze ³zami ¿alu, a nie rado�ci. Rado�ci to w³a�-
ciwie trudno powiedzieæ, ale �miechu po prostu. Je¿eli o mnie chodzi,
to mam oczywi�cie cezurê czasow¹, wspominaj¹c Lucka. Przy czym
z góry uprzedzam, ¿e zawsze, gdy wspominamy nie¿yj¹cego, to mó-
wimy przede wszystkim o sobie. I od tej regu³y i tym razem odej�æ siê
nie da.

Co mnie ³¹czy³o z Luckiem? Po pierwsze bardzo, bardzo stara znajo-
mo�æ. Najpierw po�rednia, bo moja ¿ona zna³a rodzinê Lucka przed woj-
n¹. Po czym mieli�my parê punktów wspólnych. Po pierwsze, zaczynali-
�my obaj od pracy w PAP-ie. Po drugie, zostali�my obaj stamt¹d wyrzuce-
ni przez tê sam¹ Juliê Mincow¹, pod bardzo podobnymi pretekstami. Jego
wyrzuci³a za niedobre pochodzenie, nie wiem, czy bur¿uazyjne, czy ¿y-
dowskie, czy oba razem, a mnie wyrzucili za to, ¿e moja postawa by³a
�nieodpowiednia�, nie pasowa³a do modelu dziennikarza socjalistyczne-
go. Tak, ¿e u �róde³ naszej kariery dziennikarskiej le¿y Julia Minc, tak siê
to ju¿ z³o¿y³o.

Zaczynali�my obaj pracê od s³uchania � bo Lucek s³ucha³ w czasie
wojny BBC dla AK, a ja po wojnie s³ucha³em nie BBC, tylko Radio War-
szawa dla re¿imowej ju¿ wtedy ambasady polskiej w Bukareszcie. �mieszne
jest to, ¿e zaczynali�my obaj od s³uchania, przy czym on by³ g³uchy od
dziecka, a ja jestem g³uchy na staro�æ.

£¹czy nas tak¿e co�, co od tego czasu doradza³em swoim m³odszym
kolegom � ¿eby siê uczyli jêzyków. A mówiê o tym dlatego, ¿e pierwsze
nasze lekcje jêzyków obcych sz³y przez radio, w czasie wojny. I on, i ja
uczyli�my siê z radia BBC, które, przynajmniej w moim przypadku, po-
zosta³o na zawsze jak¹� lini¹ ¿ycia.

Te pocz¹tki oczywi�cie nie �wiadcz¹ o tym, jak wygl¹da³a pó�niej
nasza przyja�ñ. Potem on stosunkowo szybko doszed³ do kategorii ary-
stokracji dziennikarskiej, jak¹ jest reporta¿, a ja siedzia³em najpierw
w takiej dziurze, która siê nazywa³a dzia³em depesz w �¯yciu Warsza-
wy�, potem za� w sekretariacie redakcji. Czyli, zawodowo bior¹c, byli�-
my w zupe³nie innych kategoriach. Ale spotykali�my siê przy okazjach
prywatnych w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich na Foksal, czy
w innych knajpach, i rozmawiali�my, bêd¹c mniej wiêcej w równym
stopniu nastawieni ironicznie do rzeczywisto�ci, a nasze rozmowy po-
lega³y przede wszystkim na opowiadaniu ¿artobliwych historii i dow-
cipów.

Lucek, jak wiemy, pisa³ reporta¿e ze �wiata. Wszyscy Pañstwo tu zgro-
madzeni orientuj¹ siê zapewne, czym by³y reporta¿e zagraniczne w koñ-
cu lat piêædziesi¹tych, czy w latach sze�ædziesi¹tych. By³y jak powiew
�wie¿ego powietrza, otwarte okno na �wiat. Okaza³o siê, ¿e ¿aden �knut�,
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¿aden bat czy knebel nie przeszkodzi³ Wolanowskiemu, i naturalnie in-
nym tak¿e, w tym, ¿eby w jaki� sposób ten �wiat przed zamkniêtymi za
¿elazn¹ kurtyn¹ Polakami próbowaæ otworzyæ. Pamiêtam bardzo dobrze
te czasy i lekturê i chcê od razu powiedzieæ, ¿e Lucek umia³ pisaæ. Nie
wiem, czy Pañstwo sobie zdaj¹ sprawê � to nie jest takie proste. Mia³
znakomite pióro, pe³ne humoru a � powiedzmy sobie szczerze � nie jest
to czêsta cecha, nawet w�ród zawodowców.

Nasza przyja�ñ nie zosta³a przerwana, choæ przerwany niestety zosta³
nasz kontakt. On zosta³ tutaj, a ja wybra³em emigracjê � nie turystyczn¹
i nie reporta¿ow¹, tylko, nazwijmy to, zwyczajn¹ i w 1969 roku wyjecha-
³em. B³êdem by³by pogl¹d, ¿e nasz kontakt siê na tym urwa³. Lucek mia³
zupe³nie nieprawdopodobn¹ przyjemno�æ w referowaniu mi rozmaitymi
drogami � i listownie, i przez telefon � dowcipów, cytowa³ te¿ rozmaite
paskudztwa, które pisano na mój temat, przez moich zreszt¹ kolegów.
Gdyby móg³ dzisiaj przeczytaæ fragmenty mojej tak zwanej teczki, to by
umar³ po raz drugi, tym razem ze �miechu, bo tam s¹ nazwiska i sformu-
³owania zupe³nie nieprawdopodobne. Nie wiem, jakim cudem mia³ do-
stêp do moich tekstów, choæby tych z paryskiej �Kultury�. S³ucha³ te¿
Radia Wolna Europa, choæ tylko na jedno ucho. Mia³ wiêc ze mn¹, mimo
wszystko, jaki� kontakt, co czêsto potwierdza³, dzwoni¹c lub pisz¹c,
a nawet, muszê powiedzieæ, to i owo komentuj¹c. Ten komentarz by³ bar-
dzo trafny, a przede wszystkim zawsze bardzo dowcipny.

WOJCIECH GIE£¯YÑSKI: Nie zna³em bli¿ej osobi�cie Pana Lucja-
na Wolanowskiego, w przeciwieñstwie do moich szanownych przedmów-
ców, nie bêdê wiêc móg³ Pañstwu s³u¿yæ seri¹ znakomitych anegdot.
Natomiast mogê powiedzieæ, ¿e kiedy w po³owie lat piêædziesi¹tych za-
czyna³em swoje ¿ycie reporterskie w �Dooko³a �wiata�, to Wolanowski
by³ ju¿ idolem dla nas, m³odych ludzi, dziennikarzy wchodz¹cych do za-
wodu, a gdy zacz¹³ jeszcze je�dziæ po �wiecie, to zacz¹³em mu piekielnie
zazdro�ciæ. By³em zawistny i z³y, bo tak siê sk³ada, ¿e ja na mapach, jako
kilkuletnie dziecko, nauczy³em siê czytaæ i ca³y �wiat zna³em znakomi-
cie, szczególnie wyspy. Mog³em wymieniæ na �wiecie tysi¹c wysp i zaka-
sowaæ tym profesorów geografii, maj¹c lat osiem. To hobby zosta³o mi
zreszt¹ do dzi�, ca³kiem niedawno wymy�li³em nawet now¹ naukê, któr¹
nazwa³em �insularyzmem�, czyli �nauk¹ o wyspach�. A on tam ju¿ wte-
dy je�dzi³, jedna z jego pierwszych ksi¹¿ek nazywa³a siê Ksiê¿yc nad Ta-
hiti� To by³ pocz¹tek lat sze�ædziesi¹tych.

I co tu du¿o mówiæ, je¿eli uznajemy, ¿e istnieje co�, co nazwaliby�my
polsk¹ szko³¹ reporta¿u, to Lucjan Wolanowski by³ idolem i wzorcem dla
tej grupy m³odszych. Tu na sali siedzi, widzê, kilku nieco pó�niej najzna-
komitszych reporterów, bo jest i Ryszard Kapu�ciñski i Krzysztof K¹ko-
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lewski, a ze zmar³ych nale¿y wymieniæ Wies³awa Górnickiego i Kazimie-
rza Dziewanowskiego. Wszyscy razem tworzyli�my to, co siê nazywa³o,
chyba nawet s³usznie, �polsk¹ szko³¹ reporta¿u�. Reporta¿ sta³ siê polsk¹
specjalno�ci¹ i wielu z nas, czy mo¿e nawet wiêkszo�æ, swoje ¿ycio-
we dziennikarskie triumfy odnosi³a podczas wyjazdów zagranicznych,
choæ, o czym wspomnia³ pan redaktor Unger, wtedy rzadko kto wyje¿d¿a³.
My�my te¿ rzadko wyje¿d¿ali � ale gdy po 1957 roku zaczêli�my ju¿ tro-
chê podró¿owaæ, to nasze reporta¿e by³y czytane przez ludzi z wypiekami
na twarzy. Teraz, gdy ksi¹¿ki reporterskie ukazuj¹ w nak³adzie dwóch ty-
siêcy, mówi siê, ¿e to du¿o. W tamtym czasie nasze ksi¹¿ki wychodzi³y
w nak³adzie czterdziestu czy piêædziesiêciu tysiêcy i rozchodzi³y siê, taka
to by³a ró¿nica.

Kiedy Wolanowski zacz¹³ podró¿owaæ po Oceanii, po wyspach Tonga,
Samoa, Tuamotu, Markizach, Nowej Kaledonii, które zawsze by³y moim
marzeniem, to, jak mówi³em wcze�niej, piekielnie mu zazdro�ci³em. Bo
ja tam nigdy nie dojecha³em, choæ zwiedzi³em pó³ �wiata. By³ wzorem
dlatego, ¿e umia³ pisaæ reporta¿e � co staram siê zawsze wpajaæ m³odzie-
¿y � z dwóch perspektyw jednocze�nie: z perspektywy ¿aby i z perspekty-
wy or³a. Perspektywa ¿aby � to chodzenie miêdzy najzwyklejszymi lud�-
mi, obserwacja ich emocji, wra¿eñ, odczuæ, obsesji, poznawanie spo³e-
czeñstw �od do³u�. Jednocze�nie dziennikarz pisz¹cy syntezê w swoich
reporta¿ach musi znaæ problematykê polityczn¹, gospodarcz¹, psychospo-
³eczn¹, kulturow¹ tych krajów. On to zna³ �wietnie. I reporta¿ dopiero
wtedy jest dobry, kiedy ³¹czy w sobie w³a�nie to spojrzenie ¿aby ze spoj-
rzeniem or³a. Potem arcymistrzem tego sta³ siê, siedz¹cy tam skromnie,
w k¹ciku, pan Ryszard Kapu�ciñski, ale by³o to jednak jakie� dziesiêæ lat
pó�niej po Wolanowskim, kiedy ten zajmowa³ siê ju¿ g³ównie Australi¹,
a mniej czymkolwiek innym.

Wolanowski przyszed³ pracowaæ do redakcji �Dooko³a �wiata� pod
koniec lat sze�ædziesi¹tych, kiedy ja w³a�nie stamt¹d odszed³em. Tak,
¿e ¿adna bli¿sza znajomo�æ mnie z nim nie ³¹czy³a, spotykali�my siê
oczywi�cie przy ró¿nych okazjach, bardzo lubi³em go s³uchaæ, bo rze-
czywi�cie, jak mówili przedmówcy, by³ cz³owiekiem weso³ym i dowcip-
nym. Nic o jego ¿yciu nie mogê wiêc powiedzieæ, mo¿e poza czym�,
co zaciekawi³o mnie w wydanej w Katowicach po jego �mierci publika-
cji okoliczno�ciowej. Mianowicie, on przyja�ni³ siê z kilkoma osobami,
które doskonale zna³em � lud�mi z miko³ajczykowskiej �Gazety Ludo-
wej�, wydawanej tu¿ po II wojnie �wiatowej. Wspomina na przyk³ad
Teofila Sygê. By³em wtedy uczniakiem, ale ju¿ bardzo du¿o pisa³em
w �Gazecie Ludowej�, prowadzi³ j¹ zreszt¹ mój ojciec. A Teofil Syga i jego
¿ona byli jednymi z najbli¿szych przyjació³ mojego domu. On zatem
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wyra�nie obraca³ siê równie¿ w �rodowisku ludzi �wyklêtych�, jakimi wów-
czas byli wszyscy, pracuj¹cy dla Miko³ajczyka. Tego epizodu z jego ¿ycia
wcze�niej nie zna³em.

MARIUSZ KUBIK: Wolanowskiemu chodzi³o zatem o spojrzenie inne
ni¿ oczami �bia³ego barbarzyñcy� � wej�cie w skórê cz³owieka, ludu, kra-
ju, który siê opisuje. S¹ to, jak s¹dzê, niezbywalne cechy nie tylko jego
twórczo�ci, ale i dobrego reporta¿u. Regu³a: �¯eby co� opisaæ, nale¿y to
zrozumieæ dobrze samemu� � zdaje siê oczywista dla tego gatunku.

Czy jednak dzisiaj, w dobie telewizji, komputerów i Internetu � jed-
nym s³owem, szybkiego przekazu informacji � jest to regu³a, która siê
nadal sprawdza? Czy ten rodzaj ciekawo�ci, dociekliwo�ci, dok³adno�ci
spojrzenia a zatem takiego warsztatu, jaki pamiêtamy z twórczo�ci Wola-
nowskiego, by³by i dzi� obowi¹zuj¹cy, powszechny? Jak dzisiaj nale¿y siê
dziennikarstwa �uczyæ�?

WOJCIECH GIE£¯YÑSKI: Odpowied� wydaje siê prosta: dzienni-
karstwa, uwa¿no�ci, dociekliwo�ci nie da siê nauczyæ w ¿adnej szkole
dziennikarskiej, lub na uczelniach. Oczywi�cie, mo¿na siê tam dosko-
naliæ, ale by dziennikarzem zostaæ, nale¿y mieæ dwie cechy psychologicz-
ne: po pierwsze ciekawo�æ �wiata � lubiæ plotkowaæ, gadaæ, wszêdzie
wsadzaæ swój nos. A drugi warunek � chêæ do przekazania czego� od siebie
innym. Ju¿ u dzieci w przedszkolu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e niektóre, co bar-
dziej energiczne, za wszelk¹ cenê chc¹ co� narzuciæ, opowiedzieæ innym.
Je¿eli ma siê te dwie cechy � jest to materia³ na dziennikarza. Je¿eli siê
ich nie ma wrodzonych, to dziennikarstwa z tego nie bêdzie. Prosta
odpowied�.

LEOPOLD UNGER: Nie mam zupe³nie nic na ten temat do powie-
dzenia, bo sam siê dziennikarstwa nigdy nie uczy³em. A gdy próbowa-
³em uczyæ innych, wychodzi³a z tego ca³kowita klapa. W czasach odwil¿y
gomu³kowskiej by³em, przepraszam rektora Gie³¿yñskiego, jednym z naj-
bardziej gorliwych zwolenników likwidacji wszelkich szkó³ dzienni-
karskich � bo to, co przychodzi³o do redakcji �¯ycia Warszawy� z dyplo-
mami szkó³ dziennikarskich, do niczego siê nie nadawa³o. Nie mam
wiêc jakiegokolwiek do�wiadczenia w uczeniu, a w szczególno�ci dzien-
nikarstwa.

Chcia³bym przypomnieæ, bardzo skromnie, ¿e jest, niektórzy mnie
tu zrozumiej¹, co� takiego jak talent. I mo¿na byæ dziennikarzem bez ta-
lentu, tak jak mo¿na byæ pisarzem bez talentu, rzemie�lnikiem bez talen-
tu � a ¿e dziennikarstwo jest czym� na pograniczu sztuki, talent mo¿e
byæ rzecz¹ niezbêdn¹, by ten zawód w sposób przyzwoity wykonywaæ.
Korzystam z okazji, ¿eby powiedzieæ, ¿e Lucek Wolanowski to by³ bardzo
utalentowany dziennikarz.
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WOJCIECH GIE£¯YÑSKI, ur. 1930, korespondent wojenny, dziennikarz
i reporter

LUDWIK JERZY KERN, ur. 1920, pisarz dla m³odzie¿y, satyryk, wieloletni
dziennikarz krakowskiego �Przekroju�

JANUSZ KRASIÑSKI, ur. 1928, prozaik, dramaturg, prezes Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich w latach 2005�2008

LEOPOLD UNGER, ur. 1922, dziennikarz �Le Soir� i �Gazety Wyborczej�

Wieczór prowadzi³: Mariusz Kubik



Wszystkie artyku³y zawarte w pierwszej czê�ci niniejszej publikacji
s¹ pierwodrukami. Do³¹czono do nich obszerne i ró¿norodne materia³y
dotycz¹ce ¿ycia i twórczo�ci pisarza, nie posiadaj¹ce typowych cech i w³a-
�ciwo�ci tekstu naukowego. Kronikê bio- i bibliograficzn¹, obejmuj¹c¹
lata 1920�2008, opracowano na podstawie ksi¹¿ek i artyku³ów praso-
wych Lucjana Wolanowskiego, korespondencji prywatnej pisarza do sióstr:
El¿biety Wassongowej i Ireny Sawickiej, zachowanych biletów oraz ety-
kiet lotniczych z lat 1957�1994, z zawartymi tam trasami i terminami
przelotów oraz dokumentów, wycinków prasowych i korespondencji
z archiwum Lucjana Wolanowskiego. Niektóre informacje biograficzne
uzupe³niono, opieraj¹c siê na teczce personalnej, znajduj¹cej siê w archi-
wum Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (Biblioteka Domu Literatury)
w Warszawie, a tak¿e na podstawie rozmów z córk¹ Wolanowskiego �
Ann¹ Nathan, i przyjació³mi pisarza.

Wspomnienia przyjació³ i znajomych po�wiêcone pisarzowi, powsta-
³e w latach 2002�2007, maj¹ przewa¿nie formê maszynopisu czy wydru-
ku komputerowego (np. relacje Jacka Wo�niakowskiego, Ireny i Hilarego
Koprowskich, Eugeniusza Grasberga, Jolanty Klimowicz-Osmañczyk,
Lecha Paszkowskiego, Eugeniusza Bajkowskiego), niektóre istniej¹ w po-
staci nagrania d�wiêkowego (Krystyna Goldbergowa, Aleksander Ziem-
ny). Wiêkszo�æ zosta³a wcze�niej og³oszona w po�wiêconym Wolanow-
skiemu dodatku specjalnym do �Gazety Uniwersyteckiej U�� (Uniwersy-
tet �l¹ski w Katowicach, kwiecieñ 2006). Przy ponownym przygotowa-
niu do druku poprawiono nieliczne zauwa¿one usterki stylistyczne, uzu-
pe³niono te¿ niektóre biogramy autorów. �wiadectwa Eugeniusza Bajkow-
skiego, Ryszarda Matuszewskiego, Joanny Makólskiej-Kowalskiej, Macieja
Morawskiego i Jakuba Schäfera s¹ publikowane po raz pierwszy.

Dedykacje dla Lucjana Wolanowskiego pochodz¹ z ksi¹¿ek zgroma-
dzonych w archiwum pisarza oraz (w niektórych przypadkach) w archi-
wach osób trzecich, w Polsce i za granic¹. Zachowano oryginalny wygl¹d,
stylistykê, ortografiê oraz interpunkcjê.

Nota wydawnicza
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Wywiady z pisarzem, drukowane w prasie polskiej w latach 1959�
1989, zosta³y sczytane z archiwalnych wycinków prasowych, zgromadzo-
nych w Bibliotece Domu Literatury w Warszawie, Bibliotece Publicznej
m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej oraz archiwum pisarza. Ujednolico-
no pisowniê (na przyk³ad ka¿dorazowo przy pytaniach i odpowiedziach
skre�lono nazwiska odpowiadaj¹cego i pytaj¹cego, pozostawiaj¹c je na
koñcu tekstu), poprawiono te¿ niektóre b³êdy rzeczowe (przyk³adowo,
w wywiadzie z tygodnika �Stolica� tytu³ pisma gimnazjalnego �Szczebiot-
ka�, zmieniono na prawid³owy � �Szczebioty�).

Fragmenty recenzji prasowych pochodz¹ � podobnie jak teksty roz-
mów � z wycinków prasowych, zgromadzonych w Bibliotece Domu Lite-
ratury oraz archiwum pisarza. Wyboru dokonano z kilkuset istniej¹cych
recenzji prasowych, obejmuj¹cych lata 1952�1987.

Zapis dyskusji w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, która odby³a siê
12 wrze�nia 2006 roku w Warszawie, opracowano na podstawie nagrañ
d�wiêkowych emitowanych w Programie II Polskiego Radia (i tam zdepo-
nowanych) oraz prywatnych. Podczas wieczoru odtworzono równie¿, nie-
uwzglêdniony w zapisie dyskusji, archiwalny zapis g³osu pisarza z audy-
cji Polskiego Radia (cykl pt. Zbli¿enia; realizacja � 1979 rok).

Wszystkie fotografie zamieszczone w ksi¹¿ce stanowi¹ wydzielon¹
czê�æ archiwum Lucjana Wolanowskiego, znajduj¹cego siê obecnie
w opracowywaniu. Starano siê ustaliæ szczegó³owo miejsce i datê wyko-
nania, co nie zawsze by³o, niestety, mo¿liwe, zw³aszcza w wypadku zdjêæ
przedwojennych. Podpisy do fotografii podró¿nych, wykonanych przez
reportera, pochodz¹ z ksi¹¿ek, lub te¿ zosta³y przygotowane przez pisarza
w ostatnich latach ¿ycia, z my�l¹ o wykorzystaniu w ewentualnych pó�-
niejszych publikacjach.

Niektóre teksty i materia³y fotograficzne zamieszczone w ksi¹¿ce znaj-
duj¹ siê tak¿e na stronie internetowej Lucjana Wolanowskiego (http://
www.lucjanwolanowski.com).

Mariusz Kubik

Warszawa, w czerwcu 2009 r.



Lucjan Kon – Warszawa, 1928 r.

Z ojcem, Henrykiem Konem, prze³om
lat dwudziestych i trzydziestych XX w.



Rejówka, 1932 r.

Z kolegami – Rejówka, 1932 r.



W internacie w Rabce, 1934 r.

Z ojcem – Rabka, 1934 r.
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Na nartach w Rabce, 1937 r.

Gimnazjum Prywatne Mêskie dra Jana
Wieczorkowskiego w Rabce, lata trzy-
dzieste XX w. Lucjan Wolanowski – dru-
gi z prawej u góry; Jacek WoŸniakowski
– drugi z prawej u do³u. U góry wycho-
wawca klasy, prof. Jan Kucza



Gimnazjum Prywatne Mêskie dra Jana Wieczorkowskiego, Rabka 1938 r. W pierwszym
rzêdzie pedagodzy: Jan Baystak (³acina), Anna Sochowa (jêzyk francuski), Jan Kucza (wy-
chowawca klasy, jêzyk polski, opiekun pisma szkolnego „Szczebioty”), Jan Wieczorkowski
(dyrektor i w³aœciciel gimnazjum oraz internatu), NN (delegat ministerstwa na maturze),
ks. kanonik Dunikowski, Adam Romanowski (historia), Kmiecik (matematyka i fizyka),
NN. W rzêdzie œrodkowym od prawej: Jerzy Loewenstein, Henryk hr. Sobañski, Gustaw
Schreer, Micha³ hr. Sobañski, Jacek WoŸniakowski, Lucjan Kon (Wolanowski), Gabriel Re-
chowicz, Aleksander Larisch-Nimsdorf, Józef hr. Jezierski. W ostatnim, górnym rzêdzie od
prawej: Jan Szymañski, Franciszek Gros vel Król, Jerzy Christ, Jan Ceremuga, Jan Papierz

Z Jackiem WoŸniakowskim w Rabce
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Z siostr¹ El¿uni¹ i szwagrem Kazimierzem Wassongiem – Warszawa, 1939 r.

Z ojcem w Warszawie, 1938 r.



O
k
u

p
ac

yj
n

a 
k
en

k
ar

ta
 w

ys
ta

w
io

n
a 

n
a 

n
az

w
is

k
o
 L

u
d
w

ik
a 

K
am

iñ
sk

ie
go



„Lucjanowi Wolanowskiemu – przed-
stawicielowi najrzadszego gatunku
przyjació³ taktownych – co wiado-
mym siê staje po dziesiêciu latach
próby – Leopold Tyrmand, Warszawa,
18 VI 56” – dedykacja Leopolda Tyr-
manda, prozaika, publicysty, krytyka
muzycznego w ksi¹¿ce pt. Z³y (1956 r.)

Rysunek Eryka Lipiñskiego zamieszczony
w tygodniku „Œwiat”, nawi¹zuj¹cy do rela-
cji sprawozdawczych Wolanowskiego z kra-
kowskiego procesu W³adys³awa Mazurkie-
wicza (1956 r.)



Z Jerzym Janickim podczas procesu W³adys³awa Mazurkiewicza – Kraków, 1956 r.
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Skandynawia: uporz¹dkowany dobrobyt to dopiero wstêp do wypraw w mniej cywilizowane
rejony biedy… Na ulicy w Oslo, wrzesieñ 1957 r.
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Z wizyt¹ u Thora Heyerdahla, podró¿nika norweskiego – Oslo, wrzesieñ 1957 r.

Dedykacja Thora Heyerdahla w norweskim wydaniu „Aku-Aku” – Oslo, 20.09.1957 r.
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Z Iren¹ Dziedzic, w paryskim kabare-
cie „Lido”, lata piêædziesi¹te XX w.

„Te dyrdyma³ki, których nie
zd¹¿yliœmy wydrukowaæ
w »Szczebiotach« – z serdecz-
nym uœciskiem Jacek, Bo¿e
Narodzenie 1959” – nadbitka
z miesiêcznika „Znak” 1959,
nr 63
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Ze Stefanem Wiecheckim „Wiechem”

Legitymacja prasowa – akredyta-
cja przy kwaterze wojsk ONZ pod-
czas operacji desantowych na No-
wej Gwinei (1962 r.)



W roli komentatora w programie telewizyjnym poœwiêconym Japonii

Wieczór autorski pisarza pt. Widzia³em jak to siê sta³o (zaraza w Hongkongu), podczas któ-
rego mówiono równie¿ o ksi¹¿ce Zwierciad³o bogini, poœwiêconej Japonii. S³owo wstêpne
wyg³osi³ Wojciech ¯ukrowski, fragmenty reporta¿y czyta³ Wojciech Siemion; Warszawa,
4.04.1962 r.



„Drogiemu Lucjanowi, który niegdyœ namówi³ mnie, abym spróbowa³ wydaæ pierwsz¹ ksi¹¿-
kê, tê – szóst¹ z kolei – ofiarowuje K. Dziewanowski, 17 IV 64” – dedykacja Kazimierza
Dziewanowskiego, kolegi z redakcji tygodnika „Œwiat”, dziennikarza, publicysty, póŸniej-
szego ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych

Na placu Konstytucji w Warszawie, lata
szeœædziesi¹te XX w.



Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Springfield w amerykañskim stanie Illinois, na-
danego 24.08.1965 r.



Przepustka dziennikarska na Przyl¹dek
Kennedy’ego (USA) – start pojazdu kosmi-
cznego „Gemini 5” (1965 r.)

Przyl¹dek Kennedy’ego, 1965 r.:
„Ci, którzy poszli do nieba…”

„...Ka¿dy artyku³ opiera³ siê
na ksi¹¿kach i materia³ach
Ÿród³owych. Wiêkszoœci z nich
do tej pory, jak s¹dzê, nie
mo¿na znaleŸæ w ¿adnej pol-
skiej bibliotece...”



W warszawskim mieszkaniu przy ul. Odolañ-
skiej 23 m. 9, po³owa lat szeœædziesi¹tych
XX w.

Z córk¹ Ann¹ w warszawskich £azien-
kach, 1969 r.

Wizyta w siedzibie „Mazowsza”, przed wyjazdem zespo³u do Au-
stralii (na fot. m.in. Mira Zimiñska-Sygietyñska); Otrêbusy, lata
szeœædziesi¹te XX w.



Dedykacja dla W³adys³awa Bartoszewskiego w ksi¹¿ce Z zapartym tchem, 5.11.1969 r.

Z siostrami: El¿biet¹ Wassongow¹ (z lewej) i Iren¹ Sawick¹ – War-
szawa, pocz¹tek lat siedemdziesi¹tych XX w.
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Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki, kiermasz przed
Pa³acem Kultury i Nauki – Warszawa, maj 1974 r.

„Kochanemu Luckowi, którego znakomitym reporta¿om zawdziêczam poznanie ró¿nych
nieznanych mi krajów – ze star¹ przyjaŸni¹ Marian Brandys, Warszawa, 23 listopada 1979”
– dedykacja Mariana Brandysa, pisarza i reporta¿ysty, kolegi z redakcji tygodnika „Œwiat”



Spotkanie z prof. Hilarym Koprowskim – Warszawa, 23.09.1981 r.
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Od lewej: Lucjan Wolanowski, Irena Sawicka, Anna Wolanowska-Nathan, El¿bieta Wasson-
gowa – Warszawa, lata osiemdziesi¹te XX w.



„Luckowi Wolanowskiemu, przesy³am t¹ ksi¹¿eczkê z paroma wspomnieniami z d³ugich
i dawnych lat »Œwiata«. Z uœciskami Janek, Warszawa, 15 listopada 1984 r.” – dedykacja
Jana Kosidowskiego, jednego z fotoreporterów tygodnika „Œwiat”

„Panu Lucjanowi Wolanowskiemu, którego ksi¹¿ki pokaza³y Polakom Australiê, na pami¹t-
kê spotkañ w Warszawie i w Melbourne oraz wieloletniej przyjaŸni, Lech Paszkowski, Mel-
bourne, 2 marca 1988” – dedykacja Lecha Paszkowskiego, pisarza, dziennikarza, autora i re-
daktora prac historycznych oraz biograficznych, mieszkaj¹cego w Australii



Z prezydentem Estonii Lennartem Meri,
niegdyœ dziennikarzem i reporta¿yst¹ – War-
szawa, lata dziewiêædziesi¹te XX w.

W warszawskim mieszkaniu, 24.03.1998 r.
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„Drogi Przyjacielu! Jako autor œciskam serdecznie jednego z bohaterów tej ksi¹¿ki. Du¿a
buŸka, Twój L.J.K., 27.10.2000” – dedykacja Ludwika Jerzego Kerna w ksi¹¿ce Moje abe-
cad³owo, w której znalaz³ siê m.in. portret Wolanowskiego

W warszawskim mie-
szkaniu, styczeñ 2004 r.F
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Gabinet pisarza, 20.03.2005 r.
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Z przyjació³mi: kapitanem lotnictwa cywilnego Henrykiem Landsbergiem
i jego ¿on¹ Ilse – Warszawa, czerwiec 2003 r.

Wigilia Bo¿ego Narodze-
nia 2004 r., ostatnia w to-
warzystwie szkolnego ko-
legi z gimnazjum w Rabce,
Jacka WoŸniakowskiego F
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Dwie dedykacje od W³adys³awa
Bartoszewskiego



W dniu 85. rocznicy urodzin;
Warszawa, 26.02.2005 r.

„Tak, to jest moja ksi¹¿ka ¿ycia. Tyle pracy, tyle wra¿eñ, tyle prób – nie zawsze udanych –
dojœcia do prawdziwego oblicza dalekiego kraju. Nie mam ambicji naukowych, interesuje
mnie »the human side of the story« – czyli ludzka strona opowieœci. Czy mi siê uda³o? Nie
ja o tym decydujê. Chyba Czytelnicy, a oni nie przestraszyli siê objêtoœci mej pracy. To wa¿-
ne, ¿e kupili to i kilka nastêpnych wydañ” – autokomentarz Wolanowskiego do Poczty do
Nigdy-Nigdy, napisany w dniu 85. urodzin pisarza; Warszawa, 26.02.2005 r.
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Pogrzeb Lucjana Wolanowskie-
go na warszawskim Cmentarzu
¯ydowskim przy ul. Okopowej,
23.02.2006 r.
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Nagrobek Lucjana Wolanow-
skiego, obok ogrodzone grobow-
ce rodzinne czterech pokoleñ
Wolanowskich, Konów i Bau-
mritterów; Warszawa, Cmen-
tarz ¯ydowski, 18.09.2007 r.
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Spotkanie poœwiêcone Lucjanowi Wolanowskiemu w Stowa-
rzyszeniu Pisarzy Polskich. Od prawej: Leopold Unger, Ja-
nusz Krasiñski, Ludwik Jerzy Kern, Wojciech Gie³¿yñski,
Mariusz Kubik; Warszawa, 12.09.2006 r.
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„A to ja jestem przy pracy. Oto fotografujê pierwszego ¿o³nierza, który stan¹³ na brzegu po
podró¿y flot¹ desantow¹ przez morze. Zdjêcie jest pozowane, to znaczy wykona³ je mym
w³asnym aparatem Anglik – z wielkiego czasopisma londyñskiego – z którym zaprzyjaŸni-
³em siê w Australii i z którym razem wêdrowa³em potem po tych terenach. Ja trzymam jego
kamerê, on te¿ chcia³ mieæ pami¹tkê tych gor¹cych dni…” (fragment komentarza z ksi¹¿ki
Dalej ni¿ daleko)

Mama-San jest kasjerk¹. Towar na ³odzi wabi klientów w porcie Hongkong
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Wielkie rzeki nios³y swe wody od
niepamiêtnych czasów… 
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„D³ugi dom” Dajaków, ³owców g³ów w Sarawaku na Borneo. „Wchodzi siê tam po naciêtym
pniu, w razie napaœci – mieszkañcy obalaj¹ pieñ na ziemiê, wtedy napastnicy podpalaj¹ »d³u-
gi dom«, aby zdobyæ œwie¿e czaszki do swego w³asnego domostwa. »D³ugi dom« to nie tylko
budownictwo, to sposób bycia…” (fragment komentarza z ksi¹¿ki Westchnienie za Lapu-Lapu)
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W codzienne ¿ycie, gdzieœ na Dalekim Wschodzie, wkrad³ siê obiektyw aparatu fotograficz-
nego przybysza z dalekich stron…
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„Brunei na Borneo. Najwiêkszy me-
czet w Azji Po³udniowo-Wschod-
niej. Wje¿d¿a siê wind¹ na szczyt
minaretu – st¹d widok nie zmienio-
ny od stuleci: Kampong-Ayer, czyli
Wioska-Woda, osiedle na palach
wbitych w dno morza. Ludzie ¿yj¹
tak jak wtedy, gdy zawita³ tu statek
dowodzony przez Conrada” (frag-
ment komentarza z ksi¹¿ki L¹dy
i ludy) 
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„Jak pos¹g kamienny zasiad³ nieruchomo
starzec. Czy duma o bliskiej wêdrówce do
Czasu Marzeñ, czy wspomina czasy w³as-
nej m³odoœci, kiedy szczepy pó³nocno-za-
chodniej Australii napada³y na bia³ych osad-
ników, zajmuj¹cych pod hodowlê byd³a te-
reny ³owne ró¿nych plemion? Z 330 tysiê-
cy ludzi czarnych zosta³o teraz w Australii
ledwie kilkadziesi¹t tysiêcy…” (fragment ko-
mentarza z ksi¹¿ki Poczta do Nigdy-Nigdy) 

F
o
t.

 L
u

cj
an

 W
o
la

n
o
w

sk
i

„Inspekcja sanitarna zagl¹da regularnie do baraków w Manili. Ale znacznie czêœciej stuka
tu swym koœcistym palcem sama œmieræ. Tego mê¿czyznê z wyspy Leyte na Filipinach pew-
nie ju¿ nie ma miêdzy ¿yj¹cymi. Kiedy pozowa³ reporterowi – lekarze nie wró¿yli mu d³ugie-
go ¿ycia. Na wyspie Leyte œmieræ pe³za na œlimaku…” (fragment komentarza z ksi¹¿ki Upa³
i gor¹czka)
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Listonosz w krainie Nigdy-Nigdy – na ogromnych rozleg³oœciach australijskich pustyñ pocz-
tê zrzuca siê w workach z samolotu
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Co czeka w doros³ym ¿yciu tego mal-
ca z najbardziej Dalekiego Wschodu?...
„Ma³y Dajak patrzy z przera¿eniem
na cz³owieka o jasnej skórze, pierw-
szego, jakiego przysz³o mu ogl¹daæ.
Dziecko ma na szyi amulet chroni¹cy
przed chorobami. Ojciec wola³ jednak
pokazaæ synka po³o¿nej przyby³ej zza
siedmiu mórz” (fragment komenta-
rza z ksi¹¿ki Upa³ i gor¹czka)

F
o
t.

 L
u

cj
an

 W
o
la

n
o
w

sk
i



Tam gdzie s¹ Chiñczycy – tam siê
pracuje od wczesnego dzieciñstwa.
Woda s³odka na wysepce ko³o Hong-
kongu – jest cennym skarbem
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Tajlandia, kult dawno zmar³ego mo-
narchy – ci¹gle ¿ywy. Ale woko³o –
stal i beton, rosn¹ nowoczesne bu-
dowle... F
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Lucjan Wilhelm Wolanowski (born Lucjan Kon on February 26, 1920, Warsaw,
Poland, died February 20, 2006, Warsaw, pseudonyms and pen-names: Wilk; Wal-
demar Mruczkowski; W. Lucjañski; (L.W.); lu; Lu; (lw); WOL.) � Polish journalist,
writer and traveller and translator.

Born to the intellectual family. Son of Henryk Kon (lawyer, 1868�1949) and
Ró¿a Wolanowska (1883�1932), the great-grandson of Majer Wolanowski (1844�
1900), the well-known Polish manufacturer. His sister, El¿bieta (Kon) Wassongo-
wa (1908�2007) was a Polish translator and the book editor.

Wolanowski has studied chemistry at the Grenoble Polytechnical Institute
(France 1938�1939), but the outbreak of World War II caught him during a vaca-
tion in his homeland. During the World War II he fought as the soldier of the
Polish clandestine resistance movement Home Army and he acted as literary con-
tributor to the Polish underground press.

After the war he took position with the Polish Press Agency (from 1945), he
was a commentator from various conferences for journalists in the Foreign Secre-
tary in Warsaw. In this period he met so famous people as Edward R. Murrow,
Sydney Gruson, Flora Lewis, Larry Allen, Vicent Buist or Pierre Marechal, who
were correspondents in Poland then. He worked as journalist for the weekly maga-
zine �Przekrój� (1945�1950), and later also for illustrated weekly ��wiat� (1951�
1969) as well as for the magazine �Dooko³a �wiata� (1969�1976) and with the
magazine �Magazyn Polski� (1976�1984).

He joined a ship-rescue operation in a Norwegian fiord, made a long trip abo-
ard an Icelandic cutter in North Atlantic waters. He went on five trips around the
world (1960�1972) and also visited the Pacific region � he visited Australia, Japan,
New Zealand, Papua and New Guinea, West Irian, French Polynesia, Fiji, Hong-
Kong and Singapore; accredited to the headquarter of the UN Troops in New Gu-
inea during the landing operation (1962�1963); as the US stipendist (he was gran-
ted a sholarship United States Department of State � �Program for Leaders�), he
belonged to the team of reporters (as the only reporter from East Europe) to cover
the take off of the space vessel Gemini 5 in 1965 (Cape Kennedy, Florida); he acted
as advisor to the World Health Organization Information Department in Geneva,
then in a similar capacity at the WHO branches in New Delhi, Bangkok and
Manila 1967�1968. He traveled aboard an Australian light-house tender m.v. Cape
Moreton, servicing light-houses on the small Coral Sea islands and took part in an
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Australian whaling expedition. During his unfortunete expedition accros the Kim-
berley desert Wolanowski was rescuded by the black-trackers.

He wrote 25 books, translated into 7 languages and depicting mainly his tra-
vels. He doesn�t specialize neither in economics nor in politics, looking always for
�the human side of the story� and trying to see for himself the things he is going
to write about. All his books are illustrated by pictures he shoots himself.

Member of the Association of Polish Journalists (1951�1982 and 1991�2006),
of the Polish Writers Union (1959�1983), of the Polish PEN Club (1971�2006), of
the Association of Polish Writers (1989�2006); former member of the Polish So-
cialist Party (PPS; 1945�1948), and of the Polish United Workers Party (PZPR;
1948�1980).

Distinctions: Order of the Romania Star (1949), Award of the Polish Club of
International Publicists (1962); Prize of the Polish Journalists Association for the
Best Book of the Year (1973); the Cavalier�s Cross of Polonia Restituta; the Golden
Cross of Merit; Honorary Citizen of Springfield, USA (1965).

His daughter, Anna Wolanowska-Nathan (b. 1952), pharmacist, lives in North
Bondi, NSW, Australia.

Translation: Teresa Kowalska



Lucjan Wilhelm Wolanowski � (geb. als Lucjan Kon am 26. Feb.1920 in Warschau,
gest. 20. Feb. 2006 in Warschau) � Schriftsteller, Journalist, Reisender, Übersetzer.

Urenkel des Industriellen und Fabrikanten Majer Wolanowski (1844�1900),
Sohn des Anwalts Henryk W. Kon (1868�1949) und Ró¿a Wolanowska (1883�1932).
Bruder von El¿bieta Wassongowa (1908�2007), Redakteurin und Übersetzerin der
schönen Literatur und von Irena Sawicka (1914�2004), Juristin.

Lucjan besuchte zunächst das hauptstädtische Miko³aj Rej Gymnasium, doch
wegen der Krankheit setzte er seine Bildung im Jan Wieczorkowski Männergym-
nasium im Kurort Rabka fort (Abitur im Jahre 1938). In den Jahren 1935�1938
gemeinsam u.a. mit Jacek Wo�niakowski, dem späteren Kunsthistoriker und ka-
tholischen Publizisten, leitete er die Zeitschrift �Szczebioty� (Gezwitscher).

Er studierte an der Fakultät für Elektrochemie und Elektrometallurgie des
Polytechnischen Instituts in Grenoble (Frankreich). In den Sommerferien 1939
kam er nach Polen wieder, wo ihn der Ausbruch des II. Weltkriegs überrascht hat.

Während der Okkupation lebte er zuerst in Warschau und dann verbarg er sich
mit seinem Vater und seiner Tochter Irena in Sochaczew und Podkowa Le�na (u. a.
bei der Familie Drabikowski in der Villa �Wanda�). 1941 wurde er im Streitkampf-
bund (ZWZ) eingeschworen und ab 1942 war er Soldat der  Landesarmee (AK). Er
beteiligte sich an der Widerstandsbewegung, indem er ausländische Rundfunksen-
der (u.a. BBC) abhörte und dann Mitteilungen für polnischen Untergrund  anfer-
tigte.

Als Autor debütierte er im Jahre 1941 unter dem Pseudonym �Wilk� (Wolf) in
einer konspirativen Zeitschrift �Kronika Tygodniowa� mit Feuilletons �Anekdo-
ten im Schatten der Geschichte� und dann in dem in hoher Auflage erscheinen-
den Abendblatt �Dzieñ Warszawy� (1943�1944). Sein Vorgesetzter war damals Teofil
Syga (1903�1983) der spätere Mickiewicz-Kenner.

Nach dem Kriegsende in den Jahren 1945�1951 arbeitete er in Polnischer Pres-
seagentur (PAP). Er war u.a. Berichterstatter der Konferenz für ausländische Jour-
nalisten im Außenministerium in Warschau. Zu dieser Zeit lernte er u. a. solche
bekannten Journalisten wie: Edward R. Murrow, Sydney Gruson, Flora Lewis,
Larry Allen, Vincent Buist und Pierre Maréchal kennen, die damals als Korrespon-
denten in Polen tätig waren.

Im Jahre 1950 heiratete er die in PAP getroffene Anna-Bo¿enna Szumowska
(jetzt Anna Wolan, geb. 1924), spätere Sängerin, Solistin der Posener Oper (ihre
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Ehe dauerte bis 1969). Am 4. März 1952 ist ihre Tochter, Anna Helena auf die
Welt gekommen, welche ab Ende der 60er Jahre in Australien (jetzt in North Bon-
di in der Sydneys Vorstadt) lebt.

Wolanowski war Redaktionsmitglied von folgenden Zeitschriften:
� ��wiat� (1951�1969); u.a. die Reihen: Fremde Flügel (1957); Länder und Völker
(ab 1957); Unter die Räder und zurück (1958); Zweite, aber ob die letzte? (aus
Japan, 1960), Asien (1960),
� �Dooko³a �wiata� (1969�1976); u.a. die Korrespondenzreihen aus Australien
(1965�1967, 1975), aus Asien und Philippinen (1968), aus der Schweiz (1972),
� �Magazyn Polski� (1976�1984),

Weiters war er Mitarbeiter von folgenden Zeitschriften:
� �Przekrój� (in den 40er Jahren und dann wiederum ab 70er Jahren); u.a. die
Reportagen: Jetzt darf man es schon erzählen.
� �Express Wieczorny� (Krakau, 1956); eine Reihe von Ermittlungsreportagen über
den vielfachen Mörder W³adys³aw Mazurkiewicz, in Folge deren gegen  Wolanow-
ski zwei Verleumdungsklagen eingereicht wurden (er wurde freigesprochen),
� �Poznaj �wiat� (1956�1967),
� �Kontynenty� (1967�1968),
� �¯ycie Warszawy� (1967�1968),
� �Vlasta� (Praha, 1968),
� �Kulisy� (1969�1970).

In den 60er Jahren machte er zahlreiche Reporterreisen, darunter einige
Reisen um die Welt. Bei Landungsoperationen in Neuguinea war er ein bei der
UNO akkreditierter Korrespondent (1962�1963). 1965 war er Stipendiat des USA
Staatsministeriums. Es wurde ihm die Ehrenbürgerschaft von Springfield im ame-
rikanischen Staat Illinois zuerkannt. Er war im Kennedys Kap, als von dort das
Raumschiff �Gemini 5� emporgeschossen wurde.

In den Jahren 1967�1968 erfüllte er die Funktion eines Beraters in der Infor-
mationsabteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf und dann auf
dem Gebiet des Südostasiens und Ozeaniens (u. a. in Neu Delhi, Bangkok und
Manila). Er verfasste Reportagen über die Bekämpfung von tropischen Krank-
heiten und über Rauschgifthandel in Philippinen, Thailand, Hongkong, Sarawak,
Sabah und Brunei.

Im Jahre 1984 ging er in den Ruhestand.
Mitglied der Gewerkschaft der Journalisten der Republik Polen (1945�1951),

der Gesellschaft der Polnischen Journalisten (SDP) (1951�1982 und 1991�2006),
des Bundes der Polnischen Literaten (1959�1983), des polnischen PEN-Clubs (1971�
2006) und der Gesellschaft der Polnischen Schriftsteller (1989�2006). Mitbegründer
des 1960 bei der Weltorganisation des Flugzeughandels IATA in Montreal ins Le-
ben berufenen Internationalen Bundes der Flugzeugschriftsteller.

Verfasser von 25 mehrmals neu aufgelegten und in fremde Sprachen übersetz-
ten Reportagensammlungen. Lebte im Warschauer Stadtviertel Mokotów, an Odo-
lañska Strasse 23, im ehemaligen Haus der PAP-Mitarbeiter.

Lucjan Wolanowski starb am 20. Februar 2006 in Warschau. Begraben drei
Tage später auf dem dortigen jüdischen Friedhof bei Okopowa-Strasse 49/51 (1.Stras-
se, 2.Quartier).
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Im April 2006 wurde von der  Schlesischen Universität eine dem Schriftsteller
gewidmete Sonderbeilage zur Universitätszeitung veröffentlicht, die einige Frag-
mente autobiografischer Texte, die Äußerungen zum Leben und zu den  Werken
des Schriftstellers, Presserezensionen und archivalische Fotografien von den von
Wolanowski gemachten Reisen beinhaltet. Unter den Autoren erscheinen u. a.
Jacek Wo�niakowski, Hilary Koprowski, Eugeniusz Grasberg, Ludwik Jerzy Kern,
Lech Paszkowski, Jolanta Klimowicz-Osmañczyk und Krystyna Goldbergowa.

Übersetzung: Magdalena Podraza

20 Wokó³ reporta¿u...



Lucjan Wilhelm Wolanowski (né Lucjan Kon, le 26 février 1920 à Varsovie, mort le
20 février 2006 à  Varsovie) � journaliste, écrivain, reporter et voyageur polonais.

Arrière petit-fils de Majer Wolanowski (1844�1900), industriel, fils de Henryk
W. Kon (1868�1949), juriste et de Rose Wolanowska (1883�1932). Il était le frè re
d�Elisabeth Wassongowa (1908�2007), rédactrice et traductrice ainsi que d�Irena
Sawicka (1914�2004), juriste.

Lucjan étudia d�abord au Gimnazjum (collège) Miko³aja Reja à  Varsovie. Après
une période de maladie, il poursuivit son éducation au Sanatoryjne Gimnazjum
Mêskie (collège-sanatorium pour garçons) Jana Wieczorkowskiego à  Rabka (1934�
1938). Dans les années 1935�1938, avec Jacek Wo�niakowski, futur historien de
l�art et journaliste, il fut co-rédacteur du journal de son école, �Szczebioty�.

Lucjan étudia ensuite la chimie à  l�école polytechnique de Grenoble (1938�
1939). Rentré en Pologne peu avant l�invasion allemande, il habita à Varsovie au
début de la guerre, puis se cacha avec son pè re et sa soeur à  Sochaczew et Podkowa
Le�na, notamment chez les Drabikowscy, dans leur villa �Wanda�.

En 1941, il devint membre de Zwi¹zek Walki Zbrojnej (Union de la Lutte
Armée) avant de s�engager en 1942 comme soldat dans l�armée polonaise clandesti-
ne, l�Armia Krajowa, contribuant au développement de la presse indépendante.

Il débuta tout d�abord sous le pseudonyme Wilk dans �Kronika Tygodniowa�
(La chronique hebdomadaire). Il y écrivit des feuilletons �Historyjki w cieniu hi-
storii� avant de collaborer au �Dzieñ Warszawy� (Quotidien de Varsovie) (1943�
1944).

Aprè s la fin de la guerre, il collabora avec l�Agence de Presse Polonaise (1945�
1951) en tant que reporter. Il suivit notamment les conférences des journalistes
étrangers au Ministè re des Affaires Etrangè res à  Varsovie. A cette occasion, il
rencontra de grandes figures du journalisme comme Edward R. Murrow, Sydney
Gruson, Flora Lewis, Larry Allen, Vincent Buist ou encore Pierre Maréchal, tous
étant des correspondants détachés en Pologne.

Il épousa Anna-Bo¿enna Szumowska en 1950 (aujourd�hui Anna Wolan, née
en 1924) qu�il avait rencontrée a l�Agence de Presse Polonaise. Elle fut plus tard
soliste de l�Opéra de Poznañ. Leur mariage dura jusqu�a 1969.

Leur fille, Anna Helena, est née le 4 mars 1952. Elle habita jusqu�aux années
1960 en Australie (actuellement, elle habite dans au Nord de Sydney, à  North
Bondi).
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Lucjan Wolanowski se spécialisa dans la littérature journalistique, en travail-
lant notamment dans les rédactions et en écrivant des reportages pour les magazi-
nes:
� ��wiat� (Le monde) (1951�1969), entre autres les cycles: �Cudze skrzyd³a� (1957),
�L¹dy i ludy� (a partir de 1957); �Na dno i z powrotem� (1958); �Druga, ale czy
ostatnia� du Japon (1960) et de l�Asie (1960);
� �Dooko³a �wiata� (Autour du monde) (1969�1976); notamment en tant que
correspondant en Australie (1965�1967, 1975), en Asie, aux Philippines (1968) et
en Suisse (1972);
� �Magazyn Polski� (Le magazine polonais) (1976�1984).

Il collabora avec les magazines suivants:
� �Przekrój� (dans les années 1940 et 1970), entre autres avec le cycle de reporta-
ges Teraz to ju¿ mo¿na opowiedzieæ;
� �Express Wieczorny� (L�express du soir) (Cracovie 1956); série de reportages d�in-
vestigation sur l�affaire d�un meurtrier, W³adys³aw Mazurkiewicz, a la suite desqu-
els il eut deux procès en diffamation (disculpé);
� �Poznaj �wiat� (Découvre le monde) (1956�1957);
� �Kontynenty� (Continents) (1967�1968);
� �¯ycie Warszawy� (La vie de Varsovie) (1967�1968);
� �Vlasta� (Praha 1968);
� �Kulisy� (Coulisses) (1969�1970).

Il effectua cinq voyages autour du monde (1960�1972). Il fut accrédité auprè s
des casques bleus (1962�1963) durant les opérations de débarquement en Nouvel-
le-Guinée. En 1965, il reçut la bourse du Département d�Etat des Etats-Unis, il fut
aussi le citoyen d�honneur de Springfield, dans l�Illinois. Il fut présent au Cap
Kennedy lors du lancement de Gemini 5 dans l�espace.

Dans les années 1967�1968, il fut conseiller de l�Organisation mondiale de la
santé à  Genève, New Delhi, Bangkok et à  Manille. Il écrivit des reportages sur les
soins contre les maladies tropicales et la lutte contre le trafic de drogues aux
Philippines, en Thaïlande, à  Hong Kong, dans l�Etat de Sarawak, à Sabah ou enco-
re à  Brunei.

Membre de l�association professionnelle des journalistes de la République
polonaise (1945�1951), de l�association des journalistes polonais (1951�2006), de
l�Union des écrivains polonais (1959�1983), de la section polonaise du PEN Club
(1971�2006) et de l�Association des écrivains polonais (1989�2006), Wolanowski
fut également co-fondateur de l�Union internationale des écrivains aériens auprès
de l�Organisation du transport aérien IATA à  Montréal (1960).

Il écrivit 25 livres de littérature journalistique, réédités à  plusieurs reprises et
traduits dans de nombreuses langues. Il habita dans le cartier Mokotow, à  Varso-
vie au 23, rue Odolañska, dans une ancienne résidence des employés de l�Agence
de Presse Polonaise.

Il meurt le 20 février 2006 à  Varsovie où il fut enterré au cimetiè re juif, rue
Okopowa.

En avril 2006, l�Université de Silesie à  Katowice édita une publication spéciale
consacrée à  l�écrivain, comportant des fragments de son autobiographie, des inte-

20*
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rviews ainsi que des photographies d�archives de ses nombreux voyages. Parmi les
auteurs, on peut mentionner: Jacek Wo�niakowski, Hilary Koprowski, Eugeniusz
Grasberg, Ludwik Jerzy Kern, Lech Paszkowski, Jolanta Klimowicz-Osmañczyk et
Krystyna Goldberg.

Les archives de Wolanowski, constituées de livres, de manuscrits et de photo-
graphies de voyage, se trouvent actuellement à  Brwinów, prè s de Varsovie et sont
en cours de classification.

Traduction: Ewa M¹czka



Adamczyk £ukasz 134�141
Adamman 177
Adams Douglas 61, 67
Akamatsu Paul 84
Alberowa Zofia 84
Aleksandrzak Stanis³aw 23
Allen Larry 13, 147, 149, 301, 303, 306
Allende Salvador 282
Amber Ludwika 263
Andrieu Guitrancourt Pierre 176
Andrycz Nina 35
Apple F. Osborne 110
Aramã Horia 27
Arnarson Ingolf 177
Arski Stefan 14
Azderball Robert 15
Azembski Miros³aw 15, 23, 30, 263�264
Ázsóth Géza 23

Bába Mihály 25
Bajkowski Eugeniusz 250, 263�264, 299
Balajková Anetta 25, 27
Balcerowicz Bogdan 25, 127
Balzak Honoriusz 256
Bañkowicz Ryszard 35, 206, 251
Barañczak Stanis³aw 102, 242
Barczak Piotr 30
Bardijewski Henryk 35
Barthes Roland 84
Barton Edmund 165
Bartoszewski W³adys³aw 22, 31, 35, 261,

263�265
Battuta Ibn 167
Baudelaire Charles 37
Baudin Nicolas 158
Bauman Janina 80

Indeks osobowy

Bauman Zygmunt 79�81
B¹ba Stanis³aw 57
B¹k Magdalena 61�75
B¹kowska Eligia 84
Behr Edward 151
Bellwood Peter 195
Benedict Ruth 84
Beria £awrentij154
Bidakowski Kazimierz 241
Bielicka Emilia 35
Bimbam Emanuel 149
Birnbaum Immanuel 149
Blainey Geoffrey 220
Bligh Wiliam 101�105, 234
B³ahij Kazimierz 22, 253, 263, 265
Bobkowski Andrzej 246
Bocheñski Jacek 261
Bocquet Margaret 168
Bogucki Dariusz 109
Bogus³awski Jerzy 109
Boniecki Jerzy 33, 248�249, 263, 265�266
Boucher Charles 185
Bovay Michel G. 263, 266
Boyd Benjamin 162
Boyd Stephen 16
Brandys Kazimierz 24
Brandys Marian 22�24, 263, 266�267
Bratkowski Stefan 22
Braunstein Maria 35
Brejdak Jaromir 78
Breuil Charles Bonaventura, du 169
Briggs Harold 185
Broniarek Zygmunt 110, 185
Brunton 180
Brutus, w³a�c. Decimus Iunius Brutus 10
Buber Martin 78
Budrewicz Olgierd 22, 24, 263, 267, 293
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Budzyñska-Daca Agnieszka 7
Buist Vincent 13, 147�149, 301, 303, 306
Burniston Maureen 112
Butkiewicz Henryk 50
Butrym Marian 28, 29, 45, 125, 231
Buyno-Arctowa Maria 116

Cailler Zofia, de 11
Cartwright Earl 112
Catti Armand 165
Cezar Julisz, w³a�c. Gaius Iulius Caesar

10, 29
Chan Said Uddin 130
Cheery C.E. 112
Che³stowski Bogdan 81
Chojecki Edmund 109
Choluj Michal 20�21
Chopin Fryderyk 109
Christ Jerzy 10
Christian Fletcher 101, 103�104, 234
Clagett Jean 113
Clooney George 94
Collcut Martin 84
Conrad Joseph 5, 95, 147, 247
Cook James 234
Cormac 177
Crook Alison 179
Cyrankiewicz Józef 154
Czeo Suan King 166
Czeszko Bogdan 24, 110
Æirliæ-Straszyñska Dorota 35

Dali Salvador 63
Danek Danuta 51
Danilewicz Zieliñska Maria 25, 229
Davies Norman 263, 267�268, 279
Daylight Ruth 66
Deakin Alfred 165
Defoe Daniel 44
Derby Lord 164
Derrida Jacques 81
Dêbski Stefan 263, 268
Dillinger John 150
Dobrzyñska Teresa 51
Dobrzyñska-Gadowska Anna 84
Dodd Robert 103�105
Doliñski Jerzy 20, 24, 124, 229
Domagalik Janusz 23

Domañski Daniel 28
Drabikowscy 11
Drawicz Andrzej 18�20, 224�225
Drew Ruth 21
Drew Steven 21
Drozdowski Bogdan 35
Dro¿d¿yñski Aleksander (Drozdzynski

Alexander) 28, 32, 263, 268�269
Drzewiecki Konrad 83
Duba-Dêbski Stefan, zob. Dêbski Stefan
Dúbrava Samuel 22, 25, 27
Dunin-Karwicki Jan 249�250
Dymsza Adolf 293
Dziadek Adam 84
Dziedzic Irena 13, 19, 31, 35
Dzier¿ykraj-Morawski Maciej, zob. Mo-

rawski Maciej
Dziewanowska Honorata 31
Dziewanowski Kazimierz 22, 23�25, 27,

32, 122, 127, 210, 230, 263, 269�270,
296

Eager Bill 138
Ebner Ferdinand 78
Eile Marian 254�255, 293
Eirikson Leifur 113
El-Moqtadir 171
Elzenberg Henryk 77
Engelking Leszek 35
Engelking Maja 35
Evans B.B. 103

Fearn John 186
Fitz Ryszard 110
Fleszar Mieczys³aw 18, 124, 224
Fodhlan Ibn 172
Foote Thomas M. 100
Ford John 100
Fowell Newton 179�180
Fraser Malcolm 71
Frédéric Louis 84
Frederickson George 77
Freud Sigmund 78
Frister Roman 15
Fry Stephen 61

Gadacz Tadeusz 76
Gajdusek Daniel Carleton 209
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Ga³czyñska Kira 263, 270
Ga³czyñski Konstanty Ildefons 270
Ga³czyñska Natalia, pseud. Natalia Gliñ-

ska 263, 269�270
Gardar 177
Gauguin Paul 247
Gaw³owski Stanis³aw 84
Gembicki Jerzy 18, 42, 123, 128, 130
Gerdhardsen Einar 16
Gie³¿yñski Wojciech 35, 291, 295, 297�298
Gimes Romána 22
Goetel Ferdynand 110
Goetel Walery 110
Goldbergowa Krystyna 22, 31, 34, 227,

254, 298�299, 305, 308
Goldenberg 232
Goldsmith 180
Gombrowicz Witold 244
Gomolla Emanuel 16
Gowdy John 188
Górnicki Wies³aw, pseud. Robert Strat-

ton 32, 263, 270�272, 296
Graham Gloria 16
Grasberg Eugeniusz (Eugene) 34, 237,

299, 305, 308
Green Roger 196
Greene Tobias 100
Grodek Roman 27
Gruson Sydney 13, 147�148, 301, 303,

306
Gruszczyñska-Dubowa Helena 268
Gumkowski Mieczys³aw 109
Gurney Henry 186

Haeffner Gerd 78
Halberstam David 147
Hall Edward 84
Handler Joseph 23
Hansen Sol Willman 41
Hañska Ewelina 256�257
Harald III Surowy, król Norwegii 174
Harris René 188
Hartwig Julia 35
Hastings 176
Haszk Jaroslaw 268
He Zheng 166�169
Helsztyñski Stanis³aw 109
Harald III Srogi, król Norwegii 174

Herling-Grudziñski Gustaw 244
Hen Józef 35, 263, 272
Heyerdahl Liv 191
Heyerdahl Thor 16, 32, 190�196, 263,

272�273
Hilier Joan 84
Hilska Vlasta 84
Hitler Adolf 155, 244
Hofmokl-Ostrowski Zygmunt 293
Holban Teodor 27
Holicz 15
Holewiñski Jerzy 10
Horne Donald 68, 264
Howell Allan 179
Hryniewiecki Stanis³aw 116
Huan Ma 166
Hunter John 180

Izakow Borys 23

Jachowicz Stanis³aw 116
Jacquemin Dominique 279
Jagielski Wojciech 263, 273
Jamasita Tomoynki 130
Jamrozik Adam 72
Jancewicz Anna 79
Janicki Jerzy 22, 263, 273
Janowicz Leon 201, 263, 273�274
Jansen Marius 84
Jäsche Gottlob Benjamin 77
Jasienica Pawe³ 22
Jastrzêbski Jan 30
Ja�ko Edward 16�18
Jezierski Józef 10
Jêdrzejko Pawe³ 94�107
Johnson Richard 182
Jury� Roman 285

Kaden Jacek 10, 254
Kaden-Bandrowski Andrzej 33
Kaden-Bandrowski Juliusz 33
Kaden-Bandrowski Pawe³ 33
Kad³ubek Wincenty 98
Ka³u¿yñski Zygmunt 263, 274
Kamiñski Ireneusz J. 24, 229
Kamiñski Ludwik 11
Kant Immanuel 77
Kapu�ciñski Ryszard 22�24, 35, 78, 86,

241, 245, 295�296
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Kara� Romuald 34
Kar³owicz Edward 34, 263, 274
Karol I 169, 171
Karol Wielki 175
Kawalec Julian 23
Kawalerowicz Jerzy 17, 200
Kawka Henryk 17
K¹kolewski Krzysztof 22�24, 26, 35,

130, 263, 274�275, 295�296
Keiner Aleksander, zob. Ziemny Aleksan-

der 10
Kern Ludwik Jerzy 33, 35, 144, 240, 263,

276�278, 291�293, 298, 305, 308
Kennedy John Fitzgerald 125
Kessel Joseph 23, 148, 151
Khan Agi 125, 130, 205
Kingston 165
Kisch Egon Erwin 45, 63, 123, 146, 201,

209
Kisielewski Stefan 19, 118, 183
Kjartansson Finboje 118, 120
Klekot Ewa 84
Klimowicz-Osmañczyk Jolanta 25, 35,

229, 252, 299, 305, 308
Kloss Wac³aw 236�237
Kobyliñski Szymon 17�18
Kochan Miriam 84
Kofta Jonasz 74
Kolumb Krzysztof, w³a�c. Cristoforo Co-

lombo 173, 195
Komar Micha³ 35
Komorowicz Maurycy 109
Kon Henryk W. (Sawicki Henryk, ojciec

pisarza) 9, 13, 301, 303, 306
Kon Lucjan (Wolanowski) 9�10, 242
Kon V.L. 27
Konwicki Tadeusz 263, 278�279
Koprowska Irena (z d. Grasberg) 236�237,

263, 279, 299
Koprowski Hilary 32, 34, 209, 235, 237�

238, 278, 289, 291�293, 296, 299, 305,
308

Kornacka Anna 204
Korpowski Boles³aw (Bolko) 249
Korzeliñski Seweryn 23, 45, 218
Kos R. 20, 123, 226
Kosidowski Jan 31, 263, 279
Kosidowski Zenon 31, 279
Kosiñski Ryszard 18

Kotañski Wies³aw 84
Kott Jan 242
Kowalska Ma³gorzata 76, 81
Kowalska Teresa 302
Kowalski Mieczys³aw 237
Kozicki Stefan 14, 29, 122, 124, 129,
Ko�niewski Kazimierz 24, 27
Krasiñski Janusz 22, 23, 34, 291, 298
Kristeva Julia 97
Krzywy Roman 55
Kubik Mariusz 5, 34�35, 36, 37�49, 105,

135, 157, 221, 232, 242, 261, 290, 293,
296�297, 298, 299�300

Kucza Jan 10, 254
Kühnl-Kinel Agnieszka 92
Ku³akowski Leon 21
Kurta Henryk 26, 50, 59, 126, 231, 263,

279�280
Kumakura Isao 84
Kunce Aleksandra 76�93
Kuok 239
Kuwayama Takehito 84
Kwa�niewski Aleksander 32
Kwiatkowski Eugeniusz 145�146

Lait Jack 147, 150
Lam Stanis³aw 17, 242
Landsberg Henryk 247
Larisch-Nimsdorf Aleksander 10
Las Casas Bartolomeo, de 77
Laxness K. Halldo~r 118
Le Yong Ming 167
Leary Mark 134, 139
Lenin W³odzimierz, w³a�c. W³adimir

J. Ulianow 146
Le�mian Boles³aw, w³a�c. Lesman Boles³aw

242
Lévinas Emmanuel 76, 78
Lewinówna Zofia 22
Lewis Flora 13, 147�148, 301, 303, 306
Lipiñski Eryk 15
Litwiniuk Jerzy 35
Llosa Vargas Mario 92
Loewenstein Jerzy 10
Lord Simeon 160
Lucjañski W., pseud. Lucjan Wolanowski

240
Luis F. 84
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Mach Edward 22
Machowski Micha³ 138
Maczek Stanis³aw 41
Magellan Ferdynand 206, 210
Makólska-Kowalska Joanna (Makólska)

35, 235, 238, 299
Malachovskij L.S. 27
Malcharek Jerzy 27, 263, 280
Malinowska El¿bieta 7
Ma³achowski Aleksander 24
Marciniakówna Anna 110
Maréchal Pierre 13, 147, 150, 301, 303,

306
Marianov A. 15
Marianowicz Antoni 144
Markiewicz Henryk 51, 55, 58, 59
Markowska Bo¿ena 35
Markowski Pawe³ 81
Marks Karol, w³a�c. Karl Heinrich Marx

154
Martinek Otokar 149
Masaryk Jan 149�150
Ma�lanka Julian 70
Ma�lanko Mieczys³aw 16
Matuszewski Ryszard 35, 242, 248, 299
Mazurkiewicz W³adys³aw 15�17, 26, 145,

198, 200, 203, 253, 255�256, 258, 274,
293, 304, 307

M¹czka Ewa 308
M¹czka Ludomir 94
McCall Cathy 138
McCormick Peter D. 69, 71, 73
McDaniel Carl 188
McIver Henry 170�171
Melville Herman 95, 99�100
Meszaros István 239
Michalewski Kazimierz 51
Mickiewicz Adam 70, 284
Mieszkowski Zbigniew 10
Miêdzyrzecki Artur 241
Mikimoto 253
Miko³aj, �w. 214
Miller Marek 132
Mi³osz Czes³aw 242, 244
Minc Hilary 12
Mincowa Julia (z d. Heflich) 12, 153, 294
Modrzejewski 16
Modzelewski Zygmunt 156

Montagu Ewen 16�17
Montaigne Michel, de 77
Morawska Magdalena 10, 12, 242�243
Morawski Kajetan 12, 243
Morawski Maciej 243, 261, 299
Morrison Hedda 166
Mortimer Lee 147, 150
Mo�cicki Ignacy 147
Mouer Ross 84
Mrówczyñski Boles³aw 23
Mularczyk Andrzej 22, 24
Murray John 284
Murrow Edward 13, 94, 147, 149, 301,

303, 306

Naddad 177
Na³kowska Zofia 24
Na³kowski Wac³aw 109
Narêbski Wojciech 110
Nasielscy 251
Neame Ronald 16
Nemere István 28, 245, 263, 280
Nepean Edward 180
Nicholson Jack 61
Nicols J. 180
Nietzsche Friedrich 83, 97�98
Noonan Thomas 175
Nowak Jeziorañski Jan, w³a�c. Jeziorañ-

ski Zdzis³aw Antoni 261
Nowakowski Wies³aw 21
Nowierska Irena 13
Nowierski Witold 13
Nowiñska Janina (z d. Kirchmayer) 22
Nowiñski Aleksander 22
Nycz Ryszard 81

Ocieczek Renarda 51
Odrow¹¿-Pieni¹¿ek Janusz 35
Ogrodziñska Halina 110
Olaf V., król Norwegii 194
Olszañski Tadeusz 263, 280�281
Olszewski Tadeusz 62
Orszulok Wojciech 110
Ortega y Gasset José 79
Osmañczyk Edmund Jan 20�22, 144,

251�252, 263, 281
Ossowska Maria 87
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Papierz Jan 10
Parandowski Jan 25
Parker Hershel 100
Parkes Henry 163
Pasierbiñski Tadeusz 110
Paszkowski Lech 20, 30, 34, 220, 248, 263,

281�282, 299, 305, 308
Paterson Andrew Barton 70, 73
Paulsen 175
Pendelton 160
Peng Cin 186
Péron François 158
Petersowa Zofia 63
Philip 180�181
Pico Della Mirandola Giovanni 77
Piechota Marek 51
Pietrzak W³odzimierz 242
Pi³sudski Józef 147, 154
Pinochet Augusto 283
Pisarek Walery 51, 54
Pitoy 171
Piwowarczyk Andrzej 15, 129
Piwowski Marek 102
Pless Bolko, von 10
Pliniusz Starszy 175
Podkowiñski Marian 12, 28, 125, 129,

130, 197, 231
Podraza Magdalena 305
Pollak Seweryn 242
Poniatowski Stanis³aw, bratanek króla Sta-

nis³awa Augusta 266
Po¿aryska Krystyna 110
Pr¹dzyñski Janusz 18
Preisner Zdzis³aw 110
Pulley Elizabeth 181�182

Rabanowski Jan 154�156
Rabelais François 48
Rachwa³ Tadeusz 81
Rafa³owski T. 203
Rateñski Alfred 15�17, 26, 256
Ravenscroft Mona 264
Rechowicz Gabriel 10�11
Remarque Erich Maria 283
Ricoeur Paul 81
Roberst M.J. 64
Robertson Clive 178�179
Rodowska Krystyna 35
Rogacki Jerzy 96

Roháèova Irena 28
Rolicki Janusz 23
Rommel Erwin 149
Rope Anthony 181�182
Ropiñski Zdzis³aw 25
Rorik 173
Ros Irena 13
Ros Jerzy 13, 255
Rosenberg 232
Rosenthal 148
Rosenzweig Franz 78
Rott Dariusz 5�7, 55, 108�121
Rousseau Jean-Jacques 77
Roy Claude 39
Ró¿ewicz J. 9
Ró¿ewicz Tadeusz 22
Rudow³osy Eryk 173
Rychliñski Bohdan 110
Rzewuska Jadwiga 257

Sabelanka Ewa 263, 283
Said Edward 78
Sapiñski Tadeusz 33
Sawicka Irena (z d. Kon, siostra pisarza)

9, 11, 33, 237, 298�299, 303
Schäfer Jakub 259, 299
Schoenberg Roger 35, 260
Schreer Gustaw 10
Schudrich Michael 36
Schuman Robert 33
Schweinitz Bolko 20�23, 26�27, 29�30
Scott Maxwell 100
Sebõk Éva 30
Seidler Barbara 22, 24
Sepulveda Juan Ginés, de 77
Sepúlveda Luis 263, 283
Siemion Wojciech 19
Sienkiewicz Henryk 136
Simonija Nodari A. 27
Skorupka Stanis³aw 57
Skórnicka Joanna 35
Skrzetuski Krzysztof 232
Skwarczyñska Stefania 51, 58
S³awek Tadeusz 81
S³onimski Antoni 165
Smythe Arthur 180�181
Sobañscy 254
Sobañski Henryk 10
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Sobañski Józef 10
Sopoæko Eryk 116
Sowiñska Beata 22, 29, 124, 199, 227
Spencer Stephen 77
Spielberg Steven 31
Spolsky Joel 139
Sporzyñski Ksawery 110
Stachová Helena 29, 244
Stalin Józef, w³a�c. Josif D¿ugaszwili 146
Stamirski Kazimierz 10
Starinow Ilia 200
Staszewski Wojciech 14�15
Stêpkowska El¿bieta 45, 218
Stoff Aleksander 51
Stolarek Zbigniew 14, 22, 252�253
Straszewski Piotr 136
Stratton Robert F. (pseud. Wies³awa Gór-

nickiego) 270
Streat Albemarle 284
Stroñska Anna 23�24
Stroynowski Juliusz 263, 283
Strzelbicki Antoni 28, 33, 263, 283�284
Strzelecki Edmund 64, 248, 281
Studencki W³adys³aw 263, 284
Sturluson Snorri 174
Sugimoto Yosio 84
Sverèevskaja A.K. 28
Swift Jonathan 48
Syga Teofil 11, 19, 197, 223�224, 263,

284�285, 296, 303
Szafar Tadeusz 263, 285
Szczepañski Jan Alfred 226
Szczepkowski Andrzej 27
Szczypiorski Andrzej 22
Szubiakiewicz Spirydion 13
Szumowska Anna-Bo¿enna Maria (Wola-

nowska Anna, ¿ona pisarza) 13, 17, 24,
303, 306

Szurawski Marek, pseud. Marek Siuraw-
ski 96

Szymañski Zygmunt 21
Szymborska Wis³awa 27, 34, 122, 126,

230, 242
Szymczak Mieczys³aw 57

�lawska Magdalena 51

Tabaczyñska Jolanta 19
Tabakowska El¿bieta 267�268

Talarek Stanis³aw 15, 30, 50
Teigova Helena 244
Temper 130
Templer Gerald 186
Thorne Henry G. Jr 113
Thorne Henry G. III 113
Thorne Margaret 113
Thun Ró¿a 33
Tieh K�ang 166
Tischner Józef 76, 82
Toeplitz Krzysztof Teodor 35
Torgisl 177
Tritton Harold Percy 264
Tubielewicz Jolanta 84
Tumialis Andrzej 67
Turner S. 162
Tuszyñska Agata 235
Tuwim Julian 233
Twain Mark 65�67
Tyrmand Leopold 263, 285�286

Ul�janovaja L.S. 31
Unger Leopold 13, 24, 33, 35, 232, 255,

263, 286, 291, 293, 296, 297�298
Unger Matylda 13
U�ák Teofil 20

Vasil�ev L.V. 27
Vasilevskaja E. 23
Vetter Daniel 108�109
Vilgerdhardson Floki 177

Wadias 144
Wajda Andrzej 102
Wakefield Edward Jerningham 284
Waldorff Jerzy 23�24
Walker Artur 185
Wa³êsa Lech 268
Wañkowicz Melchior 23�24, 34, 122, 125,

129, 228, 263, 270, 286
Warneñska Monika, w³a�c. Kazimiera Je-

lonkiewicz 258
Wasita Ryszard 14
Wasowski Józef 146
Wassong Kazimierz 25
Wassongowa El¿bieta (z d. Kon � siostra

pisarza) 9, 12, 14, 19, 25, 31, 34, 35,
237, 241, 298�299, 301, 306
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Wat Andrzej 35
Wcis³o Anna 210
Webb Clifton 16
Wendt Herbert 195
Whitbread 285
White Richard 68
Whitlam Gough 71
Winiarski Bohdan 257
Winterson Jeanette 263, 286�287
Wittels Ma³gorzata 36
Wojciechowski Roman 145�146
Wolanowska Anna-Bo¿enna Maria (z d.

Szumowska � ¿ona pisarza) 13, 17, 24,
303, 306

Wolanowska Anna Helena (Nathan Anna
� córka pisarza) 14, 24, 35, 243, 253,
259, 291, 299, 302, 304

Wolanowska Florentyna 17, 242, 256
Wolanowska Ró¿a (matka pisarza) 9, 301,

303, 306
Wolanowski Jerzy 9
Wolanowski Majer 9, 12, 301, 303, 306
Wolniewicz Janusz 29, 129, 232
Worcell Henryk 24
Wo�niakowska Anna 50�60, 122�133
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