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Pol., 1945-1980, masz., 21x30cmimniej.,k.114, 76 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Wiersze z wêdrówek po Polsce"
Odrêczne poprawki autora; uk³ad i uwagi I. Fenikowskiej.

R-834

Pol., 1961-1980, masz., 21x30cmimniej., k. 37, 23 wiersze
Franciszek Fenikowski, "Wiersze z podró¿y (Egipt i Bliski Wschód)"
Odrêczne poprawki autora; uk³ad i uwagi I. Fenikowskiej.

R-835

Pol., br. daty, masz., 2x30 cm, k. 29,12 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Wiersze o Poznaniu"
Wybór, uk³ad i uwagi I. Fenikowska.

R-836

Pol., 1956-1981, masz., odb. kserograf., 2x30 cmimniej., k. 160, 70 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Czarny czwartek. (Wiersze polityczne)"
Odrêczne poprawki autora; wybór, uk³ad i uwagi I. Fenikowska.

R-837

F enikowska.
R-838

Pol., br. daty, masz., 21x30 cm i mniej., k. 83,60 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Impresje morskie"
Odrêczne poprawki i dopiski autora; wybór, uk³ad i uwagi

Pol., br. daty, masz., rkps., 21x30 cm i mniej., k. 88, 54 wiersze
Franciszek Fenikowski, "Prze¿ycia osobiste'"
Odrêczne poprawki autora. Wybór, uk³ad i komentarz I. Fenikowska. K. 85-88

autograf zapisany r. i v. zawieraj¹cy fragmenty tekstów poetyckich i sentencje
zanotowane przez poetê. K. l to uwaga I. Fenikowskiej: ,,»Zaszujladkowanie«
wierszy Franka nie jest rzecz¹ mo¿liw¹, dlatego tak trudno je u³o¿yæ czy
posegregowaæ. Ka¿dy wiersz wynika³ z prze¿yæ osobistych, wiem to dobrze,
ale ~j¹tkowej grupie dajê taki tytu³". (I.F., wrzesieñ 1988)

R-839

Pol., br. daty, masz., 21x30 cm i mniej., k. 75, 70 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Impresje Kaszubskie"
Odrêczne poprawki autora; wybór, uk³ad i komentarz I. Fenikowskiej

R-840

Pol., 1950-1981, masz., 21x30cm imniej.,k.l01,68wierszy
Franciszek Fenikowski, "Spojrzenie wstecz. (Wiersze niepublikowane)"
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Wybór, uk³ad i komentarz Ireny Fenikowskiej. W tomie zastrze¿enie I. Feni-
kowskiej o ""0 wy³¹cznoœci podejmowania decyzji w sprawie rozpowszech-
niania tych wierszy w iakie:i b¹dŸ formie" (z 15.05.1984 r.)

Pol.,1975-1981, masz., 21x30cm, k. 67, 37 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Wiersze dla ¿ony"
Wybór i komentarz l. Fenikowskiej; uk³ad chronologiczny.

R-842

Pol.,1954-1980, masz., rkps., 21x30 cm i mniej., k. 192,99 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Wiersze z podró¿y i wêdrówek po Europie"
Odrêczne poprawki autora. Wiersze opatrzone komentarzami dotycz¹cymi

publikacji i chronologii przez I. Fenikowsk¹. Wybór i uk³ad I. Fenikowska i Bar-

bara Wojewódka.
R

Pol., 1950-1981, masz., 21x30cmimniej., k. 229, 78 wierszy
Franciszek Fenikowski, "Wiersze niepublikowane"
Odrêczne poprawki autora; wybór, uk³ad i komentarz I. Fenikowskiej; k. 68-

autograf; zastrze¿enie I. Fenikowskiej (zob. R-841).
R-845

Pol.,1939-1980, masz., 21x30 cm, k. 74, 73, 75, 56,55 wierszy, t. 1-3
Franciszek Fenikowski, "Usta ziemi"
Maszynopis wys³any w 1981 r. przez F. Fenikowskiego do "Wydawnictwa

Poznañskiego", zwrócony 2 lata po œmierci pisarza w 1984 r. Komentarze - I.

F enikowska.
R-846. T. -3

Pol., przed 1982, masz., rkps., autograf, 21x30 cm i mniej., k. 240, 40, t. 1-2

Franciszek Fenikowski, "Wiersze ró¿ne"
Odrêczne poprawki autora. Uwagi I. Fenikowskiej.
T. l. 164 wiersze; 2 wiersze odrêcznie przepisane przez I. Fenikowsk¹: Swarze-

wska Panna (k. 194) i Sorrento (k. 187).
T. 2. 69 wierszy, Susza na Pa³ukach (k. 30) i By³ taki szczêœliwy... (k. 35) -

autograf.
R-847. T. 1-2

Pol., br. daty, [1944-45? - B.W.], masz., 18x21 cm, k. 190
Franciszek Fenikowski. .. Wiersze"
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Odrêczne poprawki i dopiski autora.
Uwaga I. Fenikowskiej: "Trudno mi okreœliæ, co to s¹ za wiersze, nigdyœmy

z Frankiem o tej teczce nie mówili; on do niej nie wraca³. Przypuszczam, ¿e
s¹ to wiersze m³odociane, ale i z czasów okupacji. W tomiki nie u³o¿y³ ich na
pewno Franek, raczej zrobi³a to Jego matka". (8.09.1988)

Teczka zawiera 8 odrêcznie zszytych maszynopisów:
- Zamiast wstêpu (k. 1-21),
- Jeszcze raz o wioœnie (k. 22-37),
- Pieœni d³awionych ust (k. 38-49),
- Na drogach têsknoty (k. 50-64),
- Maski godzin (k. 65-95),
- Moje pierwsze ¿niwo (k. 96-113),
- Oddycham morzem (k. 114-150), i

- Melodie czarnoleskie (k. 151-190).
R-849

P<11., od 1947, masz., rkps., wycinki prasowe, 21x30 cm i mniej., k. 117,69

utworów
Franciszek Fenikowski, ,'piosenki"
Wybór i uk³ad I. Fenikowskiej, która sugeruje, ¿ê nie wszystkie utwory zawarte

w teczce s¹ autorstwa F. Fenikowskiego. K. 4 zawiera na odwrocie list do Adama

Œwierzyñskiego.

Pol., br. daty, masz., 21x30 cm, k. 50, 21 utworów
Franciszek Fenikowski, "Ballady"
Uk³ad I. Fenikowska. [Wybór ballad nie jest pe³ny - B. W.J

R-851

Pol., br. daty, masz., rkps., 21x30 cm i mniej., k. 156
Franciszek F enikowski, "Chodzê na g³owie"
Teczka zawiera wierszowane utwory humorystyczne - fraszki, dystychy, limery-

ki. Odrêczne poprawki autora. K. 155-156 - autograf. Uk³ad i uwagi I. Feni-

kowskiej.

Pol., br. daty, masz., rkps., 2lx30 cm i mniej., k. 134
Franciszek Fenikowski, "Utwory satyryczne" (Wiersze, piosenki, proza)

R-853

Pol., przed 1.06.1971, masz., 21x30 cm, k. 375
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Franciszek Fenikowski, Piernikowe miasto
Masz. bez jakichkolwiek poprawek. Zmiany w stosunku do tekstu drukowa-

nego.
R-854

Pol., [1955-1976 - B.W.], masz., druk, 21x30 cm i mniej., k. 97

Franciszek Fenikowski, "Utwory dla dzieci"
K. 1-22 to maszynopisy (oryg. i kopie) wierszy Rybia wywiadówka oraz Awan-

tura w Konotopie. K. 23-38, 40-97 to wycinki prasowe; k. 39 - druk Gburzy

z Gnie¿d¿ewa. £¹cznie w teczce 74 wycinki prasowe i 1 druk; pseudonim:
W³odzis³aw Brzost.

R-902

Pol., br. daty, [przed 1946 - B.W.], autograf, 15,5x20 cm, k. 16, zeszyt
Franciszek Fenikowski, "Co cesarskiego cesarzowi" (Wiersze m³odzieñcze)
Uwagi I. Fenikowskiej.

R-952

Pol., br. daty, autograf, 6x8,5 cm, k. 31
Franciszek F enikowski, "Zwierzyniec" (Wiersze m³odzieñcze)

R-953

Pol., niem., przed 1946, autograf, 14,5x20,5 cm, k. 52, zeszyt
Franciszek Fenikowski, "Znaki zapytania" (Wiersze i notatki)
Zeszyt datowany na rok 1945; dodatkowo 6 wycinków prasowych w j. pol. i 1

w j. niem., 1 fotografia i 3 notatki rêkopiœmienne (w tym wiersz pt. Kl¹twa). Wy-
cinki prasowe pochodz¹ z lat 1961-1969.

R-957

Pol., br. daty, autograf, 21x30 cm, k. 1
Franciszek Fenikowski, Wiersz dedykowany Marychnie i Edmundowi Milews-

kim
R-II09

B. Powieœci opowiadania

Pol., po 1962, oryg. masz., 21x30 cm, k. 22
Franciszek Fenikowski, Tour de Copenhaque
Odrêczne poprawki autora.

R-857
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Pol., przed 1960, masz., rkps., 21x30 i mniej., k. 19
Franciszek Fenikowski, "Baszta Trzech Koron"
Teczka zawiera fragmenty 3 rozdzia³ów powieœci; jest to wersja inna od

drukowanej. Odrêczne poprawki autora.
R-858

Pol., przed 1974, masz., rkps., 21x 35 cm i mniej., k. 295
Franciszek Fenikowski, "Czerwona rêka"
Wczeœniejsza wersja powieœci, ró¿na od wydanej przez "Wydawnictwo Mor-

skie" w 1974 r.; rozdzia³y numerowane od I do VI, bez tytU³ów. Od k. 250 podwój-
na numeracja, liczne odrêczne poprawki autora w kolorze niebieskim; korekta
dokonana w kolorze zielonym.

R-859

Pol., przed 17.07.1979, masz., rkps., 21x30 cm, k. 235, 142, t. 1-2
Franciszek Fenikowski, "Przytu³ek œwiêtego Jakuba"
Wersja inna od drukowanej; inne tytu³y rozdzia³ów. Tekst opracowany na pod-

stawie Pigu³ek ze Starej Apteki. Odrêczne poprawki autora.
R-863. T. 1-2

Pol., br. daty, masz., 2lx30 cm, k. 234, 234
Franciszek Fenikowski, Kamienny uœmiech
Maszynopis zgodny z wydaniem ksi¹¿kowym, Na tom sk³adaj¹ siê 4 opowia-

dania: Nad Noteci¹, Kamienny uœmiech, Odys wraca do domu, Ulica kotwicz-
ników. W tekœcie odrêczne poprawki autora. W tomie 2 na k. 137 dopisek autora.

R-865. T. 1-2

Pol., br. daty, masz., 21x30 cm i mniej., k. 122,221
Franciszek Fenikowski, "Martwa fala"
Wczeœniejsza wersja powieœci Trójk¹t diabla. Inna kompozycja i tytu³y

rozdzia³ów. Odrêczne poprawki autora.
R-867. T. 1-2

Pol., przed czerwcem 1981, masZ., rkps., 2lx30 cmi nmiej., k. 249, 363, 454, 455
Franciszek Fenikowski, Trójk¹t diab³a
Wczeœniejsza wersja powieœci, inna od drukowanej. Liczne odrêczne popraw-

ki autora.
T. 1. Rozdzia³y I-XII w innej wersji. K. 246, 247,249 - autograf.

T. 2. Egzemplarz niekompletny, b³êdy w paginacji.
T. 3-4. W ca³ym tekœcie korekta (nieodautorska).

R-868. T. 1-4



156 BARBARA WOJEWÓDKA

Pol., przed 8.04.1976, oryg., masz., rkps., 21x30 i mniej., k. 487,25, czêœci 3
Franciszek Fenikowski, Sea -guli
Cz. 1. Orygina³ masz. z licznymi odrêcznymi poprawkami autora.
Cz. 2. Brulion, autograf.
Cz. 3 Wycinki prasowe (4) i rêkopiœmienne notatki (5).

R-872. Cz. 1-3

Pol., przed 8.04.1976, kopia masz., 2Ix30cmimniej., k. 452
Franciszek Fenikowski, "Sea-gull"
Fragmen~ powieœci; miejscami podwójna paginacja; odrêczne poprawki autora.

R-873

Pol., br. daty, masz., 21x30 cm, k. 126
Franciszek Fenikowski, Scherzo H-moll
Odrêczne poprawki autora; orygina³ i kopia masz.

R-881

Pol., br. daty, autograf, 2lx 30 cm i mniej, k. 20
Franciszek Fenikowski, "Akcja B-2"
K. 1-17 stanowi¹ tekst utworu; k. 18-20 to notatki autora.

R-882

Pol., br. daty, masz., 2lx30 cm, k. 32
Franciszek Fenikowski, Utopione dzwony
2 egzemplarze tekstu - orygina³ z odrêcznymi poprawkami autora i kopia bez

korekty.
R-883

Pol., br. daty, fragmenty oryg. i kopii masz., 21x30 cm i mniej., k. 42, 50, 2 tomy
Franciszek Fenikowski, "Miasteczko pod burz¹"
Odrêczne poprawki autora. Tekst opatrzony god³em "Buty".
T. l. Orygina³ masz., brak zakoñczenia utworu.
T. 2. Kopia masz., brak s. 34, 50 i zakoñczenia utworu.

R-884. T. 1-2

Pol., br. daty, masz., 21x30 cm, k. 66
Franciszek Fenikowski, Nad Noteci¹
Opowiadanie zawarte w tomie Kamienny uœmiech.

R-RR~
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Pol., br. daty, kopia masz., 21x30 cm, k. 16
Franciszek Fenikowski, Cena pary bufów. (Opowiadanie)

R-886

Pol., br. daty, masz., rkps.,21x30 cm, k. 13
Franciszek Fenikowski, "Gdyby nie ten oœlina.
Odrêczne poprawki i dopiski autora.

R-906

Pol., br. daty, oryg. masz., 21x30 cm, k. 9
Franciszek Fenikowski, "Ropucha. (Legenda kaszubska)"
Odrêczne poprawki autora.

R-908

Pol., br. daty, kopia masz., 2lx30 cm, k. 61
Franciszek Fenikowski, "Nocne opowieœci"
Teczka zawiera opowiadania: Grusza, Odyseusz wraca do domu, Wilcze

prawo. Odrêczne poprawki autora.
R-910

Pol., br. daty, [przed 1955 -? - B.W.], masz., 21x30 cm, k. 40

Franciszek Fenikowski, "Wilcze prawo"
Odrêczne poprawki autora. Inna wersja tytu³u: Prawo odwetu.

R-887

Pol., br. daty, masz., 2lx30 cm i mniej., k. 44
Franciszek Fenikowski, "Kamienny uœmiech"

Fragmenty kopii maszynopisu.
R-888

Pol., przed 8.01.1955, masz., 21x30 cm, k. 40
Franciszek Fenikowski, Ulica kotwiczników
Opowiadanie zawarte w tomie Kamienny uœmiech. Orygina³ i kopia masz.

Odrêczne poprawki autora.
R-889

Pol., przed 8.01.1955, masz., 2lx30 cm, k. 53
Franciszek Fenikowski, Ulica kotwiczników
Orygina³ i kopia masz. Opowiadanie wys³ane do redakcji audycji literackich

przy rozg³oœni gdañskiej. Tekst wydrukowany w tomie opowiadañ Kamienny
uœmiech.

R-890
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C. Felietony reporta¿e

Pol., od 28.04.1968 do 13.12.1981, masz., rkps., wycinki prasowe, 21x30 cm i
mniej., k. 41,163,201,147,65,161,13;5,199,181,173,151,23,9, 119,32,34,224,
t.1-17

Franciszek Fenikowski, "Pigu³ki ze »Starej Apteki«"
W poszczególnych teczkach oprócz rkps-ów, maszynopisów znajduj¹ siê wy-

cinki prasowe, których iloœæ podajê w kolejnoœci zgodnej z poszczególnymi toma-
mi: 14,53,50,52,37,48,43,47,49,46,49, 15,4,38,32,wt.16brakwycinków,w
t. 17 s¹ 224 duplikaty wycinków prasowych Pigu³ek...

R-870. T. -17

Pol., 1969-1981, masz., rkps., 21x30 cm, k. 264
Franciszek Fenikowski, "Oddech wieków"
Pierwotny tytu³: Sagi srebrzystej Gdyni. Tom opracowany na podstawie

Pigu³ek... Do druku oddano 2.01.1985. W ca³ym tekœcie korekta autora i uwagi
Ireny Fenikowskiej dotycz¹ce Ÿróde³ cytatów i stron w wydaniu ksi¹¿kowym. K.
250-252 zawieraj¹ rêkopiœmienne spisy treœci w oparciu o Pigu³ki..., k. 253-263 to
felietony wycofane z ostatecznej redakcji Oddechu wieków. Poprawki w kolorze
czerwonym. niebieskim i o³ówkowe.

R-855

Pol., 1969-1981, masz., rkps., 21x30 cm, k. 260,261, t. 1-2
Franciszek Fenikowski, "Sagi srebrzystej Gdyni"
Inna wersja Oddechu wieków opracowana na podstawie Pigu³ek Odrêczne

poprawki autora.
R-862. T. 1-2

Pol., przed 19.03.1977, pierwszy egzemplarz ksi¹¿ki po z³amaniu, masz., 21x
30 cm, k. 111

Franciszek Fenikowski, Zakochani w Rozewiu
W teczce dodatkowo: umowa wydawnicza, konspekt ksi¹¿ki, informacje

o muzeum w Rozewiu; 9 listów:
- od Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Morskiego w Gdañsku (5),
- od Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku (1),
- od KAW Oddz. Wojewódzki w Gdañsku (1),
- od Andrzeja Sitka - recenzenta ksi¹¿ki (1),

-list F. Fenikowskiego do KAW w Gdañsku (1).
~_~h1



SPUŒCIZNA F. FENIKOWSKIEGO W ZBIORACH MUZEUM ... 159

Pol., po 1971-przed 19.05.1976, masz., rkps., 2lx30 cm i mniej., k. 148
Franciszek Fenikowski, "Przyl¹dek Olbrzymi"
Inna wersja tytu³u: Kamienny Przyl¹dek. Ostatecznie utwór ukaza³ siê pt.

Zakochani w Rozewiu. Liczne odrêczne poprawki autora, brak s. 48-52, 94-95,
dodatkowo w teczce znajduje siê 15 wycinków prasowych, 2 widokówki, l zna-
czek pocztowy.

R-860

Pol., po 1962 - przed 30.12.1965, masz., rkps., 21x30 cm i mniej., k. 90, 23, t.
1-2

Franciszek Fenikowski, "Kaloszem do Skandynawii"
Tom opracowany na podstawie Pigu³ek... Teczka zawIera fragmenty wczeœ-

niejszych wersji reporta¿y. Wspomnienie Tour de Copenhaque w takiej postaci
nie znalaz³o siê w sk³adzie tomu. K. 73-79, autograf.

T. 2 zawiera 23 wycinki prasowe Pigu³ek... drukowanych w "G³osie
Wybrze¿a" od20.01.1964 do 03.1964.

R-864. T. -2

Pol., 1977-1979, masz., 2lx30 cm, k. 278,278, t. 1-2
Franciszek Fenikowski, "Czwarty wymiar Po³udnia"
N a tom z³o¿y³y siê Pigu³ki... z lat 1977-79 napisane po podró¿y do Jugos³awii

Wersja ró¿na od ostatecznie wydanej.
R-866. T. 1-2

Pol., przed 1982, masz., rkps., 21x30 cm, k. 27,47,47, t. 1-3
Franciszek Fenikowski, "Sk¹d siê wziê³y krasnoludki?"
Tekst oparty o felietony z cyklu Pigu³ki... drukowane od 24.07.1981 do

13.12.1981.
T. 1. Wersja krótsza, zawieraj¹ca liczne poprawki autora i uwagi lo Fenikowskiej o
T. 2-3. Wersje d³u¿sza z uwagami lo Fenikowskiejo Tomy zawieraj¹ felietony

czêœciowo wykorzystane w utworze.
R-869. T. 1-3

Pol., 1968-1977, masz., 21x30cm,k. 187, 187,t.1-2
Franciszek Fenikowski, "Sagi Prus - Warmii i Mazur"
Zbiór felietonów z cyklu Pigu³ki Inny tytu³: Sagi Zalewu Wiœlanego i Po-

jezierza Mazurskiego. Wybór i uk³ad I. Fenikowska.
R-~71 T 1-')
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Pol., po 1977 - przed 1982, autograf, masz., rkps., 21x30 cm i mniej., k. 232,

103, t. 1-2
Franciszek Fenikowski, U studni czasu
T. 1. Brudnopis, 111 felietonów z cyklu Pigu³ki... K. 6-8, 52, 54, 80, 95,-96,

101,142,204 to autografy. W ca³ym tekœcie rêkopiœmienne poprawki autora i uwagi

Ireny Fenikowskiej.
T. 2. 101 wycinków prasowych Pigu³ek... drukowanych w "G³osie Wybrze¿a"

od 10.02.1979 do 13.03.1981.
R-874. T. 1-2

Pol., po 1977 -przed 1982, 2 kopie masz., rkps., 21x30 cm, k. 565, 565, t. 1-2
Franciszek Fenikowski, "U studni czasu"
T. 1. Brak s. 455, drobne pomy³ki w paginacji, wiele odrêcznych poprawek

autora i uwagi l. Fenikowskiej, których ostatecznie nie zamieszczono w wydaniu

ksi¹¿kowym.
T. 2. Uwagi l. Fenikowskiej dotycz¹ce zmian tytu³ów felietonów.

R-875. T. 1-2

Pol., 21.02.1984, druk, rpks., 185 szpalt Wydawni~twaMON, 16x61,5 cm, k. 165
Franciszek Fenikowski, "U studni czasu"
Korekta i uwagi I. Fenikowskiej.

R-876

Pol., br. daty, kopia masz., rkps., druk, 21x30 cm i mniej., k. 179, notes
Franciszek Fenikowski, "Ksi¹¿ê i ¿eglarz"
Inna wersja tytu³u: Król morza opracowana na podstawie Pigu³ek... . 43

wycinki prasowe; liczne odrêczne poprawki autora; komentarz wstêpny I. Feni-

kowskiej.
W teczce dodatkowo broszura: T. Manteuffel, Wieœ zachodnio-europejska

w œredniowieczu, Warszawa 1948.

D. Utwory dramatyczne, filmowe i radiowe

Pol., br. daty, masz., rkps., 2lx30 cm i mniej., k. 425
Franciszek Fenikowski", Widowiska, szopki i s³uchowiska"
Uk³ad I. Fenikowska. Tom zawiera:
- Verbum mercatoris, k. 2-18,
- Szopka rybacka, k. 19-23,
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- Legenda o gdañskim zegarze, k. 24-36,
- Scena muzyczna, k. 37-39,
- Szopka gdañska, k. 40-81,
- Palenie odt¹d u nas wzbronione czyli zaczarowane skrzypki, k. 82-130,
- Bajka o potopie w mieœcie Konotopie, k. 131-233 (inny tytu³: Awantura

w Konotopie),
- Historia z myszk¹ czyli s³owo królowej Ma³gorzaty, k. 234-392 (inny tytu³:

O pijanicy, który królem by³ w Gdañsku czyli historia z myszk¹),
- Zwyczaje starych maszopów, k. 393-399,
- fragmenty sztuk, k. 400-425.

R-891

Pol., br. daty, autograf, 42x60 cm i mniej., k. 85
Franciszek Fenikowski, "G³ogi u przewozu"
K. 1-79 stanowi¹ tekst sztuki; k. 80-85 to notatki autora.

R-892

Pol., po lutym 1974, masz., 21x30 cm, k. 45
Franciszek F enikowski, "ziemia jest okr¹g³a"
Pierwotny tytu³: Pierœcieñ z ³abêdziem. Sztuka w 3 aktach z prologiem i epi-

logiem. Odrêczne poprawki autora. K. 1 to list do F. Fenikowskiego od NN.
R-893

Pol., br. daty, masz., 21x30 cm, k. 56
Franciszek Fenikowski, "Bajka o Balcerku Iglarzu"
Brak s. 38. W teczce jako za³¹cznik program Pañstwowego Teatru Lalki

i Aktora Baj Pomorski w Toruniu, gdzie wystawiono spektakl pod tytu³em Balla-
da o gdañskim Iglarzu.

R-894

Pol., br. daty, masz., 2lx30 cm, k. 73
Franciszek Fenikowski, Mieszka
Sztuka w 4 aktach z prologiem. Odrêczne poprawki autora.

R-895

Pol., 1947, masz., 21x30 cmi mniej., k. 45
Franciszek Fenikowski, Serca na antenie
Komedia w 3 aktach. Tekst opatrzony pseudonimem W. Brzost. Wspó³autor

T. Mañski, muzyka Witolda Buchwalda.
R-896
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Pol., [1981- B.W.], kopie masz., 21x30 cm, k. 17
Franciszek Fenikowski, »Palenie odt¹d u nas zabronione« czyli zaczaro-

wane skrzypki
Widowisko lalkowe zg³oszone na konkurs pod god³em "Mechowa". Tekst

otrzyma³ I nagrodê na konkursie zorganizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie i Wojewódzki Oœrodek Kultury w Gdañsku w grudniu 1981 r.

R-897

Pol., [1981- B.W.], masz., 21x30 cm, k. 16
Franciszek Fenikowski, mczarowane skrzypki (Konkursowe widowisko dla

dzieci)
Widowisko lalkowe zg³oszone na konkurs pod god³em "Skrzat". Odrêczne po-

prawki autora. W za³¹czeniu 1 wycinek prasowy.
R-898

Pol., przed 4.02.1955, masz., 21x30 cm, k. 6
Franciszek Fenikowski, "Bursztynowe serce"
Prospekt do scenariusza filmu.

R-899

Pol., br. daty, masz., 2lx30 cm, k. 10
Franciszek Fenikowski, Kowal króla W³adys³awa
S³uchowisko radiowe. Odrêczne poprawki autora.

R-900

Pol., br. daty [Poznañ - okres studiów - B. W.], masz., 2lx30 cm, k. 10
Franciszek Fenikowski, Leszek Goliñski, Uœmiech Pro³u¿u. (Radiowa scha-

dzowanka pro ³u¿ycka)
Odrêczne poprawki autora.

R-901

Pol., br. daty, masz., 2lx30 cm, k. 7
Franciszek Fenikowski, Marian Ussorowski, Konspekt scenariusza pt. Pierœ-

cieñ Jana Scolnusa

Pol., 1984, masz., rkps., druk, k. 38, brulion
Franciszek Fenikowski, "Twórczoœæ teatralna, telewizyjna, radiowa i filmowa"
Opracowa³a l. Fenikowska. Tom stanowi brulion, do którego wklejono 40 wy-

cinków prasowych, 5 programów teatralnych, 32 zdjêcia, l plakat, l recenzjê;
6 fotorlrafii Dozosta³o niewkleionvch.
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Pol., przed 1972, kopie masz., 21x30 cm, k. 11
Franciszek Fenikowski, "Gdañscy Pocztowcy. Rapsod"
2 egzemplarze z ró¿nym podzia³em ról (tekst identyczny); k. 9-11 sklejone;

tekst do muzyki Adama Œwierzyñskiego. Jest to czêœæ tetralogii muzycznej
zatytu³owanej Wielka droga.

R-822

Pol., przed 1972, kopia masz., 21x30 cm, k. 8, XIV czêœci
Franciszek Fenikowski, Msza ¿a³obna
Tekst misterium z muzyka Adama Œwierzyñskiego na g³osy solowe.

R-823

Pol., przed 1972, oryg. i kopia masz., 20,3x30 cm i mniej., k. 14, 10, t. 1-2
Franciszek Fenikowski, Stutthof (Fragm.)
Odrêczne poprawki autora. Tekst podstaw¹ misterium z muzyk¹ Adama

Œwierzyñskiego na g³osy solowe, narratora, chór mieszany i orkiestrê symfoniczn¹
wystawiony w Pañstwowej Operze i Filharmonii Ba³tyckiej w Gdañsku dnia
13.05.1972 r. Tekst wydano pt. Msza ¿a³obna w 1972 r. Oba tomy zwieraj¹
fragmenty utworu.

R-848. T. -2

E. Wspomnienia, zapiski, notatki

Pol., po 1968, autograf, masz., druk, 21x30cmimniej, k.107, 102, 129,58,81,
brulionów 5, t. 1-5

Franciszek Fenikowski, Plusquamperfectun czyli »quodam temporibus...«
T. 1. Autografuzupehliony wklejonymi wycinkami prasowymi (36), notatkami

(4), wierszem poety (1), znaczkiem pocztowym oraz niewklejonymi wycinkami
(11). W tekœcie wykorzystano Pigu³ki... pt. Z W¹brzeŸna do Grodziska (druk
26.05.1974); Krwawy diabe³ (druk 7.04.1973); Na œwiêty Jan jedŸ do Poznania
(druk 21.06.1976). K. 107 to spis treœci sporz¹dzony przez I. Fenikowsk¹; numeracja
i uwagi tak¿e I. Fenikowskiej.

T. 2. Autografuzupe³niony wklejonymi wycinkami prasowymi (40), maszyno-
pisami (4, w tym 2 wiersze), listem od ojca Mariana Fenikowskiego, znaczkiem
pocztowym oraz niewklejonymi wycinkami (4). Do brulionu wklejono tak¿e
Pigu³ki...: Kupcy i rozbójnicy (druk 28.04.1973); Bursztynowe jezioro (druk
25.02.1973); Sk¹d siê wzi¹³ Pary¿ na Pa³ukach (druk 20.03.1981); Trêbacz
z wie¿y ratuszowej (druk 2.11.1974). K. 102 to spis treœci sporz¹dzony przez
I. Fenikowsk¹, numeracja i uwagi tak¿e I.F.
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T. 3. Autografuzupe³niony wklejonymi: wycinkami prasowymi (36), maszyno-
pisem (1), wierszem, znaczkami pocztowymi (3) oraz niewklejonymi: wycinkami
(11), nadb. drukarsk¹ (1), wierszami (2), rêkopiœmienn¹ notatk¹ autora, fotografi¹.
W brulionie znajduj¹ siê tak¿e Pigu³ki... pt. Tam, gdzie fajki œwiêc¹ (druk
3.04.1981); Wyprawa do Kiszkowa (druk 27.03.1981); Tam, gdzie gêsi bruk
zjad³y (25.07.1975). K. 129 to spis treœci sporz¹dzony przez I. Fenikowsk¹, nume-
racja i uwagi tak¿e I. Fenikowskiej.

T. 4. Autograf uzupe³niony wklejonymi: wycinkami prasowymi (52), znacz-
kiem pocztowym, wierszami (3) oraz niewklejonymi: wycinkami (4) i rêkopiœ-
miennymi notatkami autora (2).

T. 5. Autograf uzupe³niony wklejonymi: wycinkami prasowymi (17), wiersza-
mi (2) oraz niewklejonymi: wycinkami (5), wierszami (4), notatkami rêkopiœmiennymi
(28), nadb. drukarsk¹ (k. 59-65). W brulionie znajduj¹ siê tak¿e wklejone Pigu³ki...
pt. Diabe³ w oœlej skórze (druk 21.06.1975); Ogród œmierci (druk 31.11.1981);
Krwawa d³oñ (druk 10.09.1977); Zaniemyskie zamyœlenia (10.06.1981) oraz
niewklejone: Krwa³ty diabe³ (7.04.1973); Podró¿ do raju (26.10.1974); Nazajutrz

po Wielkanocy (17.04.1976).
R-877. T. 1-5

Masz., 21x30 cm, k. 166, t. 1-2
Franciszek Fenikowski, "Plusquamperfectun czyli »quodam temporibus...«"
Z rêkopisu do druku wybra³a i opracowa³a I. Fenikowska. Czêœæ I.
T. l orygina³ masz.; t. 2 kopia masz. W oryginale masz. uwagi i poprawki

I. Fenikowskiej. Tekst oparty na I tomie rêkopisu F. Fenikowskiego (do czêœci
Wenecja - w brulionie k. 54 <s.102».

R-878. T. 1-2

Pol., br. daty [1968-1981-B.W.], oryg. i kopia masz., 21x30cmi mniej., k. 84

"Plusquamperfectun czyli »quodam temporibus...«"
Z rêkopisu do druku wybra³a i opracowa³a I. Fenikowska. Czêœæ II. Fragmen-

ty pochodz¹ z autografu F. Fenikowskiego t. 2, 3, 4. Uwagi I. Fenikowskiej.
R-879

Pol., br. daty, autograf, 21x30 cm i mniej., 4 skorowidze, 3 bruliony, k. 101,97,
96,11,96, 105,96, t.1-7

Franciszek Fenikowski, "zapiski"
T.1. [przed 1965-B.W.], 12x28 cm. W tomie wklejone 172 wycinki prasowe,

które zawieraj¹: aforyzmy, sentencje, cytaty, informacje sensacyjne, ciekawostki,
dowcipy. Niektóre wycinki datowane na lata 1962-1964. W za³¹czeniu do tomu
koperta z wycinkami prasowymi (18).
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T. 2. [przed 1971- B.W.], 21x30 cm. W tomie wklejono 159 wycinków pra-
sowych, niektóre datowane na lata 1965-1970. Treœæ jak w t. 1. W za³¹czeniu
koperta zawieraj¹ca 127 wycinków prasowych, 6 rêkopiœmiennych notatek autora,
3 fragmenty masz.

T. 3. [do 1981-B.W.], 21x30cm i mniej. Nak. 23 wklejony wycinek prasowy.
Tom zawiera aforyzmy, sentencje, cytaty, informacje sensacyjne, ciekawostki,
dowcipy i anegdoty. W za³¹czeniu koperta z 27 wycinkami prasowymi z lat 1976-
1981 i siedmioma rêkopiœmiennymi notatkami autora.

T. 4. Skorowidz zapisany tylko czêœciowo, zapiski znajduj¹ siê przy literach D,
F, G, M, P, T, W, Y, Z. W za³¹czeniu koperta z 8 wycinkami prasowymi.

T. 5. 14,5x21 cm, w brulionie wklejony 1 znaczek pocztowy; dodatkowo ko-
perta zawieraj¹ca 21 wycinków prasowych i 3 notatki rêkopiœmienne.

T. 6.10xI5,5 cm; notes, do którego wklejono 3 znaczki pocztowe; w za³¹czeniu
7 wycinków prasowych i 2 notatki rêkopiœmienne.

T. 7. 14.5x20,5 cm, brulion.
R-938. T. 1-7

Pol., 1938, 1972-1981, rkps., masz., druk, 13,5x19,5 cmi mniej., k. 15,205,64,
55,64,202,160,159,189,161,59,195, t.1-12

Franciszek Fenikowski, "Dzienniki"
T. 1. 1938, 9x13,5 cm.
T. 2. 1971, lO,5x16,5 cm, kalendarz, w za³¹czeniu 5 wycinków prasowych i 2

notatki rêkopiœmienne.
T. 3. 1972, 12x16,5 cm, kalendarz.
T.4. 1973, 11x20 cm, kalendarz.
T. 5.1974, 7,5xlO,5 cm, kalendarz, w za³¹czeniu 2 notatki rêkopiœmienne.
T.6. 1975, lO,5x16,5 cm, kalendarz, w za³¹czeniu 2 wycinki prasowe.
T.7.1976, 12,5x17 cm, kalendarz, w za³¹czeniu 2 wycinki prasowe i l notatka

rêkopiœmienna.
T.8. 1977, 12x17 cm, kalendarz, w za³¹czeniu 7 wycinków prasowych i fragm.

masz.
T. 9.1978, 14,5x21 cm, kalendarz.
T. 10. 1979, 12x16,5 cm, kalendarz.
T. 11. 1980, 10,5x19,5 cm, kalendarz.
T. 12. 1981, 13,5x19,5 cm, kalendarz, uwagi I. Fenikowskiej.

R-939. T. 1-12

Pol., br. daty, autograf, masz., 15x21 cmimniej., k. 81, 80, 82,100,72 (23+49),
5 brulionów, t. 1-5
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Franciszek Fenikowski, "Asinaña"
T. l. W za³¹czeniu 8 notatek rêkopiœmiennych, 2 fragm. masz., 3 wycinki

prasowe.
T. 2. 9 wklejonych wycinków prasowych i l znaczek pocztowy; w za³¹czeniu

4 notatki rêkopiœmienne.
T. 3. 36 wklejonych wycinków prasowych; w za³¹czeniu 8 notatek rêkopiœ-

miennych, 8 wycinków prasowych i l fragm. masz.
T. 4. 12 wklejonych wycinków prasowych; w za³¹czeniu 11 notatek rêkopiœ-

miennych i 4 wycinki prasowe.
T. 5. W za³¹czeniu 15 notatek rêkopiœmiennych, 4 wycinki prasowe i 7 fragm.

masz.
R-941. T. -5

Pol., ang., franc., niem., br. daty, rkps., masz., druk, 21x30 cm i mniej., k. 66,
71,64,5,58,9,16,232, cz. 1-8

Franciszek Fenikowski, "Materia³y dotycz¹ce asinariów"
Cz. 1. Korespondencja dotycz¹ca asinariów. K. 66.
Cz. 2. Widokówki i kartki œwi¹teczne z wizerunkiem os³a. K. 71.
Cz. 3. Notatki F. Fenikowskiego i innych dotycz¹ce asinariów. K. 64.
Cz. 4. Asinaria - rysunki. K. 5.
Cz. 5. Anegdoty i dowcipy dotycz¹ce os³a. K. 58.
Cz. 6. Os³y w fotografii. K. 9.
Cz. 7. Wycinki prasowe w j. obcych G. ang., j. niem.) K. 16.
Cz. 8. Wycinki prasowe dotycz¹ce asinariów. K. 232.

R-942. Cz. 1-8

Pol., niem., 1961, autograf, 14,5x21 cm, k. 103,99, brulion, t. 1-2
Franciszek Fenikowski, Notatki z rejsu na Lewant. (Ruf¹ do wiatru czyli

dziennik morskiej nawigacji do Baalbeka dooko³a Europy albo siedem cu-

dów œwiata)
T. 1. W za³¹czeniu koperta zawieraj¹ca 16 wycinków prasowych, 15 notatek

rêkopiœmiennych, 3 bilety wstêpu do muzeów, 1 depeszê.
T. 2. W za³¹czeniu koperta zawieraj¹ca 8 wycinków prasowych, 11 notatek

rêkopiœmiennych, informator turystyczny wj. niem., dowód dokonania odprawy

celnej.
R-947. T. 1-2

Pol., br. daty, autograf, l4,5x2l cm, k. 102, brulion
Franciszek Fenikowski. ..Baiki"
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znaczek pocztowy; w za³¹czonejW brulionie wklejone 3 wycinki prasowe i
kopercie 4 notatki rêkopiœmienne.

R-948

Pol., br. daty, autograf, masz., 14,5x21 cm, k. 73
Franciszek Fenikowski, "Mewim piórkiem"
W brulionie znajduj¹ siê 2 wklejone znaczki pocztowe. W za³¹czeniu koperta

zawieraj¹ca: 3 notatki rêkopiœmienne, 4 fragm. masz., artyku³ Gustawa
Olechowskiego pt. Muse bec, 69 wycinków prasowych, 2 fotografie, 2 widoków-
ki, 1 zaproszenie.

R-949

Pol., br. daty, autograf, masz., 14,5x21 cm, k. 82, brulion
Franciszek Fenikowski, "Baj, baju czyli tempi passati"
Na k. 33 wklejony wycinek prasowy. W za³¹czeniu koperta zawieraj¹ca 10

wycinków prasowych, 4 fragm. masz., 7 notatek rêkopiœmiennych.
R-950

Pol., br. daty, autograf, l4,5x2l cm, k. 114, brulion i zeszyt
Franciszek Fenikowski, "Pomorze, morze, Kaszubi. (Materia³y i pomys³y)"
K. 1-98 brulion; k. 99-114 fragm. zeszytu; w za³¹czeniu koperta zawieraj¹ca 3

wycinki prasowe, 5 notatek rêkopiœmiennych; inf. dot. Ignacego Danielewskiego.
R-951

Pol., 1934-1936, autograf, 15,5x20 cm, k. 25, zeszyt
Franciszek Fenikowski, "Teka Pickwicka"
Zeszyt zawiera: logogryf, nowelê W noc wigilijn¹, obrazek sceniczny w 2

ods³onach pt. Pan Twardowski, Jase³ka pickwickowsko-poznañska (w 6
ods³onach); utwór pt Buntownik (bez zakoñczenia).

R-954

Pol., 1939, autograf, 15,5x20 cm, k. 45, zeszyt
Franciszek Fenikowski, "Cyrograf. Krotochwila z XVII wieku"
Utwór zawarty w zeszycie zatytu³owanym "Zaczarowana gospoda".

R-955

Pol., br. daty [utwory m³odzieñcze-B. W.], autograf, 15,5x20cm, k. 44, zeszyt
Franciszek Fenikowski, "Opowieœci wichru. Tryptyk"
Zeszyt zawiera utwory: S³owo wstêpne, Œwiêty ogieñ, Strza³y w mroku,

Powrotna Jala.
R-()~(;
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Pol., br. daty, autograf, 14x21 cm, k. 76, brulion
Franciszek F enikowski, "Territorium Pilnese. Przyl¹dek Olbrzymi. (Rozewie)"
W za³¹czonej kopercie 3 wycinki prasowe, 2 widokówki, 7 znaczków pocz-

towych.
R-958

Pol., [1936-1941-B.W.], autograf, 16x19,5 cm, k.163, zeszyt
Franciszek Fenikowski, "Szkice i zapiski"
Zeszyt zawiera fragm. prozy, wiersze próby dramatyczne, skecze. Dodatko-

wo: 5 wycinków prasowych dotycz¹cych lat wojny i okupacji w Poznaniu (z lat
1962-1971), 1 fotografia, 1 widokówka, 6 notatek rêkopiœmiennych.

R-959

Pol., br. daty, autograf, 14x21 cm, k. 200, brulion
Franciszek Fenikowski, "Poznañskie abecad³o"
W za³¹czeniu koperta z 3 wycinkami prasowymi, 16 notatkami rêkopiœmienny-
: l zaproszeniem Klubu Marynistów LP¯ (1960).mI)

R-960

Pol., br, daty, autograf, 14,5x21 cm, k. 80, brulion
Franciszek Fenikowski, "Mazurskie zapiski"
W brulionie znajduje siê 6 wklejonych wycinków prasowych i 13 w kopercie.

R-961

Pol., br. daty, autograf, 14,5x21 cm, k. 79, brulion
Franciszek Fenikowski, "Silva rerum"
W brulionie l wklejony wycinek prasowy; w kopercie 9 wycinków i 2 notatki

rêkopiœmienne.
R-962

Pol., br. daty, autograf, 15x21 cm, k. 17, brulion
Franciszek F enikowski, "Ruf¹ do wiatru czyli siedem cudów œwiata. (Dziennik

nawigacji morskiej do portów Morza Œródziemnego)"
Brulion zapisany tylko do k. 17.

R-963

Pol., br. daty, autograf, 14,5x21 cm, k. 100, brulion
Franciszek Fenikowski, "Cztery mile za piec"
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W brulionie znajduje siê 5 wklejonych znaczków pocztowych, 32 wycinki pra-
sowe i l fotografia. W za³¹czonej kopercie jest 76 wycinków, 2 rêkopiœmienne
notatki, l fotografia i l widokówka (Puck). Wycinki pochodz¹ z lat 1958-1978.

R-964

Pol., br. daty, autograf, 14x21 cm, k. 80, brulion
Franciszek Fenikowski, "Notatki o przesz³oœci Wybrze¿a Ba³tyku. O morzu

i Pomorzu"
W za³¹czonej kopercie 7 notatek rêkopiœmiennyc~ i 9 wycinków prasowych,

z których 2 opatrzono datami: 1965 i 1974 r.
R-965

Pol., br. daty, autograf, masz., 14,5x21 cm, k. 122,4 zeszyty
Franciszek Fenikowski, "Kaszebœcie to je polœcie"
W za³¹czeniu koperta zawieraj¹ca: 14 wycinków prasowych, 4 fragm. masz.,

l zaproszenie i 3 notatki rêkopiœmienne - w tym Roztrêbachy i Strofy o Gdyni.
R-966

Pol., br. daty, autograf, masz., 14,5x21 cm, k. 79, brulion, czêœæ zeszytu
Franciszek Fenikowski, "Zapiski o Wybrze¿u"
K. 68-79 to czêœæ zeszytu dodany do brulionu. W za³¹czeniu koperta zawieraj¹ca

27 wycinków prasowych, 12 notatek rêkopiœmiennych i l kartkê maszynopisu.
R-968

Pol., [przed 1979 - B.W.], autograf, 14x21 cm, k. 62, 2 zeszyty
Franciszek Fenikowski, "Przytu³ek œwiêtego Jakuba"
W za³¹czeniu koperta zawieraj¹ca 5 notatek autora, 10 wycinków prasowych

(niektóre datowane 1968-1978). Zeszyt 2 ma podtytu³ Gawêdy starych ¿eglarzy.
R-969

Pol., br. daty [przed 1972-B.W.], autograf, masz., 14,5x21 cm, k. 78, brulion
Franciszek Fenikowski, "Piernikowe miasto"
Do brulionu wklejono: 9 znaczków pocztowych, 1 etykietkê pude³ka zapa³ek,

1 wycinek prasowy, 1 fragm. masz.; w za³¹czonej kopercie jest 5 notatek rêkopiœ-
miennych i 2 wycinki prasowe.

R-970

Pol., br. daty, autograf, 14,5x21 cm, k. 80, brulion
Franciszek Fenikowski, "Mglene z ~lene czyli kaszubskie kosza³ki-opa³ki"
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Do brulionu wklejono l znaczek pocztowy; za³¹czona koperta zawiera: 13
wycinków prasowych i 2 rêkopiœmienne notatki autora.

R-971

Pol., br. daty, autograf, 14,5x21cm, k. 80, brulion
Franciszek Fenikowski, "Myœlowe przeb³yski i inne zapiski"
Do brulionu wklejono 3 wycinki prasowe (k. 10, 18,43); w kopercie znajduj¹

siê 3 rêkopiœmienne notatki i 5 wycinków prasowych.
R-972

Pol., br. daty, autograf, 14,5x21 cm, k. 56, brulion
Franciszek Fenikowski, "Ad Sanctam Mariam Magda1enam"
Do brulionu wklejono 9 wycinków prasowych. W za³¹czonej kopercie s¹:

2 zaproszenia, 4 wycinki prasowe, 7 notatek rêkopiœmiennych.
R-973

Pol., br. daty, autograf, 15,5x21 cm, k. 160, 11, t.1-2, 2 bruliony
Franciszek Fenikowski, "Sentencje i aforyzmy. Notatki z lektur"
W t. l k. 66-71 zawieraj¹ spis treœci U studni czasu, k. 128 - wklejony wyci-

nek prasowy.
T. 2 zapisany tylko czêœciowo (11 k.). W za³¹czonej kopercie 8 wycinków

prasowych, l fotografia, 3 notatki rêkopiœmienne.
R-974

Pol., [przed 1979-B.W.], autograf, masz., 14,5x21 cm, k. 70, brulion
Franciszek Fenikowski, "Czwarty wymiar Po³udnia. (Zapiski z nadjardañskiej

podró¿y)"
W t. 1 wklejony wycinek prasowy i 1 poza tekstem.

R-975

Pol., br. daty, autograf, 14,5x21 cm i mniej., k. 79
Franciszek Fenikowski, "Mszczuj II Gryfita i Przemys³aw II Pogrobowiec'

(Zapiski historyczne)
Na tom sk³adaj¹ siê luŸne notatki, fragmenty zeszytów. Dodatkowo 1 fragm.

maszynopisu.
R-976

Pol., br. daty [29.02.1980 - B.W.], autograf, 14,5x21 cm i mniej., k. 90,
7 zdekompletowanych zeszytów i luŸne notatki

Franciszek Fenikowski, "Pro memoria" (Notatki)
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K. 1-4 czêœciowo zapisane przez I. Fenikowsk¹; k. 36 zawiera wklejony wyci-
nek prasowy.

Na k. 35 zaznaczona data: 29.02.1980; dodatkowo w kopercie 5 wycinków
prasowych. Ca³oœæ nie jest uporz¹dkowana przez autora.

R-977

Pol., wrzesieñ-paŸdziernik 1960, autograf, 14,5x21 cm i mniej., k. 46, 2 zde-

kompletowane zeszyty
Franciszek Fenikowski, "Ostatni zajazd na Pragê w odwiedzinach u brata

Czecha"
Zapiski dotycz¹ pobytu w Pradze w 1960 r.; dodatkowo 12 wycinków prasowych.

Ca³oœæ nie zosta³a uporz¹dkowana przez autora. Rêkopis bardzo nieczytelny.
R-978

Pol., niem., rum., czerwiec-lipiec 1954, l4,5x2l cm i mniej., k. 76, 3 niekom-
pletne zeszyty i luŸne notatki

Franciszek Fenikowski, "Œwiat za ̄ elazn¹ Bram¹"
Notatki dotycz¹ podró¿y do Rumunii w 1954 r.; zeszyt 2 nosi tytu³ Podró¿ za

¯elazn¹ Bramê; w za³¹czeniu 9 wycinków prasowych wj. pol., 1 wj. niem., 1 w
j. rum.; 7 widokówek z Rumunii; 2 programy Filharmonii w Bukareszcie.

R-979

Pol., br. daty, rkps., masz., 21x30 cm i ~ej., k. 399
Franciszek Fenikowski, "Fragmenty utworów poetyckich, dramatycznych

prozatorskich"
R-985

Pol., br. daty, 390 wycinków prasowych
"Artyku³y, wywiady, wzmianki prasowe dotycz¹ce Franciszka Fenikowskiego"
Zebra³a I. F enikowska.

R-986

Pol., niem., br. daty, 371 wycinków prasowych
Franciszek Fenikowski, "Artyku³y, felietony, wiersze, fragmenty prozy,

t³umaczenia wierszy drukowane w prasie"
Zebra³a I. Fenikowska.

R-987

Pol., 1955-1968, autograf., masz., rysunki, wycinki prasowe, druk, 14,5x21 cm
i mniej., l brulion, 4 zeszyty i luŸne notatki. K. 102, 97

Franciszek Fenikowski, "Skandynawski notatnik'. Cz. 1-3
R-l044
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Pol., br. daty, autograf, 14,5x21 cm i mniej., k. 124
Franciszek Fenikowski, "Notatki"

R-I045

Pol., arabski, 1977, rkps., masZ., druk, wycinki prasowe, mapy, 21x30 cm i mIñej.,
2 zeszyty, 2 tomy, 3 czêœci, k. 31, 60, 61.

Franciszek Fenikowski, "Notatki i materia³y zwi¹zane z podró¿¹ do Iraku"
Zebra³a I. Fenikowska.

R-IO53

Pol., 1977, 14,5x21 cm i mniej., 2 zeszyty [zdekompletowane - B. W.], 8 wy-

cinków prasowych, mapa, widokówka, 6 dokumentów, folder, bilet, k. 47
Franciszek Fenikowski, "Notatki i materia³y zwi¹zane z podró¿¹ do Jugos³awii"

R-1059

Pol., 1965-1972, 2 zaproszenia, 4 widokówki, 1 fotografia, 4listy, 16 wycinków
prasowych, k. 27

Franciszek Fenikowski, "Projektowane napisy na poninikach w Stutthowie
i Gdyni"

R-IO60

skorowidz,Pol., br. daty, autograf, masz., wycinki prasowe, 56 notesów,
10x16,6 cm i mniej., k. 1444

Franciszek Fenikowski, "Notatki"
R-IO62

Pol., br. daty, autograf, masz., 21x30 cm i mniej., k. 287
Franciszek Fenikowski, "Notatki i fragmenty maszynopisów i rêkopisów o nieu-

stalonej tematyce"
R-1188

F. Varia - praca magisterska, recenzje, odczyty, artyku³y, przek³ady,
katalogi, skorowidz, protoko³y i informacje biograficzne

Pol., 1948, masz., 21,5x30cm,k. 105
Franciszek Fenikowski, "Mickiewicz odkrywa morze"
Odrêczna uwaga I. Fenikowskiej: "Praca magisterska Franciszka Feni-

kowskiego. Tytu³ by³ zmieniony na: »Motywy marynistyczne w poezji Adama
Mickiewicza« ".

R-~~(\
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Pol., br. daty, wycinki prasowe, k. 99
Franciszek Fenikowski, "Recenzje spektakli teatralnych drukowane w prasie

Wybrze¿a"
R-905

Pol., br. daty, [wczesny okres twórczoœci - B.W.]] masz., druk, 2lx30 cm

i mniej., k. 8, 3 wiersze
Franciszek F enikowski, "Przek³ady 3 tekstów poetyckich z jêzyka niemieckiego"
Teczka zawiera t³umaczenia utworów nastêpuj¹cych poetów:
- Ferdinanda Gregoroviusa, Pochód Polaków (1892), k. 1,
- Jerzego Filipa Telemanna, Bakalarz. Komiczna kantata, k. 2-7,
- Artura Schillinga, Cztery prawdy, k. 8, wycinek prasowy.

R-907

Pol., czerwiec 1976, masz., 2lx30 cm, k. 5
Franciszek Fenikowski, "Artyku³ o Gdyni"
Odrêczne poprawki autora.

R-909

Pol., (1951), oryg. i kopia masz., 21x30 cm, k. 6
Franciszek Fenikowski, "Odczyt o ̄ eromskim"
Odrêczne poprawki autora.

R-911

Pol., br. daty, kopia masz., 2lx30 cm, k. 2
Franciszek Fenikowski, "Recenzja powieœci Der Schatz des Piraten

R-932

Pol., br. daty, kopia masz., 21x30 cm, k. 4
Franciszek Fenikowski, "Recenzja telewizyjnej adaptacji Smugi cienia przy-

gotowanej przez K. Lastawieckiego"
R-933

Pol., br. daty, masz., rkps., 21x30 i mniej., k. 47
"Recenzje utworów napisanych przez Franciszka Fenikowskiego"
Recenzje napisali m.in.: Marian Brandys, Aleksander Gieysztor, Micha³ Su-

miñski, Gerard Labuda, Hieronim Michalski, J. Matuszewski.
R-934

Pol., br. daty, kopia masz., 21x30 cm, k. 3



174 BARBARA WOJEWÓDKA

Franciszek Fenikowski, "Recenzja sztuki teatralnej Tu mówi Tajmyr, wysta-
wionej w Teatrze Kameralnym w Sopocie"

R-I048

Pol., 1944-1960, masz., rkps., wycinki prasowe, druk, 20,5x30 cm, k. 25, brulion
Franciszek Fenikowski, "Udzia³ w ¿yciu kulturalnym i spo³ecznym w okresie

studiów"
Opracowa³a I. Fenikowska. (Od 1945 r. -okres studiów, ksiêga I). W brulionie

znajduj¹ siê klejone 3 fragm. masz., 34 wycinki prasowe i 2 druki.
R-936

Pol., niem., 1945-1982, masz., wycinki prasowe, k. 162;
Franciszek Fenikowski, "Wycinki prasowe wierszy publikowanych w prasie.

Ksiêga II"
Opracowa³a I. Fenikowska. Do ksiêgi wklejono 532 wycinki prasowe, I masz.;

10 wycinków w du¿ym formacie pozosta³o niewklejonych.
R-937

Pol., 1945-1982, rkps., 21x30 cm, k. 23, skorowidz
Franciszek Fenikowski, "Skorowidz wierszy opracowany przez Irenê

F enikowsk¹"
R-940

Pol., br. daty, rkps., masz., 12x17,5 cm i mniej, k. 56, 51, 2 tomy
Franciszek Fenikowski, "Notesy adresowo-telefoniczne" (92 sztuki)

R-944

Pol., 1983, masz., rkps., 21x29 cm i mniej., k. 451
Franciszek Fenikowski, "Katalog wierszy opublikowanych w tomikach

poetyckich"
Opracowa³a I. Fenikowska.

R-946

Franc., niem., ros., br. daty, 21x30 cm, k. 17
Franciszek Fenikowski, "Przek³ady utworów pisarza na jêzyki: francuski, nie-

miecki i rosyjski"
Przek³adów dokonali: Line Carmineti-Nawrocka-naj. franc., Jerzy Farino-

naj. ros., Erich Fabian i Artur Schilling -naj. niem.
R-981
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Pol., po 1982 r., masz., 21x30 cm, k. 44
"Protokó³ przekazania ksiêgozbioru i pami¹tek po pisarzu Bibliotece Wy¿szego

Seminarium Duchownego SAC w Oharzewie"
R-982

Pol., listopad 1985, rkps., masZ., druk, wycinki prasowe, 39x22 cm i mniej., k. 127
Franciszek Fenikowski, "Nagrody, wyró¿nienia i odznaczenia pisarza"
Opracowa³a I. Fenikowska.

R-I046

Pol., br. daty, rkps., masz., 14x20 cm, k. 20
Franciszek Feriikowski, "Pseudonimy, kryptonimy i god³a konkursowe pisarza'
Opracowa³a I. Fenikowska, uzupe³ni³a B. Wojewódka.

R-IO52

Pol., 1954, rkps., 2lx33 cm, k. 2
Lech B¹dkowski, "¯yczenia urodzinowe dla Franciszka Fenikowskiego'

R-IO54

Pol., kasz.-pom., br. daty, masz., 2lx30 cm, k. 2
"S³owniczek wyrazów kaszubsko-pomorskich"

R-IO55

Pol., po 15.11.1982, masz., 21x30 cm, k. 8
"Nekrologi, artyku³y poœmiertne o Franciszku Fenikowskim"

R-1057

Pol., druk, masz., 56 wizytówek, 7 zapisków z adresami, 7x17 cm i mniej., k. 63
Franciszek Fenikowski, "Wizytówki i zapiski adresowe"

R-IO58

Pol., listopad 1984, przewodnik bibliograficzny, telegram, 20,5x14,5 cm i mniej.,
k.8

"Materia³y zwi¹zane z I ¯ukowskim Konkursem Recytatorskim Poezji i Prozy
im. Franciszka Fenikowskiego"

R-IO63

Pol., br. daty, masz., rkps., odb. Kserograf., 2lx30 cm i mniej., k. 114
Irena Fenikowska, "Zestawienia twórczoœci, ¿yciorysy i wykaz nagród F. Fe-

nikowskiego"
R-1OM
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Pol., 1982, 2lx30 cm, k. 2
"Dyplom jubileuszowy Franciszka Fenikowskiego z okazji 6O-tej rocznicy urodzin"

R-1100

CZÊŒÆ DOKUMENTACYJNA

I. Dokumenty rodzinne i osobiste

Pol., niem., 1921-1986, rkps., masz., druk, 28 dokumentów 3 czêœci, k. 7,27, 17
Franciszek Fenikowski, "Dokumenty rodzinne dotycz¹ce rodziców pisarza i jego

¿ony"
Cz. 1. Dokumenty dotycz¹ce matki - Zofii z Malkowskich Fenikowskiej (z lat

1921-1975),6 dokumentów.
Cz. 2. Dokumenty dotycz¹ce ojca-Mariana Fenikowskiego (z lat 1912-1972),

13 dokumentów.
Cz. 3 Dokumenty dotycz¹ce ¿ony Ireny z Hozakowskich Orzechowskiej -

Fenikowskiej (z lat 1978-1986), 9 dokumentów.
R-918. Cz.1-3

Pol., do 1939, rkps., masz., druk, k. 45, 16 dokumentów
Franciszek Fenikowski, "Dokumenty osobiste i rodzinne do 1939 roku"
Teczka zawiera m.in. drzewo genealogiczne opracowane przez F. Fenikowskie-

go, dzieje rodowe rodziców, akt urodzenia i œwiadectwo chrztu, œwiadectwa szcze-
pieñ przeciwko ospie, dowód osobisty, zaœwiadczenie o stanie zdrowia, legitymacjê

szkoln¹.
R-913

Pol., niem., 1939-1944, rkps., masz., druk, k. 26,14 dokumentów
Franciszek Fenikowski, "Dokumenty osobiste dotycz¹ce okresu wojny i oku-

pacji"
Uk³ad I. Fenikowska.

R-914

Pol., franc., 1945-1986, rkps., masz., druk, k. 91,48 dokumentów
Franciszek Fenikowski, "Powojenne dokumenty osobiste"
W teczce znajduj¹ siê m.in. ró¿ne legitymacje, potwierdzenie to¿samoœci i za-

meldowania, ksi¹¿eczka wojskowa, wk³adka paszportowa, dokumenty rozwodo-
we z 1953 r., skrócone akty ma³¿eñstwa i zgonu, oœwiadczenie pisarzy gdañskich
w sprawie wydarzeñ marcowych w Warszawie.w 1968 r., kopie podañ o zezwole-
nie na wyjazdy zagraniczne.

R-915
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Pol., rum., 1946-1974, rkps., masz., druk, k. 30,14 dokumentów
Franciszek Fenikowski, "Powojenne dokumenty osobiste zwi¹zane z prac¹

zawodow¹ pisarza"
Uk³ad I. Fenikowska. W teczce legitymacje ró¿nych wydawnictw i redakcji.

R-916

Pol., 1948 -br. daty, masz., rkps., druk, 23 dokumenty, k. 29
Franciszek Fenikowski, "Powojenne dokumenty osobiste zwi¹zane z prac¹

spo³eczn¹ pisarza"
W teczce dokumenty potwierdzaj¹ce udzia³ pisarza w ró¿nych organizacjach,

instytucjach kulturalnych i stowarzyszeniach, w Kongresie Kultury Polskiej i w
pracach Rady Kultury i Sztuki. Uk³ad I. Fenikowska.

R-917

Pol., 1971-1982, masz., masz. powielony, 2lx30cmimniej., k. 43
Franciszek Fenikowski, "Materia³y dotycz¹ce wspó³pracy ze Zrzeszeniem

Kaszubsko- Pomorskim"
W teczce znajduj¹ listy do i od ZK-P, zaproszenia, podziêkowania, umowy

wydawnicze, regulamin obrad Walnego Zjazdu Delegatów ZK-P w Gdañsku (1971
r.), sprawozdanie z dzia³alnoœci.

R-935

Pol., 1944-1960, masZ., rkps., wycinki prasowe, druk, 20,5x30 cm, k. 25, brulion
Franciszek Fenikowski, "Udzia³ w ¿yciu kulturalnym i spo³ecznym w okresie

studiów"
Opracowa³a I. Fenikowska. (Od 1945 r. - okres studiów, ksiêga I) W brulionie

znajduj¹ siê klejone 3 fragm. masz., 34 wycinki prasowe i 2 druki.
R-936

Pol., 1960-1981, rkps., masz., masz. powielony, druk, 68 dokumentów ¿ycia

spo³ecznego,k.160.
Franciszek Fenikowski, "Udzia³ pisarza w ¿yciu literacko-kulturalnym"
Uk³ad I. Fenikowska.

R-983

Pol., 1951-1972,rkps.,druk, 19dokumentów,k.19
Franciszek Fenikowski, "Rachunki imienne pisarza"

R-Q~4
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ll. Listy i korespondencja

Pol., 1946-1983, rkps., masz., masz. powielony, druk, wycinki prasowe, k. 367,

296 listów
Franciszek Fenikowski, "Dokumenty, listy i korespondencja dotycz¹ca

dzia³alnoœci literackiej i wydawniczej"
Uk³ad l. Fenikowska. W tomie listy i korespondencja od i do nastêpuj¹cych:
- wydawnictwa: PAX, MON, KAW, "Czytelnik", "Nasza Ksiêgarnia", "Wy-

dawnictwo Morskie", "Wydawnictwo Literackie", "Wydawnictwo poznañskie",

Wydawnictwo "Sport i Turystyka", "lnterpress";
- redakcje czasopism: "Nurt", "Tygodnik Kulturalny", "Twórczoœæ", "¿ycie

Literackie", "Literatura";- instytucje: WRN w Gdañsku, red. Programów Lit. i Publicystyki Kult.

w Radio Gdañsk, Pañstwowy Teatr Lalki "Têcza" w S³upsku, Teatr Muzyczny

w Gdyni, ZAiKS.
R-918

Pol., franc., niem., szwedzki; 1946-1982, rkps., masz., 512 listów, k. 165,221,

90,59, t. 1-4
Franciszek Fenikowski, "Korespondencja od ró¿nych osób i instytucji"

T. 1: A-M 126 listów, k. 165
Aleksandrowicz Jaros³aw 1977, k. 1; Antoniewicz Roland Józef(3) 1971-1972,

k. 2-4; B¹dkowski Lech (4) 1953-1978, k. 5-9; BejraszewskaDanuta 1977, k. 10-
11; BemstorffErik 1967, k. 12; Biblioteka Pub1. w Poznaniu 1972, k. 13; Bie1a

Emi11982,k.14;BiemackaHa1ina 1967,k.15;BorkBo1es³aw 1971,k.16;Boro-
wikowa Maria 1972, k. 17; Bukowski Andrzej 1971-1981, k. 18-24; Burek Jacek
1981, k. 25-26; Capik Nine11980 (2), k. 27-30; Christiansson Eric 1966, k. 31;
Dudziak Wiktoria (b. daty), k. 32; Fenikowska Aleksandra (3) 1975, k. 33-35;
Fenikowska Zofia 1972, k. 36; Fiszer Edmund 1964, k. 37; Fleszar Teresa (11)
1953-1974, k. 38-56; F1oreasca Ga1ea [1972 lub 1975 - B.W.], k. 57; "G³os
Wybrze¿a" 1974, k. 58; Gniazdowski W³odzimierz 1974, k. 59; Goluch Joanna
1978, k. 60; Grabowska Ewa (b. daty), k. 61; GregorekMarian 1976, k. 62; Grzy-
bowski Bogdan Jan 1978, k. 63; Hannowa Hanna (11) 1970-1979, k. 64-75; Jack
Przemys³aw (2) 1973-1977, k. 76-77; Jankowska Izabe11a 1972, k. 78-79; Jankow-
ski Zbigniew (4) 1974, k. 80-83; Kamiñski Tadeusz (2) 1977, k. 84-85; Kann Maria
(4) 1974-1975, k. 86-90; KiedrowskiWojciech (4) 1978-1981,k. 91-95; Ko1iñska-
Sochaczewska Krystyna (31) 1970-1975, k. 96-132; Ko³odziejke Stefan 1953, k.
133; Kowalczykowajadwiga (b. daty), k. 134-135; Krzysztoñjerzy 1976, k. 136-
137; Landowski Leon (2) 1975-1976, k. 138-139; Leszczyñski W. 1974, k. 140;

£ubiarzMiros³aw (b. daty)k. 141; M¹jchrzakJanina 1973,k. 141-143; Majkowska
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Witos³awa 1959, k. 144-150; Miku1ska- Klon El¿bieta 1973, k. 151; Morcinek Gustaw
1955, k. 152-153; Multañski Tadeusz (7) 1972-1981, k. 154-165.

T. 2: N-Œ 160 listów, k. 221
Necel Augustyn (6) 1970-1972, (b. daty), k. 1-7; Orzechowscy Barbara i Krzy-

sztof(b. daty), k. 8; Osowski Stanis³aw 1975, k. 9; Ossowski Jerzy (b. daty), k. 10;
Ostrowska Ró¿a 1967, k. 11-12; Ostrowski Henryk 1970, k. 13; Puchalczak-
-Wyderko (5) 1976-1977, (b. daty), k. 14-20; Pierchlewiczowa 1982, k. 21;
Pobkowska Anna 1982, k. 22; Pollak 1970, k. 23-24; Poraziñska Tarsylia 1971, k.
25; Poteracka Maria (4) 1974, (2 b. daty), k. 26-29; Prais Mieczys³aw 1972, k. 30;
Prorok Leszek (2) 1976-1979, k. 31-33; Prószyñski Zygfryd (2) 1977, k. 34-35;
Puzdrowski (?) (b. daty), k. 36; Sieran Teresa (35) 1955-1968, k. 37-76; Skrup ski
Hieronim i Wanda 1980, k. 77; Sier¿êga Zyta 1978, k. 77; Sitek Andrzej 1978, k.
79; SkuszankaKrystyna (2) 1974, k. 80-82; Stachura Jan (3) 1970-1974, k. 83-85;
studenci polonistyki w Bukareszcie (2) 1955-1958, k. 86-88; Staszków Jan 1953,
(b. daty), k. 89-95; Szczawiej Jan 1986, k. 96; Szczublewski Józef (b. daty), k. 97-
98; SzleyenZofia(b. daty), k. 99-100; Sztaudenger-Kaliszewicz (8) 1971-1975, (b.
daty), k. 101-115; Szwoch Ryszard 1979, k. 116; Szymañski Zbigniew (42) 1967-
1979, (3 b. daty), k. 117-183; Œwierzyñski Adam (27) 1970-1976, (7 b. daty), k.
184-221.

T. 3: T-¯, 72 listy, k. 90
Telega Stanis³aw (2) 1977-1979, k. 1-2; Teresiñska Izabella (5) 1968-1982, k.

3-9; Tomaszewska Jadwiga (2) 1976, k. 10-11; Trojanowska Izabe"a (b. daty), k.
12; Turkawski Leonard (4) 1976,k. 11-17; Tuwim Julian 1949, k. 18-19; Twardow-
ski Marian (2) 1978-1979,k. 20-21; UrbanowiczW.1970, k. 22; Ussarowski Marian
i Iza (2) 1972, k. 23-24; Walczak Alina (8) 1973-1980, k. 25-32; Werra Krystyna
1979, k. 33; WicherkiewiczonaMaria(4) 1957-1958, (b. daty), k. 34-39; Wieliczko
W. 1978, k. 40; Witkowska Regina (2) 1970-1980, k. 41-42; Wlaz³owska Epstein
Maria (2) 1969, k. 43-45; Woj ew. I Miejska Biblioteka Publiczna w Gdañsku 1975,
k. 46; Wójtowicz Aleksander 1979, k. 47-49; Wydawnictwo Morskie 1975, k. 50;
Zawanowska Krystyna (21) 1969-1976, k. 51-77; Zechenter Witold 1974, k. 78-
79; ZLP 1975, k. 80; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (2) 1972-1975, k. 81-82;
¯es³awski W³adys³aw (5) 1971-1974, b.d., k. 83-88; ̄ ochowski Jerzy 1975, k. 89-
90.

T. 4: 54 korespondencje od NN, k. 1-59
R-919. T. 1-4

Pol., 1959-1977, rkps., masz., wycinki prasowe, k. 90 listów, k. 201
Franciszek Fenikowski, "Listy do rodziny"
Zofia Fenikowska 1959, k. 1; Marian Fenikowski 1967, k. 2; Irena

Orzechowska-Fenikowska 1975-1977, (b. daty), k. 3-201
R-920
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Pol., 1954-1981, rkps., masz., 231isty, k. 29
Franciszek Fenikowski, "Listy do ró¿nych osób, towarzystw i intytucji"
Aleksandrowicz Jaros³aw 1977, k. 1; Burek Jacek 1981, k. 2; Kamiñski Tade-

usz 1977, k. 3; Kierowniczka "Domu Ksi¹¿ki" w Sopocie 1979, k. 4; Komendant
Szko³y Morskiej w Gdyni 1966, k. 5; Prószyñski Zygfryd 1977, k. 6; Stowarzysze-
nie Dzia³aczy Kultury Morskiej 1976, k. 7; Szymañski Zbigniew 1977, k. 8-9; Wa1-
czak Alina (2) 1977,k.10-11;WójtowiczA1eksandra 1979,k.12; Wyderko El¿bieta

1977, k.13; listyF.FenikowskiegodoNN1975-1980,k.14-29.
R-921

Pol., 1954-1987, rkps., masz., 151istów, k. 18
Irena Fenikowska, "Listy do ró¿nych osób"
Franciszek Fenikowski (6) 1975-76, k. 1-8; listy od NN k. 9-18

R-922

Pol., 1979-1987, rkps., masz., 11listów, k. 14
Irena Penikowska, "Korespondencja od ró¿nych osób"
Kiszczak Tadeusz 1984, k. 2; Koliñska-Sochaczewska Krystyna i W³odek (b.

daty), k. 3; Turkawski Leonard 1982, k. 4; Wyderko El¿bieta 1977, k. 5-6; listy od
NN, k. 14.

R-923

Pol., 1978-1981, rkps., 43listy, k. 47
Irena i Franciszek Fenikowscy, "Korespondencja od ró¿nych osób"
Listy od nastêpuj¹cych: Bortnowska z Grabowskich Maria, (b. daty), k. 1;

Ko1iñska-Sochaczewska Krystyna 1981, k. 2; Mu1tañscy Krystyna i Tadeusz 1979-
1981, k. 3-5; Szymañski Zbigniew 1978-1980, k. 6-14; Œwierzyñscy 1982, k. 15;
Teresiñska Izabe11a 1981, k. 16; Trojanowska Izabe11a 1979-1982, k. 17-21; Tur-
kowski Leonard 1981-1982, k. 22-31; Walczak Alina 1979-1981, k. 32-35; listy od
NN 1978-1981. k. 36-47.

R-924

Pol., 1958-1976, rkps., k. 44
Irena Fenikowska, "Notatki z listów Franciszka Fenikowskiego do Krystyny

Zawanowskiej"
R-925

Pol., 1982-1989, rkps, 7 listów, k. 14
Irena Fenikowska, "Listy do i korespondencja od Izabelli Trojanowskiej"

R-926
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Pol., 1967-1981, masz., rkps., druk, masz. powielony, 30 listów, k. 55
Franciszek Fenikowski, "Korespondencja od Zwi¹zku Literatów Polskich"
Oddzia³y w Gdañsku, Olsztynie, Zarz¹d G³ówny w Warszawie. W teczce tak¿e

Statut ZLP i pokwitowanie sk³adek cz³onkowskich za VII i XII 1981 r.
R-927

Pol., 1971-1983, masZ., masz. powielony, odb. kserograficzne, druk, 34 listy, k. 85
Franciszek Fenikowski, "Korespondencj a od Stowarzyszenia Marynistów Pol-

skich"
Uk³ad I. Fenikowska, w teczce informacje o dzia³alnoœci Stowarzyszenia,

komunikaty, zaproszenia, zamówienia utworów literackich, materia³y ze zjazdu ju-
bileuszowego (1968-1978) w Warszawie w 1978 r.; informacje o planowanej
dzia³a]n()~ci-

R-928

Pol., 1977-1982, masz., rkps., odb. kserograficzne, druk, 46listów, 60 doku-
mentów, k. 119

Franciszek Fenikowski, "Listy i korespondencja w sprawach finansowych do
i od ró¿nych instytucji"

Uk³ad I. Fenikowska. W teczce m.in. listy do ZAiKS, Inst. Wydaw. "Nasza
Ksiêgarnia", Wyd. MON, "Wyd. Morskie", RSW Prasa- Ksi¹¿ka- Ruch Oddzia³y
w Gdañsku, Warszawie, Bydgoszczy, NBP i PKO Oddz. w Warszawie.

R-929

Pol., 1951-1979, rkps., masz., druk, 24 listy, k. 65
Franciszek Fenikowski, "Listy i korespondencja w sprawach mieszkaniowych"

R-930

Pol., 1951-1971, rkps., masz., 22listy, 7 fragm., k. 48
Marian Fenikowski, "Listy do Franciszka Fenikowskiego. Korespondencja

rodzinna"
R-931

Pol., 1926-1975, rkps., 5listów, k. 6
"Korespondencja ró¿nych osób". Listy od nastêpujacych
- Leszczyñski Karol do NN, br. daty, k. I;
- Rogala Wick do Stanis³awa Pod jarskiego, 1954, k. 2;
- RogalaWickdo NN, 1950-1054, k. 3-5;
- NN do Józefa Winnickiego, 1926, k. 6.

R-l061
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III. Fotografie

Pol., po 15.11.1982, masz., rkps., druk, 31,5x24 cm, k. 21
Marian Fenikowski, "Album poœwiêcony pamiêci pisarza"
Opracowa³a Irena F enikowska.

R-945

Fotografie czarno-bia³e stron tyfi1³owych ksi¹¿ek Franciszka Fenikowskiego.
9x14 cm, 52 sztuki.

R-IIOl

Fotografie czarno-bia³e stron tytu³owych ksi¹¿ek Franciszka Fenikowskiego
w gabinecie pisarza pod portretem autora. 9x14 cm, 32 sztuki.

R-II02

Fotografie czarno-bia³e opisane przez Irenê i Franciszka F enikowskich. 9x 13,5
cm i mniej, 84 sztuki.

R-II03

Fotografie czarno-bia³e z ró¿nych podró¿y zagranicznych pisarza. Zdjêcia nieo-

pIsane.
R-II04

Fotografie czarno-bia³e przedstawiaj¹ce urz¹dzenie gabinetu pisarza w War-
szawie przy ulicy Krasickiego. 9x13,8 cm i mniej., sztuk 32.

R-II05

Czarno-bia³e fotografie osobiste Franciszka Fenikowskiego. 20,8x28 cm i mniej.
sztuk 12.

R-II06

Fotografie barwne (sztuk 1) i czarno-bia³e (sztuk 12) rodziny Franciszka Feni-
kowskiego.l0,5xI5 cm.

R-II07

Fotografie czarno-bia³e ró¿nych obiektów architektonicznych (kamienica,
w której mieszka³ pisarz, Teatr Muzyczny w Gdyni). 7,5xl0,5 cm, sztuk 9.

R-ll0R
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IV. Twórczoœæ innych

Pol., br. daty, masz., rkps., 20,5x32 cm i mniej, k. 203
Trestam Dr, Biblia nowoczesnej kobiety

Wed³ug Ireny Fenikowskiej jest to dzie³o Mariana Fenikowskiego.
R-943

Pol., br. daty, kopia masz., 21x30 cm, k. 6
Nieznany autor, "Kaszubi w oczach Franciszka Fenikowskiego'

R-988

Pol., br. daty, masz. powielony, 21x30 cm, k. 51
Bartlett BasiI, Jak pisaæ dla telewizji

R-989

Pol., br. daty, masz., rkps., 21x30 cm, k. 17
Lech B¹dkowski, •ród³a oliwskie. (Fontes Olivenses) - najstarsze zapisy

powsta³e na Pomorzu Gdañskim
T³um. z ³aciñskiego Franciszek Fenikowski.

R-990

Pol., br. daty, masz., 2lx30 cm, k. 82
Jan Batory, Henryk Hechtkopf, "Podhale w ogniu" (Scenañusz filmowy)

R-991

Pol., przed 29.03.1947, masz., 21x30 cm, k. 17
Tadeusz Ostaszewski, Przemówienie obroñcy Rudolfa Hoessa wyg³oszone

29 III 1947 1: przed najwy¿szym Trybuna³em Narodowym
R-992

Pol., 1977-1978, rkps., masz., wycinki prasowe, 21x30 cm i mniej., k. 35
Kazimierz Kretowicz, Morze i ziemia. Wyboru dokona³ i do druku przygotowa³

Franciszek Fenikowski
R-993

Pol., br. daty, kopie masz., 21x30 cm, k. 34
Maria Poteracka-Manikowska, Projekt konspektu pracy doktorskiej na temat:

"Gdañsk w twórczoœci Franciszka Fenikowskiego", pisanej pod kierunkiem prof.
dr. Andrzeia Bukowskiego
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R-994

Pol., br. daty, 21x30 cm, k. 19
Jerzy Afanasjew, Szczêœcie. Audycja literacka

Pol., br. daty, masz., 2lx30 cm i mniej., k. 10
T. Z. Kaliñska-Delingowska, "Wiersze"

R

Pol., 1973-1975, rkps., masz., 21x30cmimniej., k. 213
Zbigniew Szymañski, "Utwory poetyckie, dramatyczne i prozatorskie'

R-997

Pol., [1950 - B. W.]], wycinki prasowe, 5x15,5 cm i mniej., k. 32

Antoni Suchanek, "Ludzie Wybrze¿a"

Pol., 22.08.1959, masz., rkps., 21x30 cm, k. 18
Józef Wawrzyñczyk, Relacja w dzialalnoœci»Tajnego Hufca Harcerzy«

w ruchu oporu na Wybrze¿u w latach 1919-1945
R-I047

Pol., br. daty, kopia masz., rkps., 21x30 cm, k. 4
Aleksander Prochanow, Rybacy. (Opowiadanie). T³um. Zdzis³aw Reszelewski

R-I049

Pol., br. daty, masz., 21x30 cm, k. l
Alina Da1ewicka, Samotnoœæ portretu. OdpowiedŸ Panu Franciszkowi Feni-

kowskiemu na Jego wiersz Wyzwanie
R-IO50

Pol., br. daty, kopia masz., 2lx30 cm, k. 1
Barbara SokaIówna, Baba Dimka z Sozopola

R-I051

Pol., 1971, masz., 21x30 cm, k. 3
Mieczys³aw Wachowiak, "List otwarty infoffiluj¹cy o rozpoczêciu protestu

g³odowego"
R-IO56



IWONA W ARKOCKA

PRZYS£OWIA W PROZIE ANNY £AJMING
OZDOBA CZY POTRZEBA TEKSTÓW?'

Autor Pana Tadeusza, jakkolwiek tylko przygodnie zajmowa³ siê w twórczo-
œci poetyckim komentowaniem znanych przys³ów, to w poemacie soplicowskim,
tej skarbnicy dawnego obyczaju szlacheckiego, wyznaczy³ przys³owiom miejsce
poczesne. Zaœwiadcza o tym dowodnie obliczenie statystyczne, dokonane przez
dr. Stanis³awa Œwirko, wspó³twórcy Nowej ksiêgi przys³ów polskich - trzy pro-

cent wierszy.
Statystyka, mimo ¿e wa¿na i coraz wa¿niejsza, o czym œwiadczy popularnoœæ

ró¿nego rodzaju sonda¿y, mówi¹c o iloœci danego sk³adnika, pomija milczeniem
jego jakoœæ i funkcjê, co wydaje siê znacznie istotniejsze. Jeœli pos³ugujemy siê
przyk³adem naszej epopei, warto rzecz kontynuow~æ, bo oka¿e siê owo spostrze-
¿enie zasadnym. Poemat bowiem zaczyna siê cytatem z fraszki Jana Kochanow-
skiego o "szlachetnym zdrowiu" i koñczy siê cytatem z bajek: "i ja tam by³em",
czyli zwrotami, które sta³y siê przys³owiami. "Te dwa punkty wyznaczaj¹ rolê
przys³owia w «Panu Tadeuszu», stosowanego jako narzêdzie s³u¿¹ce do
wyodrêbniania pierwiastków obcych kulturze szlachecko-staropolskiej. Rys
to bowiem uderzaj¹cy, i¿ przys³owiami pos³uguje siê kapitan Rykow, i to ro-
syjskimi, które akcentuj¹ obcoœæ zjawisk, wkraczaj¹cych w œwiat soplicow-
ski "2. W taki sposób o funkcji przys³ów w naszej epopei narodowej mówi ich
doskona³y znawca Julian Krzy¿anowski.

I jeœli zasugerowani jego metod¹, polegaj¹c¹ na czêstych paralelach w zakre-
sie ró¿nych zjawisk literackich, spojrzymy na interesuj¹c¹ nas prozê Anny £aj-
ming, to bêdziemy chcieli przywo³aæ jedno z jej opowiadañ - Burzliwy dzieñ.

Podobnie jak w Mickiewiczowskim poemacie, przys³owia spinaj¹ tutaj klamr¹
fabu³ê wspomnianego opowiadania A. £ajming, choæ oczywiœcie z racji okreœlonej

Przygotowujê monografiê o paremiologii w ca³ej twórczoœci Anny Lajming. W tej pracy dla
jasnoœci wywodu (i oczywiœcie ze wzglêdu na koniecznoœæ ograniczenia objêtoœci tekstu) sku-
piam uwagê jedynie na jednym tomie, Od dziœ do jutra, s¹dz¹c, ¿e podana tu egzemplifikacja
mo¿e ju¿ s³u¿yæ do uogólnieñ.
J. Krzy¿anowski, Dzieje przys³owia polskiego w toku piêciu wieków, [w:] Nowa ksiêga przys³ów
nnl"k¿rh £ 1-4. Warszawa 1969-1978. wsteD. s. XXVII.
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formy, tekst ten jest miniaturowy w porównaniu z epopej¹ A. Mickiewicza. Roz-
poczynaj¹ i koñcz¹ to opowiadanie dwa przys³owia, oba oparte na najprostszym
obrazie s³ownym - porównaniu i zbli¿onej wymowie, dotycz¹cej sytuacji upragnio-

nej, choæ przydarzaj¹cej siê tak rzadko, ¿e a¿ nieprawdopodobnej:
na pocz¹tku - "Przedarzi³ sê zoróbekjak slepi kurze zamo" (AL 195)3,
na zakoñczenie - "Kapn¹³ nóm zoróbek jak manna z nieba" (AL 200).
Upragniony zarobek - koszenie ³¹ki - zapowiada³ siê, co jest spraw¹ istotnej

wagi, u swego znajomego Kaszuby z pobliskiej wsi Smorzewo i wymaga³ przygo-
towañ - zakupów w mieœcie, które ku rozpaczy bohaterów nie dosz³y do skutku.

Upragniony zarobek zaistnia³ wiêc w sferze niespe³nionych oczekiwañ, natomiast
na wyci¹gniêcie d³oni tym samym bohaterom przydarzy³ siê inny zarobek, bowiem
handlarz sam przyby³ do wsi i skupowa³ ¿ywnoœæ. Ten zarobek by³ tak realny jak
ów cz³owiek, który sta³ otoczony wieœniakami i zachêca³ ich do sprzeda¿y swego
mas³a, jaj i drobiu. Có¿ wiêc powstrzymywa³o ludzi potrzebuj¹cych pieniêdzy jak
"dioche³" duszy? Czego siê obawiali?

"¯ebe na tim nie wiñcjak Zobrocci na medle".
"Ostro¿nosce nigdy ni ma za wiele". (AL 197)

W sferê swojskoœci, kaszubskoœci wkracza inny ¿ywio³ - obcoœæ i o tym ostrze-

gaj¹ zacytowane wy¿ej przys³owia, bo handlarzem by³ "cedzy" i "gooO³ z wesoka",
"jakje cedzy, to je lecho, oszuko, uroczi ijesz przeklnie", tote¿ Kaszubi nic mu nie
sprzedali. Ze smutkiem i rozgoryczeniem wspominali tylko swój zarobek, który
niebo im zes³a³o jak biblijn¹ mannê, a który nie doszed³ do skutku. Ostatnie przys³o-
wie nawi¹zuj¹ce do pierwszego wskazuje, ¿e zdarzenie, okazja do zarobku, tak
namacalna, ¿e trudno o lepsz¹, w niczym nie zmieni³a ich postawy podejrzliwoœci
i nieufnoœci w stosunku do antków. TrzeŸwi i praktyczni Kaszubi byli w tym wy-

padku nieprzejednani. Swojemu, mówi¹cemu po kaszubsku, wybaczyli wiele, by
zarobiæ. Z pokor¹ znosili opryskliwoœæ, panoszenie siê, krêtactwa handlarza z opo-
wiadania Grzybnik, które sw¹ wymow¹ wyra¿nie koresponduje, moim zdaniem,
z fabu³¹ Burzliwego dnia. Wspomniany problem niemal groteskowo oœwietla te¿
opowiadanie Grosz, a jego przes³anie kojarzyæ siê mo¿e jedynie z biblijnym
ŸdŸb³em w oku cudzym i belk¹ niedostrze¿on¹ w swoim oku.

Dwa ¿ywio³y: swojski i obcy, do których prezentacji tak dowodnie przyczyni³o siê
zastosowanie przys³ów w poemacie soplicowskim, na mniejsz¹ oczywiœcie skalê
wystêpuje w prozie A. Lajming, a jego ilustracjê odnajdujemy przede wszystkim
w opowiadaniu Burz/il-ry dzieñ, gdzie dostrzec mo¿na analogiczn¹ funkcjê przys³ów.

Miejsce wystêpowania przys³owia w opowiadaniu odgrywa wiêc rolê znacz¹-
c¹, choæ jego jakoœæ rolê nie mniejsz¹. We wspomnianym przyk³adzie przys³owia

A. Lajming, Od dziœ do jutra, Gdañsk 1976, s. 195. Wszystkie cytaty za tym wydaniem ozna.
czam w tekœcie skrótem AL, cyfry odsy³aj¹ do strony.
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spina³y klamr¹ fabu³ê opowiadania i prowokowa³y u¿ycie innych, ale to w interesu-
j¹cej nas prozie rzadki przyk³ad funkcji tego tworu jêzykowo-literackiego. Czêœciej
wystêpuje on w roli podsumowuj¹cej treœæ opowiadania, do którego tworzy ko-
mentarz lub konkluzjê, lapidarny wniosek, pojawiaj¹c siê na koñcu tekstu. Zyskuje
na tym, zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, zwartoœæ i wyrazistoœæ
kompozycji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wówczas przys³owie puentuje opowiadanie.
Czyniæ to mo¿e w dwojaki sposób: potwierdzaj¹c jego treœæ, przy czym semantyka
przys³owia jest zbie¿na z myœl¹ g³ówn¹ opowiadania lub te¿ potwierdzaj¹c myœl
opowiadania, przys³owie przenosi j¹ w inny rejestr wyobra¿eñ i wówczas zale¿-
noœæ staje siê metaforyczna, a owo potwierdzenie odbywa siê przez analogiê. Teo-
retycznie tê funkcjê przys³owia opracowa³ Paul Zumthor, autor artyku³u
Przys³owie jako epifonem, przedstawiaj¹cego funkcjê przys³owia jako figury re-
torycznej. Jego t³umaczenie znalaz³o siê w "Pamiêtniku Literackim" z 1978 r.4
Autor sformu³owa³ w nim zasady zale¿noœci miêdzy opowiadaniem a przys³owiem,
które zosta³o w tym opowiadaniu u¿yte na podsumowanie pewnej zamkniêtej czê-
œci tekstu lub na jego zakoñczenie. S¹dzê, i¿ spostrze¿enia te maj¹ tak du¿y stopieñ
ogólnoœci, ¿e mimo ich odniesienia do twórczoœci wielkich retoryków francuskich,
mo¿na poczyniæ próby wykorzystania tych myœli w interesuj¹cej nas kwestii.

U¿ycie wiêkszej iloœci przys³ów w tekœcie zaciera znaczenie tego najwa¿niej-
szego - koresponduj¹cego z myœl¹ g³ówn¹ opowiadania. Tak jest w interesuj¹cej
nas prozie A. Lajming. Jednak nie wydaje siê fakt ów uchybieniem. Stroni¹ca od
wszelkiego rodzaju moralizowania autorka (przynajmniej w tomie Od dziœ do ju-
tra) dba o klimat swobody i naturalnoœci, w³¹czaj¹c przys³owia w tok dialogów
swych bohaterów, którzy raz po raz odwo³uj¹ siê do pewnych "prawd" tradycyj-
nych, z którymi s¹ zgodni, chocia¿ nie stanowi to regu³y. Retorycznoœæ przys³owia
jako tworu o pewnej ustalonej strukturze i treœci uniwersalnej zostaje w tej sytuacji
przyt³umiona, jego funkcja dydaktyczna tak¿e. W opowiadaniach A. Lajming nie
ma schematu, jeœli chodzi o u¿ycie przys³ów, nie wszystkie odnosz¹ siê do myœli
g³ównej opowiadania, czêsto podsumowuj¹ one czêœæ dialogu, zdarzenie, rzucaj¹
œwiat³o na osobowoœæ postaci. Refleksja co do ich roli przychodzi nie bez g³êbsze-

go zastanowienia.
Jest jednak w prozie A. Lajming wyrazisty przyk³ad wspomnianych ustaleñ

teoretycznych P. Zumthora. Stanowi go opowiadanie Na jarmarku. Tu przys³o-

wie, wystêpuj¹ce w pozycji koñcowej tekstu, jest potwierdzeniem myœli przedsta-
wionej w opowiadaniu. S¹ to wiêc myœli identyczne, innymi s³owy potwierdzenie
nastêpuje przez to samo.

Przys³owie najwa¿niejsze - finalizuj¹ce ten tekst - zapowiadaj¹ wczeœniej inne

przys³owia, tworz¹ce specyficzny klimat, tego jedynego w swoim rodzaju zdarze-

P. Zumthor, Przys³owie jako epifonem. "Pamiêtnik Literacki", 1978, z. 4.
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nia, które sygnalizuje ju¿ tytu³ opowiadania - jannarku. Œwiat jannarku to zupe³nie

inny œwiat, w niczym nieprzypominaj¹cy biedy, szaroœci i jednostajnoœci egzysten-
cji mieszkañców odleg³ych od siebie leœnych pustków. Jest weso³y, choæ krzykliwy
i pe³en zgie³ku. To miejsce towarzyskich spotkañ, handlu, pieni¹dza i to czasem
tego ³atwego, wygranego na loterii. Jak¿e wiêc nie skorzystaæ z obecnoœci w tym
lepszym ze œwiatów? Pokusa jest silniejsza ni¿ wszelkie racjonalne ustalenia doko-
nywane wczeœniej, zanim siê jeszcze jego progów nie przekroczy³o. Pokusa, by
zaspokoiæ skryte marzenia, nawet te ma³e, poczuæ choæ trochê radoœci, której na
co dzieñ nie sposób doœwiadczyæ. Z trudnoœci¹ zarobione pieni¹dze, przeznaczone
na niezbêdne w gospodarstwie przedmioty, nie czêsto trafiaj¹ do miejsca swego
przeznaczenia. By szczêœciu wyjœæ naprzeciw i je pomno¿yæ, zostaj¹ w efekcie
wch³oniête przez loteriê lub przeznaczone na kupno kapelusza, choæ jest w nim
zimno i wygl¹da siê cudacznie albo fosforyzuj¹cej broszy, która przypomina kwia-
tek przy ko¿uchu i to nêdznym.

W efekcie trzeba stwierdziæ ze zdziwieniem, ¿e:
"Po detkach jak po psy dusze, jakbe pecz¹ trzas³!" (AL 215)

A po chwili przera¿aj¹cego otrzeŸwienia przychodzi czas gorzkiej refleksji:

"M¹dry po jarmarku". (AL 216)
Refleksja to jednak zbyt póŸna, choæ nastêpny jannark, kto wie, czy nie zakoñ-

czy siê ni¹powtómie, bo œwiat pozoru i u³udy jest przecie¿ tak nêc¹cy.
Ostatnie przys³owie, wypowiedziane nie bez satysfakcjonuj¹cej z³oœliwoœci przez

bohaterkê opowiadania Na jarmarku, by³o skierowane do mê¿a, bo to on sta³ siê
ofiar¹ oszo³omienia jannarkiem i w³asn¹ naiwnoœci¹. W drodze do domu z nieuda-
nego jannarku towarzyszy³a ma³¿eñstwu cisza i smutek, a ciemnoœci oœwietla³a
fosforyzuj¹ca brosza na szyi kobiety, niemy znak jej cichych têsknot.

Ostatnie przys³owie w pe³ni wiêc potwierdzi³o myœl przewodni¹ opowiadania
o naiwnoœci ludzkiej, ale te¿ o ma³ych marzeniach i wielkiej potrzebie ich zaspoko-

jema.
Trzeba dodaæ, ¿e semantyka tego przys³owia w niczym nie odbiega³a od sfery

znaczeñ, któr¹ reprezentowa³o przes³anie opowiadania, choæ nie zawsze tak siê
dzieje. Czasem przys³owie potwierdza myœl g³ówn¹, lecz przenosi j¹ w inny rejestr
wyobra¿eñ. Wyrazisty tego przyk³ad odnajdujemy w opowiadaniu Granica, gdzie
zale¯noœæ miêdzy analizowanymi sk³adnikami uk³adu binarnego: przys³owie - myœl

g³ówna jest metaforyczna.
Przys³owie, koresponduj¹ce z myœl¹ przewodni¹ opowiadania, znajduje siê

w czêœci koñcowej tekstu Granica i sw¹ semantyk¹ mo¿e zaskoczyæ ma³o wyro-
bionego czytelnika. Przys³owie nawi¹zuje bowiem do jedzenia czy ucztowania,
podczas gdy bohater opowiadania wraz ze swym druhem, równie biednym jak on
i równie spragnionym zarobku, nie przekradali siê przez granicê, by delektowaæ siê
poczêstunkiem, lecz by ciê¿ko pracowaæ i zarobiæ pieni¹dze dla rodziny. Jaki jest
wiêc zwi¹zek miêdzy tak zdawa³oby siê krañcowo ró¯nymi sferami znaczeniowy-
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mi obu czêœci wspomnianego uk³adu? Otó¿ zwi¹zek ten odczytujemy dziêki w³a-
œciwoœci alegorycznej przys³owia, jego warstwie przenoœnej, metaforycznej. Uczest-
nik poczêstunku wyra¿a zawód, ¿e nie jego ów poczêstunek dotyczy, ¿e wyznaczono
mu rolê obserwatora, tym bardziej z³aknionego posi³ku. Rosjanie mówi¹ w takim
przypadku, ¿e jedzenie jest "B npl³r~KY" , a nie "B npI³KYcKY". Dawni fabulatorzy
na zakoñczenie swej pracy gawêdziarza sugerowali s³uchaczom, ¿e warto by³oby
im trud wynagrodziæ, przymawiaj¹c siê o poczêstunek s³owami opowieœci o uczcie
weselnej, w której uczestniczyli, lecz:

"Po w¹sach siê sunê³o, do ust nie wp³ynê³o "5. (NKPP III 627)
Dlatego bohaterowie Granicy A. £ajming u¿ywaj¹ tego przys³owia, bo mimo

"kulinarnej" semantyki, wyra¿a ono gorycz niespe³nienia tym wiêksz¹, ¿e nadzieja
mia³a szanse, by przyoblec realne kszta³ty. Tak siê jednak nie sta³o, byli blisko
granicy, lecz nie zdo³ali jej przekroczyæ, wiêc jak nie powiedzieæ z rozpacz¹ zawo-

du o czymœ, czego siê tak ¿arliwie, gor¹co pragnê³o:
"Po w¹sach ju ciek³o, a w pesk nie trafi³o ". (AL 275)

¯arliwoœæ i nie spe³nienie to problem zarówno kaszubskiego Remusa, jak i tego
wzruszaj¹cego opowiadania A. £ajming, problem, którego istnienie w sposób me-
taforyczny potwierdza cytowane wy¿ej przys³owie o analogicznym sensie, w tym

wypadku ju¿ niedos³ownym, lecz przenoœnym.
Uk³ad binarny: przys³owie - myœl g³ówna opowiadania, oprócz wymienionych

wy¿ej mo¿liwoœci, czasem uzyskuje bardzo osobliwy ksztah, o którym warto po-
wiedzieæ wiêcej, zw³aszcza, ¿e dostrzec tu mo¿na cechy indywidualne prozy A.
£ajming, autorki Od dziœ do jutra, œwiadcz¹ce o jej odrêbnoœci i specyfice.

Odmiennoœæ uk³adu: przys³owie - myœl g³ówna opowiadania zaznacza siê ju¿

podczas powierzchownego ogl¹du, a sygnalizuje j¹ miejsce rzeczonego przys³owia.
W przeciwieñstwie do poprzednich przypadków, gdzie wystêpowa³o ono w funkcji
puentuj¹cej, koñcz¹cej tekst, teraz ten tekst rozpoczyna. Nawet, jak w przypadku
opowiadania Niedobre nowiny, znajduje swe lakoniczne odzwierciedlenie w jego
tytule. Nie by³oby w tym nic szczególnego, rzecz to znana bowiem, ¿e teksty wielu
bajek rozpoczyna mora³ w postaci przys³owia, by je potem zilustrowaæ odpowiedni¹
fabu³¹ o charakterze alegorycznym. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e ten schemat powiela
tak¿e wspomniane opowiadanie Niedobre nowiny. Nic jednak bardziej z³udnego,
ale o tym przekonujemy siê dopiero na zakoñczenie tekstu.

Autorka wiedzie nas pocz¹tkowo utartym torem i pozwala ulec ³atwym i pro-
stym skojarzeniom. Jej bohaterowie s¹ przecie¿ tak przekonywuj¹cy, a karko³om-
ne sytuacje, w które siê uwik³uj¹, tylko potwierdzaj ¹ przys³owie - za³o¿enie brzmi¹ce

równie deprymuj¹co:

Nowa ksiêga przys³ów i "yra¿eñ przys³owio"ych polskich, pod. red. J. Krzy¿anowskiego, t. I-IV,
Warszawa 1976. Wszystkie cytaty za tym wydaniem oznaczam skrótem NKPP, rzymskie cyfry

odsv³aia do tomu. arabskie do strony.
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"Co nowego, to nic dobrego". (AL 248)
Potwierdza, czy rozszerza je dodatkowo przys³owie-argument, obrazuj¹ce po-

nure okolicznoœci, w jakich znajduj¹ siê obecnie bohaterowie:
"Sedzy nos na kupie jak wszów na strupie". (AL 251)
Sytuacja wydawa³oby siêjest nierozwi¹zywalna, przynajmniej z punktu widze-

nia bohaterów, przyt³oczonych "niedobrymi nowinami". Takie wra¿enie ma te¿
czytelnik, wstrz¹œniêty zwierzeniami m³odszego brata przed starszym. Nawet gwa³-
towna œmieræ starego ojca, jak ka¿da œmieræ bliskiego, jest dope³nieniem kielicha
goryczy..., ale i rozwi¹zaniem problemu. Nie bêdzie ju¿ tej strasznej ciasnoty w cha-
³upie, która ̄ ycie czyni niemo¿liwym do zniesienia.

Dopiero teraz autorka nam pozwala odetchn¹æ z pewn¹ ulg¹, choæ nie ma to nic
z happy endu. Zakoñczeniem zaœ sugeruje potrzebê przebudowania przys³owia wyj-
œciowego, które przecie¿ znajdowa³o potwierdzenie w treœci opowiadania. Co nowe-
go, to nic dobrego? - Zdaje siê unosiæ g³os w formie pytania. W powietrzu wisi

odpowiedŸ, któr¹ czytelnik formu³uje sobie sam w postaci podobnego brzmieniowo,
lecz nie synonimicznego przys³owia: "Nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o".
Pocz¹tkowy pesymizm ka¿e znaleŸæ otuchê, bez której trudno ¯yæ. Brat na brata
patrzy z mi³oœci¹, ale ona unosi siê w powietrzu, nienazwana, niewyartyku³owana.

Do takiego [ma³u nas autorka nie przygotowa³a, chc¹c, byœmy pod¹¿yli œladem
myœli postaci i zrozumieli, na czym polega ich problem. Nieszczêœcia potrafi¹ przy-
t³oczyæ cz³owieka,jeœlijednak nie bêdzie on mia³ wiary, ¿e po nocy przyjdzie dzieñ,
a po burzy spokój, to im ulegnie, wejdzie w mroczn¹ ulicê, która nie bêdzie mia³a
koñca. Takie niebezpieczeñstwo dostrzega autorka.

Przys³owie tylko z pozoru zgadza siê wiêc z myœl¹ g³ówn¹ opowiadania. W isto-
cie jest jej odwróceniem. Zale¿noœæ ma charakter ironiczny; potwierdzenie doko-
nuje siê nie bezpoœrednio. Wskazuje na potrzebê przebudowania jednej z ról
opowiadania. Ironia to przecie¿ tylko pozorne zgadzanie siê z kimœ. Ironia nie ma
w tym przypadku swego cienkiego ostrza w postaci sarkazmu czy drwiny, ma
charakter wyrozumia³ego, choæ nieaprobuj¹cego spojrzenia.

"Stara³am siê zwalczaæ to uczucie bezradnoœci i pobudzaæ do aktywnej
walki o dobra duchowe i materialne"6 - mówi A. Lajming, a czyni to bardzo

dyskretnie, tak jak tylko artysta potrafi.
Taki uk³ad binarny: przys³owie - myœl g³ówna opowiadania jak omówiony wy-

¿ej, gdzie zale¿noœæ miêdzy obu sk³adnikami ma charakter ironiczny, wymaga od
twórcy, jak s¹dzê, lepszego panowania nad materi¹ s³owa, które jest tworzywem
jego pracy, czyli doskonalszego warsztatu. Z tych mo¿liwoœci A. Lajming korzysta
w sposób bardzo skuteczny. Potwierdza to nastêpny przyk³ad o podobnym charak-
terze, a dotyczy opowiadania Konkurent.

6 F. Neureiter, Historia literatury kaszubski¹;, Gdañsk 1982, s. 252.
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Przedmiotem rywalizacji, na co wskazuje tytu³ opowiadania, by³a rzecz nieba-
gatelna - zapewnienie sobie dostatniego bytu przez konkurentów. Podmiotem, co
ju¿ jest znacznie mniej atrakcyjne - doœæ wiekowa wdowa. Dla m³odych kandyda-

tów do jej rêki, a raczej gburstwa, nie stanowi³o to jednak zbyt wielkiego problemu.
M³odego Kaszubê pouczy³ w tym wzglêdzie doœwiadczony krewny, u którego ch³o-
pak - sierota mia³ ciasny k¹t:

"U wdowy je chleb gotowy". (AL 36)
"Gbur to je mur". (AL 37)

I by³y to mocne argumenty dla biednego ch³opaka, argumenty niepodwa¿alne.
W¹tpliwa uroda i witalnoœæ wdowy, które stanowi³y argumenty in minus, te¿ zosta-
³y skutecznie odparte przekonaniem, ¿e przecie¿ w dzieñ przysz³y ma³¿onek wdo-
wy nie musi jej w¹tpliwych walorów ogl¹daæ, zw³aszcza, ¿e noc mu to wynagrodzi

z nawi¹zk¹, bo:
"W noce, ciejje cemno, wszetcie kote s¹ szare". (AL 37)

Pierwsze przys³owie zosta³o wsparte dwoma nastêpnymi dla wzmocnienia
wymowy tego pierwszego, które zreszt¹ zna wiele paremiografii narodowych, nie
mówi¹c ju¿ o wielkiej popularnoœci ostatniego z wymienionych, traktuj¹cego o mro-
kach nocy, które spowijaj¹ wszelkie niedogodnoœci widoczne w blasku dnia.

Treœæ opowiadania potwierdzi³ fakt, ¿e materialne zasoby wdowy leciwej i nie-
urodziwej s¹ doœæ okaza³e i jest o co walczyæ. Tylko m³ody Kaszuba tej walki nie
podj¹³. Uciek³ przera¿ony tupetem i bezczelnoœci¹ konkurenta - Niemca, którego

tak¿e znêci³o dostatnie gburstwo wdowy i mia³o byæ ostoj¹po burzliwych perype-
tiach ¿ycia. Nie wiedzia³ biedny Kaszuba, ¿e przys³owie o wdowie ma swój ci¹g

dalszy:
"u gdove Xleb gotovi, ale ñe ka¿demu zdrovi". (Sy I 317)7

Jemu pragnienie posiadania w³asnego gniazda oraz chêæ, by "cechim pêciem
ostac pónem gburem" (AL 36), nie wysz³a na dobre, chleb nie okaza³ siê zdrowy
dla lêkliwego, bezradnego ch³opaka. Przys³owie o wdowie w formie apokopy, czyli
wersji krótszej, jest odwróceniem myœli przedstawionej w opowiadaniu. Zale¿noœæ
ma charakter ironiczny. By³oby zgodne z t¹ myœl¹, gdyby chodzi³o o Niemca, Ka-
szubie zabrak³o wiary we w³asne si³y, poczucia wartoœci. Nie potrafi³ wznieœæ siê
ponad swoj¹ bezradnoœæ, swój pesymizm, nie umia³ zdaæ sobie sprawy z tego, ¿e
w³adza, któr¹ ma on nad nim, bierze siê z jego w³asnej weñ wiary. Si³y i wiara
w siebie pochodz¹ bowiem z naszego wnêtrza, nie tkwi¹ gdzieœ poza nami. Ca³y
czas s¹ w nas. Ta refleksja dotyczy nie tylko tego bohatera literackiego, ma war-
toœæ uogólniaj¹c¹, dotyczyæ mo¿e ka¿dego z nas.

7 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw 1967-1976.
Wszystkie cytaty za tym wydaniem oznaczam skrótem Sy, cyfry rzymskie odsy³aj¹ do tomu,
arabskie - do strony.
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Przys³owie potwierdzaj¹ce myœl g³ówn¹ opowiadania na zasadzie ironii jest
elementem czêsto stosowanym przez A. Lajming w omawianym tomie prozy. Taki
zabieg artystyczny pozwala autorce Od dziœ do jutra, podwa¿aj¹c niewzruszo-
noœæ wiary bohaterów w sens przys³ów, obna¿yæ ich s³aboœci: niewiarê w siebie,
bezradnoœæ, pesymizm, nieufnoœæ czy wrogoœæ w stosunku do obcych. Czêsto iro-
niê w takich wypadkach zastêpuje humor. Uœmiech jest jednak udzia³em nieko-
niecznie bohaterów, raczej czytelnika, rozbawionego ich naiwnoœci¹, któr¹ pewne
sytuacje ¿yciowe oœwietlaj¹ w sposób wyrazisty.

Zabawny tego dowód mamy w opowiadaniu Na tañcach. Jego bohaterowie,
pozbawieni mo¿liwoœci uczestniczenia w zabawie i wystêpuj¹cy na niej w roli ob-
serwatorów, zazdroœni, sk³onni byli uwierzyæ staremu dziadkowi, ¿e tañcz¹cy z ich
powabn¹ wybrank¹ "cedzy" jest wys³annikiem piekie³, bo zawsze tak siê dzieje:

"Jak je cedzy, to je lecho". (AL 180)
Sprzyja³y temu przekonaniu mroki nocy i niesamowita opowieœæ dziadka o po-

dobnym incydencie, w którym wysz³o na jaw, ¿e "sztohny cedzy" mia³ "kóñsk¹
szperê", czyli okaza³ siê wcielonym w ludzk¹ postaæ diab³em. Ten jednak, obser-
wowany z zazdroœci¹ obcy, okaza³ siê zwyczajnie, po kaszubsku "go³y". Kiedy
przysz³o do p³acenia grajkowi za zerwan¹ strunê, ucieka³ w pop³ochu za okno, by
unikn¹æ zap³aty. Dopiero wtedy okaza³o siê, ¿e by³ nawet spowinowacony z dziad-
kiem, a wiêc kujego rozczarowaniu, niestety, nie wykazywa³ ¿adnych diabelskich
symptomów. Aura niesamowitoœci rozwia³a siê szybko w mrokach nocy, pozwala-
j¹c na traktowanie owej historii z lekkim przymru¿eniem oka.

Na podobnej zasadzie zbudowane zosta³o opowiadanie Wiewiórka, stanowi¹-
ce now¹ wersjê fabularn¹ ilustruj¹c¹ przys³owie:

"Tam gdze dioche³ ni mo¿e, tam babê wesle". (AL 112)
Trzeba powiedzieæ, ¿e przys³owiowa baba, podejrzewana o intrygi, najmniej tu

jednak zawini³a, choæ (:) jej winie byli œwiêcie przekonani bohaterowie opowiadania,
nara¿eni w wyniku tego na szereg uci¹¿liwych niedogodnoœci. Perypetie ich w rze-
czywistoœci spowodowane by³y przyczyn¹ bardziej prozaiczn¹ - kradzie¿¹ drzewa

przez jednego z zatrudnionych w lesie Kaszubów, czego fina³ znalaz³ swe miejsce
w s¹dzie, a œwiadkami byli owi rozgoryczeni na babê i jej knowania bohaterowie.

Myœl g³ówna tego opowiadania jest wiêc tylko pozornym potwierdzeniem przy-
s³owia, istniej¹cym jedynie w œwiadomoœci bohaterów, w istocie nie znajduje takie-
go samego odniesienia do rzeczywistoœci, kreowanej w tym opowiadaniu, co stanowi
Ÿród³o humoru. Tak te¿ zostaje potraktowana naiwnoœæ bohaterów, wyjaœnianie
przez nich zjawisk za pomoc¹ znanych, utartych twierdzeñ - przys³ów, które czê-

sto nijak siê maj¹ do rzeczywistych faktów.
Uk³ad binarny, w którym zale¿noœæ miêdzy sk³adnikami ma charakter ironicz-

ny czy humorystyczny, nawi¹zuje równie¿ do teoretycznych ustaleñ P. Zumthóra8 .

P. Zumthor. Przys³owie ;ako evifonem.
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Funkcja przys³owia w prozie A. £ajming nie ogranicza siê do form ju¿ wymie-
nionych, choæ ich ró¿norodnoœæ by³a doœæ rozleg³a. Odmienny, a zarazem interesu-
j¹cy sposób wykorzystania mo¿liwoœci, tkwi¹cych w tym specyficznym tworze

jêzykowo-literackim, jakim jest przys³owie, znajdujemy w opowiadaniu Domokr¹¿ca.
Jest ono zbudowane w oparciu o dwojakie znaczenie zwrotu przys³owiowego:

"daæ komu bobu" (NKPP I 142), dos³owne i przenoœne, miêdzy którymi rozci¹ga
siê ca³a przestrzeñ fabularna tego tekstu, a tak¿e jego przestrzeñ emocjonalna.

Dos³ownie: "daæ komu bobu" to tyle samo, co nim poczêstowaæ, nawi¹zaæ
przy tym rozmowê, a mo¿e nawet niæ porozumienia, sympatii. Tak w³aœnie dzieje

siê na pocz¹tku wspomnianego opowiadania i jest to mêskie porozumienie gospo-
darza i domokr¹¿nego handlarza, którzy towarzysko bardzo przypadli sobie do gu-

stu. We wspó³czesnej polszczy¿nie, niekoniecznie literackiej, istnieje sugestywny
zwrot: "nadawaæ na tych samych falach". Gospodarz czu³ wyraŸn¹ niechêæ do

kobiet, zmiennych, nieprzewidywalnych, co kwitowa³ przys³owiem:
"Róz tako, róz sako, mówi jedno, a mesli dredzi". (AL 186)

Poszukiwa³ wiêc mêskiej przyjaŸni. Znalaz³ j¹ w skromnym, ¿yczliwym lu-

dziom, choæ niepozbawionym poczucia godnoœci domokr¹¿cy, który zachêcany
czêstowa³ siê twardym bobem, niedogotowanym przez niecierpliw¹ ¿onê gospoda-

rza, usprawiedliwiaj¹c ten fakt:
"Cze klat, Cle we³na belebe be³ejlaci pe³ne", (AL 184)
Oba przys³owia kreœl¹ rysy charakterystyczne postaci i uzasadniaj¹ wiêŸ emo-

cjonaln¹, jaka siê miêdzy nimi pojawi³a. Mia³a ona zreszt¹ wszelkie racje przetrwa-
nia, gdy¿ handlarz obieca³ odwiedziæ ponownie goœcinnego i sympatycznego
w³aœciciela wybudowania. Jakie spotka go przyjêcie? Nie mamy najmniej szych
w¹tpliwoœci, ¿e bêdzie ono bardzo ¿yczliwe. Tymczasemjak¿e siê mylimy! A zda-
rzy siê to za spraw¹ ¿ony gospodarza. Mœciwa kobieta obieca³a mu te¿ "daæ bobu",
obwiniaj¹c domokr¹¿cê o rzucenie uroku na prosiê. Nie znaczy to jednak poczê-
stowaæ nim goœcia, jak to uczyni³ jej m¹¿, lecz po kryjomu oblaæ warem i poprawiæ
kijem, czyli zemœciæ siê, bo takie jest przenoœne znaczenie tego zwrotu przys³owio-
wego. Rodz¹c¹ siê przyjaŸñ, ten rzadki a cenny dar, zniszczy bezmyœlnoœæ i g³upo-

ta ludzka.
Znan¹ od czasów mistrza z Czarnolasu funkcjê przys³ów, stosowanych jako

argumenty w szermierce s³ownej, A. £ajming wykorzystuje równie skutecznie jak
twórca Odpra1-ry pos³ów greckich. I chocia¿ w Czterolistnej koniczynie nie cho-
dzi o transakcjê wagi pañstwowej jak w naszym renesansowym dramacie, to jest tu

tak¿e przedstawiony swoisty przetarg, ukryty pod niewinn¹ nazw¹ "wepatrzene",
czyli wizyta przedœlubna. Wywo³uj¹ca sympatyczne na ogó³ skojarzenia "wizyta"
niejednokrotnie nie przebiega³a w zupe³nie pokojowym nastroju, zw³aszcza, ¿e takso-
wano, choæ z pozoru dyskretnie, dobra materialne obu stron przysz³ego ma³¿eñstwa,
a to wywo³uje stany emocjonalne o najwy¿szych rejestrach napiêæ. Dodatkowo w opo-
wiadaniu spodziewany kawaler nie pojawi³ siê ani ze swoimi rodzicami, ani póŸniej,
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co wzmog³o zdenerwowanie, które niebezpiecznie ros³o w miarê przed³u¿ania siê
oczekiwania. Wystarczy³a iskra, a utarczka s³owna przybra³a napastliwy ton, wiêc
przeczucie nie myli³o gospodarza, gdy mówi³:

"Nie obzerejta paZU1; bo doma ¿a³osc bêdze". (AL 8)
A zaczê³o siê tradycyjnie, od wymieniania przez matkê niezliczonych zalet syna,

a przy okazji swego rodu, bo przecie¿ potomek:
"Sroce spod ogona nie wepad³". (AL 9)

Nawet ujemny z regu³y zwrot przys³owiowy: "ciosaæ ko³ki na g³owie" (NKPP
I 646), oznaczaj¹cy nêkanie i dokuczanie komuœ, zosta³ przybrany w ozdobn¹ szatê
pochlebstwa i wykorzystany jako argument na chwa³ê syna, a brzmia³:

"Baba na nim klaftre r¹bie bêdze mog³a". (AL 9)
Jedynie zdziecinnia³y dziadek, który niezbyt by³ zorientowany w podtekstach

owego dziwnego dialogu, by³ rozbrajaj¹co zadowolony:
"Smia³ sêjak g³epi do ko³ócza". (AL 10)

Tymczasem podejrzliwi gospodarze, wobec nieobecnoœci kawalera, snuli nie-
zbyt pochlebne o nim domys³y i postanowili, wietrz¹c podstêp, tak¿e nie pokazaæ
panny, co spotka³o siê z natychmiastow¹ ripost¹ ura¿onej matki, udaj¹cej tylko
spokój ducha: .

"Ka¿dó brutka równo szadolcowato wezdrzi". (AL 12)
A potem, by daæ do zrozumienia, ¿e mia³a mimo wszystko dobre intencje, opo-

wiedzia³a, jak bardzo siê trudzili, przygotowuj¹c wóz do podró¿y. Tymczasem spo-
tka³ j¹ niespodziewany zarzut z drugiej strony, ¿e mogli odbyæ wêdrówkê pieszo.
Wówczas oburzona rzuci³a w odpowiedzi:

"Lepi lecho sedzec, jak dobrze jisc". (AL 11)
Temperatura rozmowy niebezpiecznie ros³a. Gospodarze obwiniali goœci o prze-

bieg³oœæ i w ferworze wypowiadanych pretensji, nieopatrznie dotknêli patriotyzmu

lokalnego przyby³ych:
"Jedna korka, jeden ból, w Swornegacach wieidzi g³ód".(AL 12)

Do ¿ywego dopiekli tym przys³owiem goœciom, wiêc ci z kolei nie byli im tak¿e
d³u¿ni i rzucili w odwecie obraŸliwe:

"Co to je za czesc, ciej ni móta cojesc".(AL 13)
Wiedzieli, ¿e taki argument jest zupe³nie wystarczaj¹cy, by" wepatrzene" bardzo

szybko zakoñczyæ, bo chmura wrogoœci mog³a przybraæ nieobliczalne rozmiary.
Jak widaæ, przys³owia i zwroty przys³owiowe, wykorzystywane w charakterze

argumentów przez dwie zwaœnione strony podczas tej swoistej walki s³ownej, krzy-
¿owa³y siê raz po raz, sypi¹c iskry podejrzliwoœci i nieufnoœci, choæ przecie¿ spotka-
nie mia³o w za³o¿eniu przyjazny charakter, a jego celem by³o przysz³e dobro w³asnych
dzieci. Zapomniano tylko o ich szczêœciu, ale o to naj zwyczajniej oni sami zadbali.
M³odego ujê³a urod¹ i s³odycz¹ biedna s³u¿¹ca, sierota, pracuj¹ca wraz z nim u Niemca.
To jej ofiarowa³ czterolistn¹ koniczynê - symbol szczêœcia i swej mi³oœci. Ten gest

nie wymaga³ dodatkowych s³ów wyjaœnienia. Ani s³ów, ani przys³ów, bo milczenie
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ma tak¿e swoj¹ wymowê, w ciszy lepiej s³ychaæ bij¹ce ze wzruszenia serce.
Omówiony przyk³ad s³u¿y³ wskazaniu tej spoœród rozlicznych funkcji przys³o-

wia, która pozwala pisarce silnie zdynamizowaæ dialog, uczyniæ go wartkim, poto-
czystym, pulsuj¹cym ¿yciem. Dialogi A. Lajming posiadaj¹ wszystkie wymienione
wy¿ej zalety, a niema³a w tym zas³uga paremiów.

I jeszcze warto poœwiêciæ choæ chwilê uwagi innej z ról tego tworu jêzykowo-
literackiego, jakim jest przys³owie, czêsto wykorzystywane twórczo jako œrodek
charakteryzowania, a nawet kreowania wypowiadaj¹cych je postaci, w czym mi-
strzostwem wykaza³ siê w naszej literaturze A. Fredro, twórca postaci pana Jo-

wialskiego, który móg³by nazywaæ siê "Przys³owiaiskim".
A. Lajming, z uwagi na formê swych miniaturowych tekstów wykazuj¹cych

pewne cechy przypowieœci, nie rysuje postaci, oddaj¹c wszelkie szczegó³y i subtel-
noœci ich portretu, nie cieniuje. Jej kreska jest zdecydowana i wyrazista. Czêsto
zestawia bohaterów kontrastowo, by uwypukliæ ich cechy, istotne w budowaniu
ogólnego przes³ania utworu i wykorzystuje do tego bogate zasoby kaszubskiej pa-
remiografii. Jak skutecznie to robi, przekonujemy siê, obserwuj¹c bohaterów opo-

wiadania Fatalne œwiêto.
To w³aœnie postaci kontrastowe. Choæ z pozoru wydawa³oby siê, ¿e ³¹czy je

wszystko: ma³¿eñstwo, dzieci, nik³e zasoby materialne, wspólna przysz³oœæ, dzi"eli
jednak coœ istotniejszego: sposób widzenia spraw i problemów. Powierzchowny,
krótkowzroczny i ma³ostkowy mê¿czyzna obejmuje zasiêgiem swej wra¿liwoœci
niewiele, zaledwie to, co dostrzega w najbli¿szym krêgu: paj¹ka, którego trzeba
zabiæ, lecz nie maleñstwo powierzone jego opiece; kij ukradziony mu w³aœnie nie-
dawno, a nie pomoc ¿onie, która dŸwiga ca³¹ d³ug¹ drogê dziecko. Owa w³aœnie
"kreciew" zdaje siê byæ materialnym znakiem, symbolem jego widzenia rzeczywi-
stoœci. Pozbawiony tego rekwizytu, jakby pozbawiony mêskoœci, czuje siê fatalnie
i próbuje znaleŸæ zrozumienie w oczach ¿ony. Ona jednak s³ucha tych narzekañ
z wyraŸn¹ dezaprobat¹ i na jego jêki ¿alu: "Ch³op bez krekwi jak krowa bez
ogóna" (AL 26), ma tylko jedn¹ odpowiedŸ, lapidarn¹ i zdecydowan¹: "Mamosc
nad mamoscama" (AL 26). Có¿ bowiem znaczy ów "cij" wobec tego, ¿e starsze
dzieci pozosta³y na polu bez opieki i niebo nie wró¿y nic dobrego. To s¹ dla niej
istotne powody do zmartwieñ. I nie myli siê ta m¹dra, wra¿liwa kobieta, bo wkrót-
ce niebo potwierdzi znikomoœæ ludzkich ma³ych trosk i smutków. Straszny grad
zniszczy doszczêtnie ledwo k³osz¹ce siê pole, ich chleb. "Mamosc nad mamosca-
ma" (AL 33) - powtórzy g³ucho kobieta, jak niegdyœ biblijny kaznodzieja Kohelet,

do oniemia³ego mê¿a. Tylko s³oñce, które pojawi siê wkrótce po gwa³townej burzy,
zda siê niemym znakiem nadziei, tej "siostry koñca i matki pocz¹tku "9, któr¹
trzeba zachowaæ przy ¿yciu, której nie mo¿na pozwoliæ, by umar³a.

9 A. Kamieñska, Nadzieja, rw:l K. Bukowski, Biblia a literatura polska, Warszawa 1984, s. 158.
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Skuteczn¹ metod¹ twórcz¹ mog¹ wiêc staæ siê przys³owia przeciwstawne, ale

te¿ niemniej atrakcyjne literacko oka¿¹ siê równie¿ przys³owia monotematyczne,
zw³aszcza, gdy pos³uguje siê nimi artysta tej miary co A. Lajming.

Wbrew pozorom nie nu¿¹ one jednostajnoœci¹, choæ dotycz¹ tego samego bo-
hatera: niepozomego, starego i kalekiego mê¿czyzny, którego smutny los jest te-
matem opowiadania ¯ywot stolarza. W³aœciwie pisarka nie skupia siê na
przedstawieniu zawi³ych koleinjego dziejów, ale siêga w g³¹b duszy, oœwietlaj¹c jej
mroki: skryte przyczyny wrogoœci, nieufnoœci, pesymizmu. Tu odnajduje ich Ÿród³o,
niewidoczne dla postronnego obserwatora, bo ów postronny obserwator widzi tyl-
ko zewnêtrzn¹ skorupê, twardej, nieprzejednanej niechêci do kobiet. Jest ona czê-
sto nawet manifestowana za pomoc¹ gorzkich s³ów, a w³aœciwie przys³ów o wyraŸnie

ujemnym zabarwieniu:
"Babê doma miec to je czesto pokuta".
"D³edzi w³os, a krótci rozum". (AL 221)

Obok pokuty, nawet piek³o jest obrazowym motywemjego stosunku do kobiet
- g³upich, k³ótliwych i wœcibskich:

"Ciekawosc to je piersza trapa do piek³a ".(AL 222)
Agresywny, napastliwy ton jest ow¹ tward¹, chropowat¹ skorup¹, pod któr¹

ukrywa siê i pulsuje wewnêtrzna, gor¹ca lawa pragnienia w³asnego gniazda, z nie-

od³¹cznymjego elementem, jakim jest kobieta:
"Bez babe ni ma gniazda".
"Samemu je nudno, a we dwoje trudno".(AL 223)

Ale te przys³owia wypowiada samotny, jednooki stolarz nie na u¿ytek wszyst-
kich s³uchaczy, zwierza siê przyjacielowi ze swych skrywanych g³êboko têsknot,
czym zadziwia zbyt powierzchownie oceniaj¹cego go starego druha. Wczeœniej,
w m³odoœci, zna³ go jako atrakcyjnego, ¿ywio³owego mê¿czyznê, nieobojêtnego na
wdziêki kobiet, o których teraz mówi z niechêci¹. Na owe wspomniane "pierwi"

swego s³uchacza, jednooki stolarz reaguje jednak gwahownym gniewem:
"Pierwi be³e blerwi, a teru s¹ owce".(AL 224)

Jeden moment zadecydowa³ o ca³ym jego losie: bójka z marynarzem o kobietê
i powsta³e w wyniku tego kalectwo. Podda³ siê wyrokowi losu, choæ têsknota za
jego odmian¹ by³a w nim jeszcze wci¹¿ ¿ywa, mimo ¿e g³êboko skrywana, bo" na

krañcach zw¹tpienia zawsze pali siê œwiat³o"lo.
Czy przys³owie mo¿e byæ aluzyjne? Paremiologia milczy na ten temat, za to

literatura pos³uguje siê chêtnie aluzj¹jako dyskretnym, a mimo to skutecznym spo-
sobem mówienia, a raczej niedomówienia, czy mo¿e napomknienia. Jeœli jednak
przys³owie jest tworemjêzykowo-literackim, to i aluzja mo¿e przecie¿ znaleŸæ tutaj
swoj¹ racjê bytu. Myœlê, ¿e ma j¹ w³aœnie w opowiadaniu Okrasa.

J. Glensk. Wsvó³czesna aforystyka polska, £ódŸ 1986, s. 165.
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"Ko¿di swiêti mó swoje wekrête" (AL 72) - pos³uguj¹c siê znanym przys³o-

wiem, kobieta ze z³oœci¹ zwraca³a siê do swego potulnego mê¿a. I za bardzo siê
nie myli³a, bo by³ to bardzo dobry, pracowity ch³op, ale niepozbawiony zdrowego
rozs¹dku, by wykonaæ to, czego od niego ¿¹da³a. A ¿¹da³a niemal cudu! W mroŸ-
ny, zimowy dzieñ (a panowa³a "krusziñskó pluta") wypêdza³a go po szyszki, które
sprzedane, pozwoli³yby im kupiæ choæ trochê okrasy do postnej od miesiêcy stra-
wy. Dokuczliwa bieda zupe³nie przyæmi³a jej trzeŸwoœæ myœlenia, bo jak wejœæ po
feralne szyszki na czubek oblodzonego drzewa, by je zebraæ i w dodatku nie skrê-
ciæ karku? Gdyby je nawet w jakiœ nadzwyczajny sposób zdobyæ, to trzeba by³oby
i tak czekaæ d³ugo na zap³atê. ̄¹danie by³o wiêc niewykonalne natychmiast. A jednak
biedny, zatroskany ch³op wyszed³ z domu, by je spe³niæ.

Nastêpnego dnia wróci³ z workiem na plecach, w którym znajdowa³o siê nie
trochê nêdznej okrasy, ale ogromny kawa³ œwie¿ego miêsa. Sta³ siê cud! Czy nie
mia³a wiêc racji, nazywaj¹c ch³opa œwiêtym, chocia¿ mówi³a to z przek¹sem? Nie
spodziewa³a siê, ¿e mimo woli (i z³oœliwoœci) czyni aluzjê do zdarzenia, które mia³o
nast¹piæ - cudu ... mi³osierdzia. Biedak z nieznanym biedakiem podzieli³ siê miê-
sem, zdobytym w okolicznoœciach tak¿e granicz¹cych prawie z ingerencj¹ niebios.

Czy przys³owie wiêc w stosunku do tekstu opowiadania nie ma charakteru
aluzyjnego? Aluzja wszakjest tylko napomknieniem, a nie do koñca zwerbalizowa-
n¹ myœl¹, a przy tej okazji czytelnik ma od czasu do c;zasu powód, ¿eby siê uœmiech-
n¹æ, choæ z pewnoœci¹ tych powodów nie podzieliliby bohaterowie opowiadania

Okrasa.
Tytu³ tego wywodu, traktuj¹cego o funkcjach przys³owia w tekœcie literackim,

by³ sformu³owany w postaci pytania. Czas wiêc na odpowiedŸ. Myœlêjednak, ¿e
po tylu przyk³adach, opartych na prozie A. Lajming, by³oby to pytanie retoryczne.
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Z GEOGRAFII ¯YCIA UMYS£OWEGO
NA POMORZU ŒRODKOWYM

W OKRESIE ZABORÓW

Geografia literatury zwana czasem geoliteratur¹, dzia³ socjologii kultury jest
nauk¹, która liczy ju¿ sobie w Europie prawie 150 lat. Jej pocz¹tki siêgaj¹ Ta-
ine' owskiej teorii dotycz¹cej filozofii sztuki. Ale potrzeba geograficznego, nie tylko
historycznego spojrzenia na literaturê, fenomen jej powstawania i trwania istnieje
w³aœciwie w psychice ludzkiej od zawsze. Tu i teraz! Czas i przestrzeñ! Dwa
nieod³¹czne atrybuty ka¿dego istnienia! Mickiewicz urodzi³ siê w Zaosiu ko³o
Nowogródka..., Jak wygl¹da Krzemieniec S³owackiego?.., Gdzie zosta³a
pochowana Urszulka Kochanowska?.., W tym domu urodzi³ siê..., Tu w la-

tach ... ¿y³ i tworzy!...,
Znamy to przecie¿ doskonale, owa geograficznoœæ jest zwi¹zana z ka¿dym

ludzkim dzia³aniem, a wiêc tak¿e z ¿yciem umys³owym.
Nie bêdziemy przypominaæ tu definicji geografii literatury, jej twórców, kolej-

nych badaczy zajmuj¹cych siê t¹ dziedzin¹ socjologii kultury. Ale przypomnieæ tu
trzeba i warto niektóre postulaty dotycz¹ce potrzeby tworzenia dzie³ - s³owników,

map, opracowañ geografii ¿ycia literackiego i geografii urodzin pisarzy, bo tak" na-
gromadzony materia³ otwiera szerokie mo¿liwoœci interpretacyjne (..). Mapy
i s³owniki geografii literatury w³aœciwie odczytane pozwol¹ oddaæ pierwszo-
rzêdne us³ugi w ujêciu ca³oœci ¿ycia literackiego "I .

Postulaty te dotycz¹ te¿ tworzenia geografii regionów, bo "zbiorowa geogra-
fia urodzin pisarzy polskiego krêgu kulturowego (..) nie mo¿e wyczerpaæ
materia³u i przy doborze nazwisk ulega hierarchizacji stworzonej przez po-
tocznie przyjêt¹ historiê literatury. Wielu autorów i wiele zjawisk literackich
ginie, nie zostaje zauwa¿onych. A tymczasem tylko wyczerpuj¹ce prace ma-
teria³owe z zakresu geografii urodzin pozwol¹ przeprowadziæ studia porów-
nawcze w zakresie socjologii literatury ró¿nych ziem polskich "2 .

Z.Zielonka, Geografia ¿ycia literackiego polskiego krêgu kulturowego na Œl¹sku, S³upsk 1994,
s. XIX-XX.
Z. Zielonka, op. cit., s. XXII.
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Przypomnijmy, ¿e w 1994 róku zosta³a wydana w³aœnie w S³upsku pierwsza
taka geografia dotycz¹ca konkretnego regionu - Geografia ¿ycia literackiego

polskiego krêgu kulturowego na Œl¹sku Zbigniewa Zielonki. Aktualnie powsta-
je paralelna geografia dotycz¹ca Pomorza Nadwiœlañskiego. To w³aœnie z tej geo-
grafii zaprezentujê nieco przyk³adów obrazuj¹cych w ogromnym skrócie gromadzony
tam materia³, dotycz¹cy Pomorza w okresie zaboru pruskiego (pamiêtaæ przy tym
trzeba, i¿ ludzie urodzeni w okresie zaborów czêsto dzia³ali i tworzyli ju¿ w niepod-

leg³ej Polsce).
I tak np. pod has³em:
BrzeŸno gm. Cz³uchów, p. cz³uchowski, w. pomorskie znajdujemy dwa

biogramy. Urodzili siê tu Leon i Augustyn Lew-Kiedrowscy. Pierwszy (¿yj¹cy
w latach 1867-1917), ksi¹dz, by³ redaktorem "Gazety Œwi¹tecznej" - dodatku do

"Kuriera Gdañskiego". Opublikowa³ te¿ Cudowny obraz Matki Boskiej w To-
pólnie (Toruñ 1904). By³ cz³onkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Augustyn (1873-1939) by³ aktywnym dzia³aczem spo³eczno-narodowym, pre-
zesem Towarzystwa Ludowego w Brze•I1ie, propagowa³ czytelnictwo gazet i ksi¹¿ek
polskich. By³ te¿ inicjatorem wybudowania tu domu z sal¹ i scen¹ teatraln¹, gdzie
skupia³o siê ¿ycie kulturalne okolicznych wsi. Po 1920 r., po przy³¹czeniu Brze•I1a
do Polski, zosta³ wójtem gminy i cz³onkiem sejmiku w Chojnicach. Najpierw aresz-
towany, a nastêpnie zosta³ zamordowany przez Niemców w 1939 r.

Cz³uchów, miasto powiatowe w woj. pomorskim, to przede wszystkim rodzi-
na lwickich. Tu od 1883 r. pracowa³ jako sêdzia Jan Iwicki urodzony w 1851 r.
w Lubiewie, w p. tucholskim. Studiowa³ prawo na Uniwersytecie Wroc³awskim,
nale¿a³ tu do Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego, praktykowa³ wczeœniej w K wi-
dzynie. W zniemczonym wtedy Cz³uchowie by³ ostatnim sêdzi¹ Polakiem w Pru-
sach Zachodnich, u¿ywa³ j êzyka polskiego. Jako zapalony bibliofil posiada³ bogaty
zbiór ksi¹¿ek polskich, sporo starodruków polskich, zbiór monet. W 1890 r. poœlubi³
Irenê Teklê z Czarliñskich (1866-1957).

Irena w dzieciñstwie mieszka³a z rodzin¹ w Poznaniu, potem w maj¹tku Bie-
lawki ko³o Torunia. Uczy³a siê w Zak³adzie NMP Anielskiej w Koœcierzynie, po-
tem w Poznaniu, w s³ynnej szkole Gostkowskiej, nastêpnie w Sacre Coeur we
Lwowie, wreszcie w Inowroc³awiu i Bydgoszczy, gdzie zg³êbia³a wiedzê muzycz-
n¹. Po œmierci Jana, jako wdowa z trojgiem dzieci, mieszka³a w Toruniu i Pelplinie.
By³a nauczycielk¹ muzyki, pisywa³a korespondencje do "Pielgrzyma", t³umaczy³a
z francuskiego teksty dla dzieci. W 1946 r., przykuta chorob¹ do ³ó¿ka napisa³a
Ma³y pamiêtniczek, publikowany po latach w "Pomeranii". Zmar³a w Pelplinie.

Syn Jana i Ireny - Józeflwicki, urodzony w Cz³uchowie w 1891 r., uczy³ siê

w pelpliñskim Collegium Marianom, gimnazjum wejherowskim, studiowa³ w Gdañsku
na politechnice, by³ aktywnym cz³onkiem organizacji filomackiej. Jako in¿ynier pra-
cowa³ w Katowicach. Wiêziony w Dachau, po wojnie wróci³ do Katowic. Sporo
jego tekstów o charakterze wspomnieniowym drukowano w "Pomeranii". Zbiór


