
/f merykanie. patnąc na GdańskFl w 1939 roku, widzieli tylko mia-
sto pełne spzeczności. Zachwycali
się zabytkami. Nie dostrzegali zwia-
stunów .wojny w tym egzolycznym
skansenie historii.

W pździemiku 1939 do amervkńskich
kiosków trafił kolejny num.i .1.dnego
z najpopu larn iejszych m iesięĆzn ikó.*w
śliata - .National Geographii Magazi-
ne". Miesiąc wcze(niej-w'Europie"wy-
huchła wojna. Magazyn oprócz'anykl-
tów o sŃwie rzeką Rio Gmnde. jeleńiach
świata i domach na aktwvnycń wulka-
nach. zamieścił prrygotÓ*y"any * po-
spleciu lotoreporlaz ..Wojenne chmury
nad Gdańskiem i polskirnportem". La-
koniczne podpiry i pocztówi<owe zdjęcia.
wbrew tytułowi. nie kojarzą się z wolną.
W tym czasieredaktozy magazynu opra-
cowywall Juz lnny ma(erial na temat
Gdanska. Powstal on w czasie ostatniego
przedwojenlego lata. Autorzy, amery-
kńskie małżeństwo william l Alicelia
Franklinorłie opisują w slwoim artykule
status polityczny mias(a i jego zabytki.
Sym_ptomów zwiastującycń ńajwię[szy
karaklizm XX wiekl. w który Amiryki
miala zostać zamieszanadopiero w dwa
lata pózniej. jeszcze nie widzieti. Ten ma-
teriał trafił do czytelników w listopadzie
1939 roku.

Podńż w zamkniętych
przedziałach

:,|rylys,nie Ęzys, musimy zobaczyć
Cdańsk - z tym solidnym postanowie-
niem wsiedliśmy do pociągu tego boga-
lego_w wydarzenia lata l939 na wypra-
wę do niespokojnego Wolnego Miista
Cdanska_ ostamiego z dfugiej listy miast-
-pansnv - rozpoczynaią swói tekst Fran-
k]inowie. Dla amerykanskicń dziennika-
rzy Cdańsk był..żywym reliktem minio-
nych dni". Liczyła się rylko ich determi-
nacja. by ..nie pozwolić temu historycz-
nemu dziwactwu umknąć przez palóe''.

WILL|AM l AtlcElllt
FRANKLlN
Artykuł,,Historyczny Gdańsk:

osatnie z miast-pń§tw'' byl jedy-
nym tekstem, który William i Aii-
celia FraŃlin napisali dla ,,Natio-
nal Geognphic M agazine'' . IJkazal
się on w listopadzie 1939 r. Redak-
cja NG po 1939 roku nie miała już
kontaktu z FraŃlinami.
William Franklin ukończył Fletcher

SchoololLaw and Diplomary. admi-
nlstrowaną przez Tufts College we
yspółpl?cy z Haruud University.
przez kilka lat mieszkał w okolicaćh

99T$u i pracował dla amerykań-
skich instytucji, Jego żona, Ąicelia.
byla eskpertem bonniki. zatrudnial ją
Carnegie krstifution of Wańingtoń.
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Uważali, że stworzenie Wolnego Mia-
sta Gdańska w 1919 roku byłó próbą
wskzeszenia średniowiecznej prieszłtl-
ści miasta inawiązaniem do niózależno-
ści politycznej Gdńska w ciągu ostatrrich
wiekórł. ]ch u}prawa byla raczej wlcie-
czką do skansenu. Bo przecież zadziwia-
jące. że pansrwo mniejsze niż stan Rho-
de lsland ..ma wszystkie parafernalia
[wla:hiwości - red. I gigantycznych naro-
dów XX wieku".
Już na samym począ&u wizyty ogrom-

ne wrażenie na przybyszach zza oceanl]
zrobiły guziki gdanskich celników: mo-
siężne iświecące oficjalną pieczęcią Wol-
nego Miasta Gdańska.
Wizyta trąciła teŻ egzolyką. ..Ptzezpa-

rę lat po Wojnie Swiatowej przez Pomo-
rze podróżowało się w zamknięĘch prze-
działach. ale tym nzem podróŹ okLata
się bezbolesna" - notują FrankJinowie.

Dlacego gdańszczarcrn
nie chcialo się chodzió?
..Gdańsk ma zadziwiającą umiejętność

zroblenla wrażenia na gościach od
plerwszego weirzen ia. Nawet zatloczona
s,tdakolejowa została zbudowzrrra w zgo-
dzie z historyczną architekturą Gdańslia''
-.ko5atujądziennikarze. Gdyby nie tak-
sówki. goście czuliby się jak podczas
poorozy w czasle.
Natomiast nazwy ulic, podobniejak sta-

tus Gdańska, są zdaniem FraŃlinów nie-
co dziwaczne. Pzykurł ają ich uwagę lab-
liczki - Swiętego Ducha. Krowia.'Kle-
sza. hzędzalnicza, Kończą słój spacer
po Crłównym Mieście na ulicy dziówię-
ciu Oczu (ul. Minogi - red.l. 

-która 
przÓ-

chodzi w pieprzne Miasto (ul, korzenna
- red,).
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Pierwszy numer 

, §ational Geograp-
hic" ukazał się w Stanach ZjednoczÓ-
nychw paińziemiku 1888 roku.
Magazyn, wydawany przez Towa-

rzyst]vo National Geographic, po-
wstał, aby promować badania góo,
graficzne i zamieszczać re{acje
z wypraw naukowych. Od początku
NC drukowal wyiącznie ieportaże
pisa_ne w pierwszej osobie - tak jest
do dziś. Do stycznia l 896 roku uka-
ZyWał się nieregularnie.

.Strategię pisma, która obowią2uje
do dziś. wypracował jeden "z

pie,nrszych ldaktorów naczelnych
Gilbert H. Grosvenor (kierował pis-
mem przez 6ó lat), Dzięki jego po-
mysłom NG skoncentrÓ*ił iię' na
popularyzowaniu wiedzy geogra-
ficznej i używaniu zdjęćjń p-ocl-
Stawy reportaży,
Na łamach ,National Geographic''

relacje z wypraw zamieszczalim.in
zdobywca bieguna północnego Ro-
bert E. Peary, odkrywca ,agu6ione-
go miasta IŃów Machu Picchu Hi-
ram Bingham i Robert D. Ballard,
który odnalazł wrak ,,Titanica';
w wodach północnego Atlantyku.
Dziś..National Geographic Miga-
zine" ma 20 edycji lokalnych na Ća-
lym świecie. W Polsce ukazuje się
ń paździemlka 1999 r.

ty. od wizyty Franklinów gdańszczanie
nie przykładalijuż ręki do ińponujących
nlegoys walow.Amerykanie byl i zaskoc zeni, że nakń-

dym kroku natrafia.ją na iakiś kościól.
..Czy starzy.gdanszczanie byli tak wyjąt-
Kowo rellgunl czy po prosfu nie chcialo
im się chodzić?" - zastanawiają się.
Jak wszyscy szanujący się turyści pod-

czas spaceru po Głównym Mieście wesz-
li na wieżę Mariacką. odwiedzili Rarusz
Cłównomiejski i Dwór Anusa. Najwię-
ksze wrażenie zrobił na nich ,,Sąd bsti-
teczny" Antoniego Móllera. Za sześćilat
ta wie|ka XVIl-wieczna kompozycja
zniknęłapod zwałami gruzu zbońbardÓ-
wanego Dworu Artusa.

Urck blysze.zących rulet

. 
Gdansk wydal się Amerykanom tylko

hlsloryczną pamiątką. Wsie w delcie Wi-
sły - najbardziej prymityłłnym obszarem
rolniczym. jaki kiedykolwiek widzieli.
Z kolei Sopot sprawil na nich wmżenie
, 
jednego z najbudziej wyrafi nowanych

miast Europy. pyszniącego sięjed nązńaj-
lepszych nad Baltykiem plż kąpieIowycń.
kasynem, które zamierzalo rywalizować

i M9L. Carlo. i operą pod golym nie-
bem' . Tylko głos rozsądku u.,trronilpan-
stwa Franklinów od bankructwa w sopoc-
kiej jaskini hazardu. Zamiast ulec uróko-
wiĘszczących rulet. wybrati się do Ope-
ry Leśnej, Tam. jakżeby'inaczej. obejrze-
ll przedstawienie Ryszłda Wagnen.
Amerykanom zaimponowal nówy świat

- gwahownie rozwijająca się Gdynia. 1e.1
Inzynierskie możliwości i zwycięstwo
w portowej rywalizacji z Gdanskiem. Bo
w l939 roku. z amerykańskiego punkru
widzenia. Cdańsk byityIko dzi*woiągiem
nlstonl. Jednym z ostatnich na świecie
miast-pństw. I
Dzię kuje my :a pomoc ran i M al go ąac ie
Welman z pokkiej edycji
,, Natiorul Ge ographi c Ma galine''
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Kolejną niespodziaŃą był dla nich bIak
m_ostu prz9z WisĘ na obszarze Wolnego
Miasta Gdńska. Zżymali się również ia
prymitywne promy lączące wschodnią
i zachodnią część panstwa. Z ich funkcjo-
nowaniem zetknęli się podczas wycieczki
nad Zalew Wiślany. Oniemieli jednak na
widok niezwykłego rystemu Źabezpie-
czeń przeciwpowodziowych. ..Daleki od
prymitywizmu jesl system kontroli po-
wodzi wzdfuż Wisły. W XtV wieku nie-
strudzony sfumień poczul ękę człowie-
ka. Zaowocowalo totym. że prawie dwie
trzecie obszaru Wolnego Miasta Cdan-
ska zawdzięcza swoje istnienie wylącznie
wałom przeciwpowodziowym''. Nieste-


