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Propagandowa
rekonstrukcjamiasta
A Ważna książka o odbudowie gdańskiegoGłównegoMiasta

Zwykliprzechodnieocierająsię
na codzień owystrój architek-
toniczny gdańskiego Główne-
goMiasta iniezastanawiająsię
przy tej okazji nad autenty-
zmempowojennej rekonstruk-
cji zabytkowego śródmieścia
Gdańska. Nie przechodzą jed-
nak obok tej kwestii obojętnie
historycy sztuki. Oto, nakła-
dem wydawnictwa sło-
wo/obraz terytoria,ukazała się
pasjonującaksiążkaJackaFrie-
dricha „Odbudowa Głównego
Miasta w Gdańsku w latach
1945-1960”.Autorprzeprowa-
dził żmudnebadanianad oko-
licznościamipowojennegotru-
duodbudowy.

NawstępieFriedrichzazna-
cza, że nie ma bezspornej od-
powiedzi na pytanie, która
z walczących w marcu roku
1945 stron - niemiecka czy so-
wiecka-doprowadziładototal-
negozburzeniaGłównegoMia-
sta.Dziełowojennejdestrukcji
sprawiło, że historyczne cen-
trumGdańskaw90procentach
zostałozrównanezziemią.De-
wastacjabyłatakwielka,żeroz-
patrywano nawet możliwość
utworzenia centrum miasta
wnowymmiejscu.Ostatecznie
przeważyła koncepcja rekon-
strukcji. Autor skupia głównie
uwagę na jej aspektach poli-
tycznych.

Władzy ludowej chodziło
przedewszystkimouzyskanie
jak najszybszych efektów roz-
poczętej odbudowy. Nie liczo-
no się z kosztami (bito też ab-
surdalne rekordy; wojewoda
St. Zrałek oświadczył publicz-
nie: „Nawłasne oczywidzieli-
śmy, jak w ciągu 4 i pół dni
powstałnowydom”).Szłorów-
nocześnie o to, aby uzyskane

efekty wykorzystywać dla ce-
lów propagandowych, jako in-
strumentmobilizacji do socja-
lizmu. Architekturze i sztuce
narzucono socrealizm. Propa-
gandzie podporządkowano
prasę.Autorwiększośćprzyto-
czonych w książce informacji
zaczerpnął z ówczesnych wy-
dań „Dziennika Bałtyckiego”
oraz„GłosuWybrzeża”.Okazu-

jesię,żepierwsząbudowląsoc-
realistyczną w Gdańsku jest...
Dom Prasy. Dyskusje budziła
fasadakinaLeningradprzyuli-
cyDługiej.

Kontrowersyjne efekty soc-
realizmuautorroztrząsawroz-
dziale poświęconym odbudo-
wie Drogi Królewskiej. Roz-
dźwięk między propagandą
a rzeczywistością omawia
na przykładzie zabudowy
kwartałuprzyulicachOgarnej,
Pocztowej i Garbary.

W zakończeniu tomu przy-
tacza autor znamienną reflek-
sję prof. Józefy Wnukowej:
„Kierował nami romantyzm,
gdyżodbudowywaliśmycudze
miasto,aby jeprzerobićnapol-
skie”. Profesor Friedrich nato-
miast stwierdza: „To, coczęsto
nazywa się rekonstrukcją
GłównegoMiasta,awięczabyt-
kowego jądra Gdańska,w isto-
cie rekonstrukcją trudno naz-
wać”.Wyraża też jednak prze-
konanie,żeodbudowastałasię
czynnikiem integrującym no-
wągdańską społeczność.a

HenrykTronowicz

h.tronowicz@prasa.gda.pl

Gdańsk

bPrzy okazji odbudowybito absurdalne rekordy

JA
C
E
K
FR

IE
D
R
IC
H
O
D
B
U
D
O
W
A
G
ŁÓ

W
N
EG

O
M
IA
ST
A
W

G
D
A
Ń
SK

U
W

LA
TA

C
H
19
4
5-
19
6
0
W
Y
D
A
W
N
IC
T
W
O
SŁ

O
W
O
/O

B
R
A
Z
T
E
R
Y
TO

R
IA


