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Do widzenia, do jutra

Filmowy Jacek (Zbigniew Cybulski)
na tle Długiego Pobrzeża w Gdańsku

L

atem 1959 roku dźwigający się z ruin wojennych Gdańsk stał się jednym
z głównych bohaterów filmu Janusza Morgensterna Do widzenia, do jutra.
Scenariusz do kultowego już dzisiaj filmu napisali wspólnie Zbigniew Cybul-

ski i Bogumił Kobiela, a nazwisko cenionego wówczas pisarza, Wilhelma Macha, jako
trzeciego współautora scenariusza gwarantować miało przepustkę do realizacji filmu.
„Zaczęło się tak, jak zaczynają się tego rodzaju historie. Najzwyczajniej w świecie” –
tak filmowy Jacek (Zbyszek Cybulski) rozpoczyna opowieść o romantycznej miłości do
ślicznej Margueritte (Teresa Tuszyńska). Kanwą scenariusza tego jednego z najbardziej
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gdańskich filmów było autentyczne młodzieńcze zauroczenie Cybulskiego śliczną Françoise Grisard (późniejszą de Bourbon), córką konsula francuskiego w Gdańsku. Dziewczyna na co dzień uczyła się w wiedeńskim liceum, gdyż w Polsce nie było wtedy szkół dla
dzieci dyplomatów. Do Gdańska przyjeżdżała na święta i wakacje. Po latach wspominała:
Miałam szczęście, że poznałam środowisko Bim-Bom. […] Oni byli sławni, zamożni, czuli się
wolni. No, może trochę wolniejsi… Od razu się porozumieliśmy, choć ja nie mówiłam po polsku. Ze Zbyszkiem rozmawiałam po francusku, on znał biegle ten język, a z Bobkiem Kobielą
po angielsku. Na scenie Bim-Bom aktorzy nie używali głosu, odgrywali przedstawienia kukiełkowe albo pantomimę, wymagali od widza raczej wyobraźni i intelektu niż znajomości polskiego. Prowokowali do myślenia, wzruszali. Bardzo lubiłam chodzić na te przedstawienia, a im się
podobało, że na widowni siedzi młoda Francuzka i interesuje się tym, co robią.

Bohater filmu, Jacek, jest reżyserem studenckiego teatrzyku w Gdańsku. Spotyka na
Targu Rybnym, nieopodal restauracji „Kubicki”, Margueritte, córkę zagranicznego dyplomaty. Pełna uroku, elegancko ubrana dziewczyna robi na nim i jego przyjaciołach
piorunujące wrażenie: „zjawia się w luksusowym samochodzie, mieszka w uroczym
pałacyku ogrodzonym wysoką kratą, jej polszczyzna jest jak szczebiot papużki” – pisał
Aleksander Jackiewicz w Moja filmoteka. Kino polskie. Młodzi mężczyźni są nią zafascynowani – Margueritte różni się od ich dziewcząt nie tylko wykwintnym strojem, ale też
towarzyskim obyciem, swobodą, znajomością języków, jest pięknym barwnym motylem
z zakazanego zachodniego świata. Jacek zaprasza ją na tenisa, choć nigdy nie miał w ręku
tenisowej rakiety, jego koledzy adorują dziewczynę, Romek (Roman Polański) tańczy
z nią na korcie modną wówczas czaczę tak, jakby niczego innego w życiu nie robił, i zadaje szyku świetną francuszczyzną, a znajomy Jacka (Wowo Bielicki) odwozi ją do domu
skuterem, motoryzacyjnym krzykiem mody tamtych lat.
Jacek marzy o miłości romantycznej, czystej i wzniosłej, Margueritte wydaje mu się
ideałem kobiety, która takie uczucie odwzajemni. Ale ona chce się bawić, tańczyć, jeść
lody, grać w tenisa i flirtować. Dzieli ich właściwie wszystko, Wschód i Zachód, żelazna
kurtyna, parkan rezydencji konsula. Ona jest dla niego panną z „białego zamku”, a on
dla niej małym księciem z innej planety. To nie może się udać, Margueritte nie chce, by
cokolwiek było „na zawsze”, wie, że wyjedzie i happy endu nie będzie. Jednak coś ich
łączy, oprócz miłosnej fascynacji jest jeszcze sztuka i Gdańsk.
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Życiowym mottem Jacka, wrażliwego artysty, jest „marzenie, które stanowi motor działania”. Ona przychodzi
na przedstawienie, bardzo podoba jej
się ten rodzaj teatralnej ekspresji oraz
swobodna atmosfera studenckiej bohemy. Morgenstern utrwalił w filmie
ówczesne działania artystyczne gdańskich studentów skupionych w klubie
Żak. Oprócz Bim-Bomu pojawił się
też teatrzyk rąk Co To – to właśnie
fragmenty jego spektakli rozpoczynają i kończą film. Młodzi artyści marzą
o wolności twórczej, mają dość propagandy i wojennej martyrologii, chcą
kochać i w niebanalny sposób mówić
o miłości, piją kolorowe koktajle, śpiewają zabawne piosenki, celebrują życie, są prawdziwymi „skamandrytami”
swoich czasów. Warto przypomnieć
ich nazwiska, bo przecież to nie tylko
Cybulski i Kobiela, ale też Jacek Fedorowicz, Tadeusz Wojtych, Janusz Hajdun, Tadeusz Chyła, Jerzy Afanasjew,
Tadeusz Chrzanowski, Jerzy Karwowski, Romuald Freyer i inni.

Śliczna Margueritte,
czyli Teresa Tuszyńska

