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mnie, nie mo¿na by³o znaleŸæ lekarza, któryby siê z³akomi³ na ten zapad³y k¹t
n a d g r a n i c z n y; nic dziwnego, je¿eli siê zwaŸy, ¿e okolica ta jest po prostu
poza œwiatem, a lekarz wiedzie ¿ywot anachorety, pozbawionego wszelkich mo¿li-
woœci zaspokojenia potrzeb kulturalnych, tak ¿e moŸna o nim powiedzieæ, ¿e jest
na wygnaniu. Co do mnie, to po walkach kilkuletnich o zasady, w których nie chcia-
³em ani na krok ust¹piæ i dlatego nadwerê¿y³em swe zdrowie, dobrowolnie siê tutaj
schroni³em, by d u c h o w o wypocz¹æ, s³ysza³em by³ bowiem, ¿e Kaszubi s¹ rzetel-
ni i uczciwi. Nie zawiod³em siê wcale i czujê siê tutaj dobrze, a jednak maj¹c rodzi-
nê liczn¹ na utrzymaniu, musia³bym szukaæ choæby w piekle lepszych warunków
¿ycia nie dla siebie samego, boæ jestem tylko zwyk³ym wo³em roboczym, chodz¹-
cym w jarzmie obowi¹zku dania utrzymania rodzinie, ale w³aœnie tym, których los
i rozwój cielesny i duchowy zale¿y wy³¹cznie od mojej pracy i moich docho-
dów. Mam wszelkie warunki po temu, by byæ jednym z naj dzielniej szych pracow-
ników na polu higieny, a tym samym i dochody swoje zwiêkszyæ uczciw¹ prac¹,
a nie szalbierstwem i kuglarskimi sztuczkami, poni¿aj¹cymi lekarza jako takiego;
tymczasem pole ugorem stoi od szeregu lat, jakkolwiek czeka tutaj o grom pracy
na tego lekarza, który do niej zostanie powo³any przez te czynniki, co z mocy ustaw
powo³ane s¹ do pieczy nad zdrowiem ludnoœci powiatu kartuskiego, a które do-
tychczas przez poprzedniego lekarza powiatowego albo wcale nie by³y informo-
wane, albo w sposób, nieodpowiadaj¹cy prawdzie i potrzebom ludnoœci, co mnie,
który dotychczas w powiatach b. Kongresówki pracowa³em tak¿e na polu higieny
spo³ecznej, tym bardziej zadziwia i -jako obywatela- oburza, ¿e przecie¿ w³aœnie
powiaty Pomorza, w szczególnoœci zaœ powiat kartuski - winien byæ wzorowy

pod tym wzglêdem i z powodu ogromnej wagi "korytarza" pomorskiego i z powo-
du pamiêtania ludnoœci o owych czasach pruskich, kiedy to d b a n o o t ê
ludnoœæ i kiedy by³y i n n e porz¹dki. Znam okólniki paru ministrów, dotycz¹ce
róŸnych dziedzin higieny spo³ecznej, znam ustawy i rozporz¹dzenia wykonawcze,
wiem, ile siê mówi i pisze o tych sprawach i jakie szumne sprawozdania wyg³asza
wobec o b c y c h, a tymczasem wystarczy tutaj przyjechaæ i zobaczyæ i szko³y i tê
nêdzn¹ dziatwê szkoln¹ ite porz¹dki. S³owem pracy o g r o m
i m a kto pracowaæ, tylko wiêcej zrozumienia rzeczy i wiêcej znajomoœci ustaw
potrzeba, a przede wszystkim naleŸytego informowania w³adz powiatowych przez
lekarza powiatowego o potrzebach sanitarnych powiatu. - Co do pomocy dla ro-

dz¹cych, to na ogó³ rodz¹ce maj¹j¹zapewnion¹, gdy¿ akuszerekjest liczba zupe³-
nie odpowiednia.
Resume i wnioski I!rakt~czne: Jak wy¿ej wspomnia³em, memoria³ niniejszy jest
ostatnim moim krokiem ku poprawie bytu przez zg³oszenie swej doœwiadczonej
pracy na polu higieny spo³ecznej, otrzymanie jej w zakresie, odpowiadaj¹cym po-
trzebom ludnoœci, a przez to przyczynienie sobie dochodów. Przedtem, gdy jako
lekarz w Lubrañcu mia³em wystarczaj¹ce dochody, nie powo³ywa³em siê na inte-
res w³asny, jeno na interes publiczny, narodowy, o ile zasz³a potrzeba odezwania
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siê do w³adz. Dzisiaj, jakkolwiek jako Polak i obywatel nie mogê obojêtnym okiem
patrzeæ na nêdzê ludu tutejszego, dla którego pracê uwa¿a³bym za wdziêczne do-
pe³nienie obowi¹zków wzglêdem spo³eczeñstwa polskiego, odzywam siê w intere-
sie w ³ a s n y m, nie operuj¹c frazesami patriotycznymi, jeno domagaj¹c siê po
prostu pracy dla siebie jako lekarza. Mogê spe³niæ nastêpuj¹ce funkcje:

II instruktora, pouczaj¹cego ludnoœæ o chorobach spo³ecznych i œrodkach ich

zwalczania, dostêpnych laikom,
21 lekarza szkolnego, czuwaj¹cego nad zdrowiem dziatwy szkolnej, zwalcza-

j¹cego choroby wieku szkolnego i wspó³pracuj¹cego z nauczycielstwem nad roz-

wojem prawid³owym dziatwy pod wzglêdem cielesnym,
31 lekarza, zwalczaj¹cego choroby spo³eczne przez udzielanie porad i lecze-

nie ambulatoryjne w oznaczonych porach na koszt publiczny IgruŸlica, choroby

weneryczne itp.1 ,
41 organizatora opieki nad matk¹ i dzieckiem wed³ug zasad, stosowanych

w klinice dzieciêcej prof. Groera we Lwowie, którego jestem uczniem, wzglêdnie
wed³ug planów w³adz sanitarnych centralnych,

51 lekarza, pracuj¹cego na polu statystyki sanitarnej, antropologii stosowanej itp.,
61 lekarza, lecz¹cego ubog¹ ludnoœæ okrêgu, nienale¿¹cego do Kasy Chorych

lub t.p. instytucji,
71 lekarza szpitalika sierakowickiego, o ileby zosta³ stworzony dla wygody

ludnoœci w celach leczenia chorób np. zakaŸnych itp., dla odci¹¿enia szpitala po-
wiatowego w Kartuzach,

81 lekarza, zwalczaj¹cego choroby zakaŸne w okrêgu przez odpowiedni¹ ak-
cjê doraŸn¹ czynn¹ i przez szczepienia ochronne itp.,

91 lekarza, czuwaj¹cego nad stanem sanitarnym budynków, osiedli itp., nad
sklepami spo¿ywczymi, higien¹ osobist¹ piekarzy, rzeŸników itp.

Jak widaæ, pracy by³oby niema³o, pracy, która w innych powiatach, np. w b.
Kongresówce, bêd¹cej pod okiem Warszawy, wre w pe³ni.

Co do warunków, najakich gotów jestem pracowaæ z poœwiêceniem i poczu-
ciem odpowiedzialnoœci nie tyle wobec w³adz, ile wobec ludnoœci, która powinna
odzyskaæ po latach takiej pracy spo³ecznej pe³niê zdrowia i odrodziæ siê cieleœnie,
to z góry oœwiadczam, ¿e nie wystêpujê w charakterze petenta, przyjmuj¹cego
warunki honorowania pracy bez zastrze¿eñ, lecz jako o f e r e n t, który da sw¹
pracê i swe doœwiadczenie, lecz za to bêdzie ¿ ¹ d a ³ odpowiedniej zap³aty. Stojê
na stanowisku, ¿e za marne wynagrodzenie nie mo¿na ¿¹daæ dzielnej pracy i ¿e
ka¿dy grosz by³by wyrzuconym za okno, gdyby siê mia³o cokolwiek robiæ dla oka
lub dla zape³nienia "aktów" sprawozdaniami. Oœwiadczam z góry, ¿e je¿eli praca
moja bêdzie nale¿ycie honorowana, a w³adze u¿ycz¹ mym postulatom lub ¿ycze-
niom poparcia, za trzy lata mój okrêg lekarski bêdzie w z o r e m dla innych
oœrodków pracy lekarsko-spo³ecznej, za 8 lat nie bêdzie ¿adnego dziecka w szkole
krzywicznego lub niezdolnego do walki o byt, corocznie liczba zapadniêæ i zgonów
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na gruŸlicê bêdzie siê zmniejszaæ, a¿ osi¹gnie miarê w³aœciw¹ statystycznie, nowe
pokolenie odrodzi siê cieleœnie i odzyska dawn¹ tê¿yznê, w³aœciw¹ ludom s³owiañ-
skim. Moim zdaniem nie leczenie chorób jest przede wszystkiem zadaniem leka-
rza, lecz raczej zapobieganie im, czuwanie nad rozwojem cielesnym ludnoœci, kie-
rowanie wszelkimi sprawami, maj¹cemi zwi¹zek ze zdrowiem pokoleñ. Tak modna
dzisiaj higiena "rasy" i "eugenika", która niestety ma do zwalczania wiele prze-
szkód natury spo³ecznej, zwyczajowej, religijnej itd. itd., to nic innego, tylko nawo-
³ywanie do pracy nad dŸwigniêciem ludnoœci z upadku i regenera cielesnej na pod-
stawach wyników antropologiczno-higienicznych. Je¿eli lekarz ma spe³niaæ te
zadanja, które w zamierzch³ych czasach spe³niali kap³ani-przyrodnicy jako jedyni
"wtajemniczeni", je¿eli nie ma byæ - jak obecnie - pospolitym zarobnikiem, eksplo-

atowanym w sposób barbarzyñski i w walce o chleb mamuj¹cym najwiêksze skarby
wiedzy przyrodniczej bez ¿adnego po¿ytku dla ogó³u, którego dolê i niedolê chyba
zna, stykaj¹c siê bezpoœrednio z nêdz¹ i ohyd¹ wspó³czesnego "¿ycia", rzecz¹
w s z y s t k i c h czynników spo³ecznych jest udzieliæ mu jak najwiêkszego

poparCIa.

a a Wszystkie podkreœlenia i wyrazy wyró¿nione drukiem rozstawnym wystê-

puj¹ w oryginale.

Orygina³, maszynopis.
APB,UWp, sygn. 11548, k. 24-27. -
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3
Sprawozdanie

Na wywody p. dr. Karasiñskiego mam zaszczyt donieœæ:
Streœciæ siê daj¹ wywody memorja³u p. dr. Karasiñskiego do nastêpuj¹cych

punktów:
II Konieczny jest przegl¹d dziatwy szkolnej przez lekarzy.
21 Ludnoœæ kaszubska okrêgu sierakowickiego, porównuj¹c dawne czasy

panowania pruskiego z dzisiejszemi; opieka w³adz polskich, którajest równa "zeru",
w³adze siê pod tym wzglêdem o nic nie troszcz¹.

31 W³adze pruskie stara³y siê o dwóch lekarzy w Sierakowicach w celu do-
starczenia ludnoœci dostatecznej opieki lekarskiej. Ludnoœæ uboga pozbawiona jest

opieki lekarskiej.
41 P. dr. Karasiñski zdolny zmieniæ ten stan rzeczy tak dalece, ¿e po 8-miu

latach czynnoœci krzywica wygaœnie w jego okrêgu. Na dowód podaje skutki prze-
gl¹du przez siebie dokonanego w roku 1927 w gminie czamañskiej pow. nieszaw-
skiego, gdzie od czerwca do paŸdziernika wskutek j ego wskazówek stan char³acz-
ny dziatwy wynosz¹cy nad 30% znik³ niemal zupe³nie.

51 P. dr. Karasiñski wyraŸnie zaznacza i to kilkakrotnie Istr. 3 i 41, ¿e wygoto-
wa³ swój memoria³ w celu poprawy w³asnych warunków egzystencji.

Bêd¹c zmuszony na wywody p. dr. Karasiñskiego odpowiadaæ, zaznaczam,
¿e od 1 marca r.b. przej¹³em dopiero agendy lekarza powiatowego i mogê byæ
w tej sprawie obiektywnym. Rodzony na Kaszubach i pracuj¹cy tu spo³ecznie jako
lekarz przesz³o lat 20, ubolewam, ¿e dr Karasiñski nie informowa³ siê lepiej, nim
przyst¹pi³ do pisania swego "memorja³u".

.!!d1L Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przegl¹d dziatwy szkolnej powinien siê odbyæ.
Za czasów pruskich odbywa³ on siê co 5 lat. W³adze powiatowe bez zaprzeczenia
te sprawy przeprowadz¹. Miasto Kartuzy ustanowi³o lekarza szkolnego. Powiat
poruczy³ przegl¹d lekarzowi szpitala powiatowego, który ze wzglêdów czysto tech-
nicznych nie by³ w stanie przegl¹du systematycznego przeprowadziæ. Przegl¹d
dziatwy ogranicza³ siê dotychczas w gminach wiejskich na oglêdziny przez lekarza
powiatowego w czasie szczepienia ospy lub rewizji sanitarnych szkó³.

Jld..lL Bezpodstawne i mylne jest twierdzenie p. dr. Karasiñskiego, jakoby
porównanie pod wzglêdem opieki sanitarnej pruskich czasów z dzisiejszymi wypa-
d³o na niekorzyœæ w³adz polskich. W³adze pruskie bowiem nie dba³y o stan zdro-
wotny ludnoœci kaszubskiej, a stan higieniczny mieszkañ skutkiem ustawy osadni~
czej by³ tego rodzaju, ¿e mieszka³y czêsto dwie i wiêcej rodzin w jednej marnej
cha³upie z powodu, ¿e w³adze pruskie nie pozwala³y na budowê w³asnego ogniska.
Inne rodziny mieszka³y po strychach stajen, gotuj¹c strawê na ognisku w celu go-
towania paszy bydlêcej wzniesionem. Nie gdzie indziej jak w powiecie kartuskim
Iw Wieprznicyl zmuszony by³ œp. Aleksander Pepliñski mieszkaæ z rodzin¹ w wo-
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zie cygañskim, poniewa¿ na stumorgowem gospodarstwie nie pozwolono mu po-
stawiæ domu.

~ Prawd¹jest, ¿e w³adze pruskie postara³y siê o drugiego lekarza - Niemca
- w Sierakowicach, uposa¿aj¹c go sta³¹ pensj¹. W jakim celu? By niszczyæ egzy-

stencjêjedynego polskiego lekarza, którego wp³ywu na lud kaszubski ze wzglêdów
narodowy¹h siê obawiano.

Pod³ug tej samej metody osiedlano niemieckich lekarzy po innych miastach
Pomorza w celu podkopania egzystencji lekarzy polskich.

Ludnoœæ okrêgu sierakowickiego, o ile nale¿y do kategorii pracobiorców, jest
przymusowo zabezpieczona w Pow[iatowej] Kasie Chorych, a pomoc lekarska
i po³o¿nicza jest zapewniona.

~ Zapowiedzi p. dr. Karasiñskiego fachowe na serio braæ nie mo¿e [I].
KrZywica i gruŸlica zale¿¹ nie tylko od stopnia opieki sanitarnej, ale od czynników
gospodarczych, bêd¹cych wynikiem ogólnego stanu gospodarczego kraju.

~ Niedopuszczalnem jest, a¿eby zarz¹dzenia publiczne zosta³y wykonane
ze wzglêdu na stan gospodarczy jednostki, jak p. dr. Karasiñski. W Sierakowicach
egzystencja dla jednego lekarza jest zapewniona, o ile on nie jest niedo³êg¹ ¿ycio-
wym. Ni¿ej podpisany osobiœcie wskutek skargi p. dr. Karasiñskiego poczyni³ kro-
ki w Pow. Kasie Chorych, a¿eby p. dr. Karasiñskiemu zapewni³a minimum docho-
du 800 z³ miesiêcznie, co bêdzie w obopólnym interesie Kasy Chorych i lekarza,
nie mówi¹c o opiece lekarskiej dla tamt[ ejszej] ludnoœci.-

Ubolewam, ¿e p. dr. Karasiñski uj¹³ pracê lekarsk¹ w formê niewychodz¹c¹
nad poziom artyku³u dziennikarskiego, nie daj¹c zgo³a pozytywnych podk³adów do
zarz¹dzeñ konkretnych. Przede wszystkiem nale¿a³o siê odezwaæ do samopomo-
cy u ludnoœci, w której ucisk pruski silne d¹¿enie pod tym wzglêdem wyrobi³ i u
której jako ludnoœci kresowej tak cennych w³aœciwoœci têpiæ nie nale¿y.

Jestem w imiê prawdy nareszcie obowi¹zany wzi¹æ w obronê w³adze powia-
towe wobec zarzutów p. dr. Karasiñskiego.

Do koñca wojny œwiatowej mianowicie mieœci³ siê szpital powiatowy w par-

terowym wilgotnym budynku bocznej ulicy. Dzisiaj zajmuje gmach dwupiêtrowy,
urz¹dzony z sal¹ operacyjn¹ nad 40 ³ó¿ek. Œwie¿o powiat wyasygnowa³ 24000 z³
na zakupno aparatu Rentgena, lampy kwarcowej i radia dla pacjentów. Wystar-
czy³o przejrzeæ bud¿ety sanitarne powiatu, a¿eby siê przekonaæ o sumach, jakie
powiat wyda³ na cele sanitarne. Np. w roku 1927 powiat wyda³ na szpital sam
9000 z³, na inne cele sanitarne /po³o¿nictwo, zwalczanie chorób zaka¿nych itd./ 14
500 z³. Z kredytów tych wszystkie czêœci powiatu korzysta³y na równi.-

aKartuzy, dnia 10.7 .29a
aDr. med. Majkowskia
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Reasumuj¹c, stwierdzam, ¿e memorja³ p. Dr. Karasiñskiego ani ujêty facho-
wo, ani nie odznacza siê poczuciem odpowiedzialnoœci za u¿yte twierdzenia, które
ostatnio s¹ niedok³adne, a nawet wrêcz ba³amutne.-

Kartuzy, dnia 18. czerwca 1929 f.

Lekarz Powiatowy:
/:Dr. med. Majkowski:/

a a Podpis wykonany rêcznie przez A. Majkowskiego

Kopia, maszynopis,
APB, UWp, sygn. 11.548, k. 17-20.
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V.B.-6865/29 151ipca [192] 9

Do
Pana Starosty Powiatowego
w Kartuzach

Stan sanitarny pow. kartuskiego -
referat dr. Karasiñskiego.

N a sprawozdanie pana Lekarza Powiatowego, do³¹czone do sprawozdania Pana
Starosty z dnia 11 lipca r.b. L.IX.U .35, zauwa¿am, ¿e, pomin¹wszy w memoñale dr.
Karasiñskiego motywy jego osobistego interesu, tj. chêæ poprawienia sobie bytu,
oraz widoczn¹ przesadê w malowaniu ciemnemi barwami braku obecnie opieki sani-
tarnej nad ludnoœci¹ kaszubsk¹ w porównaniu z rzekomo dobr¹ opiek¹ za czasów
okupacji niemieckiej, pozostaj¹jednak konkretne fakty œwiadcz¹ce o potrzebie wpro-
wadzenia pewnych ulepszeñ w sprawach sanitarnych powiatu. Mam tu na myœli
przede wszystkiem zorganizowanie opieki sanitarno-higienicznej nad szko³ami po-
wszechnemi, dalej - opiekê nad po³o¿nictwem, gdy¿ powiat kartuski daje najwy¿szy

w województwie odsetek zaka¿eñ po³ogowych; wreszcie propagandê wœród ludno-
œci zasad higieny. W trzech powy¿szych kierunkach iœæ winny usi³owania w³adz ad-
ministracji sanitarnej powiatu. Na konieczn¹ potrzebê utworzenia instytucji lekarzy
higienistów szkolnych zwraca³em Panom Starostom uwagê moim pismem okólnem
z dnia 24 kwietnia 1926 roku L.dz. Via 1248/26 i tam te¿ znajdzie Pan Starosta kon-
kretn¹ radê, jak tê opiekê nale¿y zorganizowaæ. Powierzenie dodatkowo lekarzowi
szkolnemu danego rejonu obowi¹zku popularyzowania zasad higieny wœród ludnoœci,
a zw³aszcza w kierunku po³o¿niczym, jest rzecz¹ zupe³nie wskazan¹.

Czy dr. Karasiñski ma byæ w rejonie Sierakowic owym przez samorz¹d op³a-
canym higienist¹, czy inny lekarz w rejonie tym zamieszka³y, jest rzecz¹ obojêtn¹.
Jednak s¹dzê, ¿e wobec pe³nej zapa³u oferty dr. Karasiñskiego nale¿a³oby z oferty
tej skorzystaæ chocia¿by na próbê.

Zechce Pan Starosta rozwa¿yæ ca³¹ tê sprawê i donieœæ mi o ewentualnie

powziêtej decyzji.

Za Wojewodê:

(DR. A. KRYSIÑSKI)
NACZELNIK WYDZIA£U ZDROWIA

PUBLICZNEGO
[Kopia, maszynopis,
APB, UWp, sygn. 11548, k. 15-16]
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SZCZEPAN WIERZCHOS£AWSKI,
IGNACY l. YSKOWSKI 1820-1886.

POLITYK I PUBLICYSTA, PIERWSZY PREZES

TOWARZYS7WA NAUKOWEGO W TORUNIU,

TORUN 2000, SS. 209, ILUSTR.

Ignacy £yskowski to jeden z tytanów polskiego ruchu narodowego, "moca-
rzy" pracy organicznej w dzielnicy pruskiej. Jego postaæ przywo³ywana jest w ka¿-
dym niemal znaczniejszym opracowaniu tycz¹cym dziewiêtnastowiecznych dzie-
jów pomorskiej ziemi. Ma³o, œmiem twierdziæ, bez uwzglêdnienia jego wielostronnej
dzia³alnoœci na rzecz spo³ecznoœci polskiej pó³nocnych obszarów pruskiego zaboru
nie by³oby mo¿liwym nakreœlenie wyczerpuj¹cego obrazu polskiego ¿ycia spo³ecz-
no-politycznego, gospodarczego i kulturalnego w dobie zaborów.

Ca³e doros³e ¿ycie I. £yskowskiego wplata siê bowiem w historiê, w losy
podzielonego kordonami narodu. Mimo dostrzegania, doceniania przez badaczy
nieprzemijaj¹cych zas³ug I. £ yskowskiego, nie by³o dot¹d nikogo, kto podj¹³by trud
opracowania jego wyczerpuj¹cej biografii. Co prawda funkcjonowa³y ju¿ w obie-
gu naukowym mniej lub bardziej obszerne studia tycz¹ce jego ¿ycia i dzia³alnoœci,
ale pozbawione szerszego kontekstu historycznego, wraz z rozwojem badañ po-
morzoznawczych stawa³y siê niewystarczaj¹cym Ÿród³em informacji dziejowej! .

Tote¿ dobrze siê sta³o, ¿e nagl¹ca potrzeba opracowania wyczerpuj¹cej, obiek-

tywnej biografii historycznej Ignacego £yskowskiego, "...najwszechstronniejszej
osobowoœci wœród polityków polskich na Pomorzu "2 w XIX wieku, sk³oni³a ce-

nionego badacza historii tej¿e ziemi, prof. Szczepana Wierzchos³awskiego, do w³¹-
czenia wspomnianego wy¿ej problemu w obszar swoich zainteresowañ naukowych.

Rezultatem owych zainteresowañ jawi siê przedstawiana tu ksi¹¿ka: Ignacy
£yskowski 1820-1886. Polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa
Naukowego w Toruniu. Jej napisanie poprzedzi³y szeroko zakrojone (prowadzo-
ne tak w kraju, jak i za granic¹) badania archiwalne i biblioteczne wyzyskane rów-

l Zob. Sz. Wierzchos³awski, Ignacy £yskowski 1820-1886. Polityk i publicysta, pierwszy prezes

Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruñ 2000, s. 6, przyp. 1.
2 Zob. ibid., s. 6.
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nie¿ przez autora w dwu niezwykle wa¿nych dla znajomo~œci pomorskich dziejów,
a opublikowanych przezeñ wczeœniej monografiach, tj. Polski ruch narodowy
w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914 i Elity polskiego ruchu narodo-
wego w Poznañskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850-19143, oraz
w licznych, naukowych rozprawach i artyku³ach tematycznie zwi¹zanych z po-

morsk¹ problematyk¹ historyczn¹.
Wszystkie te publikacje - ksi¹¿ki i artyku³y - stanowi³y dla autora, w niektó-

rych fragmentach, punkt wyjœcia dla dalszych badañ, dla dalszych prac dotycz¹-
cychju¿ bezpoœrednio rozlicznych form dzia³alnoœci Ignacego £yskowskiego.

Omawiana rozprawa, pisze autor, "...sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów od-
zwierciedlaj¹cych dziedziny i formy aktywnoœci Ignacego £yskowskiego, nie-
jednokrotnie etapy jego ¿ycia "4 . Uk³ad problemowy, jaki przyjêto w monografii,
porz¹dkuje jej bogat¹ zawartoœæ treœciow¹, chocia¿ - co podkreœla Sz. Wierzcho-
s³awski - "... nak³ada siê w niektórych rozdzia³ach na chronologiczny"5. Ta-

kie w³aœnie ujêcie warunkuje wspomniana ju¿ wieloœæ i ró¿norodnoœæ podejmowa-
nych przez I. £ yskowskiego przedsiêwziêæ na niwie pracy narodowej. Przedsiêwziêæ
inicjowanych przezeñ w ró¿nych okresach ¿ycia.

Rozdzia³y ksi¹¿ki uzupe³niaj¹: wstêp i podsumowuj¹ce zakoñczenie. Jej treœæ
wzbogacaj¹ te¿ ilustracje, a zasiêg poznawczy - niemieckojêzyczne streszczenie.

Mo¿na ¿a³owaæ, ¿e nie zamieszczono w monografii indeksu nazwisk, co znacznie

u³atwi³oby jej lekturê.
Rozdzia³ pierwszy biografii Sytuacja spo³eczno-gospodarcza i polityczna

Prus Zachodnich wXIXstuleciu (do 18861:) (s. 9-21), to zwiêz³e nakreœlenie
historycznych zasz³oœci, w jakich przysz³o dzia³aæ I. £yskowskiemu. Gwoli wpro-
wadzenia czytelnika we wiod¹cy nurt pracy £yskowskiego, autor skupi³ tu swoj¹
uwagê na tzw. kwestii polskiej w pañstwie pruskim. Takie ujêcie zagadnienia, s³uszne
w mojej ocenie z racjijego koincydencji, wyjaœnia wieloœæ oraz zró¿nicowanie form
aktywnoœci spo³eczno-politycznej, gospodarczej i kulturalnej I. £yskowskiego, ini-
cjuj¹cych i wspomagaj¹cych polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich.

W rozdziale drugim (s. 22-49) autor pisze o latach dzieciñstwa i m³odoœci
I. £yskowskiego. Przypomina przy tym dzieje przodków, dzieje i pochodzenie ro-
dziny Koschembar - £yskowskich. Przedstawia ciekawie etymologiê nazwiska.

Jednakowo¿, moim zdaniem, najbardziej wartoœciowe s¹ tu spostrze¿enia tycz¹ce
przyczynowych uwarunkowañ kszta³towania siê osobowoœci i zapatrywañ poli-
tyczno-narodowych i spo³ecznych póŸniejszego homo faber pracy organicznej na

3 Zob.: Sz. Wierzchos³awski, Polski ruch narodo~ w Prusach Zachodnich w latach 1960-1914,
Wroc³aw- Warszawa- Kraków- Gdañsk 1980; ten¿e, Elity polskiego ruchu narodowego w Po-
znañskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850-1914, Toruñ 1992.

4 Sz. Wierzchos³awski, Ignacy £yskowski..., s. 7.
5 Ibid.. loco citato.
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Pomorzu Nadwiœlañskim. Nie wdaj¹c siê w szczegó³ow¹ analizê ustaleñ Sz. Wierz-
chos³awskiego odnosz¹cych siê do powy¿szej kwestii, przypomnêjedynie pokrót-
ce owe "¿yciowe drogowskazy", które ostatecznie "wprowadzi³y" zauroczonego
niemieck¹ kultur¹, na po³y zgermanizowanego, m³odego ziemianina I. £yskow-
skieg06 na goœciniec organicznikowskich "narodowych d¹¿noœci". Po pierwsze, to
lata nauki w sprzyjaj¹cej Polakom atmosferze che³miñskiego gimnazjum, w któ-
rym, jak sam póŸniej wspomina³ "ow³adnê³a [mnie - A.R.] silna reakcja na

korzyœæ mojej moralnoœci i mej narodowoœci, oburza³o mnie, ¿em siê sta³
ofiar¹ systemu germani¿acyjnego, znów siê odt¹d czu³em Polakiem "7. Po
drugie - pobyt na studiach w Niemczech (Fryburg, Bonn, Wroc³aw) i fascynacja

nurtuj¹cymi wówczas zachód Europy has³ami demokratycznego liberalizmu8.
Wreszcie po trzecie - wyrastaj¹ce z tej¿e idei samodzielne obserwacje, przemy-

œlenia i konkluzje sk³adaj¹ce siê ostatecznie na credo politycznych i spo³ecznych
pogl¹dów I. £yskowskiego.

O powy¿szych problemach autor pisze w rozdziale trzecim rozprawy pt. Ide-
olog i wspó³twórca polskich organizacji politycznych (s. 50-130). Bogat¹ w in-
formacje treœæ systematyzuje problemowy podzia³ wewnêtrzny rozdzia³u. I tak, od
analizy spo³eczno-politycznych przekonañ I. £yskowskiego, przechodzi Sz. Wierz-
chos³awski do charakterystyki jego dzia³alnoœci w Lidze Polskiej i w okresie Wio-
sny Ludów, ¿eby wreszcie skupiæ uwagê czytelnika na pracy £yskowskiego w To-
warzystwie Moralnych Interesów Ludnoœci Polskiej pod Panowaniem Pruskim
oraz w sejmie pruskim i w parlamencie Rzeszy.

Ograniczona objêtoœæ recenzji nie pozwala na szczegó³owe naœwietlenie roz-
wa¿añ autora dotycz¹cych powy¿szych kwestii. Generalizuj¹c, pragnê jednak¿e
podkreœliæ, i¿ zgadzam siê w pe³ni z udowodnion¹ na stronicach ksi¹¿ki tez¹, ¿e
sformu³owane i g³oszone przez I. £yskowskiego has³a "uobywatelnienia" ludu
kierowanego ojcowsk¹ rêk¹ "opiekunów", tj. patriotycznej szlachty i duchowieñ-
stwa, leg³y u podstaw jak¿e popularnej w spo³ecznoœci polskiej doby zaborów idei
narodowego solidaryzmu. Rozmaicie interpretowana czy te¿ rozumiana przez na-
stêpne pokolenia aktywistów ruchu polskiego, przetrwa³a owa "idea" na pomor-
skiej ziemi do dniajej powrotu w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Jej "noœni-
kami" by³y w tym czasie - o czym pisze szczegó³owo Sz. Wierzchos³awski -

inicjowane i wspó³organizowane przez I. £yskowskiego polskie, narodowe instytu-
cje, organizacje i prasa9.

6 Ibid., s. 27-28.
7 Ibid., s. 30-31; zob. te¿: J. Szews, Jêzyk polski w szkolnictwie œrednim Pomorza Gdañskiego

w latach 1815-1920, Gdañsk 1975, s. 22-23; ten¿e, Filomaci pomorscy. Tajne zwi¹zki m³odzie¿y
polskiej na Pomorzu Gdañskim w latach 1830-1920, Warszawa 1992, s. 378.

8 Sz. Wierzchos³awski, op. cit., s. 37-39.
9 Ibid., s. 59-76.
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Ale nie tylko prasa, nie tylko trybuna parlamentarna dowodzi Sz. Wierzcho-
s³awski, by³y "narzêdziami" umo¿liwiaj¹cymi I. £yskowskiemupropagowanie for-
mu³owanych przezeñ organicznikowskich uniwersaliów polityczno-spo³ecznych i
gospodarczych s³u¿¹cych polskiej sprawie narodowej. I. £yskowski siêga³ rów-
nie¿, u¿ywaj¹c wspó³czesnego okreœlenia, do jednej z technik propagandowego
dzia³ania. Bo jak¿e nazwaæ mo¿na z góry skazane na przegran¹ ubieganie siê o urz¹d
landrata powiatu brodnickiego?1°. I. £yskowski dostrzega³, ¿e kampania wybor-
cza umo¿liwia mu podjêcie d³ugofalowego, propagandowego apelu ideowego, skie-
rowanego do zbiorowego odbiorcy, tj. ludnoœci polskiej pó³nocnych kresów zaboru
pruskiego. Uzyskuj¹c najwiêksz¹ liczbê g³osów, zyskiwa³ potwierdzenie i umoc-
nienie swojej wysokiej pozycji oraz autorytetu w spo³eczeñstwie polskim. Konse-
kwencj¹ owych ideowych "d¹¿noœci" £yskowskiego by³o wyros³e z korzeni orga-
nicznej, spo³eczno-oœwiatowej pracy, a powo³ane w 1869 r. Towarzystwo Moralnych
Interesów Ludnoœci Polskiej pod Panowaniem Pruskimii. Natomiast implikacj¹
w znacznie szerszym wymiarze - jego "dzia³alnoœæ poselska w sejmie pruskim

i parlamencie Rzeszy Niemieckiej "12.
£yskowski, podkreœla Sz. Wierzchos³awski, rozumia³ przy tym doskonale, ¿e

jakiekolwiek naruszaj¹ce obowi¹zuj¹ce prawo dzia³ania w sprawie narodowej,
w sytuacji politycznej i gospodarczej przewagi zaborcy, musz¹ prowadziæ do za-
ostrzenia przeciwpolskiej polityki w³adz. St¹d "...domaga³ siê jedynie praw dla
narodu polskiego, nie formu³uj¹c ¿adnych myœli o zrzuceniu zwierzchnictwa
administracyjnego pañstwa pruskiego. By³ realist¹ - stwierdza Wierzchos³awski
- autonomia jêzykowa i narodowa jako pierwszy mo¿liwy etap do osi¹gniê-

cia, potem nastêpne "13. I chocia¿ I. £yskowski nie okreœla³ jeszcze expressis
verbis owych "nastêpnych" etapów zmagañ narodowoœciowych, to wnosz¹c z ca-
³okszta³tu jego dzia³alnoœci na niwie narodowej, mo¿na skonstatowaæ, ¿e ostatecz-
nie mia³y one prowadziæ do jednego, choæ odleg³ego jeszcze celu - odzyskania

niepodleg³oœcil4. Historia potwierdzi z czasem ten wniosek...
Dwa ostatnie rozdzia³y monografii poœwiêci³ autor przedstawieniu równie

wa¿nych dziedzin publicznej dzia³alnoœci I. £yskowskiego. I tak w rozdziale czwar-
tym pt. Autor podrêczników rolniczych i organizator ¿ycia gospodarczego
Polaków (s. 131-161) analizuje jego prace maj¹ce poprawiæ dotychczasowy stan
wielorakich ga³êzi gospodarki polskiej w Prusach Zachodnich. Ca³kowicie zga-
dzam siê tu z Sz. Wierzchos³awskim, ¿e owe dzia³ania oparte na g³êbokiej wiedzy

10 I. Lyskowski otrzyma³ najwiêksz¹ spoœród wszystkich kandydatów na to stanowisko liczbê

g³osów. Nie uzyska³ jednak z racji swych pogl¹dów i otwarcie deklarowanej polskoœci aprobaty
królewskiej. Zob. Sz. Wierzchos³awski, Ignacy £yskowski..., s. 78-79.

11 Ibid.,s. 85-100.
12 Ibid., s.100-130.
13 Ibid., s. 78-79.
14 Ibid., s. 153-154; zob. te¿: ibid.,s. 190-191.
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fachowej, by³y traktowane przez I. £yskowskiego jako "...obowi¹zekpatrio-
tyczny i s³u¿ba narodowi "15. Podaj¹c konkretne przyk³ady, autor udowadnia rów-
nie¿, i¿ intensywnoœæ oraz logiczna konsekwencja urzeczywistniania, wcielania
w ¿ycie idei organicznej pracy s³u¿¹cych "...11-Yjarzmianiu siê z przemocy i prze-
wagi obcej na polu ekonomicznym "16, charakteryzowa³y wszystkie dziedziny
pracy £yskowskiego na niwie narodowej.

Przekonuj¹cym obrazem takiej w³aœnie, przemyœlanej przezeñ dog³êbnie fonny
spo³ecznej aktywnoœci by³a te¿ Dzia³alnoœæ oœwiatowa i próby organizowania pol-
skiej nauki na Pomorzu, o czym pisze autor w tak zatytu³owanym, pi¹tym, ostatnim
rozdziale swojej monografii (s. 162- 195). Zak³adaj¹c, ¿e "...oœwiatajest warunkiem
pomyœlnoœci i zamo¿noœci spo³eczeñstwa "17, I. £yskowski w szczególnoœci zaj¹³ siê
jej rozwojem wœród ludnoŒci wiejskiejl8. Przekonuj¹cym dowodem owego iœcie home-
rycznego zaanga¿owania niech bêdzie opracowanie przez £yskowskiego i wydanie
w Pelplinie w 1877 r., w drukarni Stanis³awa Romana Elementarza polskiego, który
t³oczony w tysiêcznych nak³adach s³u¿y³ "polskiej szkole domowej" na Pomorzu do
dnia odzyskania niepodleg³oœci, a w niektórych wypadkach nawet i d³u¿ej.

Œwiadectwem atencji i uznania dla osoby I. £ yskowskiego by³o te¿ powierze-
nie mu stanowiska prezesa utworzonego w Toruniu w 1875 r. pierwszego na Po-
morzu polskiego Towarzystwa Naukowegol9.

Koñcz¹c pobie¿ne z koniecznoœci omówienie pracy Sz. Wierzchos³awskiego,
pragnê jeszcze raz podkreœliæ, ¿e autorowi - dziêki gruntownym, opartym o szero-

k¹kwerendê badaniom, uda³o siê wyczerpuj¹co i obiektywnie przedstawiæ niema-
³e przecie¿ spektrum ¿ycia i dzia³alnoœci I. £yskowskiego. W niniejszej recenzji
zasygnalizowano jedynie niektóre, wybrane kwestie owego spektrum. W mono-
grafii s¹ one przedstawione komplementarnie. Takie te¿ jawi³y siê pe³ne poœwiêce-
nia prace w³aœciciela Mileszew, pomorskiego szlachcica I. £yskowskiego na rzecz
"sprawy polskiej" na pó³nocnych ziemiach zaboru pruskiego.

Ksi¹¿ka Szczepana Wierzchos³awskiego wydana w jubileuszowym 125 roku
utworzenia Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875-2000), systematyzuj¹c i
wzbogacaj¹c dotychczasow¹ wiedzê o ¿yciu i dzia³alnoœci Ignacego £ysowskiego,
stanowi równie¿, a mo¿e przede wszystkim, wartoœciowy insert w poznanie dzie-
jów Pomorza Nadwiœlañskiego2O.

15 Ibid., s. 149.
16 Ibid., s. 152.
17 Ibid., s. 171.
18 Zob. ibid., s. 164-166.
19 Ibid., s. 178-194.
20 Zob.: ibidem. s. 7-8.
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GDAÑSZCZANIE I ICH MIASTO

W PERSPEKTYWIE
HI STORYCZNO-S OCJOL OG ICZN EJ,

RED. NAUKOWA M. DYMNICKA, Z. OPACKI,

OFICYNA NAUI<OWA, WARSZAWA 2003,

SS. 236, ILUSTR.

Plonem gdañskiej Konferencji "To¿samoœæ -Historia - Trwanie", która od-

by³a siê w maju 2002 roku jest ksi¹¿ka pt. Gdañszczanie i ich miasto w perspek-

tywie historyczno-socjologicznej pod redakcj¹ naukow¹ Ma³gorzaty Dymnic-
kiej i Zbigniewa Opackiego.

Na wstêpie zamieszczono wyst¹pienia okolicznoœciowe oraz nades³ane listy
od osobistoœci œwiata polityki oraz wprowadzenie redaktorów tomu na temat kon-
ferencji, która odbywa³a w ramach I Œwiatowego Zjazdu Gdañszczan.

W wyniku narodzenia siê w Gdañsku ruchu spo³ecznego "Solidarnoœæ" Pol-
ska, i nie tylko ona, zosta³a wyzwolona spod narzuconej dyktatorskiej w³adzy oraz
urzêdowej nienawiœci wpajanej spo³eczeñstwu. Kraj jest ponownie wolny i zd¹¿a-
j¹cy szerokim goœciñcem do integracji w Unii Europejskiej.

Nie przeceniaj¹c faktu zaproszenia i przybycia na zjazd dawnych mieszkañ-
ców miasta z Niemiec, Francji, Grecji, Pó³nocnej Ameryki oraz Australii i Nowej
Zelandii, ich uczestnictwo poœwiadcza wobec œwiata o dokonanych zmianach ustro-
jowych w Polsce.

Oprawa symboliczna, religijna i œwiecka, wraz z Cmentarzem Nieistniej¹-
cych Cmentarzy poœwiêconym "Tym, co imion nie maj¹ na grobie, a tylko Bóg
wie, jak kto siê zowie", stworzy³a niew¹tpliwie atmosferê sprzyjaj¹c¹ rodzeniu siê
autentycznej przychylnoœci œwiata dla Polski i miasta ze z³ot¹ koron¹ w herbie, za
które nie tak dawno temu Zachód nie chcia³ walczyæ i gin¹æ!

Merytoryczna czêœæ tomu zawiera w dwóch dzia³ach - historycznej i socjo-

logicznej, rozprawy autorów polskich i niemieckich na temat dziejów miasta ijego
mieszkañców.

W czêœci historycznej Gdañsk tyglem spo³eczeñstw narodów zamieszczo-
no artyku³ Henryka Panera, który w oparciu o dorobek badawczy z ostatniej deka-
dy gdañskich archeologów wskazuje, i¿ dziêki nim jest mo¿liwoœæ œciœlejszego okre-
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œlenia fazy i zasiêgu osadnictwa wczesnoœredniowiecznego na obszarze Starego
Miasta. Poza tym mo¿emy przesun¹æ na okres wczeœniejszy daty pocz¹tków za-
siedlenia obszaru Gdañska w kierunku zachodnim i pó³nocnym.

Udo Arnold przedstawi³ dzieje miasta pod panowaniem zakonu krzy¿ackiego,
wskazuj¹c, ¿e obecnie zarówno niemieccy, jak i polscy uczeni przyjmuj¹, i¿ ukszta³-
towanie siê aglomeracji w du¿ym stopniu nast¹pi³o w okresie panowania Krzy¿a-
ków. Drug¹ istotn¹ spraw¹jest ustalenie odpowiedzialnoœci za zniszczenie miasta
na prawie lubeckim w 1308 r., któr¹ ponosz¹ nie Krzy¿acy, lecz Brandenburczycy.

Ciekaw¹ rozprawê zaprezentowali Andrzej Groth i JózefW³odarski na temat
Gdañsk wobec pañstwa pruskiego 1772-1793 i Andrzej Romanow, Polacy
w Gdañsku w latach 1815-1939. W obu dochodz¹ odg³osy ballad wolnoœcio-
wych i tzw. Polenlieder niemieckiego poety Julisza Mosena (1803-1867), napisa-
nych pod wra¿eniem powstania listopadowego. Edmund Kizik w rozprawie Tole-
rowani, nielubiani przybli¿y³ nam spo³ecznoœæ menonick¹ i ¿ydowsk¹ w XVI- XVIII-

wiecznym Gdañsku.
Dwie niemieckie prace - Hansa-Jiirgena Bomelburga, Gdañsk miastem wie-

lokulturowym? Z perspektywy badacza dziejów wczesno nowo¿ytnych oraz
Petera Olivera Loewa, Niemieckoœæ - polskoœæ - wielokulturowoœæ? Gdañsk

ijego mity, poruszy³y centralne zagadnienia tej sesji, ale ograniczone od czasów
luterañskiej reformacji widziane jako oœrodek kultUI'y miejsko-protestanckiej jêzy-
ka niemieckiego.

W tym kontekœcie stwierdzamy ra¿¹cy brak podobnych rozwa¿añ i refleksji
strony polskiej. Czy¿by okres peerelowski w œrodowisku naukowym nie zosta³jesz-

cze przezwyciê¿ony?
W podsumowaniu dyskusji w opracowaniu Gra¿yny Pilarczyk mamy jednak

sygna³ o trzech wa¿nych wyst¹pieniach, mianowicie Janusza Ma³³ka, Romana
Wapiñskiego i Antoniego M¹czaka. Szkoda tylko, ¿e nie znalaz³y siê one in extenso

w tomie.
J. Ma³³ek s³usznie stwierdzi³ (opieraj¹c siê na duñskich specjalistach), ¿e wi-

kingowie penetrowali na po³udniowym wybrze¿u Ba³tyku ujœcie Odry i Wis³y, do-
cieraj¹c a¿ do Torunia. Wobec nap³ywu imigrantów ró¿nych nacji i wyznañ religij-
nych (z Anglii, Holandii, Szkocji, Szwecji) do Gdañska, autor sk³ania³ siê do tezy
o tyglu gdañskim, chocia¿ zauwa¿y³ tak¿e zjawisko eliminowania i "zamykania siê"

na obcych.
R. Wapiñski odniós³ siê do w¹tku mitologizacji dziejów Gdañska, podniesio-

nych przez Petera Olivera Loewe i do kwestii stosunków polsko-gdañskich. Za-
wa¿y³, ¿e Gdañsk nigdy nie by³ czêœci¹ polskiego myœlenia symbolicznego, jak to
ma miejsce ze Lwowem i Wilnem. Kontynuuj¹c ten w¹tek, stwierdzi³, ¿e konflikty
o pod³o¿u politycznym czy narodowym, lansowano w politycznej publicystyce przy
rozstrzyganiu rozwi¹zañ terytorialnych i przyzna³, ¿e daje siê to zauwa¿yæ tak¿e w

Diœmiennictwie historycznym.
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Pomni naszych doœwiadczeñ, gdy politycy pañstw zaborczych i okupacyj-
nych wykorzystywali naukê dla swoich celów, winniœmy dbaæ o nieustanne docho-
dzenie do prawdy tak w nauce, jak i publicystyce historycznej. Przyk³ad Józefa
Kostrzewskiego (1885-1969) i wyniki jego badañ nad pocz¹tkami pañstwa pol-
skiego, oraz energiczne zwalczanie go przez Niemcy (m.in. G. Kossinna), s¹ war-
te przypomnienia. Chodzi o to, ¿e po 1939 r. przyznano przez niemieckiego uczone-
go Huberta Laudata (Die Anfaenge des Polnischen Staates, Kraków 1942), ¿e
Niemcy mijali siê z prawd¹, propaguj¹c teoriê najazdu germañskiego i jest po-
twierdzeniem sprzeniewierzania siê czêœci naukowców swemu powo³aniu.

A. M¹czak poruszy³ wa¿n¹ sprawê dojrza³ego parlamentaryzmu w Prusach
Królewskich (po³owa XV w. do 1569 r.) - sejmiku pruskiego. W ramach istniej¹-

cej wówczas autonomii Prus Królewskich stworzono system polityczny bêd¹cy
z³otym œrodkiem miêdzy wybuja³ym republikanizmem sejmu polskiego a systemem
w³adzy ksi¹¿êcej Hohenzollernów. Prusy Królewskie, zaznaczy³ autor, by³y te¿

przyk³adem buduj¹cej tolerancji religijnej.
Zapewne tradycje tolerancji przetrwa³y wœród ludu a¿ do I wojny œwiatowej.

Doœwiadcza³ tego m.in. duñski ksi¹dz w czasie swoich wêdrówek na ziemiach
Pomorza Gdañskiego. Na prze³omie stuleci zbiera³ pieni¹dze na budowê koœcio³a
katolickiego, maj¹cego s³u¿yæ polskim robotnikom w Danii. Pisa³ wówczas o hoj-
nych darach na koœció³, by, cytuj¹c za A. M¹czakiem, z dala od kraju "nie ¿yli
jako byd³o ".

Na sesji socjologicznej, której tematem by³a problematyka spo³eczno-kulturo-
wa i to¿samoœæ wspó³czesnego Gdañska, kompleksowego wprowadzenia dokona³
Brunon Synak. Podkreœli³ w nim s³usznie, ¿e narodowy socjalizm, wojna i komu-
nizm zniszczy³y Gdañsk materialnie i duchowo. Zarazem postawi³ szereg pytañ, na
które wspó³czeœni winni daæ sobie odpowiedŸ, by poznaæ indywidualne postawy
ludzi i to¿samoœæ miejsca, prywatnej ojczyzny gdañszczan. Centralne pytanie doty-
czy³o wspó³czesnego bytu gdañszczan w mieœcie pogranicza i styku wielu kultur,
obecnoœci wielu wybitnych twórców oraz kwestia "powrotu treœci wypartych",
wzglêdnie rozwadniania siê to¿samoœci zwi¹zanych z Gdañskiem.

Bohdan Ja³owiecki w pracy To¿samoœæ ludzi, to¿samoœæ miejsca na przy-
k³adzie Gdañska rozwa¿a³, jakie czynniki kszta³tuj ¹, wzmacniaj¹ i os³abiaj ¹ poczu-
cie przynale¿noœci do miejsca. Dodajmy, ¿e autor ma równie¿ osobiste doœwiad-
czenia w tym zakresie. Janusz Gaækowski sugestywnie pokaza³ splot stosunków
miêdzy zbiorowymi uczestnikami ¿ycia w basenie Morza Ba³tyckiego oraz ludzi
regionu jako wa¿nych uczestników w tworzeniu cywilizacji europejskiej w tekœcie
Ba³tyk - morze wspólnego losu przez tysi¹c lat. Marek S. Szczepañski w pracy

Podró¿e po mniejszym niebie przedstawi³ si³ê i znaczenie ma³ej ojczyzny i przy-
wi¹zanie mieszkañców do miejsc uœwiêconych tradycj¹ oraz ich stosunek do ob-
szarów zdegradowanych. Rozwa¿ania te wzbogacone zosta³y analiz¹ wyników ba-
dañ na temat czynników ³¹cz¹cych i dziel¹cych obecnych mieszkañców Gdañska.
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W spó³czesne problemy i zmaganie siê z nimi po 1945 r. przedstawiaj¹ w swoich
pracach Pawe³ Œpiewak, Trzeci patriotyzm albo pamiêæ i patriotyzm i Ireneusz
Krzemiñski, Polska to¿samoœæ niemieckiego Gdañska. Marek Latoszek dostrzeg³
w dziedzictwie "Solidarnoœci" dar dla to¿samoœci gdañszczan. Jaros³aw Za³êcki

zastanawia³ siê na problemem "Kszta³towania siê spo³eczeñstwa obywatelskie-
go w Gdañsku "w okresie transformacji, jak¹ kraj przechodzi od 1989 r., a Irena
Zakidalska jest autork¹ opracowania To¿samoœæ kulturowa gdañszczan a dzia-

³alnoœæ miejskich instytucji kultury.
W koñcu Martin Gerike z Hamburga poinformuje o dzia³alnoœci Bractwa

Gdañskiego Dworu Artusa w pracy Bractwo Gdañskiego Dworu Artusa - fe-

nomen ponad piêæsetletniego trwania. Bractwo to bierze pocz¹tek z XV -wiecz-
nego Gdañska, a po II wojnie œwiatowej obra³o za swoj¹ siedzibê wpierw hanze-
atycki Hamburg, a nastêpnie Lubekê, która jest obecn¹jego siedzib¹.

Tom zawiera bardzo skromne ogólne streszczenie w jêzyku niemieckim i an-
gielskim oraz noty o autorach. Niezrozumia³y jest jednak brak streszczeñ w jêzyku
niemieckim poszczególnych rozpraw i artyku³ów. Chodzi tu nie tylko o zmniejsza-
j¹c¹ siê iloœæ rodowitych gdañszczan ̄yj¹cych poza Polsk¹, ale przede wszystkim
o ich potomków, a zw³aszcza o obcych pracowników nauki.

Nasze rozwa¿ania i refleksje winny byæ udzia³em badaczy ró¿nych krajów,
niezale¿nie od spoczywaj¹cego na nas obowi¹zku udostêpniania im wyników na-
szych badañ naukowych dotycz¹cych ziem o skomplikowanych dziejach oraz lo-

sach ludnoœci.
Œwiadomi, ¿e przez ostatnie pó³ wieku, kontynuowano zafa³szowywanie na-

szej historii rozpoczête przez zaborców oraz faktu, ¿e w zasadzie poza emigracj¹
nie mieliœmy mo¿liwoœci otwartych dyskusji na forum miêdzynarodowym, musimy
uznaæ, ¿e na d³ugie lata jesteœmy d³u¿nikami wolnej nauki.

Publikacja zosta³a sfinansowana przez Urz¹d Miejski w Gdañsku, Instytut
Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañski Oddzia³ Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego oraz Fundacjê W spó³pracy Niemiecko-Polskiej ze œrod-

ków Republiki Federalnej Niemiec.
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MÊCZENNICY KOŒCIO³A WARMIÑSKIEGO
XX WIEKu,

PR. ZBIOROWA POD RED. I<S. J. GUZOWSI<IEGO,
OLSZTYN 2004, SS. 94

Biografistyka polska XX wieku ma w swoim dorobku szczególnie donios³e
osi¹gniêcia. Na pierwszym miejscu wymieniæ trzeba Polski s³ownik biograficz-
ny - dzie³o rozpoczête w 1938 roku, a zarazem instytucjê - Redakcjê PSB, funk-

cjonuj¹c¹pod patronatem PAN i PAU, kontynuuj¹c¹ to wielkie i wci¹¿ dalekie do
zakoñczenia przedsiêwziêcie. Poza PSB wymieniæ trzeba liczne regionalne s³ow-
niki biograficzne, a wœród nich choæby Warmii, Mazur i Powiœla Tadeusza Orac-
kiego oraz Wielkopolski, Œl¹ska i Pomorza Nadwiœlañskiego! . Wszystkie one zna-
laz³y wdziêcznych nabywców i nieustannie s³u¿¹ kolejnym ju¿ pokoleniom badaczy
i przeró¿nych u¿ytkowników. Zwykle zagl¹daj¹ tak¿e do nich (i to na pierwszym
miejscu) autorzy pomniejszych s³owników i samodzielnych biografii.

W tym g³ównym nurcie s³ownikowym biografistyki polskiej uwzglêdniæ trze-
ba tak¿e dzie³a bêd¹ce owocem pracy wy³¹cznie duchownych i wy³¹cznie po-

œwiêcone kap³anom.
Z pomorskiego krêgu w pierwszym rzêdzie trzeba przywo³aæ dzie³o ks. Hen-

ryka Mrossa, S³ownik biograficzny kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiê-
conych w latach 1821-1920, Pelplin 1995. Autor poza w³asnymi badaniami ar-
chiwalno-bibliotecznymi wykorzysta³ wspomniane wy¿ej leksykony i wszelkie
specjalistyczne s³owniki biograficzne, dotycz¹ce g³ównie duchownych, np. polskich
teologów, jak te¿ katolicyzmu spo³ecznego w Polsce itp., a tak¿e archiwistów, filo-
matów, pracowników ksi¹¿ki polskiej... itd. Ich autorami s¹ zarówno ludzie œwiec-
cy, jak i duchowni. Podobne zró¿nicowanie mo¿na wskazaæ wœród edytorów, co
nie pozostaje bez wp³ywu na ostateczny kszta³t konkretnego dzie³a. I tak mo¿na by
generalnie mówiæ o dwóch nurtach biografistyki - duchownych autorów i œwiec-

kich, bardzo niekiedy sobie bliskich, ale kiedyœ szczególnie odleg³ych. Plusem naj-

Nie podajê ich pemych zapisów bibliograficznych w przekonaniu, i¿ s¹ powszechnie znane.
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nowszych opracowañ autorów duchownych jest korzystanie ze wzorców wycho-
dz¹cych z instytucji œwieckich, choæ nie zawsze konsekwentnie. Szczególnymi przy-
k³adami w tej materii s¹ dzie³a ks. H. Mrossa - wspomniany S³ownik biograficz-

ny kap³anów diecezji che³miñskiej... i Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Wy¿szego Seminarium Duchownego Pelplin 1939-45. S³ownik biobibliogra-

ficzny, Pelplin 19972.
Nowym zjawiskiem w biografistyce pomorskiej, a konkretniej Pomorza

Wschodniego, (Pomorza w ujêciu prof. Gerarda Labudy - od Ba³tyku po Noteæ
i Wartê - od Niemna daleko poza Odrê - do Gryfii i Strza³owa, konkretniej Rekni-

cy na granicy pomorsko-meklemburskiej) s¹ opracowania biograficzne poœwiêco-
ne beatyfikowanym przez Papie¿a Jana Paw³a II mêczennikom II wojny œwiato-
wej, uto¿samianym najczêœciej wy³¹cznie z kap³anami, choæ zdarzaj¹ siê wœród
nich tak¿e siostry zakonne i nieliczni bardzo œwieccy. W ramach przygotowywa-
nych materia³ów do prowadzonych w diecezjach i Watykanie procesów beatyfi-
kacyjnych powstaj¹ opracowania, które maj¹ charakter indywidualnych biografii
lub s³owników biograficznych. S¹ one o charakterze niby naukowym, bo zaopa-
trzone w przypisy i niekiedy inne atrybuty pracy naukowej, jednak trudne do zakla-
syfikowania poza tradycyjn¹ hagiografi¹, któr¹ niby byæ nie chc¹. Trudnoœæ ta
wystêpuje zw³aszcza wtedy, jeœli zapominamy, i¿ form¹ biografistyki - jedn¹z wielu,

jest tak¿e w³aœnie hagiografia. Wprawdzie wspó³czeœnie autorzy podobnych dzie³
unikaj¹ tego okreœlenia, takiej klasyf1kacji,jednak¿e najczêœciej te niby bardzo na-
ukowe opracowania trzeba do najprostszej - niemal tradycyjnej hagiografii spro-
wadziæ. Jednoczeœnie trzeba zauwa¿yæ, i¿ sami autorzy tych prac s¹ czêsto w nie-
ma³ym k³opocie. K³opot ten ma dwa oblicza. Z jednej strony chcieliby napisaæ
opracowanie w pe³ni naukowe, oparte na Ÿród³ach, poddanych rzetelnej krytyce.
Jednak¿e intencja, która towarzyszy ich powstaniu - charakter zamówienia - nie-

jako od pocz¹tku stawia autorów w zupe³nie innej sytuacji. Z drugiej strony chcie-
liby mo¿e niektórzy daæ przyk³ad nowoczesnej hagiografii... . Jednak¿e mnogoœæ
owych mêczenników i... beatyfikacji, pewien schemat zastosowany w typowaniu
naj nowszych kandydatów na oharze, towarzysz¹ca temu doœæ masowemu proce-
sowi swoista rywalizacja miêdzydiecezjalna, spowodowa³y, ¿e trudno przy niekie-
dy wielu kandydatach - poza ostatnim etapem ¿ycia i samym ich mêczeñstwem -

cz¹stk¹ masowych zbrodni hitlerowskich, znaleŸæ czyny, zalety charakteru, zwy-
kle kojarzone z postaci¹ œwiêtego, a choæby mêczennika za wiarê... .

Od strony teologicznej zapewne problemów nie ma. Jednak¿e od strony na-
uki i szukania jakiœ kryteriów, a czêstokroæ i zwyczajnie ludzkiej - zwyk³ego odbio-

o autorze tych dzie³ zob. kŒ. S. Decowski, Przeszed³ dobrze czyni¹c. Ks. Henryk Mross (1928-
2000), Pelplin 2001. Z gruntu inny, bo dzie³em wielu autorów, niemniej cenny, jest np. S³ownik
biograficzny katolickiego duchowieñstwa œl¹skiego XIX i XX wieku, pod red. M. Patera, Katowice
1996. Podobny do dzie³a H. Mrossajest s³ownik W. Zawadzkiego, Duchowieñstwo katolickie
z terenu obecnej diecezji elbl¹skiej w latach 1821-1945, Olsztyn 2000.
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ru - sami autorzy miewaj¹ problemy, w¹tpliwoœci, których w tych¿e opracowa-
niach nie sygnalizuj¹! I tak siê rodz¹ nowe opracowania - ni to naukowe, ni hagio-
graficzne, ale zawsze biograficzne... . Przyk³adem - pretekstem do sformu³owa-

nia powy¿szej opinii sta³a siê publikacja z nag³ówka niniejszego tekstu. Stanowi
ona swoist¹ kroplê, która spowodowa³a uzewnêtrznienie refleksji towarzysz¹cych
lekturze podobnych opracowañ, publikacji, tak¿e na ³amach prasy katolickiej, uka-
zuj¹cych siê od dobrych kilkunastu ju¿ mo¿e lat. Przywo³ana publikacja stanowi
kolejn¹ w Serii Biograficznej Suplementu Hozjañskiego - serii wydawnictw uka-
zuj¹cych siê pod firm¹ Hosianum - Wydawnictwa Wy¿szego Seminarium Du-
chownego Metropolii Warmiñskiej. W owym Suplemencie Hozjañskim - jego Se-
rii Biograficznej - ukaza³y siê dot¹d nastêpuj¹ce publikacje:

1. Ks. W. Turek, Ksi¹dz Infu³at Antoni Jag³owski, 1996.
2. S. Ambrozja, J. Kalinowska OSB, Prosto na krzy~ch liniach. ¯ycie

i dzia³alnoœæ M. Józefy Jadwigi Kuleszy OSB, 1996.
3. J. Ch³osta, Ksiê¿a trudnych czasów, 1997.
4. S. Klara Klementyna Staszczak OSB, Drogi Opatrznoœci Bo¿ej w czasie

II wojny œwiatowej dla Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Wspomnienia, 1998.
5. Mêczennicy Koœcio³a Warmiñskiego XX wieku, pod red. ks. J. Guzow-

skiego,2004.
Przygl¹daj¹c siê tej serii, na pocz¹tek warto zwróciæ uwagê na pewn¹ okolicz-

noœæ czasow¹. Pierwsze cztery wydawnictwa ukaza³y siê w latach 1996-1998, a to
ostatnie, nas najbardziej interesuj¹ce, po szeœciu latach przerwy. Jest ono swoistym
podsumowaniem trudu biografów zajmuj¹cych siê ¿yciem i mêczeñstwem warmiñ-
skich (diecezji warmiñskiej) kandydatów na o³tarze, ju¿ uznanych za b³ogos³awio-
nych, lub jeszcze nie, przez Jana Paw³a II. Sygnalizowana publikacja stanowi owoc
XII Sympozjum Papieskiego, jakie zorganizowa³ w 2000 r. Instytut Kultury Chrze-
œcijañskiej imienia Jana Paw³a II w Olsztynie, w³aœnie na temat "Mêczennicy Ko-
œcio³a Warmiñskiego w XX wieku!". O tym wa¿nym fakcie dowiadujemy siêjedy-
nie z przypisu do tekstu wprowadzaj¹cego, autorstwa ks. prof. bpa Juliana
Wojtkowskiego, pod tytu³em identycznym z tytu³em sygnalizowanej publikacji. Wy-
dawa³oby siê, ¿e mo¿e ono stanowiæ swego rodzaju wstêp do tej zbiorowej publika-
cji. Tymczasem do wstêpu podobny jest jedynie ów pierwszy, anienumerowany
przypis, z którego wynika, i¿ opracowanie Ks. Biskupajest artyku³em zastêpuj¹cym
referat organizatora i dyr. IKCh œp. ks. prof. Mariana Borzyszkowskiego - jaki wy-

g³osi³ on na wspomnianym sympozjum pod takim samym tytu³em. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e to kolejna forma upamiêtnienia tak¿e postaci owego kap³ana, wpisanego
w dzieje historiografii warmiñskiej i równie¿ biografistyki pomorskiej.

Na omawian¹ tu nieco publikacjê sk³adaj¹ siê, poza wprowadzaj¹cym Eksce-
lencji J. Wojtkowskiego, nastêpuj¹ce teksty:

- ks. Helmut Moll, Die Martyrerpriester des Ermlands aus dem Jahre

1945. Ein Beitrag zum Martylologium des 20. Jahrhunderts;
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- Alfons Augustyn Labudda SVD, Mêczennicy XX wieku ze Zgromadze-

nia Ksiê¿y Werbistów;
- s. Magdalena £ucja Krebs CSC, Mêczennice XX wieku ze Zgromadze-

nia Sióstr Œw. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy;
- Jan Ch³osta, Wierni Koœcio³a Warmiñskiego - mêczennicy XX wieku;
- ks. Jan Wiœniewski, B³ogos³awiony W³adys³aw Demski - kap³an, absol-

went WSD "Hosianum ", mêczennik za wiarê i polskoœæ Powiœla3.
Jak widaæ, autorami, niemal wy³¹cznie a i bohaterami, tej¿e publikacji s¹ oso-

by duchowne, zakonne. Najbardziej udokumentowany, opatrzony licznymi przypi-
sami, zawieraj¹cymi dodatkowe informacje i fakty, jest ostatni tekst, poœwiêcony

ks. W. Demskiemu.
Trzy pierwsze opracowania obejmuj¹ wszystkie ofiary wojny z sygnalizowane-

go w ich tytu³ach œrodowiska. St¹d te¿ zawarte w nich dane biograficzne, dotycz¹ce
przywo³ywanych postaci, nie s¹ ani kompletne, ani jednorodne. Najczêœciej s¹ to
króciutkie biogramy, szczególnie w przypadku bohaterów tekstu ks. H. Molla, za-
opatrzonego w streszczenie w jêzyku polskim, opracowane przez ks. Cypriana Ro-

gowskiego,jak i w artykule ks. A. Labudy. Obydwaj uwzglêdniaj¹ wszystkie ofiary
wojny, bez wzglêdu na narodowoœæ i okolicznoœci ich œmierci, Polaków i Niemców,
co mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. Siostra M. Krebs, prezentuj¹c ofiary wojny ze swego
zgromadzenia, ukazuje nie tyle ich ¿yciorysy, ile same cierpienia i okolicznoœci œmier-
ci, bazuj¹c najczêœciej na przekazach innych ofiar, które prze¿y³y hekatombê II woj-

ny œwiatowej, a zw³aszcza jej ostatniego etapu, którego symbolem mog¹ byæ zwyciê-
stwa i ¿o³dackie czyny Armii Czerwonej oraz wywózki w g³¹b ZSSR... .

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e organizator sympozjum, jak i redaktor wydawnictwa,
dla swoistej przeciwwagi tej hagiografii osób duchownych i zakonnych uwzglêdni³
tak¿e opracowanie J. Ch³osty, poœwiêcone œwieckim mêczennikom II wojny œwiato-
wej, reprezentuj¹cym rodzim¹, polsk¹ ludnoœæ œwiêtej od dawna Warmii. Autor pre-
zentuje przede wszystkim sylwetki polskich dzia³aczy narodowych z Warmii i Powi-
œla - tych, którzy zginêli w obozach i innych miejscach karni, jak i tych, którzy ten

nieludzki czas hitleryzmu prze¿yli. Przy czymjednych prezentuje szerzej, np. nauczy-
ciela Ryszarda Knosa³ê, zreszt¹ rodem ze Œl¹ska, innych tylko przywo³uje z imienia
i nazwiska jako wiêŸniów kacetów itp. I on równie¿ na równi szeroko prezentuje
ofiary zbrodniczej machiny hitlerowskich Niemiec, jak i zdobywaj¹cych teren Pros
Wschodnich oddzia³ów Armii Czerwonej oraz NKWD. W zakoñczeniu, akcentuj¹c
konfesyjn¹ cz¹stkê ¿ycia i osobowoœci ofiar, rolê religii w obozach i wiêzieniach obu
s¹siadów Polski, akcentuje fakt, i¿ "Mêczeñstwo ludnoœci Prus Wschodnich mia-

³o charakter ekumeniczny. Obok katolików pozbawiono ¿ycia ewangelików",
przywo³uj¹c kilku z nich, g³ównie duchownych, jak i wspominaj¹c tak¿e ̄ ydów.
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Koñczy swój tekst s³owami: "Wszyscy zas³uguj¹ na nasz¹ trwa³¹ pamiêæ. Bo ich
¿ycie przyk³adne zosta³o okupione œmierci¹ ". - To piêkne zdanie, jak i ca³a publi-

kacja, budzi jednak w¹tpliwoœci natury nie tylko naukowej. Spoœród licznych pytañ
najwa¿niejsze dotyczy kryteriów doboru owych kandydatów na o³tarze, poza ich
mêczeñsk¹ œmierci¹, która skosi³a wiele milionów Polaków, Niemców i ¯ydów w okre-
sie II wojny œwiatowej..., jak i zasad opracowywania podobnych publikacji. Mo¿na
s¹dziæ, ¿e niejeden z b³ogos³awionych mo¿e siê gdzieœ w zaœwiatach dziwiæ naszym
pokojowym doœwiadczeniom i decyzjom, a tak¿e publikacjom, dotycz¹cych podob-
nych jemu i innych postaciom. Mo¿na te¿ przyznaæ racjê tym, którzy twierdz¹, i¿
nast¹pi³a daleko id¹ca inflacja w poczcie b³ogos³awionych i œwiêtych, nie tylko mê-
czenników, jak i w biografistyce, choæby w hagiografii polskiej. Przypominam bo-
wiem sobie formu³owane w Pelplinie uwagi krytyczne pod adresem biografii innego
kandydata na o³tarze, tak¿e duchownego, ale nie mêczennika. - Chodzi o ksi¹¿kê

ks. Henryka Ormiñskiego, S³uga Bo¿y Ksi¹dz Biskup Konstantyn Dominik, Kar-
tuzy 1986, która w opinii krytycznych teologów by³a nadto hagiograficzna, za ma³o
naukowa i krytyczna...4. Tymczasem porównuj¹c j¹ z sygnalizowan¹ publikacj¹,
odnoszê ca³kiem inne wra¿enie i gotów jestem podpisaæ siê pod ow¹ opini¹ zawiera-
j¹c¹ stwierdzenie o wspomnianej ju¿ inflacji. Wówczas, przed laty, w Pelplinie przy-
wo³ywano watykañskiego advocatus diaboli, który byæ mo¿e w miêdzyczasie opuœci³
Rzym i nasz padó³, nie zawsze na szczêœcie, p³aczu, albo... . Tym niemniej, jak s¹dzê,
warto i w tej dziedzinie biografistyki, jak¹jest hagiografia, zachowaæ pewne normy
i zasady, przypisane do nauki ju¿ doœæ dawno, nie tylko na prze³omie XIX i XX wie-
ku. Inaczej lepiej zrezygnowaæ z zewnêtrznych atrybutów rozprawy naukowej, a przy-
znaæ, i¿ tworzymy opowieœæ ku pokrzepieniu czy pouczeniu maluczkich!?

4 W tym kontekœcie przychodzi mi "na pamiêæ" ksi¹¿ka poœwiêcona innemu ksiêdzu - mêczenniko-

wi z Kaszub, ks. Edmundowi Roszczynialskiemu, proboszczowi z Wejherowa, przygotowana
przez jego wspó³czesnego nastêpcê, ks. Bogus³awa ̄ urawskiego, wydana w Pelplinie 2004. Trud-
no j¹ porównaæ z prac¹ H. Ormiñskiego, bli¿sz¹ wzorcom naukowym, choæ obie s¹ interesuj¹ce
i stworzone w podobnej intencji - przyœpieszenia procesów kanonizacyjnych w Watykanie.
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STEFAN RAMU£T, Sl;OWNIK JÊZYKA
POMORSKIEGO, CZYLI KASZUBSKIEGO,

SCALI£ I ZNORMALIZOWA£ JERZY TREDER
WED£UG WYDAÑ AI<ADEMII UMIEJÊTNOŒCI

Z ROKU 1893 I POLSI<IEJ AI<ADEMII
UMIEJÊTNOŒCI Z ROKU 1993, GDAÑSK 2003,

SS. 520

Stefan Ramu³t (1859-1913), Ma³opolanin urodzony pod Krosnem, absolwent
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, schorowany, skromny urzêdnik miesz-
kaj¹cy we Lwowie, a nastêpnie w Krakowie, zauroczony od wczesnych lat ¿ycia
Kaszubami i kaszubszczyzn¹, wpisa³ siê do grona propagatorów i obroñców jêzyka
mieszkañców tej nadmorskiej krainy. Jêzykoznawcom znany jest przede wszystkim
jako autor S³ownika jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego! . Dzie³o to, przed-
stawione w Konkursie im. S.B. Lindego og³oszonym przez Akademiê Umiejêtnoœci
i nagrodzone w tym konkursie w 1889 r., wydane przez Akademiê Umiejêtnoœci
w 1893 r. (w wersji zmienionej i uzupe³nionej do 14 tysiêcy wyrazów), wywo³a³o
tzw. wojnê kaszubsk¹ w œrodowisku jêzykoznawczym - nie tylko polskim - nie tyle

z powodu swej zawartoœci, ile ze wzglêdu na tytu³ i wstêp, w którym autor stan¹³ na
stanowisku, ¿e pomorszczyzna (kaszubszczyzna) jest odrêbnym jêzykiem s³owiañ-
skim, w szczególnoœci ró¿nym od polszczyzny. Ramu³t dopisa³ wkrótce równie¿ dru-
g¹ czêœæ leksykonu, któr¹ wys³a³ Akademii w roku 1895, praca ta jednak - zawiera-
j¹ca 5 tysiêcy wyrazów - mimo równie wysokich ocen jurorów w konkursie z 1898

r. nie zosta³a opublikowana, a rêkopis z³o¿ony w 1922 r. w Instytucie Zachodnios³o-
wiañskim w Poznaniu uleg³ zapomnieniu i uchodzi³ za zaginiony. Stosunkowo nie-
dawno odkry³a rêkopiœmienne Nowe materia³y do s³ownika pomorskiego, czyli
kaszubskiego Ramu³ta Halina Horodyska, która opublikowa³a je jako czêœæ drug¹
S³ownika jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego (Kraków 1993).

W 2003 r. obie czêœci po³¹czy³ ("scali³ i znormalizowa³ ", jak g³osi karta
tytu³owa) i wyda³ staraniem Uniwersytetu Gdañskiego, Oficyny Czec oraz Mu-

Wyda³ równie¿ Statystykê ludnoœci kaszubskiej (Kraków 1899), przygotowa³ rêkopiœmienny
S³ownik gwary ludowej Œlemienia i okolicy (190 l ), wydany po latach przez E. Klicha jako Gwara
œlemieñska l. S³ownik (1930), a tak¿e og³asza³ artyku³y na ³amach czasopism lwowskich, kra-
kowskich, a nawet warszawskich.
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zeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej jako jedno dzie³o Jerzy Tre-
der. Zdoby³ siê on ponadto na rzecz dotychczas niespotykan¹, poza scaleniem
obu leksykonów Ramuha w jeden wolumen i w jeden ci¹g alfabetyczny "prze³o-
¿y³" je bowiem na wspó³czesn¹, obecnie obowi¹zuj¹c¹ ortografiê, a tak¿e, wyko-
rzystawszy fakt, ¿e dzie³o Ramuha zaopatrzone zosta³o w kwalifikatory grama-
tyczne, doda³ do niektórych form stosowanych przed ponad stu laty czêstsze dziœ
formy nowe (np. dla czasowników typu znac obok form odmiany typu znaja,
znajesz formy odmiany typu znóm, znósz), przedstawiaj¹c tak przygotowan¹
publikacjêjako s³ownik normatywny rodz¹cej siê kaszubszczyzny literackiej.

Swoj¹ koncepcjê takiego wydania s³ownika Ramuha Jerzy Treder opisuje
w przedmowie pt. "S³ownik jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego" jako
s³ownik... praktyczny (s. 7-17) i obszernie uzasadnia w do³¹czonym do tego wy-
dania pos³owiu pt. Ramu³t ijego "s³ownik" (s. 447-454).

W tekœcie tym wytrawny znawca kaszubszczyzny i piœmiennictwa naukowego
poœwiêconego kaszubszczyŸnie dowodzi przede wszystkim, ¿e dzie³o Ramu³ta roz-
patrywane jako naukowa dokumentacja leksyki pomorskiej koñca XIX wieku za-
wiera powa¿ne, wrêcz dyskwalifikuj¹ce je wady. Po pierwsze, Ramuh deklarowa³,
¿e zebrany przezeñ materia³ pochodzi od ludu, dos³ownie: "z ust ludu, nie z ksi¹¿ek",
tymczasem zaprezentowane w s³owniku ilustracje hase³ leksykalnych i frazeologicz-
nych, ma³o charakterystyczne dla ¿ycia wsi, np. Nie modlitw¹, nie pósta, nie do-
brima uczinkama, ale pieni¹dzama wkUpiaj¹ sa do królestwa niebiesczego
(zdanie zacytowane przez Tredera w pos³owiu, s. 448-449), zdradzaj¹, ¿e wœródjego
informatorów byli inteligenci: duchowni i nauczyciele, a tak¿e, ¿e korzysta³ on rów-
nie¿ ze Ÿróde³ drukowanych: z pism C.K. Mrongowiusza, A. Hilferdinga, F. Ceyno-
wy, G. Pob³ockiego, H. Derdowskiego, H. Go³êbiowskiego, J. £êgowskiego, a na-
wet L. Biskupskiego (którego S³ownik kaszubski porównawczy wyszed³ w 1891 r.,
czyli pomiêdzy rozstrzygniêciem konkursu, w którym S³ownik Ramu³ta zdoby³ na-
grodê, ale przed jego opublikowaniem). Efektem takiego doboru Ÿróde³ by³a nie tylko
niezgodnoœæ za³o¿eñ s³ownika z wymogami konkursu, którego za³o¿eniem by³o gro-
madzenie nowych, niezapisanych dot¹d (zw³aszcza w s³owniku Lindego) wyrazów
i znaczeñ, lecz równie¿ zafa³szowanie jêzykowego œwiata Kaszubów zapisanego na
kartach tego leksykonu: jego upiêkszenie i uwznioœlenie. Po drugie, Ramuh mimo
deklaracji o samodzielnym zbieraniu materia³u jêzykowego nie opatrzy³ zgromadzo-
nych wyrazów kaszubskich informacjami o ich zasiêgu geograficznym b¹dŸ chrono-
logicznym (nie podawa³y ich przecie¿ Ÿród³a, z których korzysta³, czego œlady zreszt¹
zaciera³). Ponadto oprócz s³ów specyficznie i autentycznie kaszubskich wprowadzi³
do swego s³ownika wiele polonizmów oraz sztucznie rozbudowa³ rodziny s³owotwór-

Do opracowanego na nowo tekstu s³ownikowego do³¹czone zosta³y ponadto - wydane technik¹
fotograficzn¹ - œwiadectwa dokonañ autora S³ownika jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego:
oryginalne Przedmo~ do obu s³owników, Wstêp (budz¹cy niegdyœ tyle kontrowersji) oraz Do-
datek: podania i powieœci ludu kaszubskiego.
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cze wyrazów kaszubskich. Materia³ jêzykowy Ramu³ta jest zatem niewiarygodny
jako dokument pewnej fazy rozwojowej XIX-wiecznej kaszubszczyzny mówionej,
odznacza siê bowiem "ca³kowitym zamazaniem geografii wyrazów" i "zatarciem
granic miêdzy leksyk¹ polsk¹ a kaszubsk¹, kaszubsk¹ ludow¹ i pisan¹, wspó³czesn¹
i historyczn¹" (s. 453).

Bardzo ostra - choæ niew¹tpliwie s³uszna - ocena wartoœci historycznojêzy-

kowej i dialektalnej S³ownika jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego ³¹czy
siêjednak w tej edycji z nowym odczytaniem jego koncepcji.

Zacieranie œladów zró¿nicowania geograficznego i chronologicznego mo¿na
interpretowaæ jako próbê normalizacji j êzyka, a w³¹czenie polonizmów i dotwarza-
nie derywatów - jako uzupe³nianie zasobu leksykalnego zmierzaj¹cego do pe³nej

poliwalencjijêzyka. Towarzyszy im niew¹tpliwa standaryzacja w dziedzinie orto-
grafii (ze wzglêdu na nadanie wszystkim leksemom cech fonetycznych kaszubsz-
czyzny centralnej) i fleksji (ze wzglêdu na kompletnoœæ i regularnoœæ danych flek-
syjnych). "Leksykograficzna koncepcja Ramu³ta wynika z uznania - za
F. Ceynow¹ - kaszubszczyzny za odrêbny jêzyk s³owiañski i dlatego »S³ow-

nik« w wersji drukowanej (nie rêkopiœmiennej i konkursowej) nosi cechy
s³ownika dwujêzycznego pe³nego (gdy¿ dyferencyjnoœæ - jak np. w »S³owni-
ku« Pob³ockiego z 1887 1: - wyra¿a³aby, ¿e kaszubszczyzna jest dialektem
polskim), przek³adaj¹cego materia³ kaszubski na jêzyk polski" - podsumo-

wuje swój pogl¹d na charakter Ramu³towego leksykonu Jerzy Treder. W intencji
Ramu³ta przygotowywany przez niego s³ownik mia³ zatem stanowiæ dowód spe³-
niania przez kaszubszczyznê wszystkich warunków stawianych - wówczas i dziœ
- jêzykom o wysokim presti¿u, nie tyle wiêc opisywa³ rzeczywistoœæ jêzykow¹, co

j¹ kreowa³, by³ dzie³em nie tyle naukowym (jêzykoznawczym), co ideologicznym.
Jednak normalizacja i poliwalecja, które, bêd¹c cechami jêzyków literackich, trak-
towane s¹jako w³aœciwoœci decyduj¹ce o presti¿u jêzykowym, stanowi¹ zarazem
konieczny warunek owocnej edukacji jêzykowej prowadzonej na poziomie instytu-
cjonalnym. Tym samym S³ownik jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego mo¿e
byæ traktowany jako propozycja o charakterze praktycznym, jako swoisty s³ownik

poprawnej kaszubszczyzny.
Redaktor nowego wydania S³ownika Ramu³ta ju¿ dawniej zwraca³ uwagê

na to, ¿e od chwili ukazania siê normatywnego S³ownika polsko-kaszubskiego
Jana Trepczyka3 pisz¹cy po kaszubsku uczniowie wraz z nauczycielami oraz inni
mi³oœnicy mowy kaszubskiej maj¹ do swej dyspozycji w³aœciwie dwa s³owniki nor-
matywne: oprócz S³ownika Trepczyka równie¿ du¿o wczeœniejszy S³ownik Ra-
mu³ta, który mo¿na uznaæ za swoiste uzupe³nienie tego pierwszego, poniewa¿ zo-
sta³ u³o¿ony w drug¹ stronê, kaszubsko-polsk¹. Wartoœæ praktyczna - nie naukowa

3 J. Trepczyk, S³ownik polsko-kaszubski, t. I, II, naukowo opracowa³ i aneksem opatrzy³ J. Tre-

der, Gdañsk 1994.



380 MAREK CYBULSKI

- tych dwu leksykonów przewy¿sza przy tym pozosta³e dostêpne kaszubskie s³ow-
niki, bowiem oœmiotomowy, wiekopomny i monumentalny S³ownik gwar kaszub-
skich na tle kultury ludowej ks. B. Sychty4 jest dla przeciêtnego czytelnika za
obszerny i ze wzglêdu na specjalistyczn¹ pisowniê trudny, natomiast obustronny
s³owniczek Labudy5 zawiera za ma³o s³ownictwa.

Poniewa¿ S³ownik jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego ukazuje jêzyk
Kaszubów jako jednolity system, mo¿e stanowiæ pomoc dla nauczycieli w uprzy-
stêpnianiu kaszubskim uczniom subtelnoœci rodzimej mowy oraz dla translatorów.
Problemem, który z pewnoœci¹ siêjednak pojawi przy takim wykorzystywaniu pracy
Ramu³ta, s¹ liczne tu polonizmy i germanizmy leksykalne i frazeologiczne (np. Be³a
wiolgo leczba ledzy na odpitsce, s. 152), o których zreszt¹ pisze redaktor tej
edycji, ponadto polonizmy sk³adniowe, np. obcy kaszubszczyŸnie szyk rzeczownik
+ przymiotnik (np. nad Jezorii ¯arnowsczim, s. 183; ród ledzczi, notera ledzko,
s. 153), narzêdnik jako przypadek orzecznika rzeczownikowego w miejsce pier-
wotnego, jak siê wydaje, mianownika (Pón Bóg je nolepszim lekorzii, s. 152).
Jeœli zaœ chodzi o swoiste wymienianie siê s³owników: Ramu³ta dla czêœci kaszub-
sko-polskiej wobec Trepczyka dla czêœci polsko-kaszubskiej, k³opot mog¹ spra-
wiaæ pewne rozbieŸnoœci miêdzy przyjêtymi w nich rozwi¹zaniami, np. w leksyko-

nie Trepczyka pozbawiono koniugacjê alternacji samog³oskowych, podczas gdy
u Ramu³ta s¹ one mocno wyeksponowane (np. godac, godo, godoj; pitac, pito,
pitoj u Trepczyka wobec gadac, godo, gadoj; petac, pito, petoj u Ramu³ta).

O sposobie i zakresie praktycznego wykorzystywania S³ownika Ramu³ta-
Tredera zdecyduj¹ wkrótce u¿ytkownicy tej edycji. Niew¹tpliwie jednak S³ownik
jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego stanowi tak¿e bardzo warne œwiadec-
two historyczne pewnego etapu rozwojowego w dziejach standaryzacji kaszubsz-
czyzny. W badaniach nad tym etapem edycja Jerzego Tredera z pewnoœci¹ bêdzie

meocemon¹ pomoc¹.

4 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VIII, Wroc³aw 1967-1976.
5 A. Labuda, S³ownik polska-kaszubski, opracowanie naukowe]. Tredera, Gdañsk 1981; A. Labu-

da, S³owórz kaszebsko-polsczi, opracowanie naukowe E. Brezy, Gdañsk 1982.
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JÊZYKI MNIEJSZOŒCI I JÊZYKI REGIONALNE,
RED. E. WROC£AWSI<A

I J. ZIENIUI<OWA,
SLAWISTYCZNY OŒRODEI< WYDAWNICZY,

WARSZAWA 2003, SS. 564

Ponadpiêæsetstronicowa ksi¹¿ka Jêzyki mniejszoœci i jêzyki regionalne,
przygotowana przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk, a wydana przez Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy jako
tom 24 serii "Jêzyk na Pograniczach", stanowi pok³osie konferencji pod podobnym
tytu³em, tj. "Jêzyki mniejszoœci i jêzyki regionalne (regiolekty)", zorganizowanej
w paŸdzierniku 2001 roku w Warszawie przez Pracowniê Jêzyków Lechickich
i £u¿yckich Instytutu Slawistyki PAN. Zarówno konferencja, jak i bêd¹cy jej efek-
tem tom zosta³y poœwiêcone - jak g³osi dedykacja tego ostatniego - "pamiêci

Profesora Zdzis³awa Stiebera, zas³u¿onego badacza jêzyków mniejszoœcio-
~ch i pogranicz jêzyko~ch, w stulecie urodzin ", dziêki czemu po³¹czy³y tra-
dycjê wywodz¹c¹ siê z problematyki badawczej inicjatora "Atlasu jêzykowego
kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich" (który zajmowa³ siê m.in. dolno- i górno³u-

¿ycczyzn¹, kaszubszczyzn¹, ³emkowszczyzn¹, pograniczem jêzykowym polsko-
ukraiñskim i polsko-s³owackim) z krêgiem tematycznym ciesz¹cym siê obecnie
szczególnym zainteresowaniem nie tylko przedstawicieli socjolingwistyki i innych
dyscyplinjêzykoznawstwa, lecz w ogóle nauk humanistycznych (historii, etnologii,
socjologii, politologii, kulturoznawstwa itp.).

W czterech podrozdzia³ach tej publikacji zgromadzono 44 prace (1. Zagad-
nienia ogólne - 7 artyku³ów, 2. Funkcjonowanie jêzyków mniejszoœcio~ch
i regionalnych, ich status i struktura - 19 artyku³ów, 3. Pogranicza jêzykowe,
wielokulturowoœæ i interferencje jêzykowe - 16 artyku³ów, 4. O dzia³alnoœci
naukowej Profesora Stiebera - 2 artyku³y) napisane w szeœciu jêzykach (bia³o-

ruskim, chorwackim, górno³u¿yckim, polskim, rosyjskim, ukraiñskim), ze stresz-
czeniami w jednym z czterech innychjêzyków (angielskim, niemieckim, polskim,
rosyjskim). Obejmuj¹ one zagadnienia bardzo ró¿norodne: ogólne i szczegó³owe,
teoretyczne i materia³owe, wspó³czesne i historyczne, wszystkie jednak dotycz¹
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sytuacji jêzykowej Europy Œrodkowej, g³ównie krajów s³owiañskich, choæ wœród
charakteryzowanych pogranicz jêzykowych znalaz³y siê równie¿ obszary oddzia-
³ywañ s³owiañsko-nies³owiañskich (polsko-litewskich, polsko-niemieckich i mace-

doñsko-greckich), a tak¿e nies³owiañsko-nies³owiañskich (litewsko-³otewskich).
Problematyka kaszubska jest obecna zarówno w niektórych artyku³ach teo-

retycznych, uwzglêdniaj¹cych sytuacjê wielu jêzyków, jak i w niektórych artyku-
³ach szczegó³owych, poœwiêconych j ednemu lub co najwy¿ej kilku jêzykom.

Spoœród tych pierwszych szczególne znaczenie maj¹ dwa studia zawieraj¹ce
propozycje klasyfikacji socjolingwistycznych jêzyków mniejszoœciowych i regional-

nych. W artykule Jêzyki mniejszoœci etnicznych i jêzyki regionalne (regiolekty):
niektóre aspekty metodologiczne Aleksandra Duliczenki, dziel¹cym 15 s³owiañ-
skich mikrojêzyków literackich na dwie grupy: jêzyki wyspowe i jêzyki peryferyjne
lub regionalne, kaszubszczyzna zosta³a uznana - ze wzglêdu na swoje historyczne
zwi¹zki z polszczyzn¹ - za wyj¹tkowy jêzyk peryferyjny/regionalny. Natomiast To-
masz Wicherkiewicz w szkicu Jêzyki mniejszoœciowe i regionalne w Europie -

problemy typologii umieszcza kaszebizna - razem z jêzykami: dolnoniemieckim,
prowansalskim, szkockim, asturyjskim, ³atgalskim i ¿mudzkim - wœród jêzyków re-

gionalnych (regiolektów), charakteryzuj¹cych siêjako osobny typ etnolingwistyczny
nastêpuj¹cymi cechami: bliskim pokrewieñstwem z jêzykiem wiêkszoœci swego pañ-
stwa i wspóln¹ z nim faz¹ rozwojow¹, brakiem poczucia odrêbnoœci narodowej przy
silnym poczuciu odrêbnoœci etnicznej ich u¿ytkowników (niechêtnych zw³aszcza trak-
towaniu ich jako mniejszoœci narodowej), stosunkowo du¿ym zró¿nicowaniem dia-
lektalnym, brakiem lub ma³ym upowszechnieniem odmiany standardowej, bogat¹ tra-
dycj¹ literack¹ i stosunkowo niskim presti¿em spo³ecznym. Oprócz regiolektów wœród

tzw. ,jêzyków mniej u¿ywanych" (termin stosowany w dokumentach Rady Europy
i Unii Europejskiej) wyró¿nia: jêzyki mniejszoœci narodowych posiadaj¹cych swoje
pañstwa narodowe poza swoim terytorium etnicznym (np. wêgierski na S³owacji),

jêzyki mniejszoœci narodowych bez takich pañstw (np. baskijski), oficjalne jêzyki pañstw
znajduj¹ce siê w sytuacji zagro¿enia (np. luksemburski), jêzyki diasporowe (np. ji-

disz) i mikrojêzyki (np. karaimski).
Z innego - historycznojêzykowego - punktu widzenia uwzglêdni³a kaszubsz-

czyznê Zuzanna Topoliñska w artykule Interferencja na pograniczach s³owiañ-
sko-nies³owiañskich jako generator zmian typologicznych, wymieniaj¹c habe-
re-perfekt (czyli konstrukcjê typu ta bia³ka mó to jedzenie przenios³e) w dialektach
kaszubskich wœród licznych innos³owiañkich przyk³adów archaizmów peryferycz-
nych podtrzymywanych w strefach kontaktowych dziêki sytuacji w s¹siednichjêzy-
kach nies³owiañskich (w wypadku kaszubszczyzny w jêzyku niemieckim).

Wiêkszoœæ artyku³ów zamieszczonych w tym tomie (38 tekstów) prezentuje jed-
nak jêzykow¹ problematykê mniejszoœciow¹ i regionaln¹ na przyk³adzie jednego lub

dwu wybranych systemów jêzykowych. 18 studiów poœwiêcono tematyce pozapol-
skiei: chorwackiej Ckaikawskiei. w Austrii ina Wêgr-zech). dolno³u¿yckiêi. ~ómo³u¿yc-
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kiej, s³oweñskiej (prekmurskiej), ukraiñskiej (³ernkowsko-bojkowskiej), a tak¿e litew-
skiej (póh1ocnoponiewierskiej, na £otwie), zaœ przedmiotem zainteresowania autorów
20 artyku³ów jest sytuacja jêzykowa w Polsce i/lub sytuacja jêzykowa polszczyzny.
Spoœród tekstów wi¹¿¹cych siê z obszarem i/lub jêzykiem polskim najwiêcej (8) doty-
czy szeroko rozumianej polszczyzny kresowej. Poddano w nich opisowi: kresow¹ gwarê
Nowosielicy ko³o Po³onnego (Ewa Dziêgiel), polsk¹ gwarê Górali bukowiñskich (He-
lena Krasowska), nazwy roœlin w polskich gwarach kresowych (Natalia Ananiewa),
czasowniki mówienia w polszczyŸnie póh1ocnokresowej (Anny Zieliñska), socjolekt
drobnej szlachty na Litwie (Zofi¹ Sawaniewska-Mochowa), fragmenty jêzykowego
obrazu œwiata polskiej szlachty na GrodzieñszczyŸnie (Swiet³ana Prochorowa), jêzyko-
we œwiadectwa kultury Kresów póh1ocno-wschodnich utrwalonych w pamiêtnikach
ich by³ych mieszkañców (Krystyna Wêgorowska) i ,jêzyk wyuczony" Polaków na
Ukrainie (Oksana Ostapczuk). Rzadziej autorzy Jêzyków mniejszoœci i jêzyków re-

gionalnych podejmuj¹problematykê œl¹sk¹ (3 artyku³y), by przyjrzeæ siê polszczyŸnie
zaolziañskiej w kontekœcie gwarowym i czeskim (Irena Bogacz), wspó³czesnej sytuacji
gwar Œl¹ska Cieszyñskiego (Zbigniew Greñ) oraz Œl¹skowi jako regionowi etnicznemu
(Bogus³aw Wyderka). Dwa opracowania skupiaj¹ siê na opisie wybranych zjawisk
charakterystycznych dla odmian gwarowych u¿ywanych w Polsce jêzyków innych ni¿
polski: gwar litewskich w okolicach Puñska (tekst Danuty Roszko o wyk³adnikach
modalnoœci imperceptywnej) i gwary przejœciowej bia³orusko-ukraiñskiej okolic Haj-
nówki (artyku³ Marii Czurak o frazeologizmach porównawcze z ³¹cznikiem ,jak").

Kaszubszczyzna jako g³ówny obiekt zainteresowania wystêpuje a¿ w 7 tek-
stach, zamieszczonych w dwu pierwszych rozdzia³ach tej ksi¹¿ki.

Tematem dwu z tych artyku³ów jest oprócz kaszubszczyzny tak¿e ³u¿ycczyzna.
Na przyk³adzie Kaszub i £u¿yc Ewa Rzetelska-Feleszko omawia rolê nazw w³a-
snych dla samoidentyfikacji mniejszoœci narodowych i etnicznych, a Jadwiga Zieniu-
kowa charakteryzuje pojêcie aksjologiczne "presti¿" w kontekœcie spo³ecznej sytu-
acji tzw. jêzyków mniej u¿ywanych. Zdaniem autorki pierwszego studium zarówno
dla mniejszoœci ³u¿yckiej w Niemczech, jak i dla kaszubskiej wspólnoty etnicznej
w Polsce zasadniczym elementem samoidentyfikacji jest jêzyk, a w jego obrêbie
nazwy w³asne, które - w warunkach publicznej manifestacji, czyli jako nazwy o stan-
dardzie oficjalnym - pe³ni¹ funkcjê symboliczn¹, integruj¹c¹ i pobudzaj¹c¹ lojalnoœæ

narodow¹ lub etniczn¹. Miêdzy oficjaln¹ warstw¹ onomastyczn¹ kaszubsk¹ i ³u¿yc-
k¹ istniej¹jednak istotne ró¿nice: w nazewnictwie ³u¿yckim Ewa Rzetelska-Feleszko
dostrzega tendencje regresywne, przejawiaj¹ce siê w zastêpowaniu rodzimych nazw
instytucji, sklepów, [mn, nazwisk, imion dzieci itp. nazwami niemieckimi lub innymi
obcymi przy zachowaniu jedynie obocznych ³u¿yckich form nazw miejscowoœci i ulic,
gwarantowanych prawnie, natomiast w funkcjonowaniu nazw kaszubskich widzi ona
tendencje progresywne, polegaj¹ce na wprowadzaniu kaszubskich wersji nazw miej-
scowoœci na publiczne tablice informacyjne dziêki oddolnym inicjatywom samorz¹-
dów, mimo braku odpowiednich uregulowañ prawnych. Natomiast Jadwi~a Zieniu-
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kowa, poddaj¹c kaszubszczyznê i ³u¿ycczyznê ogl¹dowi sojolingwistycznemu w per-
spektywie historycznej, dowodzi, ¿e warunkiem wy¿szego presti¿u jêzyka s¹ przede
wszystkim jego standaryzacja (kszta³towanie siê normy ponaddialektalnej) i pe³na
poliwalencja (wystêpowanie w ró¿nych stylach funkcjonalnych). Ta pierwsza cecha

wymaga istnienia formy pisanej, maj¹cej przy tym postaæ znormalizowan¹, ograni-
czon¹ pod wzglêdem wariantywnoœci w stosunku do zró¿nicowanego gwarowo jê-
zyka mówionego i uniezale¿nion¹ od interferencjijêzyka wiêkszoœciowego, ta druga,
zapewniaj¹c jêzykowi mo¿liwie szeroki uzus, wi¹¿e siê z istnieniem rodzimej inteli-
gencji inicjuj¹cej pracê nad jêzykiem. Autorka pokazuje, ¿e budowanie presti¿u jêzy-
ka przez rozwój piœmiennictwa i tworzenie normy jêzykowej mia³o na Kaszubach
i na £u¿ycach odmienny przebieg (np. na powstanie najwa¿niejszych tekstów sa-
kralnych w wypadku £u¿yc najwiêkszy wp³yw wywar³a reformacja, w wypadku
Kaszub - Sobór Watykañski II), odmienna jest równie¿ wspó³czesna sytuacja socjal-

na tych jêzyków: ³u¿ycczyzna mimo posiadania cechy poliwalencji staje siêjêzykiem
zagro¿onym (dolno³u¿ycczyzna nawet wymieraj¹cym) ze wzglêdu na zmniejszanie
siê liczby mówi¹cych po ³u¿ycku i redukcjê sytuacji komunikacyjnych z u¿yciem tego
jêzyka, natomiast kaszubszczyznê, mimo statusu jêzyka zagro¿onego i braku pe³nej
poliwalencji, cechuje w ostatnim æwieræwieczu XX w. podnoszenie presti¿u poprzez
o¿ywienie zainteresowania rodzim¹ mow¹, m.in. w wyniku zinstytucjonalizowanych
dzia³añ inteligencji kaszubskiej.

Sytuacji socjolingwistycznej samej kaszubszczyzny w perspektywie historycz-
nej poœwiêcone s¹ dwa inne studia opublikowane w Jêzykach mniejszoœci i jêzy-
kach regionalnych. Artyku³ pt. Dzieje ruchu kaszubsko-pomorskiego a kwe-
stia jêzyka Józefa Borzyszkowskiego udowadnia, ¿e sprawa jêzyka nale¿a³a do
pñorytetów ruchu pomorsko-kaszubskiego, g³ównie dziêki Floñanowi Ceynowie", ojcu
regionalizmu i piœmiennictwa oraz kaszubskiego jêzyka literackiego" (co po-
twierdza równie¿ recepcja jego pogl¹dów przez jego nastêpców i tzw. przeciwników
ideowych, zw³aszcza ks. Gustawa Pob³ockiego i Hieronima Derdowskiego), a tak¿e
dziêki wp³ywowi na rozwój ruchu i jêzyka kaszubskiego oraz samoœwiadomoœci
Kaszubów uczonych (zw³aszcza Fñedñcha Lorentza i Stefana Ramu³ta), dziêki roli
teatru, prasy i radia oraz dziêki oddzia³ywaniu standardów wypracowanych w kultu-
rze i demokracji zachodnioeuropejskiej. Cezary Obracht-Prondzyñski w artykule pt.
Jêzyk w systemie wartoœci Kaszubów, ukazuj¹c usytuowanie jêzyka w systemie
wartoœci kaszubskich, analizuje przyczyny, dla których sta³ siê on w kulturze Kaszu-
bów wartoœci¹ centraln¹, mimo ¿e w przesz³oœci takimi wartoœciami by³y raczej zie-
mia i religia. Uznanie samodzielnego statusu kaszubszczyzny autor przedstawia jako
œwiadectwo awansu spo³ecznego Kaszubów oraz aktywnoœci grupy inteligencji ka-
szubskiej, a zarazem nastêpstwo zmiany warunków politycznych (os³abienia "pro-
blemu niemieckiego" i powstania mo¿liwoœci odwo³ania do kontekstu europejskiego)
i rozwoju badañ naukowych (zw³aszcza socjologicznych i socjolingwistycznych).
Charakteryzuje dzia³alnoœæ spo³ecznoœci kaszubskiej na rzecz uznania w³asnej mowy



385JÊZYKI MNIEJSZOŒCI IjÊZYKI REGIONALNE.

za odrêbny jêzyk poprzez zmianê œwiadomoœci u¿ytkowników kaszubszczyzny i ich
opiniotwórczego otoczenia jako dzia³alnoœæ œwiadom¹, celow¹, konsekwentn¹, wspar-
t¹ instytucjonalnie, znajduj¹c¹ oparcie w prawie i ró¿norodn¹. Za szczególnie wa¿ne
na obecnym etapie rozwoju kaszubszczyzny uwa¿a dzia³ania sprzyjaj¹ce jej standa-
ryzacji - ze wzglêdu na potrzeby kaszubskiej edukacji etnicznej (zanim zaniknie prze-

kaz kaszubszczyzny w rodzinach). Paradoksalnie, takie dzia³ania mog¹ przyczyniæ
siê do relatyWnego obni¿enia znaczenia jêzyka w etosie grupowym - w wYniku

utraty przez niego statusu wartoœci zagro¿onej.
Szczegó³ow¹ charakterystykê kaszubskiej edukacji jêzykowej po 1980 r. za-

wiera z kolei artyku³ Marka Cybulskiego i Ró¿y Wosiak-Œliwy pt. Kaszubskie szkol-
nictwo i podrêczniki. Autorzy omawiaj¹ w nim rozwój dzia³añ instytucjonalnych
umo¿liwiaj¹cych szkoln¹ naukê kaszubskiego, polegaj¹cych na przygotowaniu na-

uczycieli, programów nauczania, wydawnictw pomocniczych (antologii, wyborów
scenariuszy lekcji, s³owników szkolnych, ksi¹¿ek popularnonaukowych) i w³aœciwych
podrêczników uczniowskich, bli¿ej opisuj¹ te¿ za³o¿enia metodyczne i merytoryczne
oraz zawartoœæ czterech takich podrêczników obecnych na rynku w 2003 r.

W dwu tekstach dotycz¹cych kaszubszczyzny pojawia siê perspektywa histo-
rycznojêzykowa. Hanna Popowska- Taborska w artykule Materia³y kaszubskie
w pocz¹tkowych dociekaniach komparatystycznych nad leksyk¹ s³owiañsk¹
ukazuje, jaki wp³yw wywar³o przeœwiadczenie o specyficznej odrêbnoœcijêzykowej
kaszubszczyzny na jej uwzglêdnienie w ksi¹¿ce Karla Gottloba von Antona (1783,
1789), s³ownikach porównawczych jx'?Yków i narzeczy Europy i Azji (1787-1789,
1790-1791), s³owiañskich s³ownikach etymologicznych (m.in. Franca Miklosica, Eri-
cha Bemekera), s³ownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich Krzysztofa Ce-
lestyna Mrongowiusza (1823-1837), S³owniku kaszubskim Gustawa Pob³ockiego
(1887), S³owniku kaszubskim porównawczym Leona Biskupskiego (1881-1891)
oraz Ma³ym zbiorze kaszubskich wyrazów maj¹cych wiêbze podobieñstwo z jê-
zykiem rosyjskim ani¿eli z jêzykiem polskim Floriana Ceynowy (1850). Artyku³
Najnowsza kaszubska terminologia gramatyczna (na tle dawniejszej) Jerzego
Tredera przynosi natomiast przegl¹d publikacji pos³uguj¹cych siê kaszubsk¹ termino-
logi¹ gramatyczn¹, od jej pocz¹tków w pracach Floriana Ceynowa (1848-1979),
poprzez nieliczne przyk³ady w S³owniku polsko-kaszubskim Aleksandra Labudy,
bogaty materia³ zawarty w S³owniku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka i w jego
t³umaczeniu artyku³u Baudouina de Courtanay, po terminy stosowane w dwu pod-
rêcznikach Marka Cybulskiego i Ró¿y Wosiak-Œliwy.

Wszystkie, tak ró¿norodne przecie¿ tematycznie, rozprawy zgromadzone
w ksi¹¿ce Jêzyki mniejszoœci i jêzyki regionalne ³¹cz¹ dwie cechy: bezpoœredni
lub przynajmniej poœredni zwi¹zek z sytuacj¹ socjolingwistyczn¹ kaszubszczyzny
(lepiej widoczn¹ na tle sytuacji innych jêzyków œrodkowoeuropejskich) oraz war-
toœæ naukowa, sprawiaj¹ca, ¿e mo¿na je bez zastrze¿eñ poleciæ czytelnikom zain-

teresowanym t¹ problematyk¹.
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SZKICE Z DZIEJÓW MIASTA 1914-1939,

WYD. INSTYTUT KASZUBSI{I W GDAÑSI{U,

GDAÑSK 2000, SS. 141, ILUSTR.

W 2000 roku staraniem Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku, przy finanso-
wym wsparciu Sejmiku Województwa Pomorskiego i Urzêdu Miasta Gdañska
zosta³a wydana ksi¹¿ka Andrzeja Romanowa pt. Gdañsk zapomniany... Szkice
z dziejów miasta 1914-1939. Pozycja ta jest efektem wieloletnich poszukiwañ
i badañ archiwalno-bibliotecznych, przeprowadzonych tak w kraju, jak i za grani-
c¹) . Celem tych badañ i szerokiej kwerendy by³o m.in. zebranie materia³ów doty-
cz¹cych ma³o dot¹d znanych (zapomnianych) aspektów historii Gdañska.

Ju¿ na wstêpie niniejszej recenzji pragnê poinformowaæ, i¿ interesuj¹cy tekst
pracy wzbogacaj¹ unikatowe ilustracje, w wiêkszoœci nigdzie wczeœniej niepubli-
kowane, a pochodz¹ce ze zbiorów autora. Jej wartoœæ poznawcz¹ podnosz¹ te¿:
zamieszczany po ka¿dym rozdziale wykaz wykorzystanych Ÿróde³ archiwalnych
i literatury zwi¹zanej z tematem, indeks wystêpuj¹cych w ksi¹¿ce postaci, oraz
niemieckojêzyczne streszczenie.

Ksi¹¿ka A. Romanowa ciekawie uzupe³nia funkcjonuj¹cy do tej pory w hi-
storiografii obraz dziejów Wolnego Miasta Gdañska. Rozbudza zainteresowanie
mi³oœników i badaczy jego historii kwestiami, które jak dot¹d tylko w niewielkim
stopniu znajdowa³y odbicie w literaturze naukowej.

Praca sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów. Z uwagi na poruszan¹ problematy-
kê, mo¿na wyró¿niæ w niej dwa nurty tematyczne. Pierwszy wi¹¿e siê z histori¹
czasopiœmiennictwa w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Drugi, z kwestiami polityczno-
narodowoœciowymi, wystêpuj¹cymi na tym terenie. Ostatni rozdzia³ to interesuj¹-
ce przypomnienie "gdañskiego œladu" w Sankt Petersburgu, tj. widniej¹cego na
niektórych zabytkowych budowlach tego miasta herbu nadmot³awskiego grodu.

l M.in. w Archiwach Pañstwowych w Gdañsku i w Bydgoszczy, w Archiwum Akt Nowych w War-

szawie, w Archiwum Biura Informacji i Poszukiwañ Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Warsza-
wie, a tak¿e w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem oraz
w G³ównym Archiwum Historyczno-Wojskowym w Moskwie.
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Pragnê zaznaczyæ, ¿e poszczególne rozdzia³y pracy A. Romanowa to publiko-
wane ju¿ wczeœniej, lecz obecnie trudno dostêpne artyku³y2, które autor znacznie
niekiedy rozbudowa³, wprowadzaj¹c nowe ustalenia i w¹tki. Oczywiœcie nie sposób
w ograniczonej objêtoœciowo recenzji oceniæ i omówiæ wyczerpuj¹co zawartoœæ tre-
œciow¹ wszystkich rozdzia³ów ksi¹¿ki. Tote¿ uwagê czytelnika pozwalam sobie sku-

piæ na tych, które moim zdaniem wydaj¹ siê byæ najbardziej interesuj¹ce.
Bliska autorowi problematyka prasoznawcza3 obejmuje w opiniowanej ksi¹¿ce

rozdzia³ III, IV, VI i VII. W rozdziale III (ss. 69-80) pt. Ustaszowska placówka
w Wolnym Mieœcie Gdañsku nakreœlone s¹ dzieje chorwackiego, ustaszowskie-
go wydawnictwa dzia³aj¹cego w 1934 r. w rz¹dzonym przez faszystów WM Gdañ-
sku. Wydawane tu przez ustaszów Ante Paweliæa, pod "patronatem" hitlerow-
skich w³adz Rzeszy i WM Gdañska pisma: "Nezavisna Hrvatska Drzawa"
i "Croatiapress" adresowane by³y do chorwackiej emigracji politycznej i zarobko-
wej, a s³u¿yæ mia³y anty jugos³owiañskim dzia³aniom popieranych przez Niemcy
chorwackich faszystów. Zagadnienie to, nieznane badaczom dziejów Wolnego
Miasta, jawi siêjako interesuj¹cy przyczynek do poznania znacznie szerszego pro-
blemu, a mianowicie "...prób wykorzystywania terytorium WM Gdañska przez
centra dyspozycyjne dzia³aj¹cych w Europie ekstremistycznych i terrorystycz-

nych organizacji "4.
W rozdziale IV (ss. 81-89) nosz¹cym tytu³ "Grom ". Od przemocy krzy¿ac-

kiej zachowaj nas Panie, autor idzie œladem wydawanej w konspiracji w WM

Gdañsku, przez dzia³aczy Tajnego Okrêgu Pó³nocnego Zwi¹zku Strzeleckiego, gazety
"Grom". Gdañska organizacja "Strzelca", wobec braku pomocy i zrozumienia ze
strony polskiego przedstawicielstwa w Wolnym Mieœcie, tj. Komisariatu General-
nego, postanowi³a bez jego wiedzy i aprobaty rozpocz¹æ edycjê tajnej gazetki s³u-
¿¹cej interesom Polski w owym "enfant terrible" powersalskiej Europy. W³adze
Rzeczpospolitej prowadzi³y w tym okresie politykê niezadra¿niania stosunków z na-

cjonalistycznym Senatem gdañskim, w efekcie czego konspiracyjne wydanie "Gro-
mu" odebrane zosta³o przez nie jako prowokacja niemiecka. Nakazano natych-

miastow¹ konfiskatê ca³ego wydania, zarz¹dzaj¹c jednoczeœnie przeprowadzenie
œledztwa, maj¹cego na celu wykrycie organizatorów. Strona niemiecka natomiast
pojawienie siê "Gromu" odebra³a jako "paszkwil charakterystyczny dla pol-

Nowym tekstem jest artyku³ pt. Brat wielkiego Stanis³awa - Leon Przybyszewski w Wolnym

Mieœcie Gdañsku.
A. Romanow gros swoich badañ poœwiêci³ dziejom prasy polskiej i rosyjskiej na Pomorzu Nad-
wiœlañskim na prze³omie XIX i XX w. i w by³ym WM Gdañsku. Do najbardziej znacz¹cych
pozycji zaliczyæ nale¿y jego ksi¹¿ki: Prasa polska w Wolnym Mieœcie Gdañsku 1920-'1939,
Gdañsk 1979 oraz ocenion¹ przez prof. Gerarda Labudêjako " ... ~bitne dzie³o z zakresu praso-
znawstwa" monografiê pt. Gdañska prasa polska 1891-1920, Warszawa 1994; zob. G. Labuda
Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996, s. 259.
A. Romanow, Gdañsk zapomniany..., s. 69.
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skiego sposobu myœlenia "5 i uznaj¹c go za niebezpieczne narzêdzie polskiej pro-

pagandy przeciwniemieckiej w WM Gdañsku, nakaza³a wykrycie wydawcy.
Tymczasem cel i potrzeba wydania "Gromu" wynika³y z narastaj¹cych wyst¹-

pieñ antypolskich oraz "berliñskiej" polityki w³adz gdañskich g³osz¹cych od 1933 r.
jawn¹ wrogoœæ wobec wszystkiego, co polskie oraz propaguj¹cych otwarcie has³o
"zuriick zum Reich". Pierwszy numer "Gromu" ukaza³ siê 14 maja 1931 r. Zawiera³
on materia³y programowe, wyjaœnia³ równie¿ cele i motywy wydania, a mianowicie
czynn¹ obronê praw ludnoœci polskiej WM Gdañska, potrzebê przekonania spo³ecz-
noœci polskiej o w³asnej sile i podjêciu czynnej obrony w odpowiedzi na gwa³ty nie-
mieckich szowinistów. Pismo przekonywa³o "wszystkich uczci~ch gdañszczan"
bez wzglêdu na ich narodowoœæ: "Chcemy we wszystkich prawdzi~ch gdañsz-
czan wpoiæ przekonanie o koniecznoœci obrony czynnej przed rozpieraj¹cym
siê koszmarem nowoczesnego krzy¿actwa "6. "Grom", rozpowszechniany wœród
osobistoœci gdañskiego ¿ycia politycznego i gospodarczego tak Niemców, jak i Pola-
ków, cieszy³ siê spor¹ poczytnoœci¹. Jego ostatni numer wydano w 1934 r.

Kolejnym, mieszcz¹cym siê tematycznie w przyjêtym podziale jest rozdzia³
VI (ss. 102-111) zatytu³owany Nieziszczone plany ~dawnicze. Podobnie jak
konspiracyjne wydanie "Gromu" by³y one determinowane potrzeb¹ chwili, wyni-
kaj¹c¹z aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej, a tak¿e problemami nurtuj¹-
cymi ludnoœæ polsk¹ WM Gdañska. Przedstawiaj¹c motywy podejmowania inicja-
tyw prasowo-wydawniczych, autor przekonuj¹co wyjaœnia tak¿e powody, dla jakich
nie zrealizowano tych przedsiêwziêæ.

W WM Gdañsku w latach 1922-1939, w momentach szczególnie wa¿nych
w ¿yciu miejscowych, polskich organizacji wydawano tzw. jednodniówki. W³aœnie
tego rodzaju efekty dzia³alnoœci wydawniczo-propagandowej s¹ tematem rozdzia-
³u VII (ss. 112-117) - Jednodniówki polskie w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Pu-

blikacjê polskich jednodniówek w Gdañsku podejmowano szeœciokrotnie. Ju¿ w
latach 1922 i 1925 trwa³y prace nad wydaniem jednodniówki literackiej, które z braku
funduszy ostatecznie zarzucono. Tote¿ pierwsza udana edycja tego rodzaju wy-
dawnictwa mia³a miejsce dopiero w 1928 r., a by³a ni¹ Jednodniówka Œpiewacza
VI Okrêgu Pomorskiego Zwi¹zku Kó³ Œpiewaczych w Gdañsku. Tematycznie
podzielona by³a na dwie czêœci - w pierwszej przedstawia³a historiê polskich to-

warzystw œpiewaczych w Gdañsku. W drugiej zamieszczono patriotyczne teksty
pióra K. Szymañskiego. Z powodu wysokiej ceny i prze³adowania jej grafomañ-
skimi treœciami, Jednodniówka Œpiewacza nie odnios³a sukcesu. Dziesiêæ lat
póŸniej, w 1938 r., w innej ju¿ sytuacji politycznej, ten sam Zwi¹zek Œpiewaczy
wyda³ ponownie Jednodniówkê Œpiewacz¹. Zawartoœæ merytoryczna oraz war-
toœæ edytorska by³a nieporównywalnie doskonalsza od poprzedniczki. Bogato ilu-

Ibid., s. 82.
Ibid., s. 85.
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strowana, obok treœci sprawozdawczych podejmowa³a tematy problemowe, m.in.
o roli zespo³ów œpiewaczych w podtrzymaniu tradycji i wiêzi z Polsk¹, o niszczeniu
przez hitlerowskie w³adze polskich zabytków œwiadcz¹cych o wielowiekowej obec-
noœci Polaków w grodzie nad Mot³aw¹. Zamiarem wydawców by³o bowiem, jak
podkreœla autor, przedstawienie rzeczywistego obrazu stosunków polityczno-spo-
³ecznych w WM Gdañsku w przededniu tragicznych wydarzeñ z wrzeœnia 1939 r.

W tym¿e rozdziale przypomina te¿ A. Romanow Jednodniówkê wydan¹ z okazji
lO-lecia istnienia Polskiej Szko³y Powszechnej im. Józefa Pi³sudskiego Macierzy
Szkolnej w Gdañsku 1927-1937. W jej treœci, poza kronikarskim zapisem dziesiêcio-
letniej historii placówki, tak¿e zwrócono uwagê na przejawy antypolskiej polityki w³adz
gdañskich oraz podkreœlono potrzebê otoczenia wyj¹tkow¹ opiek¹ polskiej m³odzie¿y
¿yj¹cej w Gdañsku, nara¿onej na wynarodowienie i przeœladowanie hitlerowskich
bojówek. Równie¿ dzia³aj¹cy w Gdañsku Polski Klub Wioœlarski wyda³ w 1932 r.
z okazji swojego dziesiêciolecia interesuj¹c¹ Jednodniówkê Zosta³a ona poœwiêco-
na historii klubu. Zamieszczono w niej m.in. dane statystyczne oraz imienne spisy
cz³onków. Wydanie opatrzono ciekawymi zdjêciami z ¿ycia spo³ecznoœci klubowej.
Zamieszczone w Jednodniówce artyku³y mia³y na celu krzewienie polskich sporto-
wych tradycji w WM Gdañsku. Obok funkcji informacyjnych i propagandowych,
jednodniówki pe³ni³y w ¿yciu polskiej spo³ecznoœci Wolnego Miasta rolê swoistej kro-
niki wydarzeñ, daj¹c rzetelny obraz i ocenê sytuacji polityczno-spo³ecznej, w jakiej
siê ukazywa³y. Szkoda, ¿e autorowi nie uda³o siê ustaliæ wszystkich szczegó³ów zwi¹-
zanych z procesem wydawniczym jednodniówek, do których przecie¿ tak czêsto
siêgaj¹ badacze dziejów spo³ecznych miêdzywojennego Gdañska.

Obóz jeniecki w Gdañsku w latach I wojny œwiatowej to pierwszy rozdzia³
pracy (ss. 7-24), otwieraj¹cy zarazem drug¹ z wyodrêbnionych grup problemowo-
tematycznych ocenianej ksi¹¿ki (rozdzia³y I, II, V i VIII). Autor przedstawia w nim
prawie nieznane dot¹d dzieje obozu jenieckiego funkcjonuj¹cego w dzielnicy Gdañ-
ska Troyl (obecnie Przeróbka) w latach 1914-1919. Przetrzymywano w nim w nie-
zwykle ciê¿kich warunkach od 4 do 15 tys. ¿o³nierzy - Rosjan, Polaków, Anglików,

W³ochów i Rumunów, a tak¿e innych narodowoœci. A. Romanow opisuje ich obozo-
w¹ "codziennoœæ", pisze o ¿yciu religijnym, przedstawia próby akcji kulturalnych,
m.in. edycji obozowej gazetki wydawanej pod tytu³em "Trojlskaja Gazieta". Po za-
koñczeniu wojny najwiêksza grupa jeñców powróci³a do ogarniêtej wojn¹ domow¹
Rosji. Niektórzy zdecydowali siê wst¹piæ w szeregi walcz¹cych z bolszewikami od-
dzia³ów. Pozostali wybrali los bezpañstwowców - emigrantów szukaj¹cych swego

miejsca w innych krajach Europy i poza ni¹. Tylko nieliczni zostali w Gdañsku, po-

wiêkszaj¹c miejscow¹, rosyjsk¹ koloniê emigracyjn¹.
O jej losach traktuje w³aœnie rozdzia³ II ksi¹¿ki pt. Gdañscy Rosjanie - emi-

gracja rosyjska w Wolnym Mieœcie Gdañsku (ss. 25-68), bêd¹cy niejako konty-
nuacj¹ wczeœniej poruszonego zagadnienia. Jest to najobszemiejsza partia pracy
A. Romanowa. Partia œwiadcz¹ca o œwietnej znajomoœci przez autora referowane-
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go problemu, co tak¿e potwierdza bogaty zestaw materia³ów Ÿród³owych i literatury
naukowej wykorzystanych do opracowania tematu. Pragnê tu zaznaczyæ, ¿e A. Ro-
manow dotar³ równie¿ do ¿yj¹cych œwiadków opisywanych wydarzeñ, których rela-
cje i wspomnienia "wzbogaci³y" i "ubarwi³y" informacyjn¹ stronê tego¿ rozdzia³u.
Trafn¹, jak s¹dzê, by³a te¿ decyzja autora "uporz¹dkowania" bogatej w informacje
treœci wed³ug kryterium problemowego. I tak charakteryzuje on kolejno skompliko-
wane podzia³y spo³eczne i polityczne emigracji rosyjskiej w WM Gdañsku. Pisze te¿
o wa¿niejszych przejawach jej ¿ycia spo³eczno-organizacyjnego, do których zalicza

dzia³alnoœæ Zwi¹zku Wzajemnej Pomocy By³ych Obywateli Rosyjskich Mieszkaj¹-
cych w WM Gdañsku, integracyjn¹ funkcjê miejscowej Cerkwi Prawos³awnej, pra-
ce oœwiatowo-wychowawcze wœród emigranckiej m³odzie¿y oraz podejmowane przez
gdañskich Rosjan inicjatywy prasowo-wydawnicze. Warto przy tym wspomnieæ za
autorem o znacz¹cych w ¿yciu rosyjskiej kolonii emigracyjnej w Gdañsku organiza-
cyjnych, integruj¹cych, oœwiatowych i kulturotwórczych funkcjach, jakie spe³nia³a
najd³u¿ej drukowana w nadmot³awskim grodzie rosyjska gazeta, a mianowicie" Wiest-
nik Russkoj Ko³onii Danciga" (1929-1938). Ogó³em, pisze A. Romanow, w latach
1920-1939 "przep³ynê³o" przez Gdañsk prawie 100 tys. rosyjskich emigrantów. Z tej
wielkiej ich liczby w samym Wolnym Mieœcie osiad³o na sta³e 2-3 tys. W 1939 r.
mieszka³o tu ju¿ tylko kilkuset Rosjan. ,,~tworzeniu siê zwartego œrodowiska
emigracyjnego - konkluduje Romanow - nie sprzyja³y (..J migracje ludnoœci

rosyjskiej przez Gdañsk, odgrywaj¹cy w konkretnym wypadku rolê jednego
z punktów etapowych dla dalszej diaspory rosyjskiej emigracji politycznej,
oraz trudna sytuacja ekonomiczna, w jakiej znaleŸli siê Rosjanie, którzy z roz-
maitych wzglêdów ~brali to miasto na miejsce sta³ego pobytu "7 .

Ze scharakteryzowan¹ wy¿ej tematyk¹ dwu rozdzia³ów koresponduje pro-
blematyka rozdzia³u VIII pt. W cieniu zapomnienia - historia gdañskiego po-

mnika sprzed 1945 1: (ss. 118-126). Jest w nim przedstawiony wycinek z ¿ycia
organizacyjnego gdañskich Rosjan, a mianowicie historia budowy i dalsze losy po-
mnika wzniesionego na Cmentarzu Garnizonowym w Gdañsku w 1929 r. ku czci
poleg³ych i zmar³ych w niewoli rosyjskich ¿o³nierzy. Burzliwe dzieje "niewielkie-
go pomniczka" stanowi¹ te¿ t³o dla ukazania konfliktów rozbijaj¹cych rosyjsk¹
spo³ecznoœæ emigracyjn¹ Wolnego Miasta. S³usznie, jak s¹dzê, post¹pi³ te¿ autor,

przypominaj¹c (niejako przy okazji) powojenne, czêsto zaskakuj¹ce losy innych
gdañskich pomników ocala³ych (jak¿e niewielu!) z wojennej po¿ogi.

Wreszcie rozdzia³ V ksi¹¿ki - Brat wielkiego Stanis³awa - Leon Przyby-

szewski w Wolnym Mieœcie Gdañsku (ss. 90-101) poœwiêcony niebadanej dot¹d
dzia³alnoœci Leona Przybyszewskiego, brata znanego literata Stanis³awa Przyby-
szewskiego. W przeciwieñstwie do ostatniego, Leon Przybyszewski nie cieszy³ siê
w Gdañsku szacunkiem, a to za spraw¹ podejrzeñ o wspó³pracê z Niemcami na

Ibid., s. 66.
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szkodê strony polskiej. Polskie s³u¿by specjalne, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e jego pro-
wokacyjno-inwigilacyjna dzia³alnoœæ przynosi spore szkody interesom Rzeczypo-
spolitej w Wolnym Mieœcie, doprowadzi³y ostatecznie do usuniêcia L. Przybyszew-
skiego w grudniu 1925 r. z terenu WM Gdañska. Zezwolono mu na wyjazd do
Polski, gdzie przebywa³ pod sta³ym dozorem s³u¿b specjalnych. Naturalnie powy¿-
sze uwagi nie ukazuj¹ wszystkich przedstawianych przez A. Romanowa, interesu-
j¹cych w¹tków szpiegowskiej "afery". Chcia³bymjednak¿e zaznaczyæ, ¿e rozdzia³
ten jest kolejnym, wskazuj¹cym na koniecznoœæ podjêcia przez badaczy wa¿nego
problemu, a mianowicie "...zagadnieñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ [na terenie
WMG - D.J.] s³u¿b wywiadowczych obcych pañstw"8.

O ostatnim rozdziale ksi¹¿ki A. Romanowa - Gdañski herb w Sankt Pe-

tersburgu (ss. 127-131) wzmiankowa³em ju¿ wczeœniej. Jest on swego rodzaju
"ciekawostk¹historyczn¹". Z tego te¿ powodu ubarwia dodatkowo zawartoœæ tre-
œciow¹ tej interesuj¹cej, napisanej przystêpnie pracy, ³¹cz¹cej udanie wiedzê na-
ukow¹ z lekkoœci¹ popularyzatorskiego przekazu.

Lektura ksi¹¿ki nasunê³a tak¿e pewne drobne uwagi, bardziej "technicznej"
ni¿ merytorycznej natury. Otó¿ w niemieckim t³umaczeniu streszczenia tekstu za-
brak³o... tytu³u ksi¹¿ki. B³êdnie podane jest te¿ - tak w tekœcie, jak i w indeksie-

nazwisko znanego dzia³acza rosyjskiej emigracji. W ksi¹¿ce wystêpuje on jako
Di~kow - Derental Aleksander. Tymczasem powirino byæ: Dickhof - Derental

Aleksander. Tak¿e legendarny ksi¹¿ê pruski, o którym pisze autor w rozdziale ostat-
nim pracy, to nie Wejwud, a Wejdewud.

Mo¿na ¿a³owaæ, ¿e A. Romanow nie podj¹³ siê przedstawienia powojennych,
niekiedy tragicznych losów gdañskich Rosjan, co by³oby swoistym zamkniêciem
niektórych z podjêtych przez niego w ksi¹¿ce tematów. Pragnê dodaæ, i¿ tylko nie-
wielu z nich pozosta³o po 1945 r. w Gdañsku. Wiêkszoœæ opuœci³a to miasto jeszcze
przed wybuchem II wojny œwiatowej i w czasie jej trwania, wyje¿d¿aj¹c najczê-
œciej do Francji, USA, Anglii i Brazylii. Tylko nieliczni udali siê do Niemiec (prze-
wa¿nie wojskowi), gdzie czêœæ z nich wst¹pi³a do walcz¹cych u boku hitlerow-
skich wojsk nies³awnych oddzia³ów gen. Andrieja W³asowa. Po zakoñczeniu wojny,
mieszkaj¹cychjeszcze w Gdañsku Rosjan, którzy przyznawali siê do swojej naro-
dowoœci, zwykle aresztowa³ UB, przekazuj¹c ich nastêpnie sowieckim w³adzom
wojskowym. Osoby, które prze¿y³y pierwszy "kontakt" z NKWD, deportowano
do ZSRR. Jaki by³ ich los, mo¿na jedynie siê domyœlaæ... Znane s¹ te¿ wypadki
samobójstw pope³nianych przez zrozpaczonych i przera¿onych ludzi. Ci, którzy
przetrwali, dopiero po 1956 r. odwa¿yli siê mówiæ o swoich prze¿yciach... Kilku
z nich zosta³o nastêpnie cz³onkami Gdañskiego Ko³a Rosyjskiego Towarzystwa
Kulturalno-Oœwiatowego w Polsce. Ale to ju¿ zupe³nie inny temat...

8 Ibid., s. 69.
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Nicht ohne Hoffnung. Erlebte Geschichte 1922-1945 to kolejne wspo-
mnienia wzbogacaj¹ce obraz przedwojennego i wojennego Gdañska! . Autor, Ste-
phan Pt'iirtner urodzi³ siê w roku 1922 we Wrzeszczu na Jaœkowej Dolinie w rodzi-
nie niemieckich katolików. Uczêszcza³ do szkó³ w Wolnym Mieœcie i tu równie¿
rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w m³odzie¿owych organizacjach katolickich. Dla przy-
bli¿enia postaci autora warto w tym miejscu przytoczyæ kilka faktów z jego powo-
jennego ¿yciorysu. Po udanej ucieczce drog¹ morsk¹ w ostatnich dniach kwietnia
1945 r. osiedli³ siê na terenie Niemiec Zachodnich. W st¹pi³ do zakonu dominika-
nów, gdzie zajmowa³ siê prac¹ wychowawcz¹ i naukow¹, m.in. jako profesor teo-
logii moralnej na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Zakon opuœci³ na po-
cz¹tku lat 70. w atmosferze konfliktu z prze³o¿onymi kongregacji, na tle jego tez
dotycz¹cych moralnoœci seksualnej. Za³o¿y³ rodzinê i podj¹³ pracê na Uniwersyte-
cie w Marburgu, wyk³adaj¹c etykê spo³eczn¹. Na emeryturze nie zaprzesta³ dzia-
³alnoœci publicznej jako teolog katolicki, udzielaj¹c siê m.in. w debatach nad kon-
trowersyjnymi zagadnieniami z zakresu moralnoœci wspó³czesnego cz³owieka. Swoje
relacje z Koœcio³em katolickim okreœli³ w jednym z wywiadów w nastêpuj¹cy spo-
sób: "Wobec Koœcio³a zajmujê stanowisko krytycznej solidarnoœci "2. W roku
2003 zosta³ uhonorowany wyró¿nieniem szwajcarskiej Fundacji Herberta Haaga
za swój wk³ad "dla wolnoœci w Koœciele"J. Natomiast "Neue Ziircher Zeitung"-
czo³owy dziennik szwajcarski - jego wypowiedzi w dyskusji na temat prawa do
aborcji okreœli³o mianem ,,~a¿onego katolickiego g³osu "4 .

M.in. B. Zwarra, Wspomnienia gdañskiego bówki; Z. Warmiñski, Gdañsk - moje korzenie,
Gdañsk 2001; E. Lichtenstein, Bericht an meine Familie. Ein Leben zwischen Danzig und Israel,
Darrnstand 1985.
AuszeichnungjUr kirchenkritische Theologen, "Neue Luzemer Zeitung", 29.08.2003.
Ibid.
Christliche N6te mit der Abtreibung, "Neue Ziircher Zeitung", 2.02.2002.
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Zawartoœæ tomu wspomnieñ podzielona jest pod wzglêdem tematycznym
i chronologicznym na dziesiêæ rozdzia³ów. Rozdzia³ otwieraj¹cy wspomnienia Ver-
gangenheit ais Gegenwart - Die Briicken [Przesz³oœæ jako teraŸniejszoœæ -

Mosty] to rozwa¿ania autora dotycz¹ce jego pierwszych powojennych odwiedzin
miasta wraz z rodzin¹ w lipcu 1983 r. Kolejne trzy koncentruj¹ siê na okresie miê-
dzywojennym w Gdañsku. Kindheit - Straj3e - Schule [Dzieciñstwo - Ulica -

Szko³a] ukazuje Gdañsk dziecka i nastolatka w latach 30. Die Eltern [Rodzice] to
wiwisekcja drobnomieszczañskiej rodziny dotkniêtej zjawiskiem bezrobocia lat 30.
Natomiast Tralau - El Dorado der Freiheit [Tralau - Eldorado Wolnoœci] obej-

muje wspomnienia z pobytów na maj¹tku na ̄ u³awach Wiœlanych, prowadzonego
przez by³ego ucznia matki, gdzie autor wraz z bratem spêdza³ wolny czas.

Okres wojenny jest tematem pozosta³ych rozdzia³ów. Der Krieg beginnt
aufWesterplatte [Wojna rozpoczyna siê na Westerplatte] opisuje prze¿ycia auto-
ra podczas pierwszych lat wojennych - jako sanitariusza podczas kampanii pol-

skiej, studenta medycyny we Wroc³awiu, odbywaj¹cego obowi¹zkow¹ s³u¿bê pra-
cy w Borach Tucholskich. Rozdzia³ Der Krieg geht weiter in Russland [Wojna
toczy siê dalej w Rosji] opowiada o doœwiadczeniach na froncie wschodnim. Na-
tomiast Verhaftung durch die Gestapo. Prozess vor dem Volksgericht [Uwiê-
zienie i proces przed S¹dem Narodowym] przybli¿a czytelnikowi prze¿ycia zwi¹-
zane z tzw. procesem duchownych lubeckich, pokazowym procesem
w nazistowskich Niemczech trzech ksiê¿y katolickich - Hermanna Lange, Eduar-

da Miiller, Johannesa Prassek oraz pastora ewangelickiego Karla Friedricha Stel-
lbrinka z Lubeki. Zostali oni oskar¿eni o dzia³alnoœæ spiskow¹, a nastêpnie straceni
w 1943 r. Bezpoœrednim zarzutem by³o kopiowanie i rozdawanie tekstów kazañ
biskupa Miinster Clemensa Augusta von Gallen, który wypowiedzia³ siê przeciw-
ko zag³adzie chorych psychicznie i fizycznie w pañstwie Trzeciej Rzeszy. Podczas
potajemnych spotkañ w Koœciele Serca Jezusowego w Lubece wielokrotnie dys-
kutowano na temat bezsensu wojny5. Stephan Pt'iirtner na wskutek kontaktów
z ksiêdzem Prasskiem zosta³ równie¿ aresztowany, a nastêpnie oskar¿ony o zdra-
dê ojczyzny. W rozdziale Studienverbot. Zur Frontbewiihrung nach Russland
[Zakaz studiowania. Do Rosji w celu wykazania siê na froncie] autor opisuje swo-
je prze¿ycia na froncie wschodnim, bitwê po Leningradem oraz pobyt na obszarze
pañstw bahyckich. W rozdziale Fluchthilfe Jiir drei Jiidinnen. Mein Bruder
Martin [Pomoc w ucieczce trzem ¯ydówkom. Mój brat Martin] Pt'iirtner wspo-
mina wydarzenia zwi¹zane z pomoc¹ w ucieczce trzem ¿ydowskim kobietom, wiêŸ-

Zob. M. Merz, 'Die Pfaffen aufs Schafott'.. ein Lubecker ProzejJ vor 50 Jahren. Publikacja
z okazji wystawy 'Liisch mir die Augen aus... '; Leben und gewaltsames Sterben der vier Lubec-
ker Geistlichen in der Zeit des Nationalsozialismus; Liibeck 1993; tak¿e K.F. Reimers, Lubeck im
Kirchenkampf des Dritten Reiches.. Nationalsozialistisches Fuhrerprinzip und evangelisch-luthe-
rische Landeskirche von 1933 bis 1945, Gottingen 1965 (seria: Arbeiten zur Geschichte des
Kirchenkampfes, t. 2).
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niarkom obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Na relacjê jednej z nich, Gerdy
Gottschalk, powo³uje siê Grzegorz Berendt w swojej pracy traktuj¹cej o ¯ydach
w Wolnym Mieœcie, pisz¹c jednak¿e, ¿e uciek³a ona z obozu dziêki pomocy Niem-
ki6 . Wed³ug wspomnieñ Pilirtnera to on jej pomóg³ wydostaæ siê z gospodarstwa,
na którym pracowa³a jako wiê•DiarkaStutthofu i nastêpnie umieœci³ u w mieszka-
niu u swoich rodziców? Ostatni zaœ rozdzia³ Das Ende des totatelen Krieges.
Ais Sani in Ostpreuj3en [Koniec wojny totalnej. Jako sanitariusz w Prusach
Wschodnich] to wspomnienia z ostatnich miesiêcy wojny, które to autor prze¿y³
jako sanitariusz w Prusach Wschodnich, dotycz¹ce ucieczki przez Ba³tyk na frach-
towcu "Fr. Buschmann" i okresu spêdzonego w lazarecie.

Dla czytelnika polskiego, a w szczególnoœci czytelnika z Gdañska, interesuj¹-
ce s¹ wspomnienia z okresu gdañskiego - szkice z ¿ycia codziennego katolickiej

rodziny niemieckich gdañszczan w miêdzywojniu, okres Wielkiego Kryzysu, próba
rekonstrukcji reakcji poszczególnych cz³onków rodziny i znajomych na zagêszcza-
nie siê atmosfery narodowosocjalistycznej w mieœcie. Bo w³aœnie na lata nazizmu
przypada dzieciñstwo i m³odoœæ autora, który w klimacie narastaj¹cego hitlerow-
skiego fanatyzmu i terroru poszukuje w³asnej drogi cz³owieczeñstwa i wiary. Ce-
zura roku 1933 ma dla niego podwójne znaczenie - dojœcie do w³adzy narodowych

socjalistów tak¿e w Wolnym Mieœcie i zwi¹zane z tym bankructwo "Danziger
Landeszeitung". Gazetê t¹ o orientacji katolickiej, powi¹zan¹ z Parti¹ Centrum,
doprowadzono "za pomoc¹ planowanych machlojek"8 do bankructwa. W re-
dakcji tej gazety pracowa³ ojciec autora, który w ten sposób na wiele lat poszerzy³
rzesze bezrobotnych.

Mo¿na by powiedzieæ, ¿e przecie¿ to wszystko ju¿ zosta³o z ró¿nych perspek-
tyw opisane. Jednoczeœnie warto zadaæ pytanie, czym ró¿ni siê ten obraz Gdañska
od znanych czytelnikowi gdañskiemu obrazów Zwarry lub Wrzesiñskiego. Z pewno-
œci¹perspektyw¹ - onegdaj katolickiego niemieckiego nastolatka o s³owiañsko brzmi¹-

cym nazwisku w niemieckim Gdañsku. Urodzony w 1922 r. we Wrzeszczu jako
Hubertus Potschinski, wzrasta³ wœród Niemców, ¯ydów, Polaków i Kaszubów. Po-
wracaj¹cym tematem na kartach wspomnieñ s¹ stosunki polsko-niemieckie albo te¿
ich brak. Œwiadomoœæ wielokulturowoœci Gdañska jest w jego przypadku raczej zja-
wiskiem wtórnym -lektura, doœwiadczenie i œwiadomoœæ historii w³asnej rodziny.
Autor wrêcz podkreœla nieznajomoœæ jêzyka polskiego w krêgu rodziny i przyjació³
rodziców, choæ jednoczeœnie rozwa¿a napiêcia na tle narodowoœciowym w zaprzy-
jaŸnionej rodzinie nauczyciela, którego ¿ona pochodzi³a z Kartuz i mia³a w rodzinie
polskich krewnych. Ponadto sam uczêszcza³ w szkole na fakultatywne lekcje jêzyka
polskiego. O granicy pomiêdzy Wolnym Miastem a "korytarzem" pisze, ¿e istnia³a

6 G. Berendt,¯ydzi na terenie Wolnego Miasta Gdañska w latach 1920-1945, Gdañsk 1997, s. 279.
7 s. Pfiirtner, Nicht ohne Hoffnung s. 515ff.
8 Ibid., s. 120.
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ona nie tylko ustanowiona prawem miêdzynarodowym, lecz przede wszystkim w g³o-
wach mieszkañców, dlatego te¿ nigdy nie zapêdzi³ siê w swoich m³odzieñczych wê-
drówkach do Szwajcarii Kaszubskiej czy te¿ na Pó³wysep Helski9 .

Ciekawe s¹ równie¿ naszkicowane aspekty relacji wspó³¿ycia gdañskich nie-
mieckich katolików z protestantami. Pfiirtner podkreœla klimat ci¹g³ej potrzeby
udowadniania, ¿e i katolik mo¿e byæ dobrym Niemcem wbrew ugruntowanemu na
tych terenach stereotypowi przyporz¹dkowuj¹cemu wyznanie do narodowoœci.
W przypadku rodziny i samego autora potrzeba ta by³a spotêgowana s³owiañsko
brzmi¹cym nazwiskiem, które to rodzina nosi³a do 1940 r. Wówczas Potschinski
stali siê Pfiirtnerami. "Rodzice [..] wst¹pili tym samym na drogê, na któr¹
zdecydowa³o siê wiele innych rodzin w Gdañsku o s³owiañsko brzmi¹cych
nazwiskach "lO - stwierdza autor po latach. Analizuj¹c przyczyny tej¿e decyzji,

dochodzi do wniosku, ¿e bez w¹tpienia impulsem do jej podjêcia by³a propozycja
w³adz miasta, jak i klimat panuj¹cy wœród mieszkañców, wywo³any przez propa-
gandê nazistowsk¹. Zniemczenie nazwiska mia³o rozwiaæ w¹tpliwoœci odnoœnie
do narodowej przynale¿noœci po przy³¹czeniu miasta do Rzeszy. Jednak¿e, jak za-
znacza autor, z jednej strony rodzina odczuwa³a to jako presjê œrodowiska, z dru-
giej jednak jako okazjê. Poniewa¿ ró¿norakim przejawom wszechobecnej presji
wielokrotnie siê sprzeciwia³a - rodzice nie nale¿eli do partii, dzieci nie wst¹pi³y do

Hitlerjugend czy te¿ BDMII, nie wywieszali flag ¿e swastyk¹ podczas nakaza-
nych œwi¹t, za co wielokrotnie udzielano im nagan, by³a to ze strony rodziny Po-
tschinskichjak najbardziej œwiadoma decyzja, poprzedzona wieloma dyskusjami.
Pilirtner wyraŸnie zaznacza, ¿e czuli siê Niemcami, a i w krêgu dalszej i bli¿szej
rodziny nie mieli osób, które by mówi³y po polsku czy te¿ mia³y polsk¹ œwiadomoœæ
narodow¹l2. Przywo³uje z pamiêci prze¿ycia szkolne, kiedy to nieraz byli wyzy-
wani z bratem jako "Polacken", a nazwisko rodzi³o w nich samych nieprzyjemne
przypuszczenie co do polskiego pochodzenial3. Krok ten poniek¹d uratowa³ mu
¿ycie - podczas procesu przed S¹dem Ludowym w procesie lubeckich duchow-
nych uznano zmianê nazwiska jako dowód postawy "dobrego Niemca"14 .

Wspomnienia Pilirtnera przywo³uj¹ równie¿ z pamiêci zapomniany œwiat
¯u³aw Wiœlanych - z wioskami menonickimi, problemami ¿ycia na maj¹tku w Tra-

lau (Tralewo) u zaprzyjaŸnionej rodziny protestanckich Dirksenów. Autor próbuje
ukazaæ sposób patrzenia na rzeczywistoœæ obydwu stron - w³aœcicieli maj¹tku,

znane nam chocia¿by ze wspomnieñ arystokracji pruskiejl5, jak równie¿ robotni-

9 s. Pfiirtner, Nicht ohne Hoffnung..., s. 598.
10 Ibid., s. 300.
11 BDM - Bund deutscher Miidchen, czyli Zwi¹zek Dziewcz¹t Niemieckich.
12 Por. S. Pfiirtner, op. cit, s. 301-302.
13 Ibid., s. 303.
14 Ibid., s. 305-306.
15 W polskim przek³adzie ukaza³y siê w ostatnim dziesiêcioleciu wspomnienia m.in. Marion von

Donhoff, Klausa von Bismarcka, Christiana von Krockow, Frei von Moltke.
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ków na maj¹tku, z którymi powraca³ do wspomnieñ o tamtym okresie podczas
powojennych spotkañ. W Tralau (obecnie Tralewo) elementem polskim by³y "Po-
lenmadchen" - robotnice sezonowe - mieszkaj¹ce w baraku zwanym, "Polenbu-
de", tzn. polsk¹ bud¹ - które rokrocznie werbowano na ¿niwa z centralnej Polski.

W opisie przewa¿a doœwiadczenie egzotyki, poci¹gaj¹ce sw¹ innoœci¹, co autor
oddaje stwierdzaj¹c. "Odt¹d stanowi³y dla nas »Polenmiidchen«, weso³¹, barw-
n¹ plamê w monotonnym obrazie wsi i wnios³y samodzielny akord do nasze-
go letniego koncertu w Tralau "16 .

Autor nie podejmuje próby li tylko rekonstrukcji obrazu rodzinnego miasta. Te
wspomnienia s¹ raczej wyznaniem i refleksj¹ wierz¹cego, œwiadomego katolika.
Temat odpowiedzialnoœci chrzeœcijanina powraca na strony wspomnieñ raz po raz.
W³aœciwie jednym ze sposobów odczytania wspomnieñ jest droga œwiadomego
chrzeœcijanina w pañstwie nazistowskim, od postawy aprobuj¹cej œcis³y rozdzia³
pomiêdzy dzia³alnoœci¹ Koœcio³a a pañstwa po œwiadomoœæ, ¿e w³aœciwie s¹ to
kwestie nierozdzielne na wielu p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego. Œwiadomego, bo
zg³êbiaj¹cego prawdy w³asnej wiary i próbuj¹cego wcielaæ je w ¿ycie nie na dro-
dze negacj i innych wyznañ. Dlatego te¿ jednym ze sposobów odczytywania wspo-
mnieñ Pilirtnera jest w³aœni~ aspekt ekumeniczny!? Na podstawie ¿yciorysu
Pilirtnera mo¿na przeœledziæ proces, w jaki sposób wzglêdnie apolitycznie nasta-
wiona i wychowana osoby dochodzi do przekonania, ¿e "nie tylko jako Niemcy,
ale równie¿ jako chrzeœcijanie musieliœmy siê w³¹czyæ, jeœli w polityce cho-
dzi³o o prawo i bezprawie "18. Dlatego te¿ pomimo oficjalnego rozwi¹zania i za-
kazu dzia³alnoœci katolickiego zwi¹zku m³odzie¿y "Neu-Deutschland" w roku 1937,
czyli po ustanowieniu Hitlerjugend pañstwow¹ organizacj¹ m³odzie¿ow¹, autor
pozostaje w podziemnych strukturach ND. Dlatego te¿ stale szuka partnerów do
rozmów na trapi¹ce go pytania dotycz¹ce otaczaj¹cej rzeczywistoœci. I jednocze-
œnie jest gotów do potwierdzania swoich przekonañ czynami, czego najbardziej
dobitnym dowodem jest pomoc w ucieczce trzem ¯ydówkom.

Przedstawiaj¹c obraz rzeczywistoœci przedwojennej i wojennej, autor œwia-
domie próbuje uciec od idealizowania, tak typowego dla gatunku wspomnieniowe-
go. To raczej analiza i odporninanie rzeczywistoœci, u¿ywaj¹c pojêcia za Hubertem
Or³owskiml9, którego definicja jak najbardziej pasuje do charakteru wspomnieñ
Pfiirtnera, dlatego te¿ przywo³am j¹ w tym miejscu:

"Odpominaniem nazywam zdejmowanie kolejnych pok³adów zapomnia-
nych, a mo¿e i wypartych prze¿yæ i doœwiadczeñ, uwarunkowane moj¹ dzi-
siejsz¹ interesownoœci¹ poznawcz¹, ot, takim swoistym horyzontem oczeki-

16 s. Pfiirtner, Op. cit., s. 178.
17 Hans-Martin Barth, w: MD 3/2002, s. 59-60.
18 Zob. s. Pfiirtner, op. cit., s. 270.
19 H. Or³owski, Warmia z oddali odpominania, Olsztyn 2000.
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wañ. Horyzont ten mo¿e byæ zarówno stanem ¿ywio³owym, który bierze siê
z kolejnych faz konkretnego jednostkowego ¿ycia czy zwyk³ego przypadku,
jak równie¿ rezultatem œwiadomej chêci oraz potrzeby wyznaczania (sobie)
»miejsca na ziemi«. Przypominanie to zabieg daj¹cy siê opisaæ w laborato-
ryjnych kategoriach psychologii eksperymentalnej, odpominanie natomiast
to proces d³ugotrwa³y, wplatany w teraŸniejszoœæ gêstw¹ motywacji jak naj-
bardziej wspó³czesnych, hit et nunc. Wejœcie w kr¹g (metrykalnej) smugi cie-
nia sprzyja bilansowaniu "20.

Ciekawym zagadnieniem s¹ sposoby odczytywania wspomnieñ S. Pt'iirtnera
w ró¿nych niemieckich œrodowiskach. Recenzent z "Junge Freiheit" - gazety o

zdecydowanie prawicowym, narodowym charakterze, która zas³u¿y³a sobie na trwa-
³e miejsce w leksykonach skrajnego ekstremizmu - podkreœla odmiennoœæ obrazu

Pt'iirtnera wobec utrwalonego w "Trylogii gdañskiej" Grassa. Jego zdaniem wspo-
mnienia Pt'iirtnera odczytaæ mo¿na jako obraz przeciwstawny do wyimaginowa-
nego Gdañska z Blaszanego bêbenka, który w przykry sposób, bez opamiêtania
ma polonofilny charakter' .

Odbiorcami ksi¹¿ki na polskim rynku byliby z pewnoœci¹ gdañszczanie, osoby
zainteresowane dialogiem polsko-niemieckim, jak równie¿ zagadnieniami ekume-
nizmu i odpowiedzialnoœci chrzeœcijanina. Perspektywa Pfiirtnera, pochodz¹cego
z katolickiej rodziny z przedmieœcia, wydaje siê czasem zbyt w¹ska, nieuwzglêd-
niaj¹ca wielu aspektów realiów Gdañska. Ale przecie¿ z takich ma³ych œwiatów
sk³ada siê obraz ca³oœci. Dlatego te¿ ksi¹¿ka ta stanowi kolejny element uk³adanki
w odpominaniu Gdañska do 1945 r. Mo¿na zarzuciæ tej ksi¹¿ce miejscami rozwle-
k³y styl, czasem rozwa¿ania nasycone moralizatorstwem, ale z pewnoœci¹ wspó³-
czesny gdañski czytelnik wzbogaci t¹ lektur¹ wiedzê o tamtych czasach i ludziach.
A jednoczeœnie bêdzie mia³ szansê zapoznaæ siê z fascynuj¹cym w wielu miej-
scach ¿yciorysem.

20 Ibid., s. 7.
21 W. Miiller, Nicht aus des Blechtrommels Sicht, "Junge Freiheit", 25.01.2002.
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ZAGRO¯ENI POBRATYMCY

Na reporta¿ach (bo tak chyba wolno nazwaæ niewielk¹ ksi¹¿eczkê Mariana
Kubery i W³adys³awa Sobeckiego Tysi¹c lat i co dalej..), na reporta¿ach wiêc
³u¿yckich, rozbudzaj¹cychjakby na nowo zainteresowania zacich³¹ zemj¹ serbsk¹
nad Szprew¹ i Elster¹, mia³em przyjemnoœæ zatrzymaæ siêju¿ w "Pomeranii". Nie
powinno wiêc budziæ zdziwienia, ¿e i tutaj powo³am siê na te przystanki myœlowe,
które po lekturze stawia³y znaki zapytania.

Ksi¹¿eczka skromna, ale niezwyk³a. Mam trzy przynajmniej powody, dla któ-
rych z chêci¹ zag³êbi³em siê w jej zawartoœæ.

Pierwszy - zachêta ze strony przedmowy prof. Borzyszkowskiego, która

podkreœli³a oddawne tradycje ³u¿ycko-kaszubskich zwi¹zków, wieloma ciekawost-
kami, potwierdzaj¹c ich trwanie w naszej wspó³czesnej rzeczywistoœci. Jest to
zwiêz³e przypomnienie serbo³u¿ycko-kaszubskiej przyjaŸni przynajmniej od cza-
sów Ceynowy, a - jak przypomina Zygmunt Szultka - nawet dawniejszych, siêga-
j¹cych XVII i - g³êbiej jeszcze - XVI wieku. Naszpikowany faktami i nazwiskami

tekst Borzyszkowskiego, wyrazisty pamiêtnik dru¿stwa, doprowadza nas do wspó³-
czesnoœci, a w niej pojawiaj¹ siê, jako stra¿nicy tradycyjnych zwi¹zków, Szultka
w³aœnie, Obracht-Prondzyñski, Roppel, Pestka, on sam przecie¿ - Borzyszkowski,

niezapominaj¹cy Marki Hantusec.. Jewy Cornakec. Trudno siê siliæ, aby choæ bez
³adu i sk³adu wymieniæ wszystkich, którzy przez up³ywaj¹cy czas z obu stron wy-
ci¹gali ku sobie rêce, choæby przez "Rozhald" i "Pomeraniê".

Drugi: autorzy, w swych pisanych serdecznym atramentem szkicach, razjesz-
cze przybli¿yli mi £u¿yce, prze¿yte we w³asnej prywatnoœci. Snadniej wiêc mi by³o
nie tylko zdmuchn¹æ cienk¹ warstwê kurzu z Solty Zarysu dziejów Serbo³u¿y-
czan, Kochañskiego Doli i niedoli Serbo³u¿yczan czy Azembskiego £u¿yckich
wêdrówek i siêgn¹æ po takie ju¿ rodzynki, jak Problemy £u¯)Ickie (materia³y z I ogól-
nopolskiego zjazdu ³u¿ycoznawczego w 1946 r. w Poznaniu) czy prasowe wycinki
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o dzia³alnoœci prawie ze szczêtem zapomnianego studenckiego "Pro³u¿u" - wszystko

jakby uwieñczone antologi¹ wspó³czesnej prozy ³u¿yckiej, Naszyjnikiem weselnej
druhny, któr¹ mi "na pami¹tkê mêcz¹cego (?) pobytu na £u¿ycach" ofiarowa³

prof. Dietrich Scholze w budziszyñskiej "Domowinie".
Po trzecie wreszcie - szkice Kubery i Sobeckiego jak œwie¿y wiatr wytr¹ca-

j¹ z zastoju polskie zainteresowania heroicznym ludem, trwaj¹cym ponad tysi¹c lat
w niepokonanej swojszcZY•I1ie kulturowej i bolesnym tytu³em sk³aniaj¹ do g³êbszej

refleksji: tysi¹c lat i co dalej...
Nowy znak przy drodze historii. Etapowy raport filmowca i dziennikarza z rze-

czywistoœci, która zmienia siê nam w oczach z szybkoœci¹ ponad dobre i z³e spo-

dziewania.
Przed laty wybitny pisarz serbo³u¿ycki Jurij Brezan stwierdzi³: "Jesteœmy jed-

nym z najmniej szych narodów Europy i mamy wszelkie powody, by troszczyæ siê
o swoje istnienie, a wydaje siê mi, ¿e jest ono zagro¿one bardziej, ni¿ kiedykolwiek
dotychczas". I tutaj jak byœmy ju¿ odnaleŸli uzasadnienie tytu³u przywo³anych re-

porta¿y .
Ksi¹¿ka rozpoczyna siê rozdzia³em bardzo sensownym, jeœli uzmys³owimy

sobie, jak ograniczona w gruncie rzeczy jest w naszym spo³eczeñstwie wiedza
o owym Brezanowym ,jednym z najmniej szych narodów Europy". Kaszubi stano-
wi¹ chyba w przybli¿aniu tematu chlubny wyj¹tek. A wiêc - gdzie to jest? Gdzie

szukaæ tego tak bliskiego nam równie¿ geograficznym po³o¿eniem obszaru?
W jednym z "zeszytów £u¿yckich" (nr 7/1993) Agata ¯ochowska barwnie

ukazuje nam £u¿yce z lotu ptaka; owe 20 tys. kilometrów kw. miêdzy Górami
¯ytawskimi a jeziorami berliñskimi, dolin¹ Szprewy, kana³em Odrzañsko-Szpre-
wiañskim - z Dreznem, Kamjencem, Budziszynem, Wojerecami, Chociebu¿em.

Prof. Dietrich Scho1ze we wstêpie do wspomnianej antologii wspó³czesnej pro-
zy serbo³u¿yckiej przypomina "grupê etniczn¹ £u¿yczan" jako topniej¹c¹ bry³kê lodu
na obszarze d³ugoœci ok. 100 i szerokoœci 40 kilometrów, po obu brzegach Szprewy
od Gór £u¿yckich na po³udniu po B³ota na pó³nocy. Potomkowie dawnych s³owiañ-
skich plemion licz¹ dzisiaj (pisane w 1991 r.) niewiele ponad 50 tysiêcy. Dziœ wiemy,
¿e owa bry³ka lodu stopnia³a ju¿ do ok. 30 tysiêcy serbo³u¿yckiej ludnoœci.

Reporterzy wprowadzaj¹ nas w ³u¿yckie klimaty zwiêŸle. Zachêcaj¹ do indy-
widualnych pog³êbieñ tematu. Zaznaczaj¹ przy tym, ¿e opowiadaj¹ o Górnych
£u¿ycach. Na w³asnej drodze do £u¿yc mia³em okazjê wêdrowaæ równie¿ po
B³otach, zas³uguj¹cych na tê nazwê sieci¹ dróg wodnych, które zabezpieczaj¹ ca³e
tam cz³owiecze bytowanie. Obie czêœci £u¿yc wpiête s¹ w inne uzale•I1ienia spo-
³eczno-polityczne odrêbnych landów - Saksonii i Brandenburgii, o czym nie mo¿na

za:pominaæ.
Z sentymentem wspominam pocz¹tki w³asnej drogi ³u¿yckiej, czas dziennikar-

skiej aplikantury w "Polsce Zachodniej", darz¹cej serdeczn¹ sympati¹ akademicki
"Pro³u¿", którego gorliwym rzecznikiem by³ Alojzy Matyniak. Pojawiali siê tam rów-


