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Belnému Mëstrowi Profesorowi
Gerardowi Labudzie
z podziêkowaniem i ho³dem na 90-lecie
Jego Urodzin

Zespó³ Redakcyjny i ca³a spo³ecznoæ cz³onków Instytutu Kaszubskiego, którego Dostojny Jubilat jest wspó³za³o¿ycielem, dedykuj¹ Mu niniejszy tom Acta
Cassubiana. Obecnoæ wród nas Lubotnegò Mëstra, Jego w³asne twórcze dokonania i wspania³e dzie³a, do których mo¿emy ju¿ dzi zaliczyæ Historiê Kaszubów
w dziejach Pomorza, t. 1, jak i ¿yczliwe oceny naszych przedsiêwziêæ i nieustanna
zachêta do dalszej pracy, stanowi¹ miêdzy innymi o intelektualnej i moralnej sile
Instytutu Kaszubskiego jako stowarzyszenia ludzi nauki, uto¿samiaj¹cych siê
w ró¿ny sposób z ruchem kaszubsko-pomorskim.
W dorobku ¿yciowym i naukowym Dostojnego Jubilata nie tylko problematyka
historii Kaszubów i Pomorza, ale równie¿ dziejów ruchu kaszubsko-pomorskiego
zajmuje szczególne miejsce. Jego dorobek w tym zakresie rós³ razem ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, które obchodzi lato swoje 50-lecie, jak i z rozwijaj¹cym siê Instytutem Kaszubskim, powo³anym do ¿ycia przez grono sympatyków
i dzia³aczy ZK-P, a maj¹cym za sob¹ ju¿ 10 lat dzia³alnoci.
W olbrzymim dorobku naukowym Profesora Jubilata, pomys³odawcy, inspiratora, wspó³twórcy i redaktora monumentalnej Historii Pomorza, której realizacja
zbli¿a siê do koñca, prace kaszuboznawcze zajmuj¹ z czasem coraz znaczniejsze
miejsce. Powstanie t. 1 Historii Kaszubów poprzedzi³y liczne studia i przymiarki
koncepcyjne, zebrane m.in. w tomach Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996 oraz
Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdañsk 2000, wydane przez oficynê
Czëc. Pe³niejsze zestawienie publikacji Profesora dotycz¹cych interesuj¹cej nas
tu problematyki, znajdujemy w Bibliografii do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, opracowanej przez Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, wydanej przez
Instytut Kaszubski, Gdañsk 2004.
W czasie II Kongresu Kaszubskiego, obraduj¹cego w dniach 1214 czerwca
1992 r. pod has³em Przysz³oæ Kaszubszczyzny, jego uczestnicy podczas obrad
plenarnych wys³uchali m.in. referatu Profesora G. Labudy pt. O programie badañ
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naukowych nad kaszubszczyzn¹. (Zob. II Kongres Kaszubski. Przysz³oæ
Kaszubszczyzny. Dokumentacja, Gdañsk 1992). Sformu³owane w nim przez Profesora zadania s¹ konsekwentnie realizowane przez Instytut Kaszubski na miarê
naszych spo³ecznych mo¿liwoci, wspieranych tak¿e finansowo przez Mistrza
Jubilata. Z przywo³anego referatu kongresowego Profesora warto zacytowaæ
Wnioski koñcowe:
Podporz¹dkowuj¹c siê zaleceniom organizacyjnym naszej sesji, staralimy
siê o naszkicowanie partytury badawczej, pozostawiaj¹c rozpisanie jej na g³osy
i partie solowe bardziej wyspecjalizowanym naradom. Jak widaæ, pole badañ jest
ogromne, trzeba zabiegaæ o pracowników, którzy by popieszyli do jego uprawy.
Nietrudno ich wskazaæ. Na Pomorzu historycznym dzia³aj¹ w tej chwili cztery
uczelnie wy¿sze: Uniwersytet im. Miko³aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet
Gdañski, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna [dzi Pomorska Akademia Pedagogiczna 
J.B.] w S³upsku i Uniwersytet Szczeciñski. Nie ka¿dy objawia ochotê do zanurzenia siê w badaniach regionalnych. Wszyscy absolwenci studiów historycznych
musz¹ jednak pisaæ prace magisterskie. Nale¿a³oby pomyleæ o stworzeniu funduszu stypendialnego, promuj¹cego badania regionalne. Prace z tego zakresu
otwieraj¹ te same horyzonty badawcze co i tematy z dziejów powszechnych lub
ogólnopolskich zarówno w ujêciu czasowym, jak i rzeczowym. Szczególnie wielkie
mo¿liwoci otwieraj¹ siê przed tematami z dziejów wsi i miast w XIX wieku, opracowanie archiwaliów gdañskich i bydgoskich). Tworz¹ siê te¿ i rozwijaj¹ archiwa
lokalne (dawniej powiatowe). By³oby szczególnym osi¹gniêciem obraduj¹cego
dzi »Kongresu Kaszubskiego«, gdyby zdo³a³ zachêciæ do uprawy dziejów w³asnej ma³ej ojczyzny. Ka¿dy mi³onik dziejów ojczystych powinien przyczyniaæ siê
swoj¹ cegie³k¹ do zbudowania gmachu ich syntezy.
- Fundamenty i zr¹b gmachu tej syntezy, zarazem koncepcjê-projekt ca³oci
stworzy³ Nasz Jubilat. Nie wszystkie wskazane w owym referacie zadania nale¿¹
do instytucji i ludzi nauki. Ich adresatem jest równie¿, a mo¿e przede wszystkim
Spo³ecznoæ Zrzeszona Nie tylko Instytut Kaszubski swoj¹ dzia³alnoci¹, m.in.
poprzez wspólnie z Pracowni¹ Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Instytutu
Historii Uniwersytetu Gdañskiego organizowane seminaria i konferencje, stara
siê konsekwentnie realizowaæ ów wielki projekt  wizjê Mistrza Gerarda Labudy.
Przywo³aæ mo¿na choæby takie wydawnictwa, bêd¹ce pok³osiem konferencji, jak:
Badania kaszuboznawcze w XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyñskiego, Gdañsk 2001 oraz dwa tomy studiów pt. Z dziejów kultury
Pomorza XVIII-XX wieku, Gdañsk 2004, bêd¹ce owocem pracy g³ównie m³odszych
pracowników nauki, przygotowane do druku przez tych¿e samych redaktorów.
Szczególne znaczenie maj¹ indywidualne i wspólne dzie³a jêzykoznawców,
historyków i geografów oraz socjologów, mog¹ce s³u¿yæ na co dzieñ nauczycielom
w edukacji regionalnej, a dzia³aczom w edukacji obywatelskiej
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Realizacja wizji  programu badawczego naszkicowanego przed laty przez
Profesora G. Labudê, dokonuje siê powoli. Ma ona miejsce na wszystkich wspomnianych uczelniach, jak równie¿ w najm³odszym pomorskim Uniwersytecie im.
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, czy w najstarszym im. Ernsta Moritza Arndta
w Gryfii. Cz¹stkowe projekty badawcze realizuj¹ te¿ inne instytucje, szczególnie
muzea. Tak¿e Instytut Kaszubski, m.in. wspólnie z Muzeum Pimiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, wbrew przeciwnociom zewnêtrznym, zdo³a³ zrealizowaæ kilka projektów, zw³aszcza wydawniczych, z których
wydany w ubieg³ym roku Bajarz kaszubski. Bajki z Gryfa (1908-1912), Wejherowo-Gdañsk 2005, postulowany do wydania przed niemal 100 laty przez Jana
Karnowskiego, zaopatrzylimy w nastêpuj¹c¹ dedykacjê:
Lubòtnemu Jubilatowi
Profesorowi Gerardowi Labudzie
Mëstrowi badaczy dziejów i kultury Kaszubów i Pomorza
z nôlepsz¹ ¿ëczb¹
dedykuj¹ ten tom
wydawcy
wiadomi wielkoci dokonañ nie tylko naukowych najwybitniejszego wród
mediawistów polskich i mê¿a nauki europejskiej, zas³u¿onego dla PAN i PAU,
doktora honoris causa niemal wszystkich uniwersytetów polskich, budowniczego
mostów miêdzy narodami, zw³aszcza Polakami i Niemcami, z ogromn¹ satysfakcj¹ i wdziêcznoci¹ przyjmujemy kolejne Jego dzie³a.
Nasza wdziêcznoæ dotyczy samego Mistrza, jak i tych, którzy korzystaj¹
z Jego dzie³ i nauk, s¹ kontynuatorami zapocz¹tkowanych przezeñ badañ, zw³aszcza
w odniesieniu do dziejów Kaszubów i historii Pomorza w szerokim kontekcie
dziejów polskich i powszechnych. Sk³adaj¹c na rêce Lubòtnégò Profesora skromne
owoce naszej pracy, ¿yczymy Mu, by spe³ni³y siê Jego marzenia, by móg³ urzeczywistniæ swoje naukowe plany, by zdo³a³ tak¿e spisaæ swoje wspomnienia
i refleksje  równie¿ nad dziejami i ideologi¹ kaszubsko-pomorsk¹! Niech spe³ni¹
siê wszystkie sk³adane Przezacnemu Jubilatowi ¯yczenia!!! Lubòtny Mëstrze!
Plurimos annos, plurimos !
W imieniu autorów niniejszego tomu oraz naszego bractwa  k³ania siê Jubilatowi Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego  Redakcja Acta Cassubiana.
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Czêæ I

Studia i materia³y
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B³a¿ej liwiñski

O rzece Gdani i pocz¹tkach Gdañska.
Uwagi historyka do ustaleñ jêzykoznawców

Badanie przesz³oci, zw³aszcza tej dalekiej, nieowietlonej ród³ami pisanymi z epoki (albo owietlonej niezwykle s³abo), nigdy nie by³o wy³¹czn¹ domen¹
historyków. Jedn¹ ze specjalnoci pretenduj¹cych do w³asnego rozszyfrowania
elementów tej przesz³oci jest jêzykoznawstwo. Zarówno ustalenia historyków,
jak i jêzykoznawców nie mog¹ jednak egzystowaæ samodzielnie, konieczna jest
jeli nie wspó³praca, to przynajmniej wzajemna kontrola poczynionych ustaleñ.
Pisz¹cy te s³owa nie czuje siê kompetentny, by ogólnie oceniaæ dokonania jêzykoznawców w sprawach przesz³oci Pomorza Wschodniego, natomiast gdy wnika
w propozycje bardzo szczegó³owe, dotycz¹ce konkretnej nazwy, nie mo¿e oprzeæ
siê wra¿eniu, ¿e jêzykoznawca mo¿e i poprawnie ze swego punktu widzenia prowadzi³ onomastyczny naukowy wywód, ale nieobyty z wiedz¹ ogólnohistoryczn¹
byæ mo¿e ze s³usznej pocz¹tkowej drogi schodzi³ na historyczne manowce1. Jako
przyk³ad takiego odczucia chcia³bym szerzej przywo³aæ uwagi, nasuwaj¹ce siê po
lekturze ustaleñ jêzykoznawców w sprawie identyfikacji rzeki Gdani, rzeki,
która mia³a daæ nazwê Gdañskowi.
1
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Przyk³adem, który tylko marginalnie zasygnalizujê, jest nazwa Oliwa, wedle jêzykoznawców pierwotnie bêd¹ca osad¹ o nazwie O³awa, wywodz¹c¹ siê od potoku O³awa (ob. Potok
Oliwski), któr¹ zmienili na Oliwa osiadli tu w koñcu XII w. cystersi. Stwierdzaj¹ przy tym:
Powszechnie siê s¹dzi, ¿e nazwê nadali cystersi dla uczczenia Góry Oliwnej... w Jerozolimie. Jednak cystersi nigdy nie mieli nic wspólnego z Gór¹ Oliwn¹ w Jerozolimie. St¹d nale¿y
przypuszczaæ, ¿e dzisiejsza postaæ tej nazwy jest wtórna; zob. H. Górnowicz, Oliwa, [w:]
Nazwy miast Pomorza Gdañskiego, pod red. H. Górnowicza i Z. Brockiego, wyd. 2 (pod red.
E. Brezy i J. Tredera), Gdañsk 1999, s. 82-83 (tu wczeniejsza literatura), podobnie H. Górnowicz, Nazwy Gdañska i jego dzielnic, [w:] Historia Gdañska, pod red. E. Cieslaka, t. I,
Gdañsk 1978, s. 18-19. Badania historyczne nad najstarszymi dyplomami oliwskimi i ich wzorami
z macierzystego klasztoru w Ko³baczu wykaza³y jednak, ¿e okrelenie loco, qui Olyva dicitur
z dokumentu Sambora I z 1186 r. (Pommerellisches Urkundenbuch, hrsg. v. M. Perlbach,
Danzig 1882, dalej cyt.: P, nr 6) nie mo¿e dotyczyæ wsi, w której pobudowano budynki klasz-
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Jak wiadomo, nazwa Gdañsk odnotowana zosta³a w ¯ywocie I w. Wojciecha z 997 r. jako Gyddanyzc2, co wspó³czeni jêzykoznawcy odczytuj¹ jako
pras³owiañski Gúdanúskú, z jerami zanikajacymi lub wokalizuj¹cymi. O ile
historyk mo¿e zrozumieæ dalszy tok wyk³adu, to przemiany jerów da³y nazwê w
mianowniku Gdaniesk, w przypadkach zale¿nych postaæ do Gdañska, w Gdañsku, który to temat fleksyjny uogólniono z czasem na mianownik. Postaæ Gdañsk
odnotowana zosta³a ju¿ w 1148 r. Trudna dla nacji niemieckiej grupa spó³g³oskowa gd uleg³a uproszczeniu do d, daj¹c notowany w 1263 r. zapis Danzk.
Dalszym etapem germanizacji by³a zmiana spó³g³oski s na niemiecki fonem
ts, oddawany graficznie jako cz, z czego posz³a znana ju¿ 1311 r. forma
Danczk. Wreszcie, dla u³atwienia wymowy polskiej nazwy, miêdzy ts (cz)
a k dodano i, co da³o formê Danczik, notowan¹ od 1399 r. Dalsz¹ przemian¹ by³a forma Danzig. Gdy chodzi o etymologiê pierwotnej nazwy, to nowsi
polscy jêzykoznawcy nie maj¹ w¹tpliwoci, ¿e pochodzi ona od okrelenia rozlewisko wodne, zaroniête, miejsce mokre, wilgotne. Krok dalej poszli jêzykoznawcy z Zespo³u Onomastycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Badaj¹c formanty z podstawowym ñ- w czêci sufiksalnej, doszli do wniosku, ¿e na Pomorzu s¹ one typowymi formantami hydronimicznymi, tj. tworz¹cymi nazwy wód,
np. rzek 3. W konsekwencji przyjêli, ¿e nazwa Gdañsk jest nazw¹ topogra-

2

3

torne, bowiem owe locum to pojêcie zaczerpniête z formularza ko³backiego, a tam zawsze
oznacza klasztor. Klasztor oliwski nie powsta³ wiêc na gruntach jakiej wczeniejszej wsi,
powsta³ w miejscu wczeniej niezamieszka³ym, wie O³awa nigdy wiêc nie istnia³a, zob.
J. Powierski, B. liwiñski, K. Bruski, Studia z dziejów Pomorza w XII w., S³upsk 1993, s. 177-180.
Mimo pewnoci, z jak¹ jêzykoznawcy wyg³osili cytowan¹ wy¿ej opiniê, cystersi mieli jednak
co wspólnego z Gór¹ Oliwn¹. Czym bowiem innym wyt³umaczyæ, ¿e oko³o 1140 r. w Navarze
(Hiszpania), nieopodal miasta Carcastillo, powsta³ wczeniejszy ni¿ podgdañska Oliwa klasztor
cystersów o takiej samej nazwie, istniej¹ce do dzi Monasterio dela Oliva. Czyli w przeci¹gu oko³o pó³wiecza, w XII w. powsta³y dwa cysterskie klasztory o nazwie Oliwa. Ostatnio
M. Smoliñski, wypatrzy³ trzeci¹ nazwê Oliwa w powi¹zaniu z cystersami, mianowicie
jako jeden z hiszpañskich maj¹tków (w samym centrum posiad³oci) rycerskiego zakonu
kalatrawensów, podporz¹dkowanego cystersom, którzy nie tylko wyszli z klasztoru Fitergo
w tej samej Navarze co Monasterio dela Olva, ale w latach dwudziestych XIII w. wezwani
zostali do walki z Prusami przez wiêtope³ka gdañskiego, M. Smoliñski, Kalatrawensi
w Tymawie na Pomorzu Gdañskim. Idea sprowadzenia zakonu nad Morze Ba³tyckie, [w:]
Mieszczanie, wasale, zakonnicy. Studia z dziejów redniowiecza, nr 10, pod red. B. liwiñskiego, Malbork 2004, s. 205-242. Nie wydaje siê, by mo¿na by³o nadal powa¿nie podtrzymywaæ opiniê o rzece O³awie i wsi o tej nazwie jako poprzedniku Oliwy.
w. Wojciecha biskupa i mêczennika ¯ywot pierwszy, wyd. J. Karwasiñska, Monumenta Poloniae Historica, seria nova, t. IV, cz. 1, Warszawa 1962, cap. 27. Polskie przek³ady zob.
Pimiennictwo czasów Boles³awa Chrobrego, t³um. K. Abgarowicz, opr. J. Karwasiñska, Warszawa 1966, s. 76-78 i W krêgu ¿ywotów wiêtego Wojciecha, pod red. J. A. Spie¿a, Kraków
1997, s. 72.
H. Górnowicz, Gdañsk, [w:] Nazwy miast..., s. 78.
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ficzn¹ utworzon¹... od nazwy rzeki Gdania 4. Rzecz jasna rzeki o takiej nazwie
na obszarze dzisiejszego Gdañska nie ma, jeli wiêc wierzyæ w poprawnoæ dowodzenia gdañskich jêzykoznawców, musia³a ona zmieniæ nazwê, trudno bowiem
s¹dziæ, ¿e by³a to rzeczka (skoro da³a nazwê ca³emu orodkowi) na tyle ma³a, by
przez wieki po prostu zanik³a sama z siebie. Wychodz¹c jednak z przewiadczenia, pod wp³ywem badañ archeologicznych z lat czterdziestych i piêædziesi¹tych XX w., ¿e najstarszy Gdañsk powsta³ w wid³ach rzek Mot³awy i Wis³y oko³o
970 r. staraniem Mieszka I i prawie na surowym korzeniu, pocz¹tkuj¹cym tutejsze osadnictwo5, gdañscy jêzykoznawcy uznali ¿e Gdania by³a pierwotn¹ nazw¹
Mot³awy. Ta bowiem ma niew¹tpliwie nazwê prusk¹, a skoro notowan¹ w zachowanych ród³ach pisemnych dopiero od 1280 r., to nale¿a³a ona bez w¹tpienia
do nazw staropruskich, które pojawi³y siê na zachód od dolnej Wis³y w wyniku
osiedlenia siê w XIII w. Prusów uchodz¹cych przed Krzy¿akami i szukaj¹cych
opieki u ksi¹¿¹t pomorskich 6. Mieli to byæ Prusowie osiedleni w okolicach Pruszcza Gdañskiego, przez które w³anie przep³ywa³a Mot³awa7.
Historykom od pocz¹tku trudno by³o uwierzyæ w takie t³umaczenie Zespo³u
Onomastycznego Uniwersytetu Gdañskiego. To, ¿e nazwê rzeki Mot³awy odnotowano dopiero w 1280 r., nabiera zupe³nie innego wydwiêku, gdy rozwa¿ymy
szerszy kontekst stanu zachowania najstarszych róde³ dotycz¹cych Gdañska.
Okazuje siê bowiem, ¿e w 1308 r., w chwili ataku na miasto zakonu krzy¿ackiego,
uleg³y zag³adzie wszystkie dokumenty (najpewniej w wyniku spalenia ratusza),
które lokacyjne miasto musia³o posiadaæ, wszystkie jego przywileje, nadania etc.
Wszystko, co wiemy o Gdañsku z XII i XIII w. pochodzi z dokumentów wystawionych dla odbiorców spoza miasta, a wiêc i przechowuj¹cych swoje dokumenty poza miastem Gdañskiem8. Potwierdza siê to i w wypadku Mot³awy, skoro do
1308 r. wspominana by³a ona tylko w dokumencie ksiêcia Mciwoja II z 1280 r.
dla dominikanów z gdañskiego klasztoru i kocio³a w. Miko³aja9, dla cystersów

4

5

6
7
8
9
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H. Górnowicz, Nazwy Gdañska, s. 15-18; ten¿e, Nazwy geograficzne Pomorza Gdañskiego
z formantem bsk-, Gdañskie Studia Jêzykoznawcze, t. 3, 1983, s. 79; ten¿e, Gdañsk..., s. 79;
S. Rospond, S³ownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ód 1984, s. 87.
H. Górnowicz, Nazwy geograficzne..., s. 79: nazwê: Gdania musia³a nosiæ obecna Mot³awa,
maj¹ca póniejsz¹ nazwê prusk¹. Nad Mot³aw¹ le¿a³ wg badañ archeologicznych najstarszy
Gdañsk.
H. Górnowicz, Nazwy Gdañska..., s. 17.
Ten¿e, Gdañsk..., s. 79.
Zob. B. liwiñski, Pomorze Wschodnie w okresie rz¹dów ksiêcia polskiego W³adys³awa £okietka
w latach 1306-1309, Gdañsk 2003, s. 166 i 430.
P, nr 315. W 1308 r. klasztor, le¿¹cy pod murami lokacyjnego miasta Gdañska (czyli obecnego
Starego Miasta), uleg³ profilaktycznemu zapewne zniszczeniu z r¹k wojsk margrabiów bran-
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z Oliwy z 1307 r.10 i w pocz¹tkach 1308 r. dla prywatnych dziedziców podgdañskiego Lublewa, którzy otrzymane dokumenty przekazali po roku Krzy¿akom11.
W tym wiêc tkwi podstawowa przyczyna, dla której brak jest w ród³ach przed
1280 r. informacji o Mot³awie, rzece wa¿nej zw³aszcza w swym ujciowym odcinku, gdy przep³ywa ona przez Gdañsk. Historycy od dawna wiedz¹, ¿e wyci¹ganie
daleko id¹cych wniosków z tzw. milczenia róde³ jest zabiegiem nagannym i ¿e na
takiej podstawie niczego budowaæ nie wolno. Nic wiêc nie upowa¿nia do powa¿nego twierdzenia, ¿e krótko przed 1280 r. rzeka Mot³awa nosi³a inn¹ nazwê.
Wspominana przez jêzykoznawców trzynastowieczna emigracja pruska na
Pomorze Wschodnie rozpocz¹æ siê mog³a na szersz¹ skalê (na szersz¹, bo na niewielk¹ mog³a istnieæ zawsze), kiedy sukcesy w Prusach zacz¹³ odnosiæ zakon krzy¿acki, kiedy po 1235 r. ksi¹¿ê wiêtope³k przesta³ uczestniczyæ w walkach z Prusami, ale najpewniej dopiero po 1243/44 r., kiedy ksi¹¿ê zawar³ z nimi sojusz12.
Skoro nazwê Mot³awy odnotowano w 1280 r., to trzymaj¹c siê koncepcji jêzykoznawców, istnia³by zaledwie okres oko³o czterdziestu lat, w którym przybysze
z Prus dokonaliby rzeczy tak wielkiej jak radykalna zmiana nazwy rzeki Gdani
na Mot³awê. W myl tej koncepcji w ci¹gu zaledwie czterdziestu lat miejscowa
ludnoæ zrezygnowa³aby z nazwy u¿ywanej przez siebie od wieków, nie bacz¹c,
¿e nie chodzi³o o jaki niewielki, drugorzêdny ciek wodny, ale o jedn¹ z najwa¿niejszych wówczas na Pomorzu rzek, wa¿n¹ zarówno gospodarczo portem gdañskim u swego ujcia, jak i kulturowo, bo kojarz¹c¹ siê z najwa¿niejszym orodkiem na ca³ym Pomorzu Wschodnim, w³anie Gdañskiem. Hipoteza o narzuceniu
miejscowej ludnoci (nie tylko s³owiañskiej, ale tak¿e np. niemieckiej gminie
miejskiej w Gdañsku), ksiêciu, jego kancelarii itd. w³asnej nazwy tak wa¿nej rzece
ksiêstwa przez grupê pruskich uchodców w ci¹gu tak niewielu lat jest wiêc wrêcz
nieprawdopodobna. Rzecz jasna nie da siê powa¿nie traktowaæ argumentu jêzykoznawców, jakoby do zmiany nazwy Gdani na Mot³awê mog³o dojæ, bo nazwa
pierwotna rzeki widocznie... uleg³a zapomnieniu13. Zw³aszcza ¿e nie mo¿e byæ
mowy o jakim powszechnym exodusie Prusów w podgdañskie okolice. Co interesuj¹ce, dostrzegaj¹ to ci sami gdañscy jêzykoznawcy, którzy przypisuj¹ pruskiej
emigracji z XIII w. dokonanie zmiany Gdani na Mot³awê, gdy np. polemizuj¹

10
11
12

13

denburskich, przed atakiem krzy¿ackim na miasto, st¹d by³ czas na ewakuacjê i ocalenie
archiwum, zob. B. liwiñski, Pomorze Wschodnie... s. 381-382.
P, nr 359, 491, 532 (falsyfikaty rzekomo z 1284, 1292 i 1295) i nr 652 (z 1307).
Ibidem, nr 660.
Nowe ustalenia o dacie zawarcia sojuszu wschodniopomorsko-pruskiego przynosi T. Jasiñski, Bitwa nad Jeziorem Rz¹dzkim. Przyczynek do dziejów pierwszego powstania pruskiego i
wojny wiêtope³ka z zakonem krzy¿ackim, Roczniki Historyczne, t. 62, 1996, s. 49-71.
H. Górnowicz, Nazwy geograficzne pruskie i polskie od pruskich podstaw s³owotwórczych
na zachód od dolnej Wis³y, Gdañskie Studia Jêzykowe, t. 2, 1979, s. 23.
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z domys³ami niemieckich badaczy o pruskiej genezie nazw Gdañska i Gdyni. Uwa¿aj¹
to za niemo¿liwe, bo m.in. historia nie przekaza³a nam ¿¹dnych danych o pobycie i osadnictwie Prusów w Gdañsku i Gdyni i dodaj¹ znamienne: nieliczni
Prusowie osiedlali siê w koñcu XIII w. w rejonie Pruszcza Gdañskiego i nad doln¹
Wierzyc¹, podczas gdy Gdañsk istnia³ przynajmniej od IX w., a w koñcu X w.
zosta³ ju¿ zapisany 14. Trochê zahacza to o dowodzenie na zasadzie b³êdnego
ko³a.
W wypadku Pruszcza Gdañskiego stwierdziæ mo¿na, ¿e najstarsi znani ze
róde³ jego posiadacze to pomorska rodzina rycerska Chwalimirowiców, pochodz¹ca
z okolic Tucholi i osiad³a pod Gdañskiem po 1271 r. Otrzymali wówczas od ksiêcia
Mciwoja II wie Juszkowo obok Pruszcza, który te¿ niebawem przejêli15. Tylko
w kategoriach hipotezy mo¿na przyjmowaæ, ¿e przed Chwalimirowicami w Pruszczu
dziedziczy³a mo¿na rodzina uciekinierów z Prus, Wajsylewiców (posiadacze m.in.
czêci podtczewskiego Zaj¹czkowa, by trzymaæ siê okolic Mot³awy). Jednak jej
kariera zakoñczy³a siê w 1285 r., w wyniku buntu, jaki przeciwko ksiêciu Mciwojowi II podniós³ Dziwan Wajsylewic. Jego maj¹tki skonfiskowano (byæ mo¿e
i Pruszcz), wa¿niejsze jednak, ¿e po tym buncie przedstawiciele emigracji pruskiej
w ziemi gdañskiej odsuniêci zostali od wp³ywów politycznych16. W pocz¹tkach

14
15

16
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H. Górnowicz, Gdañsk..., s. 77.
Pierwsza ród³owa wzmianka o Pruszczu Gdañskim pochodzi z 1328 r., kiedy to pojawi³ siê jej
w³aciciel, rycerz Wojciech, syn Stefana, Preussisches Urkundenbuch, Bd. II, hrsg. v. M. Hein,
E. Maschke, Königsberg 1939/1962, nr 614. By³ on wnukiem Chwalimira Stefanowica, wywodz¹cego siê ze redniozamo¿nego rycerstwa z okolic Tucholi, w okresie wojny domowej
na prze³omie lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XIII w. miêdzy synami ksiêcia wschodniopomorskiego wiêtope³ka, Mciwojem II i Warcis³awem II, wraz z bratem Wojciechem
przyczyni³ siê do uwolnienia z grodu w Raci¹¿u uwiêzionego tam w pocz¹tkowym okresie
walk Mciwoja. Chwalimir odebra³ za to w 1273 r. nagrodê w postaci dóbr Orze³ek
i Mochle ko³o Cerekwicy (w rodzinnych okolicach Tucholi), otrzyma³ te¿ awans na urz¹d
podstolego gdañskiego, wchodz¹c rych³o w posiadanie dalszych dóbr, Juszkowa pod Pruszczem Gdañskim. (Wzmianki o wyst¹pieniach Chwalimira w zachowanych ród³ach zebrano
w Urzêdnicy Pomorza Wschodniego, s. 37. O jego roli w ¿yciu politycznym Pomorza Wschodniego zob. B. liwiñski, Rola polityczna rycerstwa gdañskiego w okresie wojny domowej na
Pomorzu Gdañskim w latach 1269-1272, ZH, t. 51, 1986, z. 2, s. 14-15; ten¿e, Rola polityczna
mo¿now³adztwa, s. 69-70, 148-149, 195). Rych³o i sam Pruszcz znalaz³ siê w posiadaniu tej
rodziny, skoro jako jego w³aciciela odnotowano syna Chwalimira, Stefana, pocz¹tkowo giermka
Mciwoja II, nastêpnie stolnika gdañskiego, jednego z dowódców obrony grodu gdañskiego
w 1308 r. przed margrabiami brandenburskimi (zob. o nim B. liwiñski, Stefan stolnik gdañski, [w:] S³ownik Biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. IV, s. 262-263 i ten¿e, Stefan
z Pruszcza, stolnik gdañski, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 43, 2005, s. 175-176). Podczas
procesu polsko-krzy¿ackiego w Warszawie w 1339 r. by³y wojewoda tczewski wiêtos³awa
wprost okreli³ go jako Stefana de Pruscz, Lites ac res gestae inter polonos Ordinemque
Cruciferorum, zob. t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznañ 1890, s. 390.
B. liwiñski, Rola polityczna mo¿now³adztwa..., s. 170-174 (tu tak¿e o Wajsylewicach).
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XIV w. jedyna znana z okolic rodzina rycerska o pruskim rodowodzie, dziedzice
Straszyna i wiñcza, plasowa³a siê w szeregach co najwy¿ej redniozamo¿nych17.
Kto mia³ wiêc po 1285 r. utrwalaæ zmianê nazwy Gdania na Mot³awa?
Rzeka Mot³awa przep³ywa przy tym nie przez Pruszcz Gdañski, ale tylko
niewielkim odcinkiem w jego okolicach. Tym bardziej wiêc dziwne, dlaczego tu
wiêc akurat zamieszkali w Pruszczu Gdañskim i okolicach (ale np. Straszyn
i wiñcz, le¿¹ jeszcze dalej na zachód od Mot³awy) Prusowie, jedni z wielu
(i liczebnoci¹ ustêpuj¹cy innym) mieszkañców wcale nie bezporednich okolic
Gdani, mieli tak wielk¹ si³¹, by dokonaæ tak wielkiej zmiany wielowiekowej
nazwy rzeki. Mo¿na by snuæ jeszcze ewentualne takie domys³y, gdyby Prusowie
dos³ownie obsiedli bezporednio oba brzegi ca³ego biegu Mot³awy, ale badania
osadnicze ukazuj¹ obraz zgo³a odmienny. Bior¹c pod uwagê obszar od Tczewa na
pó³noc, ³atwo wykazaæ, ¿e wzd³u¿ wysoczyzny na zachód od Mot³awy i bezporednio wzd³u¿ obu brzegów tej rzeki istniej¹ce w XIII i na pocz¹tku XIV w. wsie
pozostawa³y w posiadaniu biskupstwa w³oc³awskiego (Mi³ob¹dz), klasztoru oliwskiego i przedstawicieli mo¿now³adztwa pomorskiego: (np. Ostrowite  na prze³omie XIII/XIV w. przesz³a z r¹k rodziny podstolego tczewskiego Wac³awa na
w³asnoæ klasztoru; Skowarcz  klasztor w Oliwie, £êgowo  rodzina wiêców;
Rusocin  rodzina Wojs³awiców, Kolnik, Ulkowy, Pszczó³ki  rodzina ciborowiców; Grabiny ob. Zameczek  w po³owie XIII w. mieszczanin tczewski Chrystian; Osice, Woc³awy, Trutnowy i dalsze  dziedzice podgdañskiego Lublewa),
inne wsie od pocz¹tku nosi³y polsk¹ nazwê (notowane od XIV w. Krzywe Ko³o
czy Suchy D¹b), nawet tam, gdzie jêzykoznawcy z wahaniem i wyj¹tkowo dostrzegali nazwê prusk¹ (Trutnowy) historyk podpowiedzia³, ¿e mog³o dojæ po
prostu do b³êdnie zapisanej nazwy przez spisuj¹cego dokument, b¹d do b³êdu
w paleograficznym odczycie wydawcy18. Co wiêcej, nawet dla tak oczywistej dla
wspó³czesnych gdañskich jêzykoznawców pruskiej nazwy, jak znajduj¹ca siê na
obszarze obecnego Tczewa góra Samayte, historycy od dawna wiedz¹ (i to na
podstawie róde³ pisanych, a nie lunych domys³ów), ¿e jest to niemiecka nazwa
¯mudzi, nadana górze w 1400 r. gdy osadzono tu zak³adników z tego podbitego
wówczas kraju19. Osadnictwo pruskie w XIII w. wokó³ Mot³awy rysuje siê
w wietle badañ historycznych wiêcej ni¿ marnie.
Dla przeciwwagi stwierdmy, ¿e przez Pruszcz Gdañski przep³ywa³a rzeka
Radunia (dop³yw Mot³awy), niemaj¹ca przecie¿ nazwy pruskiej i a¿ dziw  gdyby
wierzyæ w Gdaniê/Mot³awê jêzykoznawców  dlaczego emigranci pruscy
17
18
19

K. Bruski, Lokalne elity rycerstwa na Pomorzu Gdañskim w okresie panowania Zakonu Krzy¿ackiego. Studium prozopograficzne, Gdañsk 2002, s. 72-73.
Szerok¹ panoramê dziejów osadniczo-w³asnociowych okolic nadmot³awskich nakreli³
W. D³ugokêcki, Osadnictwo na ¯u³awach w XIII i pocz¹tkach XIV w., Malbork 1992.
Zob. ostatnio W. D³ugokêcki, Tczew przedlokacyjny, [w:] Historia Tczewa, Tczew 1998, s. 29.
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w po³owie XIII w. pozostawili j¹ w napotkanym brzmieniu, skoro jakoby mieli
tak wielkie mo¿liwoci, by gdañszczan pozbawiæ ich rzeki Gdani.
Czego by wiêc nie dotkn¹æ w krytykowanej hipotezie, wszystko okazuje siê
przeczyæ i obrazowi historycznemu i nawet zdrowemu rozs¹dkowi. Nale¿y wiêc
radykalnie zerwaæ z nadal obowi¹zuj¹c¹ wyk³adni¹ jêzykoznawców, jakoby nieliczni Prusowie osiedleni w Pruszczu Gdañskim i w okolicach w okresie ¿ycia
jednego pokolenia byli w stanie dokonaæ rzeczy tak wielkiej, jak zmusiæ miejscowych do zarzucenia od wieków u¿ywanej nazwy rzeki Gdani na rzecz ich pruskiej
Mot³awy. To po prostu niemo¿liwe. Pora porzuciæ to nieudane rozwi¹zanie i powróciæ do od dawna podkrelanego przez badaczy zdania, ¿e zdecydowana wiêkszoæ nazw pruskich we wschodniej czêci Pomorza (jak np. jeszcze rzek Wêgiermuca czy Szpêgawa) jest wyrazem przemieszania osadnictwa pomorsko-pruskiego miêdzy VI a X w.20 Do tej kategorii zaliczyæ nale¿y te¿ bez ¿adnych w¹tpliwoci
i rzekê Mot³awê, nosz¹c¹ swoj¹ prusk¹ nazwê na d³ugo, nim powsta³ Gdañsk.
Wyjcia s¹ w zasadzie dwa. Mo¿na w ogóle odrzuciæ próbê uzasadnienia
domys³y o istnieniu rzeki Gdani w myl za³o¿eñ Zespo³u Onomastycznego Uniwersytetu Gdañskiego i powróciæ do twierdzenia, ¿e nazwa Gdañsk oznacza tyle
co rozlewisko wodne, zaroniête, miejsce mokre, wilgotne (wówczas zachwianiu ulegnie wiara i w ca³¹ teoriê tego Zespo³u o formantach z podstawowym ñw czêci sufiksalnej jako typowymi formantami hydronimicznymi). Mo¿na jednak nadal, choæ ju¿ z konieczn¹ ostro¿noci¹, nadal wierzyæ w ogólnie ustalone
przez ten Zespó³ prawid³owoci i rzeki Gdani szukaæ gdzie indziej.
Spróbujmy byæ optymistami i rozwa¿yæ drug¹ z mo¿liwoci. Nowe mo¿liwoci interpretacyjne w tym kierunku otworzy³y siê ostatnio za spraw¹ gdañskich
archeologów, którzy poddali weryfikacji ustalenia chronologiczne swoich powojennych poprzedników. Pos³uguj¹c siê metod¹ dendrochronologiczn¹, wykazali,
¿e gród w wid³ach Mot³awy i Wis³y, wczeniej brany za powo³any do ¿ycia przez
Mieszka I, w rzeczywistoci powsta³ dopiero wiek póniej, od oko³o 1060 r.21
Te najnowsze wyniki badañ otwieraj¹ wiêc nowy rozdzia³ w badaniach nad Gdañskiem, z koniecznoci¹ odpowiedzenia na najwa¿niejsze pytanie: gdzie w takim
20

21
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Zob. G. Labuda, Zagadnienie osadnictwa ludnoci ba³tyjskiej na lewym brzegu dolnej Wis³y
we wczesnym redniowieczu, [w:] Konferencja Pomorska (1978), Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1979, s. 32; £. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wroc³aw 2000, s. 123; Interesuj¹ce, ¿e po latach przedstawicielka szko³y gdañskich jêzykoznawców, H. Bugalska (Toponimia
by³ych powiatów gdañskiego i tczewskiego, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ód 1985,
s. 150) nie ³¹czy Mot³awy z Gdani¹, widz¹c w tej pierwszej nazwê prusk¹ z archaicznym
wariantem (dla historyka mniej wa¿ne z jakim, wa¿ne, ¿e z archaicznym).
B. Kociñski, H. Paner, Nowe wyniki datowania grodu gdañskiego  stanowisko 1 (wyk. I-V),
[w:] XIV Sesja Pomorzoznawcza, pod red. H. Panera i M. Fudziñskiego, t. II, Gdañsk 2005,
s. 11-40; A. Go³êbiewski, Zamczysko w Gdañsku. Historia i wyniki nowych badañ archeologicznych, Pomorania Antiqua, t. 20, 2005, s. 327-354.
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razie zlokalizowany by³ ów urbs Gdañsk z ¿ywotu w. Wojciecha? Wprawdzie
od lat siedemdziesi¹tych XX w. zg³aszana by³a hipoteza, ¿e najstarszy Gdañsk
zlokalizowany by³ na styku obecnego D³ugiego Targu i ulicy D³ugiej, a wiêc
ponownie bardzo blisko Mot³awy, ale i tu poszerzone badania negatywnie zweryfikowa³y mo¿liwoci lokalizowania w tym rejonie wiêkszej osady o charakterze
portowym22. Poszukiwania najstarszego Gdañska trwaj¹ wiêc obecnie w najlepsze, w zwi¹zku z czym i my ze swej strony dok³adamy swoj¹ w³asn¹ propozycjê.
Skoro wyjæ z za³o¿enia, ¿e nazwa Gdañska wziê³a swój pocz¹tek od rzeki
Gdani, czyli nad ni¹ musia³ byæ zlokalizowany pierwotny orodek, z którego
rozwin¹³ siê wojciechowy urbs, to nie móg³ to byæ skromny strumyczek, maj¹cy szansê ju¿ w XIV w. znikn¹æ z krajobrazu i pójæ w zapomnienie, skoro nie
notowa³y go obfite ród³a z tego stulecia. Skoro nie by³ to wiêc strumyczek i nie
by³a Mot³awa, to pozostaje tylko przyjrzeæ siê tym ciekom wodnym p³yn¹cym
przez historyczny Gdañsk, o których wspominaj¹ ród³a. Badacze wspominaj¹ o
dwóch takich ciekach, ale w wypadku zaginionej dzi tzw. Bia³ej Struny/Bia³ej
Strugi (Bealstina, Bealestruna) mo¿emy j¹ spokojnie skreliæ z rejestru, mimo
powszechnego mniemania, i¿ wyp³ywaj¹c ze stoków Grodziska (wzniesienie przy
obecnych dworcach PKP i PKS), uchodzi³a do Mot³awy nieopodal grodu23.
Potok ten wymieniony zosta³ bowiem tylko w falsyfikatach sporz¹dzonych przez
cystersów z Oliwy, datowanych rzekomo na 128324 i 1295 r.25, w stosunku do
oryginalnych przywilejów26 maj¹cych cile okreliæ po³o¿enie ³¹k wsi Piecki
(obecnie w granicach Gdañska, Piecki-Migowo). Wedle tych falsyfikatów ³¹ki
wsi Piecki le¿a³y nad Wis³¹, miêdzy rzek¹ Strzy¿¹ i w³anie Bia³¹ Strun¹/Bia³¹
Strug¹. Bieg Strzy¿y znamy z oryginalnych dokumentów dla cystersów z 1283
i 1295 r., w których zaznaczono, ¿e wyp³ywa³a ona z jeziora Kie³pin (ko³o obecnych Kokoszek) i uchodzi³a do Wis³y. Dok³adniej rzecz bior¹c, Strzy¿a przep³ywa
przez okolice obecnej ul. S³owackiego, a wiêc przez pó³nocn¹ czêæ Wrzeszcza,
dalej przez okolice ul. Gra¿yny, Konrada Wallenroda, Aldony, Wyspiañskiego (tu
tzw. Park nad Strzy¿¹), Nowe Szkoty i M³yniska (ul. Swojska), gdzie wp³ywa do
Wis³y. Nie ma wiêc absolutnie mowy, by mog³a utrzymaæ siê opinia historiografii,
i¿ Bia³a Struna/Bia³a Struga wyp³ywa³a z Grodziska i uchodzi³a do Mot³awy,
22

23

24
25
26

B. Kociñski, H. Paner, op. cit., s. 12; H. Paner, Nowe ród³a archeologiczne do dziejów
wczesnoredniowiecznego Gdañska, [w:] Archaeologia et historia urbana, Elbl¹g 2004,
s. 165-166.
A. Zbierski, Port gdañski na tle miasta w X-XIII wieku, Gdañsk 1964, s. 162-163; Z. Brocki,
Mikrohydronimia gdañskich obszarów dorzecza Wis³y, Rocznik Gdañski, t. 26, 1967,
s. 234-236.
P, nr 359.
P, nr 532.
P, nr 358, 531.
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a jednoczenie p³ynê³a a¿ do Wrzeszcza, skoro stanowi³a ze Strzy¿¹ granicê ³¹k
wsi Piecki. Wnioski dotychczasowej historiografii kompletnie wiêc tu zawodz¹27.
Nie maj¹c innych róde³, zdaæ siê musimy na rozumowanie logiczne (co jednak
nie zawsze jest owocne w badaniach historycznych). Mimo to zauwa¿yæ trzeba,
¿e skoro Strzy¿a p³ynie na pó³noc od Piecek, to raczej trudno zak³adaæ, by ³¹ki
nale¿¹cej do tej wsi znajdowa³y siê jeszcze bardziej na pó³noc, a wyznaczaj¹ca
drug¹ granicê Bia³a Struna/Bia³a Struga p³ynê³a jeszcze bardziej na pó³noc (ob.
na obszarach: Nowe Szkoty, M³yniska, Letnica). Bardziej wiêc zasadne, ¿e interesuj¹ce nas ³¹ki znajdowa³y siê na po³udnie od Strzy¿y (a wiêc i na pó³nocnywschód od wsi Piecki), czyli na obszarze obecnej Stoczni Pó³nocnej, przez któr¹
przep³ywa³a i Bia³a Struna/Bia³a Struga.
Jako jedyny ciek wodny mog¹cy wiêc wchodziæ w grê jako dawna Gdania
pozostaje wiêc ju¿ tylko Siedlica, zwana inaczej Potokiem Siedleckim, notowana
pod t¹ nazw¹ w 1280 r. Wyp³ywa ona z okolic Kie³pina Górnego, obecnie jest
skanalizowany, p³yn¹c mniej wiêcej wzd³u¿ ob. ul. Kartuskiej i Nowe Ogrody, by
znaleæ ujcie w Kanale Raduni w okolicach skrzy¿owania Hucisko. Przed powstaniem Kana³u Raduni w latach trzydziestych XIV w. wiadomo jednak ze róde³
bezporednich, ¿e p³ynê³a przez tereny nadane w 1226/1227 r. dominikanom
i uchodzi³a wprost do Mot³awy28. Trwa obecnie dyskusja miêdzy archeologami
o dok³adne wyznaczenie jej biegu w samym ujciowym odcinku (od posiad³oci
dominikanów do Mot³awy), ale ten sk¹din¹d wa¿ny problem nie ma dla nas obecnie znaczenia. Za istotne uwa¿amy natomiast inne spostrze¿enie jêzykoznawców,
mianowicie koniecznoæ uznania nazwy rzeki, notowanej od 1280 r. jako
Siedlec, Siedlce za wtórn¹, utworzon¹ od nazwy le¿¹cej nad ni¹ wsi Siedlce
(dzi tak¿e dzielnicy Gdañska), bowiem nazwa Siedlec nie jest zwi¹zana z wod¹,
skoro siod³o to staropolska wie29. W zwi¹zku z tym rodzi siê podejrzenie, ¿e
przed powstaniem nad t¹ rzek¹ (potokiem) wsi o nazwie Siedlec, Siedlce, nosi³a
ona inne miano. Ow¹ nieznan¹ pierwotn¹ nazwê ju¿ jaki czas temu historyk Stanis³aw Mielczarski próbowa³ powi¹zaæ w³anie z zaginion¹ Gdani¹30, ale spo27

28

29
30
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Wiele wyjania wejrzenie w sposób tworzenia dotychczasowego domys³u. Zapocz¹tkowa³ go
archeolog A. Zbierski (zob. wy¿ej, przyp. 21), w przypisie przywo³uj¹c indeks wydawnictwa
ród³owego (czyli P), a wiêc zadawalaj¹cy siê tylko sam¹ nazw¹ znalezion¹ w indeksie i do
treci dokumentów nie zagl¹daj¹cego, za nim  bez sprawdzenia podstawy  powtarzali wszystko
i historycy i jêzykoznawcy.
O przep³ywaniu Siedlicy przez posiad³oci dominikanów (miêdzy obecn¹ gdañsk¹ Hal¹ Targow¹ i kocio³em w. Miko³aja a Mot³aw¹) informuje wprost przywilej Mciwoja II z 1280 r.,
P, nr 315. Po wybudowaniu Kana³u Raduñskiego i odciêciu dop³ywu wód Siedlicy do klasztoru, w 1348 r. przyznano dominikanom prawo do wybudowania drewnianej i zadaszonej
rynny, przerzuconej nad stanowi¹cy miejsk¹ fos¹ Kana³, zob. odpowiednie ród³o drukowane
przez P. Simsona, Geschichte der Stadt Danzig, Bd. IV, Danzig 1918, nr 84.
Z. Brocki, op. cit., s. 221-225.
S. Mielczarski, Misja pruska wiêtego Wojciecha, Gdañsk 1967, s. 81. Krytyka tego pogl¹du

19

07-01-03, 13:37

B£A¯EJ LIWIÑSKI

20

tka³ siê z krytyk¹ jêzykoznawców, ¿e nie ma racji, skoro najstarszy Gdañsk lokalizowa³ siê w wid³ach Mot³awy i Wis³y31. Sprawa wiêc ucich³a, ale powróciæ do
niej trzeba w chwili, gdy najnowsze ustalenia archeologów raczej wykluczaj¹, by
najstarszy Gdañsk, ten z czasów w. Wojciecha, móg³ istnieæ w wid³ach Mot³awy
i Wis³y i trwaj¹ poszukiwania tej najstarszej lokalizacji.
Od razu wiêc stwierdmy, ¿e Potok Siedlecki przep³ywa przez po³udniowe
po³aci wspominanego ju¿ Grodziska, zwanego inaczej Hagensberg, Heidenberg,
Hagelsberg, Silberberg, Lauseberg, Gór¹ Gradow¹, Grodziskiem nazwanego po
II wojnie wiatowej z mocy decyzji Komisji Ustalania Nazw Miejscowych. Obecnie
jest to obszar zamkniêty ulicami: 3 Maja od wschodu, Genera³a Henryka D¹browskiego od pó³nocnego-zachodu, Powstañców Warszawskich od zachodu
i Nowe Ogrody od po³udnia, w odleg³oci oko³o 2 km od ujcia Mot³awy do Wis³y.
Po raz pierwszy o Grodzisku (wówczas w³asnoci zakonu krzy¿ackiego) wspomniano w 1385 r., jako le¿¹cym przy drodze prowadz¹cej z zachodu w³anie wzd³u¿
Potoku Siedleckiego do miasta Gdañska32. Jest to wysokie wzgórze stromo opadaj¹ce we wszystkich kierunkach, szczególnie ku wschodowi. W pó³nocnej czêci znajduje siê wypiêtrzenie o oko³o 100 m rednicy. Mimo splantowania w czasach nowo¿ytnych wznosi siê ono 75 m n. p. m., podczas gdy zlokalizowane zaraz
pod nim okolice osi¹gaj¹ poziom 7,2 m n. p. m., a s¹siednie wzniesienie (przedzielone dolin¹, obecn¹ ul. Genera³a Henryka D¹browskiego) wypiêtrza siê tylko do 61 m. n. p. m., osi¹gaj¹c przy tym punkt kulminacyjny ju¿ poza osi¹ Grodziska. Z tego najwy¿szego na Grodzisku punktu roztacza siê doskona³a widocznoæ na kilkanacie km w stronê pó³nocn¹ i wschodni¹, czyli przede wszystkim
na Zatokê Gdañsk¹. Walory te wykorzystywano m.in. w XVI w., wznosz¹c wie¿e
obserwacyjne33. Od strony po³udniowej wynios³oæ Grodziska opada³a ku dolinie w³anie Potoku Siedleckiego, któr¹ wykorzystywano jako wa¿ny szlak komunikacyjny wiod¹cy z Gdañska na zachód, zaraz za t¹ dolin¹ znajduje siê kolejne
z gdañskich wzgórz, tzw. Biskupa Górka, wypiêtrzona do 59/60 m n. p. m.
Najstarsza gdañska historiografia, a¿ po XIX w., w³anie z Grodziskiem ³¹czy³a
pocz¹tki wszelkiego miejscowego osadnictwa, snuj¹c legendy o istniej¹cym tu
pogañskim grodzie34, na tyle silnie, ¿e i zachodniopomorski kronikarz Thomas
Kantzow twierdzi³ w latach trzydziestych XVI w., ¿e tu w³anie (na £ysej Górze),

31
32
33
34

przez Z. Brockiego, op. cit., s. 225 wychodzi³a wiêc nadal z przewiadczenia o po³o¿eniu
najstarszego Gdañska w wid³ach Mot³awy i Wis³y.
Z. Brocki, op. cit., s. 225.
E. Keyser, Die Baugeschichte der Stadt Danzig, Köln-Wien 1972, s. 314.
Widoczne na mapie z atlasu ¿eglarskiego L.J. Waghenaersa z 1584 r., zob. reprodukcjê
i interpretacjê A. Zbierskiego, Port gdañski, s. 103 i 105.
Zob. szeroko J. Dworzaczkowa, Dziejopisarstwo gdañskie do po³owy XVI wieku, Gdañsk
1962, s. 83-84.
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sta³ zamek krzy¿acki35. Dowodnie od XVI w. pod Grodziskiem mia³y miejsce
uroczystoci zwi¹zane z wyborem gdañskiego grafa majowego: zbrojne pochody
i turnieje, stanowi¹ce przegl¹d zdolnoci bojowej gdañszczan. Dopiero w XIX w.
naukê zdominowa³ pogl¹d, ¿e pierwotny Gdañsk rozwin¹³ siê na miejscu, które
zajmowa³ zamek krzy¿acki, a wczeniej gród, po II wojnie  jak widzielimy jednak nieprecyzyjnie  wydatowany w swoich pocz¹tkach na X w. Zawsze jednak
co pozosta³o z przypisywania Grodzisku wa¿nego miejsca w pocz¹tkach aglomeracji, skoro badacze nadal przypuszczaj¹, ¿e i tu sta³ jaki gródek stra¿niczy,
podporz¹dkowany grodowi g³ównemu36.
Pod wzglêdem archeologicznym obszar Grodziska jest obiektem praktycznie
nienadaj¹cym siê do badañ. Jest to efekt prac nad wznoszonymi tu potê¿nymi
fortyfikacjami, trwaj¹cymi prawie nieprzerwanie od po³owy XVII a¿ po wiek XIX.
Zniszczy³y one w sposób prawie ca³kowity wczeniejsze warstwy kulturowe37,
mimo to i tak znajdowane s¹ tu zabytki z oko³o X w.38 Co jednak wiêcej, ledz¹c
nowo¿ytn¹ historiografiê gdañsk¹, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e praktycznie przy okazji
wszystkich prac fortyfikacyjnych dokonywano kolejnych odkryæ zabytków przesz³oci. Oko³o 1664 r. odnaleziona zosta³a urna lub statuta, co interpretowano
w sto lat póniej jako grób dziedziczny pañstwa jakiego39, szczególnie jednak
interesowano siê wówczas znaleziskami numizmatycznymi. Przed 1591 r. w glinianym naczyniu odnaleziono 6 monet arabskich i nieznan¹ iloæ denarów niemieckich, bitych w latach 936-100240, przed 1672 r. przy po³udniowej granicy
Grodziska (od strony ul. Nowe Ogrody), przy usuwaniu wielkiego g³azu, wykopano monetê angielsk¹ emitowan¹ w latach 978-101641, w 1711 r.  podczas

35
36

37
38

39
40
41
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Thomas Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, t. I, t³um. K. Go³da, red.
T. Bia³ecki, E. Rymar, Szczecin 2005, s. 549.
K. Ja¿d¿ewski, W. Chmielewski, Gdañsk wczesnoredniowieczny w wietle wykopalisk z lat
1948-1949, Studia Wczesnoredniowieczne, t. 1, 1952, s. 37; A. Zbierski, Port, s. 372;
ten¿e, w: Historia Gdañska, t. I, s. 124, mapa miêdzy s. 78 a 79; E. Choiñska-Bochdan,
W poszukiwaniu g³ównego orodka kultu przedchrzecijañskiego na Pomorzu Gdañskim,
w: Z otch³ani wieków Pomorza Gdañskiego, Gdañsk 1998/1999, s. 149-151.
K. Ja¿d¿ewski, W. Chmielewski, op. cit., s. 37.
H. Wiklak, Stanowiska archeologiczne w najbli¿szej okolicy Gdañska, Sprawozdania Archeologiczne, t. 6, 1959, s. 165; Z. Ho³owiñska, Rekonesans archeologiczny na wzgórzu Grodzisko w Gdañsku, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdañskiej. Architektura, 1980, nr 19;
A. Szu³drzyñski, w: Fort Grodzisko w Gdañsku. Opracowanie koncepcji zagospodarowania,
Gdañsk 1997 (wersja dostêpna w interencie: http://www.grodzisko.pl/fort/grodzisko/opisy/
a_historia.htm).
A.F. Büsching, Geografia Królestwa Polskiego, 1768.
Szczegó³y zob. T. i R. Kiersnowscy, Wczesnoredniowieczne skarby srebrne z Pomorza.
Materia³y, Warszawa -Wroc³aw 1959, s. 41.
Ibidem, 41-42
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kopania przez ¿o³nierzy rowu  nieopodal, na terenie ówczesnej strzelnicy (przy
ul. Kurkowej), odnaleziono skarb srebrnych monet, szybko rozproszonych, z których do opisu naukowego dotrwa³y: arabski dirhem, trzy monety angielskie
(z emisji 978-1040) i 15 monet niemieckich (z emisji 983-1039)42. Co wiêcej,
tak¿e przy budowie na prze³omie XX/XXI w. Pomnika Millenium odkryto fragment kolejnej srebrnej monety arabskiej43.
Znalezisk tak wczesnych, gdy chodzi o datacjê, nie odnotowano w ¿adnym
innym miejscu historycznego Gdañska44. Rzecz jest o tyle wa¿na, ¿e dotychczasowa nauka w³anie na podstawie faz nap³ywu monet arabskich okrela m.in.
wa¿noæ gospodarcz¹ i polityczn¹ konkretnych ziem i konkretnych miejsc45. Ka¿dy,
kto chcia³by prowadziæ dyskusjê o lokalizacji najstarszego Gdañska, musi bezwzglêdnie koniecznie zapoznaæ siê z tymi wnioskami. Grodzisko tym bardziej
wiêc zaczyna siê jawiæ jako miejsce, z którego Gdañsk wzi¹³ swój pocz¹tek i mia³
wiêc zapewne racjê S. Mielczarski, wi¹¿¹c w³anie z Siedlic¹ zaginion¹ nazwê
Gdani. W dobie róde³ pisanych, w XIII i XIV w., wyranie widaæ malej¹c¹ rolê
tej rzeki. Wbrew spotykanym niekiedy pogl¹dom w II po³owie XIII w. wcale ju¿
nie by³a ¿eglowna w swoim odcinku ujciowym, by³a ju¿ bardzo lokalnym potokiem od pocz¹tku XIII w. w ujciowym odcinku nale¿¹c do dominikanów, w XIV
w. zupe³nie straci³a na znaczeniu, odciêta od swego pierwotnego ujcia do Mot³awy przez fosê powsta³ego wówczas G³ównego Miasta i Kana³ Raduni. Inaczej
sytuacja mog³a wygl¹daæ w X w., kiedy by³ to najwa¿niejszy ciek wodny centrum
ówczesnego Gdañska, przesuniêtego ju¿ w II po³owie XI w. w³anie w wid³y
Mot³awy i Wis³y.
Nawet jeli mia³oby siê okazaæ inaczej, to w ¿adnym wypadku rzek¹ Gdani¹, która da³a nazwê ca³ego orodka, nie mog³a byæ Mot³awa. Powy¿sze uwagi
maj¹ za pokazaæ, jak du¿o w badaniach jêzykoznawczych zale¿y od ¿mudnego
badania kontekstu historycznego. A przyk³ad Gdani, czy zasygnalizowanej na samym wstêpie Oliwy, wcale nie wyczerpuje wszystkich w¹tpliwoci autora tych
42
43
44

45

Ibidem, s. 42.
D. Malarczyk, Znaleziska dirchemów z Gdañska, Przegl¹d Numizmatyczny, 2001, nr 2,
s. 17.
Natomiast rzekomy skarb równie starych monet ze wiêtego Wojciecha okazuje siê byæ kolekcj¹ zebran¹ w XIX w., zob. szczegó³y. R. Cio³ek, Monety z gdañskiej dzielnicy wiêty
Wojciech a dzia³alnoæ biskupa Wojciecha w Gdañsku, [w:] Adalbertus. Wyniki programu
badañ interdyscyplinarynych, pod red. P. Urbañczaka, Warszawa 1998, s. 273-277.
W. £osiñski, Chronologia nap³ywu najstarszej monety arabskiej na terytorium Europy,
Slavia Antiqua, t. 31, 1988, s. 127-135; ten¿e, Chronologia, skala i drogi nap³ywu monet
arabskich do krajów europejskich u schy³ku IX i w X w., Slavia Antiqua, t. 34, 1993, s. 2 i n.;
ten¿e, W sprawie wschodniej drogi dop³ywu monet arabskich do Wielkopolski w X wieku,
[w:] Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanis³awowi Suchodolskiemu w 65 rocznicê urodzin, Warszawa 2002, s. 185-190.
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s³ów co do poprawnoci odtwarzania przez jêzykoznawców genezy innych nazw
historycznych na obszarze obecnego Gdañska46.

46
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Np. gdañski Krakowiec (Crocow, Crakauw z pocz¹tku XV w., KKG, s. 228 i nr 5) interpretuje
siê jako nazwê od kruka, czy miejsca, gdzie rzeka p³ynie okrakiem, bo Krakowiec le¿a³
na wyspie, zob. H. Górnowicz, Krakowiec, [w:] Nazwy miast Pomorza..., s. 81. Jako historyk
dostrzegam jednak, ¿e obok, na obszarze obecnych Stogów, w tym samym czasie istnia³a
zaginiona obecnie wie Breslow, Breslaw (KKK, nr 5, nr 48, 50, s. 228). Czy aby wiêc obie te
s¹siednie wioszczyny nie nazywa³y siê faktycznie i po prostu Kraków oraz Wroc³aw?
(u S. Rosponda, op. cit., s. 438 stolica Dolnego l¹ska nazw¹ Breslaw okrelana by³a ju¿
w 1353 r.). Tak jak póniej widzimy to w przypadku ró¿nych Ameryk czy Manhatanów,
nazw raczej przemiewczych w swej wymowie.
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Bogdan Wachowiak

Pankowie w wizytacjach domeny bytowskiej
z drugiej po³owy XVI wieku

Jednym z instrumentów podjêtej jeszcze za ¿ycia Bogus³awa X reorganizacji domen ksi¹¿êcych maj¹cej na celu zwiêkszenie dochodów panuj¹cego by³y
wizytacje dóbr1. Zapocz¹tkowane w pierwszej po³owie XVI stulecia zosta³y
wyranie zintensyfikowane na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych,
kiedy to na porz¹dku dziennym stanê³a nie tylko sprawa bardziej rygorystycznego
ci¹gania nale¿nych ksiêciu dochodów, ale tak¿e kwestia reorganizacji i intensyfikacji w³asnej gospodarki rolnej i hodowlanej poprzez rozbudowê folwarku pañszczynianego. Zarz¹dzone przez sejm pomorski wizytacje objê³y tak¿e domenê
bytowsk¹.
Z zachowanych instrukcji w sprawie przeprowadzania wizytacji, zarówno
generalnej dla wszystkich komisji wizytacyjnych, opracowanej oko³o 1560 r.
w oparciu o dotychczasowe ordynacje i uwagi obraduj¹cej w Trzebiatowie komisji sejmowej2 oraz zaleceñ przes³anych w 1560 r. przez ksiêcia Barnima IX wizytatorom domeny lêborskiej, stanowi¹cej podobnie jak Ziemia Bytowska czêæ
sk³adow¹ Prus Królewskich, ale oddan¹ przez Polskê w lenno w³adcom pomorskim
i wykazuj¹c¹ w zwi¹zku z tym liczne analogie3 wynika, ¿e wród licznych ujêtych
w ponad 40 punktach zadañ komisarzy na jednym z pierwszych miejsc znalaz³o
siê polecenie sporz¹dzania dok³adnych opisów wszystkich wsi domenalnych. Mia³y
one obj¹æ nie tylko znajduj¹ce siê w nich w³óki i inne u¿ytki, ale tak¿e mieszkañców,
1

2
3

Por. B. Wachowiak, Reorganizacja domen ksi¹¿êcych na Pomorzu Zachodnim w XVI wieku,
[w:] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski. Ksiêga pami¹tkowa profesora
Gerarda Labudy, Poznañ 1976, s. 567-584.; tego¿, Gospodarka folwarczna w domenach Ksiêstwa
Pomorskiego w XVI i na pocz¹tku XVII wieku, Warszawa 2005, s. 18 i n.
Por. Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (dalej: AP Szczecin), Archiwum Ksi¹¿¹t Wo³ogojskich.
Tit. 75, Nr.11a, f. 60-68.
AP Szczecin, Archiwum Domen w Koszalinie (dalej ADK), nr 191, f. 95-102.
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i to ze wszystkimi posiadanymi przez nich przynale¿nociami oraz uprawnieniami,
a tak¿e spoczywaj¹cymi na nich ciê¿arami i obowi¹zkami.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e wizytacje nie objê³y w³asnoci szlacheckiej4 i miejskiej5, ale skoncentrowa³y siê na dobrach ksi¹¿êcych i zamieszkuj¹cej je poddanej ludnoci ch³opskiej. Specyfik¹ Ziemi Bytowskiej, podobnie zreszt¹ jak i lêborskiej, by³o jednak to, ¿e wystêpowa³a tam grupa ludnoci osobicie wolnej,
wywodz¹ca siê z drobnego rycerstwa osadzonego w okresie krzy¿ackim na prawie
lennym. W Prusach Królewskich w rezultacie wydanego 26 lipca 1476 r. przez
króla polskiego Kazimierza Jagielloñczyka patentu alodyfikacyjnego weszli oni
w wiêkszoci do stanu szlacheckiego, natomiast w podporz¹dkowanych ksi¹¿êtom
pomorskim ziemiach bytowskiej i lêborskiej ich sytuacjê spo³eczn¹ i prawn¹ okrela³y nadal listy lenne6.
Jakkolwiek dokumenty te by³y potwierdzane przez ksi¹¿¹t pomorskich, to
jednak status tego dawnego drobnego rycerstwa pod ich w³adz¹, zw³aszcza ¿e
sytuacja ekonomiczna wielu z nich nie odbiega³a zbytnio od ch³opskiej, a ponadto
czêsto z ró¿nych przyczyn nie byli w stanie przedstawiæ orygina³ów, b¹d wiarygodnych kopii dokumentów lennych, bywa³ kwestionowany. Jak zobaczymy, znalaz³o to m.in. wyraz w próbach obci¹¿ania ich robociznami na równi z poddan¹
ludnoci¹ ch³opsk¹, ale równie¿ w ich tytulaturze. Paul Panske zwróci³ uwagê, ¿e
podczas gdy w konfirmacji listu lennego przez Bogus³awa X w 1515 r. mieszkañcy
wsi Modrzejewo7 i Trzebiatkowa8 zostali okreleni jako erbahre, unsen löwen
getreuwen , wzglêdnie die Herren von Tschebiatkow 9, to w póniejszych latach
4

5
6

7
8
9
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Reprezentowali j¹ w Ziemi Bytowskiej w XVI w. Pomyscy (von Pomeiske) z Pomyska Wielkiego (Gr. Pomeiske) i Z¹binowic (Gersdorf), Osowscy (von Wussow) z Jasienia (Jassen)
i Pirchowie z Gostkówka (Kl. Gustkow); por. B. Wachowiak, w: Dzieje ziemi bytowskiej, pod.
red. Stanis³awa Gierszewskiego, Poznañ 1972, s. 135-137; Matrikeln und Verzeichnisse der
Pommerschen Ritterschaft vom XIV bis in das XIX Jahrhundert, Hrsg. von Robert Klempin,
Gustav Kratz, Berlin 1863, s. 260; Inwentarze starostwa bytowskiego i lêborskiego z XVII
i XVIII wieku, wyda³ Gerard Labuda, Toruñ 1959, s.35.
Bytów (Bütow).
P. Panske, Zur Geschichte des eingeborenen Adels im Lande Bütow, Baltische Studien N.F.
Bd.37, 1935, s. 72-82; Genezê i sytuacjê spo³eczno-prawn¹ panków scharakteryzowa³ tak¿e
Gerard Labuda, wydawca Inwentarzy starostwa bytowskiego i lêborskiego, s. X-XII, Antoni
Czacharowski, w: Dzieje ziemi bytowskiej, pod red. S. Gierszewskiego, Poznañ1972, s. 89-97.
Por. te¿ nieopublikowan¹ pracê Stefana Lamparskiego pt. Lemani w starostwach Prus Królewskich, Toruñ 1951, cytowan¹ przez G. Labudê oraz uwagi w tej kwestii w publikacji Ryszarda
Kukiera, Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia 1968, s. 56-60.
Nazwa niemiecka: Modderow.
Tschebiatkow, Radensfelde.
P. Panske, Zur Geschichte..., s. 86. R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow,
Königsberg 1858, Bd. I, s. 305 oraz Bd. 2; Urkundenburch s. 173, gdzie tekst konfirmacji
dokumentu dotycz¹cego Modrzejewa.
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zrezygnowano z tej przys³uguj¹cej szlachcie formy i nazywano ich ju¿ tylko wolnymi (Freien), wzglêdnie pankami (Pahnken). Obydwa okrelenia wystêpuj¹
tak¿e w omawianych przez nas wizytacjach, z tym jednak, ¿e we wspomnianych
ju¿ instrukcjach dla komisji wizytacyjnych jest mowa tylko o wolnych (Freie).
Zauwa¿yæ jednak trzeba, ¿e na wsi pomorskiej, tak¿e w bytowskim i lêborskim, wystêpowali tak¿e wolni so³tysi i wolni ch³opi, w zwi¹zku z czym nasuwa
siê pytanie, czy w instrukcjach wizytacyjnych, wymieniaj¹c jedynie wolnych, na
pewno miano na uwadze panków, a nie wolnych kmieci, oraz czy zamieszka³e
przez nich wsie mia³y tak¿e podlegaæ wizytacji. Odpowiedzi nie ma ca³kiem jednoznacznej. W¹tpliwoci nasuwa przede wszystkim okolicznoæ, ¿e zachowany
wykaz wsi zamieszka³ych wy³¹cznie przez panków nie stanowi integralnej czêci
sk³adowej tekstu wizytacji domeny z 1560 r.10, gdy¿ jak wynika ze wstêpu, powsta³ raczej na pewno po 1560 r. Istotne jest tak¿e to, ¿e sporz¹dzony zosta³
wed³ug innego folmularza ni¿ w wypadku opisu z wizytacji gospodarstw kmiecych,
mianowicie bez odnotowywania zasiewów i iloci posiadanego inwentarza11.
Rozpatruj¹c powy¿sz¹ kwestiê, trzeba jednak mieæ równie¿ na uwadze, ¿e
zalecenia dotycz¹ce wolnych i panków zosta³y sformu³owane przez wizytatorów
domen, a wiêc nie mo¿na powiedzieæ, ¿e omawiana grupa mieszkañców wsi bytowskich nie by³a przedmiotem ich zainteresowania. Sk³ania³a do tego zapewne
zarówno sytuacja ekonomiczna panków mocno zbli¿ona do ch³opskiej, jak te¿ nie
zawsze dostatecznie udokumentowana odmiennoæ ich statusu prawnego. Tej ocenie sytuacji nie przeczy potraktowanie panków i wolnych w wizytacji z 1596 r.
Dotycz¹ce tej kategorii ludnoci postanowienia znalaz³y siê wprawdzie w jej tekcie, ale zrezygnowano z opisu zamieszka³ych przez nich wsi. Wyj¹tek stanowi
Os³awa D¹browa, któr¹ wizytatorzy potraktowali jako wie ch³opsk¹, chocia¿
odnotowano, ¿e jej mieszkañcy odmawiali pe³nienia s³u¿b z p³ugiem, gdy¿ uwa¿ali
siê za ludzi wolnych12.
10
11

12

Tekst wizytacji domeny bytowskiej w AP Szczecin, Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich (dalej:
AKS), I/ 2301, f. 73-171.
Por. opis wsi panków bytowskich (AP Szczecin, AKS I/2301, f. 2-10; tekst A  opublikowany
tak¿e w aneksie) oraz tekst B. (tam¿e, f. 19-29). W czêci wstêpnej wykazu jest mowa
o poprzednich wizytacjach, oraz ¿e zalecone w ich toku zorganizowanie folwarku w opustosza³ej wsi Konic nie zosta³o dot¹d zrealizowane. Sk¹din¹d wiadomo, ¿e postulaty w tej sprawie zosta³y sformu³owane w 1559 i 1560 r. oraz ¿e projekt ten zosta³ zrealizowany dopiero
oko³o 1585 r., zob. B. Wachowiak, Gospodarka folwarczna..., s. 38.
W wizytacji czytamy w sprawie wsi Os³awa D¹browa m.in.: da wonen 7. bauren und 1 frey
schultz (AP Szczecin AKS I/2316, s. 308) oraz Die Rugenwaldischen berichten inen
[chodzi o mieszkañców Os³awy D¹browy  B.W] sey uferlegt mit der pflug zu dienen, sie
wolten es aber nicht thun, sondern laßen sich lieber einsetzen. Sie selbst sagen, das sie mit
der pflug nicht dienen konnen, wolten lieber entlaufen. Ire vorfaren und sie sein freien, die
alten haben pferde gehalten, haben auch die harnische noch zu bezeugung irer freyheit
(tam¿e, s. 335-336).

Kopia acta_2006.p65

26

07-01-03, 13:37

PANKOWIE W WIZYTACJACH DOMENY BYTOWSKIEJ...

27

W wietle materia³ów stanowi¹cych podstawê ród³ow¹ niniejszego artyku³u
liczba wsi zamieszka³ych przez panków w Ziemi Bytowskiej w drugiej po³owie
XVI w. wynosi³a w granicach od dziesiêciu do dwunastu. Nale¿a³y do nich na
pewno ujête w wykazie sporz¹dzonym po 1560 r. Modrzejewo13, Trzebiatkowa14,
Ciemno15, Rekowo16, po³owa wsi Studzienice17, Czarna D¹browa18, Pó³czno19,
Jeleñcz20 oraz Gostkowo21 i Gostkówko22, z tym ¿e w tej ostatniej wsi wiêkszoæ
stanowili ch³opi poddani Pirchów. Je¿eli chodzi o wymienion¹ tak¿e w opisie wsi
zamieszka³ych przez panków Os³awê D¹browê23, to ich status jako ludzi wolnych
z uwagi na brak dokumentu nadania lennego kwestionowany ju¿ w wizytacji
z 1560 r.24, zosta³ powtórzony w tekcie wizytacji w 1596 r., Wsi tej wizytatorzy
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24

Kopia acta_2006.p65

AP Szczecin, AKS I/2301, f.3; Muddrow, Mudderow  Moddrow.
Ibidem, f. 4; Trebettkaw, Trebetkow, Tschebiadkow  Radensfelde.
Ibidem, f. 5; Zemmen  Zemmin.
Ibidem, f. 6; Rekowo  Reckow.
Ibidem, f. 6v; Studnitze  Stüdnitz. Wed³ug wykazu wsi bytowskich z 1437 r., opublikowanego
przez Reinholda Cramera (Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, Bd, 2, s. 301, 302),
czêæ omawianej wsi okrelona zosta³a jako Cleyne Studenitcz, czyli Ma³e Studzienice, natomiast druga jako Studenitcz der herrn, czyli Studzienice nale¿¹ce do panuj¹cego. W tej
ostatniej z trzydziestu w³ók czynszowych 25 by³o jednak wtedy opustosza³ych. Zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e w opisie wsi Studzienice w wizytacji z 1560 r. wymienionych zosta³o ³¹cznie
z so³tysem 8 mieszkañców, przy czym odnotowano, ¿e ch³opi ci (obgemelte bauren) owiadczyli, ¿e s¹ wolnymi i maj¹ na to odpowiednie dokumenty. Z danych podanych dla szeciu
z nich wynika, ¿e area³ posiadanych gospodarstw wynosi³ od 2 do 4 w³ók (AP Szczecin, AKS
I/2301, s. 106-110). Jest rzecz¹ interesuj¹c¹, ¿e zapisane w wizytacji nazwiska pokrywaj¹ siê
z odnotowanymi w opisie wsi panków sporz¹dzonym po 1560 r. i wnosiæ nale¿y, ¿e ich roszczenia do statusu wolnych zosta³y uznane. (tam¿e, f. 6v-7). Opis Studzienic znajdujemy tak¿e
w wizytacji z 1596 r. (Tam¿e, AKS I, 2316, s. 343-345), tym razem okrelonych jako Halb
Studenitz, przy czym zaznaczono, ¿e drug¹ po³owê wsi zamieszkuj¹ wolni. W opisanej
czêci wsi ksi¹¿êcej w 1596 r. odnotowano oprócz wolnego so³tysa gospodaruj¹cego na
3 w³ókach, 4 dwuw³ókowych kmieci i m³ynarza maj¹cego tak¿e 2 w³óki. Area³ tej czêci
Studzienic wynosi³ wiêc ³¹cznie 13 w³ók, natomiast z fragmentu wizytacji dotycz¹cego wolnych i panków wynika, ¿e w drugiej czêci omawianej wsi by³o 141/2 w³óki (tam¿e, s. 347).
AP Szczecin, AKS I/2301, f. 7v-8; Zarne Damerow, Zorndamerow  Carndammerow,
Sonnenwalde.
Ibidem, f. 8v; Poltzen  Polschen, Kniprode.
Ibidem Tam¿e, f. 9; Gelentze  Jelentsch, Hirschfelde Pom.; P. Panske, Zur Geschichte, s. 82,
84 odnotowa³, ¿e wprawdzie w 1603 r. list lenny dla wsi Jeleñcz potwierdzi³ ks. Kazimierz,
ale wystawiony w 1607 r. list lenny dla tej¿e wsi nie zosta³ wydany mieszkañcom, gdy¿ nie
byli w stanie udowodniæ swych praw w³asnociowych odpowiednimi starymi dokumentami.
Ibidem, f. 9v; Grossen Gustkow  Gustkow.
Ibidem, f. 10. Kleinen Gustkow  Klein Gustkow. [W 1638 r. Gostkowo Ma³e].
Ibidem, f. 7; Wutzschlaff Damerow  Oslawdamerow, Rudolfswalde.
Ibidem, f. 105-106. W opisie wsi czytamy: Obgemelte bauren sagen seintt frei von je
heraussen gewesen, haben aber keine brief auf zulegen, derhalben die verordenten visitatorn
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nie odnotowali te¿ w swych konkluzjach dotycz¹cych wolnych i panków25. Dodaæ
nale¿y, ¿e równie¿ w rejestrze w³ók podatkowych z 1628 r. omawiana wie zosta³a
wymieniona wy³¹cznie wród wsi domenalnych26. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e
w wykazie szlachty bytowskiej, która w 1658 r. obok panków bytowskich zamieszka³ych w innych wsiach z³o¿y³a przysiêgê ho³downicz¹ przed komisarzami
elektora Fryderyka Wilhelma, odnotowani zostali równie¿ lennicy w liczbie piêciu
zamieszkuj¹cy Os³awê D¹browê, byli wiêc wtedy uznawani za drobna szlachtê27.
Mieszkañcy Os³awy D¹browy nie byli jedynymi, którym kwestionowano status
panków. Podobny los spotka³, jak nale¿y wnosiæ z fragmentu zaleceñ powizytacyjnych z 1560 r., równie¿ zamieszkuj¹cych wie K³¹czno28. Wed³ug wizytacji z
1596 r. we wsi tej by³o dziewiêciu gospodarzy i wolny so³tys. Zanotowano przy
tym, ¿e chc¹ uchodziæ za wolnych i podobnie jak pretenduj¹cy do statusu panków
mieszkañcy Os³awy D¹browy nie pe³nili s³u¿b z p³ugiem, lecz transportowali owies
do Dar³owa29. W rejestrze w³ók podatkowych z 1628 r. K³¹czno wystêpuje wród
wsi domenalnych, ale autorzy inwentarza z 1638 r. odnotowali, ¿e wie tê zamieszkuj¹ czterej pankowie (alias freiowie albo lemani) i ¿e pokazali nieautentyczn¹
konfirmacjê króla polskiego z 1637 r. przywileju jakiego krzy¿ackiego30. Dwóch
panków z K³¹czna uczestniczy³o te¿ w sk³adaniu przysiêgi ho³downiczej elektorowi brandenburskiemu w 1658 r.31
W wietle opisu jedenastu wsi panków bytowskich na pocz¹tku drugiej po³owy XVI stulecia zamieszkiwa³o je ogó³em 107 przedstawicieli tej grupy spo³ecznej. W ich rêkach by³o jednak tylko 96 gospodarstw, bo niektórzy gospodarowali
wspólnie. Wed³ug tego samego ród³a area³ przynale¿ny do panków wynosi³ ogó³em nieco ponad 312 w³ók, czyli ¿e na jedno gospodarstwo przypada³o rednio
3,2 w³óki, czyli o jedn¹ w³ókê wiêcej w porównaniu z wielkoci¹ gospodarstw
kmiecych ujêtych w wizytacji domeny bytowskiej z 1596 r. Zdecydowanie wiêksze ni¿ w wypadku gospodarstw kmiecych by³o te¿ zró¿nicowanie w uposa¿eniu

25
26
27
28

29
30
31

ihnen auferlegget, das sie F. G. an dienste und allem andern pauren gleich leisten und thuen
sollen, alleine das sie mit der kein fhure verschonet sein sollen. Do sie aber ichts derhalben
bei F. G. konten erhalten und loss bitten, musten sie gescheen lassen.
Por. fragment wizytacji z 1596 r. cytowany w przypisie 12 oraz AP Szczecin, AKS I/2316,
s. 57-58.
Matrikeln und Verzeichnisse, s. 259-260.
R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, Bd. 1, Beilagen, s. 69-70.
AP Szczecin, AKS I/2301, f. 191v: Es ist auch denen vom Klontze, welche vor alters zur jagt
gebraucht und in abgang derselben, itzt sich der pflugendes und anderer arbeit geweigert,
gleichfals sich den andern pauren gemeß zu vorhalten gepoten worden.
AP Szczecin, AKS I/2316, s. 338-340; nazwa wsi zosta³a zapisana w formie Clonitz, Klonschen
 Ulrichsdorf.
Por. Matrikeln und Verzeichnisse..., s. 258; Inwentarze starostwa..., s. 29.
R. Cramer, Geschichte der Lande..., I, Beilagen, s. 70.
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gospodarstw panków bytowskich w ziemiê. Jak wykaza³y badania waha³o siê ono
od 1 do 11(15)32 w³ók, podczas gdy w wypadku kmieci w 1596 r. najlepiej uposa¿one gospodarstwo posiad³o tylko 4 w³óki, a przewa¿a³y zdecydowanie gospodarstwa dwuw³ókowe (51,1100 proc.), stanowi¹ce w wypadku panków tylko
oko³o 25 proc.33 W ci¹gu drugiej po³owy XVI w. liczba panków bytowskich i ich
uposa¿enie w ziemiê uleg³y zmniejszeniu. W siedmiu wsiach, dla których posiadamy dane zarówno z lat szeædziesi¹tych wspomnianego stulecia oraz z 1596 r.
uby³o 6 panków oraz oko³o 30 znajduj¹cych siê w ich posiadaniu w³ók, zmniejszy³a siê te¿ rednia wielkoæ nadzia³u ziemi na l panka z trzech do 2,8 w³ok34.
W wietle dotychczasowych badañ, zarówno niemieckich, jak i polskich, pankowie bytowscy  jeli nie wszyscy  to w zdecydowanej wiêkszoci wywodzili
siê z miejscowej rodzimej ludnoci kaszubskiej. Wskazuje na to nie tylko geneza
tej grupy mieszkañców i zachowany w przewadze s³owiañski/polski materia³ nazwiskowy35, ale tak¿e utrzymuj¹ce siê przez wieki, mimo postêpów germanizacji, wyrane cechy odrêbnoci etnicznej tamtejszej szlachty i panków bytowskich.
Jak tego dowodz¹ bezporednie wzmianki w wizytacji domeny bytowskiej z 1596 r.
wielu z nich nadal nie zna³o jêzyka niemieckiego, a to zmusza³o w³adze domenalne i wizytatorów do porozumiewania siê w nimi za porednictwem t³umacza. Mamy
to potwierdzone expresis werbis dla K³¹czna i Os³awy D¹browy oraz kilku ch³opskich wsi domenalnych36. Dodaæ nale¿y, ¿e wszystkie wsie panków bytowskich
nale¿a³y do parafii, w których co najmniej do po³owy XVI odbywa³y siê nabo¿eñstwa w jêzyku kaszubskim i polskim37. Zachowa³y siê te¿ polskie teksty przysi¹g
32
33

34
35

36

37
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W³aciciel tego gospodarstwa mia³ ogó³em 15 w³ók, ale gospodarowa³ na 11 w³ókach, a na
4 pozosta³ych osadzonych by³o dwóch kmieci; por. AP Szczecin, AKS I/2301, f. 3.
AP Szczecin, AKS I/2301, s. 2-10; por. te¿ B. Wachowiak, w: Dzieje ziemi bytowskiej, s. 137-139;
ten¿e, Gospodarcze po³o¿enie ch³opów w domenach Ksiêstwa Szczeciñskiego w XVI i w pierwszej
po³owie XVII wieku, Szczecin 1967, s. 142-143, 146-147.
Por. AP Szczecin AKS I, 2301, s. 2-10 oraz tam¿e AKSI/2316, s. 345-347.
Por. aneks ród³owy oraz P. Panske, Zur Geschichte des eingeborenen adels im Lande Bütow,
s. 72-117; F. Lorentz, Geschichte der Kaschuben, Berlin 1926, s. 121; K. laski, Przemiany
etniczne na Pomorzu Zachodnim w rozwoju dziejowym, Poznañ 1954. s. 161-198; ten¿e,
Przemiany narodowociowe na Pomorzu Zachodnim, [w:] Pomorze Zachodnie nasza ziemia
ojczysta, pod red. K. laskiego, s. 186, Inwentarze starostwa, s. X-XIII, R. Kukier, Kaszubi
bytowscy, s. 56-59; A. Czacharowski, w: Dzieje ziemi bytowskiej. s. 83- 95; w pracach tych
dalsza literatura przedmiotu.
AP Szczecin AKS I/2316, s. 334, 338; Do wsi w ziemi bytowskiej, których mieszkañcy mówili
tylko po kaszubsku i polsku nale¿a³y wsie Borzytuchom, Tuchomko, T¹gowie, Chotkowo,
Niedarzyno i Grzmi¹ca  tam¿e, s. 272, 332, 336.
Por. mapkê sieci kocio³ów ewangelicko-luterañskich z polskim jêzykiem liturgicznym w XVI
i XVII wieku opracowan¹ przez Zygmunta Szultkê i zamieszszczon¹ w jego monografii:
Jêzyk polski w Kociele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX w.,
Wroc³aw etc. 1991, po s. 46.
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lennych sk³adanych przez szlachtê kaszubsk¹ wschodniej czêci Pomorza Zachodniego oraz panków lêborskich i bytowskich nieznaj¹cych jêzyka niemieckiego38.
Przechodz¹c do zachowanych zaleceñ powizytacyjnych w sprawie wolnych
i panków bytowskich, odnotowaæ nale¿y, ¿e w 1560 r. wizytatorzy odbyli z nimi
specjalne spotkanie, zapewne w Bytowie, w dniu 18 padziernika. Z so³tysami
i wolnymi ch³opami wyznaczone zosta³y odrêbne rozmowy na dzieñ nastêpny.
Z relacji wizytatorów wynika, ¿e pierwszoplanow¹ spraw¹ by³o przedstawienie
przez panków poszczególnych wsi posiadanych listów lennych i nadañ oraz ich
zaprzysiê¿enie. Nie wszyscy posiadali jednak odpowiednie dokumenty, nawet
w odpisie. Do takich nale¿eli zw³aszcza mieszkañcy Czarnej D¹browy, Rekowa,
Trzebiatkowej i Os³awy D¹browy. Skar¿yli siê oni, ¿e ich listy spali³y siê i zaginê³y,
z tym ¿e pankowie z Trzebiatkowej i Rekowa w oparciu o informacje uzyskane od
przodków przedstawili ich treæ, prosz¹c o zachowanie przy dotychczasowych
uprawnieniach i dopuszczenie do z³o¿enia przysiêgi. Je¿eli chodzi natomiast
o mieszkañców Czarnej D¹browy, to posiadali oni wprawdzie kopiê swego nadania, i mieli j¹ nawet przed dwoma laty dostarczyæ administracji domenalnej, ale
nie zosta³a ona potwierdzona (auscultirt), bo dokument sp³on¹³, a rentmistrz, który powy¿szy fakt powiadczy³, nie widzia³ orygina³u. Sprawa wymienionych trzech
wsi zosta³a pozostawiona do decyzji ksiêcia. Negatywnie zosta³a natomiast za³atwiona kwestia przyznania statusu panków, wzglêdnie wolnych mieszkañcom wsi
Os³awa D¹browa i K³¹czna. Mimo ¿e w praktyce korzystali w zakresie wiadczonych s³u¿b z uprawnieñ zbli¿onych do przys³uguj¹cych pankom i byli wolni od
pañszczyzny, uznani zostali za ch³opów39.
Wolni i pankowie, którzy nie z³o¿yli przysiêgi i nie uzyskali swych nadañ
lennych, zostali wezwani, aby to uczynili w najbli¿szym czasie i do tego aktu
lepiej wszystko przygotowali. W rezultacie niektórzy siê zg³osili i odebrano od
nich przysiêgi. Istotnym postanowieniem by³ tak¿e nakaz przestrzegania przez
wolnych obowi¹zuj¹cego zakazu dokonywania jakichkolwiek zmian w posiadanym lennie. Chodzi³o zapewne m.in. o podzia³ gospodarstw, a zw³aszcza ich sprzeda¿ bez zezwolenia administracji domenalnych, co w wypadku wiêkszych transakcji wymaga³o zgody samego ksiêcia. Przypomniano tak¿e o obowi¹zku uiszczania z tej okazji op³aty w wysokoci 1/10 sumy kupna40.
Innym odnotowanym w zaleceniach obci¹¿eniem by³o wiadczenie przez
wolnych starych s³u¿b  takich jak przewóz wapna, cegie³, gliny i drewna do
38

39
40

K. laski, S³owiañskie roty przysi¹g lennych z Pomorza Zachodniego z pocz¹tków XVI wieku,
Zapiski Historyczne, t. 52, 1987, z. 4, s. 219-228; Z. Szultka, W. Wydra, Pomorskie przysiêgi
ho³downicze z pocz¹tków XVII wieku, Slavia Occidentalis, t. 46-47, 1989/1990,
s. 301-325; w obu pracach dalsza literatura przedmiotu.
AP Szczecin, AKS I/2301, f. 190-191v.
Ibidem, f. 192.
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cegielni, czy sprawowanie nakazanych przez rentmistrza transportów do Szczecina
i Dar³owa oraz prac przy budowie ogrodzeñ i dokonywaniu ich napraw. Z tekstu
ród³owego wynika, ¿e pankowie bytowscy, zw³aszcza z Gostkowa i Modrzejewa
prosili o zwolnienie od tych obowi¹zków, twierdz¹c, i¿ nie pe³nili ich od dawna.
Przewa¿y³y jednak skargi ch³opów ze wsi domenalnych, którzy zapewne w zwi¹zku
z obci¹¿aniem ich tymi robociznami skar¿yli siê na niepos³uszeñstwo i zaniechania
panków w wywi¹zywaniu siê z ci¹¿¹cych na nich s³u¿b transportowych41.
Z zaleceñ powizytacyjnych wynika ponadto, ¿e pankowie bytowscy zaniedbywali tak¿e dope³niania swego podstawowego obowi¹zku, jakim by³o utrzymywanie konia i posiadanie zbroi, aby mogli stan¹æ do walki w razie potrzeby.
W punkcie pi¹tym zaleceñ zostali z tego powodu upomnieni42.
Sporo miejsca wizytatorzy powiêcili sprawie korzystania przez panków
z lasów i wód nale¿¹cych do ksiêcia i innych wsi. Uznano je za nadmierne i niszcz¹ce dla domeny. Nie tylko wycinano drzewa dla zaspokojenia w³asnych potrzeb
budowlanych i opa³owych, ale czêsto sprzedawano drewno obcym, ponadto korzystano z karmy dla zwierz¹t, jak¹ zw³aszcza dla wiñ dawa³ las, nie p³ac¹c
w zamian nic. Pankowie dokonywali te¿ nielegalnych karczunków lasu, aby pozyskaæ dodatkowe ³¹ki i ziemiê pod chmielniki, ponadto przekraczali posiadane
uprawnienia w zakresie po³owu ryb. Wzywaj¹c do zaniechania powy¿szych nadu¿yæ oraz dopilnowania w tym wzglêdzie posiadanej s³u¿by, stwierdzono, ¿e
z lasów i wód wolni winni korzystaæ tylko po uzyskaniu zgody urzêdników domenalnych oraz za uiszczeniem op³at, i to pod grob¹ dokonania wziêcia w zastaw
maj¹tku i na³o¿enia innych kar. Zaznaczono jednak, ¿e zakaz ten nie obejmowa³
prawa do korzystania z tego, co znajdowa³o siê w granicach wsi zamieszka³ych
przez panków oraz potwierdzonych przez nich uprawnieñ43.
Generalnym, obejmuj¹cym tak¿e pola nale¿¹ce do wsi panków i wolnych,
by³ natomiast zawarty w punkcie siódmym zaleceñ zakaz pod grob¹ kary 60
grzywien polowania na grub¹ zwierzynê, dzikie winie, jelenie i zaj¹ce. Nie obejmowa³ on jednak niedwiedzi, wilków, rysiów, lisów, bobrów, wydr i kun, a wiêc
zwierz¹t drapie¿nych, z tym jednak, ¿e pankowie zostali zobowi¹zani do przekazywania na zamek w wypadku upolowania niedwiedzia jego skóry, przednich ³ap
i g³owy. Oddaniu podlega³y tak¿e skóry lisów i wilków, jednak w zamian mieli
otrzymywaæ za skórê lisi¹ pó³ florena, kuny 10 groszy, a wilcz¹ beczkê piwa.
W wypadku bobrów miano natomiast oddawaæ j¹dra (? geil), ogon i ³apy
(fuese) upolowanego zwierzêcia. Interesuj¹ce, maj¹ce zapewne zachêciæ panków i wolnych do polowañ na wilki, by³o zarz¹dzenie w sprawie wypo¿yczania

41
42
43
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Ibidem, f. 192v.
Ibidem, f. 193.
Ibidem, f. 193-194.
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im sieci do ³apania tych drapie¿ników. Postanowiono te¿, aby do polowañ na lisy
z ka¿dej wsi wyznaczyæ tylko dwóch mieszkañców. Mieli oni byæ jednak pod
przysiêg¹ zobowi¹zani do przekazywania rentmistrzowi po³owy kwoty uzyskanej
przy sprzeda¿y [futra  B.W.] upolowanych zwierz¹t. Proba panków, aby pozostawiono im niczym nieograniczone prawo do polowañ na w³asnych gruntach
zosta³a odrzucona44.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wizytatorzy rozpatrzyli tak¿e skargi ch³opów ze wsi
domeny bytowskiej na bartników, rekrutuj¹cych siê prawie bez wyj¹tku z ludzi
wolnych. Wbrew obowi¹zuj¹cemu prawu mieli oni zak³adaæ barcie, dr¹¿¹c dziuple w pniach drzew dla pszczó³ tak¿e na gruntach nale¿¹cych do skar¿¹cych siê
i w pobli¿u ich barci, a to nara¿a³o skar¿¹cych siê na du¿e szkody, gdy¿ powodowa³o utratê rojów pszczelich. Praktyka budowania barci w pobli¿u wsi zosta³a
przez wizytatorów zakazana45.
Z zaleceñ wizytatorów w sprawie wolnych wynika tak¿e, ¿e na obszarze domeny posiadali ziemiê drobni szlachcice mieszkaj¹cy w Polsce, którzy nie uiszczali z tego tytu³u ¿adnych s³u¿b i wiadczeñ. Stwierdzono, ¿e winni to czyniæ na
równi z innymi pankami46.
O wszystkich postanowieniach wizytatorów i karze za ich nieprzestrzeganie
mieli zostaæ powiadomieni tak¿e nieobecni pankowie. Zalecenia koñczy wezwanie, aby wszyscy wolni pos³usznie wype³niali ci¹¿¹ce nas nich obowi¹zki oraz
bez zw³oki uiszczali zapowiedziane podatki i op³aty47.
W porównywaniu ze scharakteryzowanymi zaleceniami z 1560 r. fragment
wizytacji domeny bytowskiej z 1596 r. dotycz¹cy wolnych i panków jest znacznie
krótszy. Dowiadujemy siê z niego, ¿e na spotkanie zjawi³o siê tylko kilku przedstawicieli omawianej kategorii ludnoci. Poinformowali oni m.in., ¿e w Gostkowie na 40 w³ókach mieszka³o 13 wolnych i dwóch m³ynarzy, przy czym m³yny
stanowi³y wspóln¹ w³asnoæ wszystkich, natomiast w Ma³ym Gostkowie wolnych by³o tylko czterech. Z 30 w³ók w tej ostatniej wsi do panków nale¿a³o 17,
natomiast 9 u¿ytkowali ch³opi nale¿¹cy do Pirchów, a cztery pozosta³e do Zitzewitzów z Motarzyna, Gogolewa, Budowa i Ga³¹ni. Wolni z obu wsi p³acili podatek zwany landszos (lantschatz), razem utrzymywali jednego konia, kiedy by³a
taka potrzeba pomagali przy budowie, wzglêdnie naprawie murów otaczaj¹cych
zamek bytowski oraz transportowali do Dar³owa, zapewne na zamek48, owies
44
45
46
47
48

Ibidem, f. 194-195.
Ibidem, f. 195.
Ibidem, f. 195.
Ibidem, f. 195v.
W tym czasie domena bytowska stanowi³a czêæ sk³adow¹ uposa¿enia ksiêcia Barnima XII
rezydujacego w Dar³owie - Georg Linke, Die pommerschen Landesteilungen des 16. Jahrhunderts, Baltische Studien N.F. Bd. 37, 1935, s. 67-70.
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czynszowy uiszczany przez nich w wysokoci 1 szefla (korca) od ka¿dej z posiadanych w³ók49.
Znacznie ni¿szy czynsz w owsie, bo tylko 11 szefli od 26 w³ók, który tak¿e
sami transportowali do Dar³owa, uiszcza³o 7 wolnych z Modrzejewa (Modrzejewscy). Mimo tego, ¿e by³o ich w tej wsi mniej ni¿ ³¹cznie w Gostkowie i Ma³ym
Gostkowie, ci¹¿y³ na nich jednak tak¿e obowi¹zek utrzymywania 1 konia i zbroi.
Wszyscy musieli te¿ stawiaæ siê w wypadku zagro¿enia przez wroga. Ciê¿ar utrzymywania po jednym koniu, okrelonego jako pancerny (? platen pferdt) oraz
wiadczenia innych ciê¿arów na równi z pankami z innych wsi, spoczywa³ równie¿
na wolnych z Ciemna i z Czarnej D¹browy. W pierwszej by³o ich 8 i posiadali
151/2 w³óki, natomiast 11 wolnych w Czarnej D¹browie mia³o a¿ 30 w³ók. Kolejnego konia okrelonego równie¿ jako pancerny utrzymywali wspólnie wolni
zamieszkuj¹cy wsie Pó³czno i Jeleñcz50.
Z pozosta³ych wsi zamieszka³ych przez wolnych i panków, jak Studzienice
Rekowo, Trzebiatkowa i Jeleñcz na spotkanie z wizytatorami w 1596 r. ¿aden siê
nie zjawi³. Od rentmistrza uzyskano jednak informacjê, ¿e posiadali oni kolejno
wed³ug wymienionych wsi 141/2, 30, 35 i 15 w³ók, a ich wiadczenia na rzecz
domeny zapisane by³y w rejestrze. Na odnotowanie zas³uguje te¿ informacja podana przez starostê domeny lêborskiej Putkammera stwierdzaj¹ca, i¿ wed³ug przywilejów posiadanych przez wolnych integraln¹ czêæ ich nadzia³ów stanowi³y
tak¿e lasy, bagna i nieu¿ytki, przy czym zasada ta obowi¹zywa³a w ca³ych
Prusach51.
Przegl¹d danych na temat panków zawartych w wizytacjach domeny bytowskiej uzupe³nia ich imienny wykaz, sporz¹dzony  jak ju¿ zaznaczono  zapewne
po 1560 r. Przy jego druku zastosowane zosta³y zasady zawarte w zaleceniach
w sprawie edycji wczesnonowo¿ytnych tekstów sformu³owane przez Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen z 1981 r.52
Z dwóch zachowanych przekazów A i B za podstawê wydania przyjêty zosta³
pierwszy, przechowywany w Archiwum Pañstwowym w Szczecinie w zespole
Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich53. Jego publikacja wydaje siê byæ celow¹,
z uwagi, ¿e zapis nazwisk i imion panków w tym przekazie odbiega niejednokrotnie nieco od formy ich zapisu w tekcie B, znajduj¹cym siê równie¿ w zbiorach
szczeciñskiego archiwum54, a w³¹czonym do przygotowanej przez autora tych
49
50
51
52
53
54
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AP Szczecin, AKS I/2316, s. 345-346.
Ibidem, s. 346-347.
Ibidem, s. 347.
Empfehlingen zur Edition frühneuzeitlicher Texte der Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen, Archiv für Reformationsgeschichte, 72, 1981, s. 299-315.
AP Szczecin AKS I/2301, s. 2-10
Ibidem, f. 19-20.
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uwag wspólnie z Zygmuntem Szultk¹ edycji wizytacji domen lêborskiej i bytowskiej z drugiej po³owy XVI stulecia. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e odmienne formy nawisk panków kaszubskich wynikaj¹ z wystêpuj¹cych czêsto obiektywnych trudnoci odró¿nienia w wykorzystanych przekazach rekopimiennych liter a i o,
gdy¿ s¹ one niejednokrotnie pisane w bardzo zbli¿ony sposób55.

Aneks
Wizytacja wsi domeny bytowskiej zamieszka³ych przez panków (wolnych),
przeprowadzona zapewne po 1560 r.
Orygina³: AP Szczecin, AKS I/2301 (stara sygnatura: Rep.4.P.I.Tit.73.Nr.6),
f. 2-10; drugi tekst (B), zapewne czystopis, tam¿e, f. 19-29.
[f. 2] Butow
Weile die vorigen visitatorn dieses amptt zu etzligen underscheidenen mhalen
visitiert, gnucham und reifflich erwogen auch vorfassettund ob men auch woll
diese zeitt die gemelten vorigen visitationes midt fleisse vorlesen, hat men gleichwoll
unnottigk erachtet, dieses von neuen zu bezihen.
Besondern weile men radtsam befunden der panen oder frien gutter in acht
genomen, hat men dieselben betzogen, alle gelegenheit und herligkeit besichtigt
und vorzeichnett, wie hernach angehaftett.
Men befindet gleichwoll daß, daß von vorigen vorordneten visitatorn bawerck
zu Kanitz56 nicht ins wergk gesetzett, muß doßelbe in acht genomen werden.
[f. 2v] Men befindet gleichwoll, so ferne men die dienste haben und erreichen
kundte, daß noch etzlige scheffereien, alß auff dem Semmine57, auch zwischen
Poltzen58 und Gelentze59 und andern orthern auff der frien gutter kondten angerichtett werden.

55
56

57
58
59

Por. te¿ J. Panske, Zur Geschichte, s. 75-87, gdzie równie¿ wiele nazwisk panków z wsi
bytowskich objêtych badaniem.
Konic (Canitz). wie zanik³a. Wysuwany ju¿ w 1559 r. projekt za³o¿enie tam¿e folwarku zosta³
zrealizowany dopiero oko³o 1585 r.; zob. B. Wachowiak, Gospodarka folwarczna w domenach
Ksiêstwa Pomorskiego w XVI i na pocz¹tku XVII wieku, Warszawa 2005, s. 38.
Zapewne Somino (Sommin).
Pó³czno (Polschen, Kniprode).
Jeleñcz (Jellentsch, Hirschfelde).
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Eß ist auch allenthalben sehr gutt engesprengett eichen und buchen mast holtz.
Ingleichen gutte und bequeme jagt.
[f. 3] M u d d r o w 60
Te[wess] Wolff etc.
Hat 15 hueffen midt seinen leutten, darunder 11 zu seinem hoffe, 2 hufen
haben 2 pawern. Dieß dorff hat holtzunge umb die grentze hero, hat auch 3 teiche,
20 fuder h[e]w zu seinem hoffe midt den zwen pawren. Diß dorff hatt auch 2 sehe.
Dienste bringen die lehn brieffe. Anssager hatt 4 hopffen garden und hatt diß dorff
gutte hopffen garden umb hero.
Bartos Pacholka etc. und Michell Morch
11 hueffen zusamen, 12 fuder hew, 4 hopffen broke zu den 2 hoffen.
Jurgen Pacholka etc.
Hatt 1 hueffen, hatt 8 fuder hew, hatt 1 hopfen garden.
Diß dorff hatt 3 teiche und 2 sehe. [f. 3v]
Bartoß Riggiß
Hatt 31/2 huefe, hatt 8 fuder hew weiniger und mehro, hatt 2 hopfen broke.
Jacob Pacholka
Hatt 2 hueffen, werbet 5 fuder hew, hatt 1 hopfen hoff.
Simon und Marten Muddrow
Haben zusamen 5 hueffen landt, 10 fuder hew werben sie, 2 morgen hopfen
garden. Diß dorff hatt 3 teiche, hatt auch 2 sehe.
Ferner
1 kotze hatt Merten Muddrow
1 kotze Michell Morch
1 Wolff, aber ire landt ist midt in obbemelte hueffen gerechnett etc.
[f. 4]
T r e b e t t k a w61
Michell Gitrsinki
Hatt 2 hueffen, sagt sein 4 kleine sehe zu dorffe, haben keine wiesen und
hopffen broke. Diß dorff hatt vorlengst der polnischen grentze gutt holz.
Augstin Gitrsinka etc.
2 hueffen, kein hew, sagt dieses dorff habe 4 kleine sehe, keine hopffen garden.
Greger Passontky
1 hueffe
Christoff Pasontky
2 hueffen etc., teiche nichteß. Diß dorff hat 4 sehe.
Simon Raßke
2 hueffen, 2 fuder hew.
60
61
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Jurgen Raßke
2 hueffen.
Vondrei Polpaneke
2 huefen, 4 sehe hatt diß dorff.
Peter Fellingk
2 hueffen
Jacob Melottke
11/2 hueffe. [f. 4v]
Jacob Polpanke
2 hueff[en] und 1 viertell.
Christoff Wuerst
2 huefen.
Greger Dorse
2 hueffen.
Lorenz Gittrsinka
2 hueffen.
Der schultze Greger Schnudde
3 hueffen.
Jurgen Wurst
13/4 huefen
Lorentz Gitrsinka
21/2 hueffen.
Dreweß Gittrsinki
13/4 huffen.
Summa est 17 freien
[f. 5]
Z e m m e62 etc.
Jurgenn Dorsick
6 hueffen, 4 fuder hew werbet ehr. Diß dorff hat 2 gutte sehe, keine teiche etc.
Hatt notturfft ahn holtze uber den fliesse.
Greger und Merten und Pawell Bick
Haben zusamen a3 31/2a [!] hueffen, 30 fuder hew werben sie samptlich,
1 stucke hopfen garden. Sagtt diß dorff habe 2 sehe.
Pawell Chamir etc.
11/2 huefe hatt ehr, 6 fuder hew. Diß hatt 2 b[sehe ?]b zum dorffe.

a-a
b-b
62

Zapewne pomy³ka pisarza; w tecie B (f. 22v) jest: 31/2 hufen.
W tekcie ród³owym pominiêto s³owo sehe, ale o dwóch jeziorach we wsi mówili te¿
poprzednicy.
Ciemno (Zemmen).
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Steffan Chamir
2 hueffen, 15 fuder hew, 1 stucke hopffen land.
Jurgen Schnudde
2 hueffen, 6 fuder hew, 1 hopfen hoff. [f. 5v]
Hanß Chamir
2 hueffen, 5 fuder hew, 1 hopffen garden.
Lorentz Chamir
11/2 hueffen, ehr wonet in Polen, aber auf diesen 11/2 hueffen wanett ein pawer
Wetko Rademaker
Summa 9 pawren.
[f. 6]
R e k o w63
Simon Fantach
5 hueffen 1/2 viertell. Sagt zum gantzen dorffe liggen vier sehe, so M. G. F. und
Her gebrauchett.
Matzku Dorsick
11/2 huefe etc. 1/2 vier[tell] etc.
Peter Morußke
11/2 hueffen.
Jurgen Krenitze
2 huefen 1 viertell
Merten Piotros und sein sone etc.
3 huefen
Bartoß Fontach
31/2 huefe. Diß dorff hat notturftt ahn holtze.
Bartoß Dorsich
11/2 huefe.
Hanß Fontach
41/2 huefe.
Greger Fantach
11/2 huefe.
Peter Dorsich
21/2 huefe und 1 vierteill
Jan Krauitz
21/2 hueffe und 1/2 viertell
Summa 12 panen.
[f. 6v]
S t u d n i t z e64
63
64
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Matz Phiancke
5 hueffen, 6 fuder hew. Diß dorff hat 2 kleine sehe, ingleichen eine heide die
horte M. G. F. und H.
Michell Jajetzke
2 huefen, 4 fuder hew
Bartoß Spott
2 hueffen.
Pawell Kuttell
3 huefen.
Michell Kuppin
4 hueffen.
Michell cClapattkec und Simon Clopottke
3 huefen
Vrban Spott
11/2 huefen.
Hanß Spott
2 hueffen
Summa 9 panen
[f. 7]
W u i t z l a f f D a m e r o w65
Michell dZarned etc.
11/2 huefe. Diß felt hatt 2 sehe; diß dorff kat keine eigene heiden, aber gleichwoll
notturfft etc.
Pawell cKlapottkec
11/2 huefen.
Matzke eBortte
11/2 huefen, kein hew und hopffen hoffe.
Thomaß eBortte
11/2 huefe, kein hew und hopfen garden.
Woiku Gnuß
11/2 hueffen
Greger Gnuß
11/2 hueffen.
Niclaus fKlapattkef

c-c
d-d
e-e
65
f-f

Mo¿liwa te¿ lekcja:Clopottke
Mo¿liwa te¿ lekcja:Zorne.
Mo¿liwa te¿ lekcja: Bartt.
Os³awa D¹browa (Rudolfswalde, Oslawdammerow).
Jak wy¿ej  mo¿liwa te¿ lekcja: Clopottke.
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11/2 hueffen
Jan und Hanß Gersunde, beide schwager, wonen zu einem hause,
haben 11/2 huefen.
Summa 12 hueffen, 9 panen.
[f. 7v]
Z a r n e D a m e r o w66
Benedict Kruese
2 huefen. Diß dorff hatt in irer grentzen zimliche holtzunge, und 6 sehe,
darunder etzlige von gKliptegeneg, die grosseste sehe gebrauchet der herre mid
Michell Kruse
51/2 hueffen und 1/2 huefe auf den Quatoßkj67 .
Jacob Kruse
2 hueffen.
Jacob Woien
3 hueffen
Christke Funcke etc.
4 hueffen, 2 auff Quatoskj.
Michell Funck zur Lipnitz68 ,
hat hir auch 11/2 hueffe.
Hans Mandrij
2 hueffen, 2 huefen auf dem Quatoskj.
Jurgen Mandri
2 hueffen, 11/2 huefen auf dem Quatoskj.
Hans hPaliskeh
1 hueffe und 3 hueffen auff Quatoskj.
[f. 9] Peter Fallis
1 hueffe und 2 huefen auff Quatoskj.
Pawell Mandrij
2 huffen und 11/2 huefen auff dem Quatoski

g-g
66
67

68

h-h
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W tekcie nr B na f. 25v: Klippentogen. Najwiêksze jezioro wsi nosi nazwê Czarne D¹browno.
Czarna D¹browa (Sonnenwalde, Czarndamerow)
R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg un Bütow, Bd.II, Königsberg 1858, na s. 186-187
opublikowa³ dokument z 1428 r., z którego wynika, ¿e Hannos Quettoschicz Hannos Quertoschitcz uzyska³ we wsi Czarna D¹browa 12 w³ók w zamian za 17 w³ók we wsi Ma³e K³¹czno;
por te¿ P. Panske, Zur Geschichte, s. 78-79.
To zapewne Lipieniec (Libgen) w pobli¿u Jeziora Kotowskiego, w: Nachtrag zu der Kurzen
historisch-geographisch-statistischen Beschreibung des königlich-preussischen Herzogthums
Vor- und Hinter- Pommern Christiana, Friedricha Wutstracka, Stettin 1795, s. 269 wymienione
jako Kathe Liepienz.
Mo¿liwa te¿ lekcja: Patiske; tak te¿ P. Panske, Zur Geschichte, s. 78.
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Michell Funck
5 huefen und 1/2 huefe ufm ufm Qufatofsken
[f. 8v]
P o l t z e n69
Mathias Kukow
7 hueffen hatt ehr. Diß dorff hatt 2 sehe und einen sehe mit dem herre von
Mirchow70 zusammen. Holtz notturfft.
Jurgen Bolbitzki
5 hueffen.
Jan Bapke
5 hueffen.
Barthelmeus Tetze
31/2 hueffen.
Stenßlaff Jante, Matheus und Hanß die Jantenn
haben 6 hueffen zusammen.
Merten71 [und] Simon Pioch
101/2 huefen. Diese lewte zeigen, daß sie nhur die helfte vorschossen wegen
deß hewschlags.
Greger Bach
3 hueffen sein wuste.
[f. 9] G e l e n t z e72
Woitzegk Bogus
61/4 hueffen zu 12 sch[effel] hopffen.
Peter Bogus
61/4 huefen.
Bartoß Mandrj, ehr und sein bruder
101/2 hueffen.
Peter Mandrj etc.
61/4 huffen
[f. 9v]
G r o s s e n G u s t k o w73
Jurgen Schurke
21/2 huffe, 12 fuder hew.
69
70
71
72
73

Pó³czno (Polschen, Kniprode).
Chodzi zapewne o starostê mirachowskiego i pograniczne Jez. Glinówko (Gliner See).
Trzy pierwsze litery imienia Merten przekrelone, pod nim imiê Simon.
Jeleñcz (Hirschfelde Pom. Jellentsch).
Gostkowo (Gustkow, Gr. Gustkow).
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Dreweß Schurke
4 hueffen, 7 fuder hew.
Olde Matzschurke
31/2 hueffe, 15 fuder hew.
Jung Matzschurke
31/2 hueffe, 14 fuder hew. Diß dorff hatt 2 teiche und einen mulen teich.
Pawell Palubitzki
3 hueffen, 4 fuder hew.
Peter Krisan
3 huefen, 4 fuder hew.
Hanß Moller
1 hueffen, 1 fuder hew
Jurgen Adam
1 hueffe, 2 fuder hew
Hanß Adam
2 huefen, 5 fuder hew.
Merten und Palubitzki
41/2 hueffen, 7 fuder hew.
Jurgen und Dreweß Jerke
7 hueffen, 10 fuder hew.
Merten Jerke
6 hueffen, 6 fuder hew.
Malz Gersetzke
6 hueffen, 9 fuder hew.
Bartoß Palubitzki
11/2 hueffe
Summarum 47 hueffen, 1 muhlen und 13 panen.
[f. 10] K l e i n e n G u s t k o w74
Jurgen Schurcke
21/2 hueffen, 6 fuder hew.
Labun
31/2 hueffe.
Jurgen Puttkamer
2 hueffen, 8 fuder hew.
Tomaß Putt[kamer]
2 hueffen, 8 fuder hew.
Jurgen Krempe ist Pirchens pawer von Gawern75
hatt 2 huefen, 4 fuder hew.
74
75

Kopia acta_2006.p65

Gostkówko (Gostkowo Ma³e, Klein Gustkow).
Zapewne chodzi o wie Jawory (Gaffert) w pow. s³upskim, która wed³ug rejestru w³ók podat-

41

07-01-03, 13:37

BOGDAN WACHOWIAK

42

Lorentz Pollach, Pirchens pawer
2 hueffen, 4 fuder hew.
Matzke Lindenbach, Pirchens pawer
2 hueffen, 4 fuder hew.
Si[mon] Polloch, Pir[chens] pawer
2 hueffen, 4 fuder hew.
Thomas Krempe, ein pawer
2 hueffen, 5 fuder hew.
Peter Fiton paneke
2 huefen
Summarum 22 hueffen und 4 paneken.

kowych z 1628 r. by³a w³asnoci¹ Pirchów. Ich w³asnoci¹ by³a te¿ wówczas wie Karwno
(Karwen, Karfen), tak¿e w s³upskim (Matrikeln und Verzeichnisse der Pommerschen Ritterschaft
vom XIV bis in das XIX Jahrhundert, hrsg. R. Klempin, G. Kratz, Berlin 1863, s. 274, 277).
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Tadeusz Bia³ecki

Wytyczenie granicy pañstwowej na zachód
od Szczecina i winoujcia
w 1945 roku

Okolicznoci i szczegó³y wytyczenia odcinka granicy pañstwowej na zachód
od Szczecina s¹ stosunkowo ma³o znane szerszej opinii publicznej. Najobszerniej
pisa³ o tych problemach pierwszy prezydent polskiego Szczecina in¿. Piotr Zaremba, który wraz z wojewod¹ szczeciñskim pp³k. Leonardem Borkowiczem bra³
udzia³ we wszystkich spotkaniach z w³adzami radzieckimi w Berlinie i Schwerinie. Rozmowy te doprowadzi³y w koñcu do delimitacji tej granicy w terenie, okrelonej na Konferencji Poczdamskiej jako terytoria na zachód od linii biegn¹cej
od Morza Ba³tyckiego bezporednio na zachód od winoujcia, a st¹d wzd³u¿
rzeki Odry.... Towarzyszy³a temu nakrelona przez Stalina, jako jednego z uczestników konferencji w Poczdamie, linii granicznej na mapie w skali 1:1 500 000,
biegn¹cej prosto od winoujcia do Gryfina nad Odr¹. Linia ta sta³a siê nastêpnie
podstaw¹ do delimitacji granicy w terenie, dokonanej w koñcu wrzenia 1945 r.
Niew¹tpliwie odcinek tej granicy pañstwowej jest fragmentem ca³ej granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie £u¿yckiej powsta³ej w wyniku decyzji wspomnianej wy¿ej Konferencji Poczdamskiej1. 4 padziernika 1945 r. oficjalnie og³oszono wyniki pracy polsko-radzieckiej komisji granicznej w formie komunikatu
opisuj¹cego przebieg granicy w terenie2.
W niniejszej publikacji prezentujemy 10 dokumentów archiwalnych dotycz¹cych granicy na zachód od Szczecina. Wszystkie, z wyj¹tkiem dokumentu
opisuj¹cego wytyczon¹ granicê z 4 padziernika 1945 r., publikowane s¹ po raz
pierwszy i pochodz¹ z zasobów Archiwum Pañstwowego w Szczecinie.

1

2
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Obszern¹ monografiê dot. tysi¹ca lat historii polsko-niemieckich stosunków granicznych opubl.
G. Labuda, Polska granica zachodnia. Tysi¹c lat dziejów politycznych, Poznañ 1971. Tam¿e
(s. 324-397) obszerna analiza historiografii polskiej i niemieckiej tego tematu.
Kurier Szczeciñski, 3-4.10.1945.
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Dokumenty dotycz¹ 1945 r. z wyj¹tkiem dwóch, wytworzonych w 1946 r.
Jeden sporz¹dzony przez szczeciñsk¹ Dyr. Okrêgow¹ Kolei Pañstwowych dotyczy przygotowañ do uruchomienia linii kolejowej do Nowego Warpna, przeciêtej
w po³owie lini¹ graniczn¹. Z oczywistych wzglêdów (granica nie zosta³a przesuniêta) projekt ten upad³. Drugi, dotycz¹cy niezwykle wa¿nej sprawy, jak¹ by³o
odciêcia od miasta winoujcia wodoci¹gów miejskich, pozostawiaj¹cych je po
stronie niemieckiej. W nastêpnych etapach rozmów dokonano poprawki granicznej i wodoci¹gi te przy³¹czone zosta³y do winoujcia.
W latach póniejszych dokonano jeszcze dwóch poprawek zmian granicznych (w rejonie LubieszynaLinek i miejscowoci Staw k. Gryfina) oraz korekt
na Miêdzyodrzu, ale te problemy wymagaj¹ odrêbnej publikacji.
Nr 1
1945 wrzesieñ 21, Schwerin (Mecklenburg)  Porozumienie polsko-radzieckie zawarte w Schwerinie w sprawie wykonania decyzji poczdamskiej dot. granicy pañstwowej na zachód od Szczecina i przekazania Polsce terenów po³o¿onych
na tym obszarze.
mps, kopia
APSz, ZM MRN, sygn. 8, s. 8
21 wrzenia 1945 r. Pe³nomocnik Sowieckiej Administracji Meklemburskiej
Prowincji gen. leut. Chabanow3 i pe³nomocnicy Rzeczypospolitej Polskiej: wojewoda Pomorza Zachodniego pp³k Borkowicz i Prezydent m. Szczecina in¿.
Zaremba  zaznajomili siê z zachodni¹ granic¹ Pañstwa Polskiego na odcinku
winoujcieGreifenhagen4.
W trakcie zaznajamiania siê z lini¹ graniczn¹, linia na odcinku winoujcie-Greifenhagen odpowiada granicy naniesionej na mapie w skali 1: 1500 000 (mapa
gen. p³k. Sierowa), za wy³¹czeniem odcinków Altwarp5 i Stolzenburg-Böck6,
a szosê na odcinku na odcinku tych miejscowoci pozostawiæ po polskiej stronie,
Altwarp po niemieckiej.
Termin przekazania Rz¹dowi Polskiemu terytoriów na zachód od tej granicy ustalono na 4 padziernika 1945. Akt i mapê sporz¹dzono w trzech egzemplarzach7.
Egzemplarz nr 1  dla zastêpcy Naczelnego Dowódcy Radzieckiej Administracji Wojennej w Niemczech  gen. p³k. Sierowowi.
3
4
5
6
7

B³¹d w zapisie nazwiska, winno byæ: Chabarow.
Ob. Gryfino.
Miasteczko w Niemczech, naprzeciwko Nowego Warpna.
Ob. Stolec i Buk w Polsce.
Zob. dok. nr ???
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Egzemplarz nr 2  Rz¹dowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Egzemplarz nr 3  Naczelnikowi Radzieckiej Administracji Wojennej Prowincji Meklemburskiej gen. p³k. Feniuninskiemu8.
[podpisy]
Pe³nomocnik Radziec.[kiej] Wojennej Admin.[istracji] Meklemburskiej Prowincji  gen. leut. /-/ Chabanow
Pe³nomocnicy Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej
/-/ pp³k. Borkowicz
Prezydent Miasta Szczecina /-/ in¿. Piotr Zaremba
21 wrzenia 1945 r.
t³umaczy³ z orygina³u
Schwerin (Mecklenburg)
(in¿. Zaremba)
[T³umaczy³ z orygina³u: in¿. Zaremba  Prezydent Miasta Szczecina]
Nr 2
1945 wrzesieñ 27, Szczecin  Informacja Prezydenta miasta Szczecina z przebiegu rozmów przeprowadzonych z w³adzami wojskowymi radzieckimi w Berlinie
w sprawie wytyczenia granicy pañstwowej na zachód od Szczecina.
N o t a t k a z przebiegu pertraktacji w sprawie ustalenia linii granicznej na
zachód od Odry
W dniu 17 wrzenia 1945 r. Pe³nomocnik Rz¹du RP na Okrêg Pomorza Zachodniego pp³k. Borkowicz oraz Prezydent m. Szczecina in¿. Zaremba udali siê do Berlina, gdzie w godzinach wieczorowych zostali przyjêci przez gen. p³k. Syrowa,
zastêpcê dowódcy Radzieckiej Administracji Wojennej w Niemczech. Gen. Syrow owiadczy³, ¿e spodziewa³ siê przybycia delegacji polskiej dla celu ustalenia
granic i prosi³ o przeczekanie w Berlinie kilku dni do powrotu marsz. ¯ukowa9
z Moskwy, który telefonicznie zapowiedzia³ swe przybycie z obowi¹zuj¹c¹ map¹
graniczn¹.
W dniu 19 wrzenia br. udali siê wy¿ej wymienieni ponownie do gen. p³k.
Syrowa, który w imieniu chorego marsz. ¯ukowa pokaza³ i wrêczy³ mapê 1:11/2
miliona z naniesion¹ lini¹ graniczn¹. Mapa ta nosi nag³ówek w jêzyku rosyjskim:
Granice Polski wg Konferencji w Poczdamie z dnia 3 sierpnia 1945 r.10, a w prawym dolnym naro¿niku posiada uwierzytelnione datowanie: Moskwa 14 wrzenia
1945 r.
8
9
10
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Pomy³ka w zapisie nazwiska, poprawnie: Fiediuninski.
Marsza³ek ZSRR, wówczas dowódca radzieckich wojsk okupacyjnych w Niemczech.
Winno byæ 2 sierpnia 1945 r.
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Po odbyciu telefonicznej rozmowy z min. Bermanem11 w Warszawie, który
potwierdzi³ pe³nomocnictwa pp³k. Borkowicza i in¿. Zaremby oraz owiadczy³,
¿e chodzi o w³¹czenie ju¿ ustalonej linii w terenie  ustalono z gen. p³k. Syrowem
dalszy tok akcji. Zgodnie z owiadczeniem min. Bermana postanowiono, nie czekaj¹c na przybycie dalszych pe³nomocników ze strony Polski, ale udaæ siê bezporednio do miasta Greifswald w celu odbycia dalszych pertraktacji. Gen. p³k. Syrow
owiadczy³, ¿e pe³nomocnikiem ze strony w³adz radzieckich mianowany zosta³
gen. leutnant Chabanow. Jako termin dalszego posiedzenia ustalono 20 wrzenia
[19]45 r. godz. 12-ta w miecie Greifswald.
2) W wy¿ej wymienionym terminie odby³o siê pierwsze posiedzenie w Greifswald[zie]. Urzêdowy topograf towarzysz¹cy delegatowi radzieckiemu naniós³
w obecnoci delegatów polskich teoretycznie liniê prost¹ (z mapy 1:11/2 mlj.) na
mapê sztabow¹ 1:100 000 (wydan¹ przez generalny sztab Armii Czerwonej
w roku 1941). Ustalono wspólnie, które z miejscowoci które linia ta przecina
przypadn¹ Polsce oraz wykrelono wspóln¹ liniê graniczn¹ uwzglêdniaj¹c¹ ju¿
warunki terenowe i komunikacyjne.
3) 20 wrzenia 1945 r. w godzinach popo³udniowych udali siê cz³onkowie
komisji do winoujcia w celu zaznajomienia siê w terenie z koniecznymi drobnymi korekcjami linii granicznej. Przy okazji stwierdzono stan miasta i dostêpnej
czêci portu.
4) Po powrocie do Greifswald[u] odby³o siê w nocy z 20 na 21 wrzenia
[19]45 r. drugie posiedzenie komisji. W trakcie tego posiedzenia ustalono ju¿
definitywnie liniê graniczn¹, przy czym najwiêkszym jej przesuniêciem by³o proponowane przez delegatów polskich oddanie Polsce ca³ej szosy biegn¹cej pó³kolem od wsi Böck12 do wsi Stolzenburg13. W trakcie posiedzenia wy³oni³a siê w¹tpliwoæ, podniesiona ze strony radzieckiej o sposobie formalnego sporz¹dzenia
aktu i za³¹czników. W¹tpliwoci te strona radziecka wyjani³a drog¹ telefoniczn¹
porozumienia siê z Berlinem. W trakcie tych telefonicznych pertraktacji dosz³a
do wiadomoci strony Polski propozycja marsz. ¯ukowa, aby ostateczny akt podpisany zosta³ nie w Greifswald[zie], tylko w Schwerinie (Mecklenburg) w obecnoci dowódcy Radzieckiej Administracji Wojennej na Pó³nocne Niemcy (Mecklenburg). Strona polska do tej propozycji siê przychyli³a.
5) 21 wrzenia 1945 r. o godz. 14-tej odby³o siê zatem w Schwerinie 3 posiedzenie komisji przy obecnoci dowódcy Radzieckiej Adm.[inistracji] Wojennej
na Pó³nocne Niemcy (Mecklenburg), gen. p³k. Feniuninskiego, jego zastêpcy gen.
ltd. Chabarowa i Szefa Sztabu gen. mjr. Zacharowa. Ze strony Polski obecni byli
11
12
13

Jakub Berman, w 1944-1946 cz³onek Biura Polit. KC PPR, wicemin. przy Prezydium Rady
Ministrów.
Ob. Buk w Polsce.
Ob. Stolec w Polsce.
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jak i poprzednio Pe³nomocnik Rz¹du na Okrêg Pomorza Zachodniego p³k. Borkowicz i Prezydent m. Szczecina in¿. Zaremba. W trakcie tego posiedzenia gen. p³k.
Feniuninski referowa³ telefonicznie przebieg dotychczasowych narad gen. p³k.
Syrowowi w Berlinie. Strona polska równie¿ telefonicznie motywowa³a potrzebê
przyznania Polsce wspomnianego w pkt. 4 odcinka szosy. Gen. Syrow wyrazi³
sw¹ zgodê na to, uzale¿niaj¹c jednak, tak jak zreszt¹ wa¿noæ ostateczn¹ ca³ego
aktu od dodatkowego zatwierdzenia przez marsz. ¯ukowa.
W dalszym ci¹gu delegaci polscy obecni byli przy sporz¹dzaniu kopii map
1:100 000 z naniesion¹ lini¹ graniczn¹ oraz przy przenoszeniu drobnych poprawek.
6) 21 wrzenia 1945 r. o godz. 16-tej nast¹pi³o podpisanie aktu w obowi¹zuj¹cym brzmieniu w jêzyku rosyjskim (polskie t³umaczenie do³¹czone) oraz podpisanie za³¹czonej do aktu mapy 1:100 000 z naniesion¹ granic¹.
7) W trakcie dodatkowych wyjaniaj¹cych rozmów owiadczy³a strona polska,
¿e by³aby zdolna ju¿ 22 wrzenia obsadziæ nowo oddane tereny. Strona radziecka
(jak zreszt¹ wynika³o z podpisanego aktu) prosi³a o ustalenie tego terminu na 4 padziernika br. Strona polska z prob¹ t¹ siê zgodzi³a, wysuwaj¹c ze swej strony probê
o koniecznoci powiadomienia o fakcie objêcia przez Polskê terenów wszystkich
miejscowych radzieckich komendantów wojennych dla unikniêcia jakichkolwiek
kolizji. Ponadto strona polska wyrazi³a obawê, czy na skutek przedwczesnego
powiadomienia o przejêciu niemieckiej administracji cywilnej, dot¹d na tych terenach dzia³aj¹cych nie nast¹pi³aby wywózka przez Niemców tak sprzêtu, jak i dokumentów. Strona radziecka owiadczy³a, ¿e fakt ten nie bêdzie mia³ miejsca.
8) Na tym pertraktacje uznano za zakoñczone, po czym delegaci polscy opucili miasto Schwerin (Mecklenburg), udaj¹c siê do Szczecina. Oryginalny akt
wraz z za³¹czon¹ map¹ zawióz³ Pe³nomocnik Rz¹du na Okrêg Pomorze Zachodnie p³k. Borkowicz bezporednio do Warszawy.
[Podpisa³: in¿. Piotr Zaremba  Pe³nomocnik Rz¹du RP jako Prezydent miasta
Szczecina]
Nr 3
1945 wrzesieñ 29, Szczecin  Pismo Zarz¹du Miejskiego w Szczecinie do
Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Pomorze Zachodnie w Koszalinie w sprawie
objêcia przez administracjê polsk¹ nowych terenów na zachód od Szczecina.
mps, kopia
APSz, ZM MRN, sygn. 8, s. 11
Dot.: Przygotowanie do objêcia nowych obszarów.
1) Podajê do wiadomoci, ¿e w dniu dzisiejszym owiadczy³ mi Komendant
Wojenny m. Szczecina14, ¿e zg³osili siê dzi u niego Komendanci Wojenni z ob14
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szarów maj¹cych byæ przy³¹czonymi do Polski. Z rozmowy, któr¹ on z nimi przeprowadzi³, wynika³o, ¿e komendanci ci s¹ powiadomieni ju¿ o maj¹cym nast¹piæ
w dniu 4 padziernika br. przejêciu tych terenów przez w³adze polskie. Jednoczenie jednak stwierdzonym zosta³o, ¿e ju¿ w³adze niemieckie cywilne zosta³y
o tym przedwczenie powiadomione, co oczywicie powoduje ju¿ obecnie wywóz
przez nich wszelkiego mienia. Za¿¹da³em od komendanta wojennego, aby o fakcie tym, niezgodnym z zapewnieniami gen. P³k. Fieduniñskiego (Schwerin-Mecklenburg), zawiadomi³ gen. p³k. Syrowa w Berlinie oraz aby poinformowa³ zainteresowanych komendantów. Wyró¿niæ nale¿y tak¿e okres bezporednio po zakoñczeniu Wielkiej Wojny, który usprawiedliwia³ postawy wrogoci i niechêæ do
wszystkiego co niemieckie, od póniejszej polityki15 w³adz, które na bazie antyniemieckoci budowa³y legitymizacjê swego w³adztwa.
Po 1945 r. na stanowisku w³adz i spo³eczeñstwa zaci¹¿y³ splot kilku wzajemnie siê warunkuj¹cych czynników. Przejêcie przez Litwinów, Polaków i Rosjan
nowych poniemieckich terytoriów na obszarze Prus Wschodnich wymaga³o ich
zlituanizowania, spolonizowania czy zrusyfikowania (zsowjetyzowania). Mia³o
to miejsce w warunkach dowiadczeñ wojennych, pamiêci o tym, ¿e Niemcy
w konsekwentny sposób niszczyli dorobek okupowanych narodów. W dodatku
proces ten  jak pisze Zbigniew Mazur  by³ uwarunkowany zmianami systemowymi, objêciem w³adzy przez lud, który nie mia³ ani rozeznania dla zastanych
dóbr kultury. Pozosta³oci kultury materialnej niejednokrotnie budzi³y wrogoæ,
albowiem uosabia³y niemieckoæ, junkierstwo, bur¿uazjê, etc. Niemiecka spucizna
by³a obca narodowo i klasowo. Stare elity intelektualne, które mog³yby przeszkodziæ lub zneutralizowaæ najbardziej bezmylne akty degermanizacji, zosta³y
w czasie wojny wyniszczone albo przez Niemców, albo przez Sowietów, ¿e po wojnie
by³y one te¿ têpione ideologicznie, a czasem i fizycznie przez polskie [i sowieckie
 A.S.] w³adze komunistyczne. Kraj K³ajpedzki oraz Okrêg Kaliningradzki przez
pierwsze powojenne dziesiêciolecie pozbawiony by³ prawie ca³kowicie elit kulturalnych oraz wiêkszoci instytucji kulturalnych (uczelni wy¿szych, bibliotek,
archiwów, siedzib wydawnictw ksi¹¿kowych, itp.) Ludnoæ nap³ywowa16 w zdecydowanej wiêkszoci wywodzi³a siê ze wsi i posiada³a niski stopieñ wykszta³cenia. Czynniki te w istotny sposób wp³ywa³y na postawy wobec n. Nie uwa¿am za
wskazane przywracanie linii granicznej Wielkiego Szczecina17 z nast.[êpuj¹cych] powodów:
a) nadmierne rozdêcie terytorium miasta na zachód by³o usprawiedliwione
wówczas, gdy na terytorium tym rozpociera³a siê organicznie z nim zwi¹zana
15
16
17

Miasto na pó³noc od Szczecina, dzi siedziba pow. polickiego.
W sprawach polskich decyzja zapad³a 2 sierpnia 1945 r.
Tzw. Wielki Szczecin  Grossstadt Stettin powsta³ 15 X 1939 w wyniku zmiany jego granic
administracyjnych, a w konsekwencji znacznego powiêkszenia powierzchni miasta.
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prowincja Pomorza Przedniego i Meklemburgii. Obecnie, gdy granice pañstwa
przebiegaæ maj¹ w odleg³oci kilku kilometrów na zachód od granic Wielkiego
Szczecina, by³oby rzecz¹ niemo¿liw¹ pozostawianie tego wielkiego poredniego
pasa powiatowi wiejskiemu, z drugiej strony równie¿ nielogicznym by³oby dalsze powiêkszenie miasta, opieraj¹c go nad granic¹ pañstwa;
b) terytorium W.[ielkiego] Szczecina obejmowa³oby wielk¹ iloæ wsi i maj¹tków ziemskich o charakterze wybitnie wiejskim. Pozostawienie tego obszaru
obecnie w obrêbie miasta Szczecina by³oby wielkim ciê¿arem dla admin.[istracji]
miejskiej nieprzygotowanej do prowadzenia akcji siewnej i osadnictwa wiejskiego,
ponadto pozostawienie tych obszarów na terenie miasta zmniejszy³oby w wybitnej
mierze rolne obszary i tak ju¿ ma³ego powiatu wiejskiego.
2) Warunki geograficzne sprawiaj¹, ¿e powiat Szczecin-wie (maj¹cy nosiæ
nazwê pow. weleckiego)18, po³o¿ony na zachód od Odry, tworzy logiczne uzupe³nienie miasta Szczecina. Dobro miasta wymaga, aby przyleg³y do niego powiat
wiejski by³ rolniczo jak najbardziej mocny. Wzglêdy te sprawiaj¹, ¿e niewskazanym jest odtworzenie by³ego W.[ielkiego] Szczecina, natomiast s³usznym jest jego
rolnicze tereny w³¹czyæ do powiatu. Nie dotyczy to obszarów lenych, w³¹czenie
których do miasta jest raczej wskazane.
3) Obecn¹ siedzib¹ niemieckiego landrata powiatu Randow jest miasteczko
Police (Pöliz), po³o¿one na pó³noc od Szczecina. Uwa¿am za wskazane pozostawienie stolicy powiatu wiejskiego w tym miasteczku. Jest to po¿¹dane dla lepszego
kontynuowania pracy po niemieckim poprzedniku dla lepszej kontroli obwodu,
ju¿ niemal normalnie zagospodarowanego przez obecn¹ tymczasow¹ administracjê
niemieck¹ oraz dla wzmocnienia polskoci tego rejonu. Komunikacja miêdzy
Szczecinem a Policami jest zapewniona przez dobrze funkcjonuj¹c¹ liniê kolejow¹.
4) W myl powy¿szych przes³anek nowa linia graniczna miasta Szczecina
obejmowaæ bêdzie dodatkowo ca³y przemys³owy rejon nadodrzañski, bêd¹cy nieprzerwanym ci¹giem przedmieæ przemys³owych, a mianowicie: Golêcino (Frauendorf), Gotzlow19, Sto³czyn (Stolzenhagen) oraz ¯ó³wino (Odermünde)20. Te przedmiecia podzielone zostan¹ na miejskie komisariaty dzielnicowe:
Komisariat 2  Frauendorf, Gotzlow i Buchholz21 oraz ju¿ 5 7 br. objêta
dzielnica Züllchow.
Komisariat 3  obejmuje Stolzenhagen wraz z rejonem przemys³owym Kratzwiek22.
18

19
20
21
22
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Nowo przy³¹czone obszary na zachód od Szczecina otrzyma³y wówczas nazwê powiatu (wówczas obwodu) weleckiego (na czeæ zachodnios³ow. plemienia Wieletów), póniej pow. szczeciñski-wiejski.
Ob. Goc³aw, dzielnica Szczecina.
Ob. Skolwin, dzielnica Szczecina. W 1939 r. otrzyma³a niem. nazwê Odermünde.
Ob. Bukowo, dzielnica Szczecina.
Ob. Krasnica, dzielnica Szczecina.
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Komisariat 4  obejmuje Odermünde wraz z miejskim lasem po³o¿onym na
po³udnie od Polic.
Przypominam jednoczenie, ¿e komisariat 1 ju¿ czynny, obejmuje obszary
W¹sowa23 i Warszewa, ponadto w stadium organizacji znajduje siê komisariat 5
dla dzielnicy Gumieñce (Scheune).
5) W celu prowadzenia wspólnej polityki osadniczej, gospodarczej i aprowizacyjnej zaleca siê, aby powiat wiejski podlegaj¹cy specjalnemu pe³nomocnikowi rz¹du (starocie) znajdowa³ siê jednak w sta³ym kontakcie z m. Szczecinem,
do którego ci¹¿y. W tym celu pe³nomocnik na powiat winien otrzymaæ specjaln¹
instrukcjê nakazuj¹c¹ mu cis³¹ wspó³pracê i podporz¹dkowanie siê wskazówkom Prezydenta m. Szczecina. Instrukcja taka mo¿e byæ wydana przez Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Pomorza Zachodniego, o ile uzna³by on to za stosowne.
[Podpisa³: in¿. Piotr Zaremba  Prezydent Miasta jako Pe³nomocnik Rzadu
RP na m. Szczecin]
Nr 5
1945 wrzesieñ 27, Koszalin  Pismo Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du RP na
Okrêg Pomorze Zachodnie Wydzia³ Ogólny do Obwodowego Pe³nomocnika Rz¹du RP w Gryfinie i Prezydenta m. Szczecina w sprawie objêcia przez Polskê terenów na zachód od Szczecina.
mps, kopia
APSz, UWS, sygn. 167, s. 71
Zawiadamiam, ¿e zgodnie z umowa zawart¹ z Dowództwem Okupacyjnym
Wojsk Sowieckich w Niemczech, administracja polska obejmie tereny po³o¿one
na zachód od Szczecina wraz z wysp¹ Wo³yñ24 i czêci¹ wschodni¹ wyspy Uznam
z dniem 4 X 1945 r.
Granice zachodnie nowych terenów zosta³y komisyjnie wytyczone.
Za³¹czam mapê wraz z opisem granicy zachodniej Rzeczypospolitej Polskiej
na odcinku winoujcieGryfin[o].
2 za³¹czniki
[Podpisa³: mgr Madurowicz W³adys³aw  Za Pe³nomocnika Rz¹du RP Naczelnik Wydzia³u Ogólnego]

23
24

Ob. Osów, dzielnica Szczecina.
Ob. wyspa Wolin, równie¿ miasto o tej nazwie na wyspie.
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Nr 6
1945 wrzesieñ 30, Koszalin  Opis granicy zachodniej pañstwa polskiego na
odcinku winoujcie-Gryfino sporz¹dzony w Wydziale Pomiarów Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Pomorze Zachodnie na podstawie materia³ów Komisji Polsko-Radzieckiej z 24 IX 1945 mps, kopia
APSz, UWS, sygn. 167, s. 1
Granica zaczyna siê od punktu po³o¿onego na brzegu morza Ba³tyckiego
(Zatoka Pomorska) odleg³ego 1100 m na po³udniowy wschód miasta Ahlbek
(Seebad)25 i 2000 m na pó³nocny zachód od m. winoujcia. Dalej granica biegnie
na po³udnie, przecinaj¹c most kolejowy, po³o¿ony 150 m na zachód od przystanku
kolejowego Golm26, po czym przecina drugi most po³o¿ony 250 m na wschód od
miejscowoci Camminke27 i dalej do po³o¿onego na po³udniowo-wschodnim krañcu tej¿e miejscowoci Camminke, dochodz¹c do brzegu Zatoki Szczeciñskiej28.
Od opisanego punktu na zatoce granica skrêca na po³udniowy wschód biegn¹c
[w] linii prostej do wschodniego brzegu wyspy Kahleberg29, po³o¿onej na wschód
od miasta Altwarp30. Z punktu tego granica skrêca na po³udniowy zachód i biegnie lini¹ prost¹ (ocieraj¹c wschodni brzeg wyspy Riether-Werder)31 do punktu
po³o¿onego na brzegu zatoki Neuwarper See32, odleg³ego 800 m na po³udniowy
zachód od miasta Rieth33. W dalszym ci¹gu granica biegnie rzeczk¹ (nazwa nie
podana)34 do jeziora Grosser Mützelburger35, pozostawiaj¹c na wschód wie Klein
Mützelburg36. Nastêpnie granica biegnie rodkiem wymienionego jeziora do skrzy¿owania dróg, odleg³ego 150 m na po³udniowy zachód od Gross Mützelburg37.
Nastêpnie d³ugoci¹ 500 m biegnie rodkiem drogi i dalej w kierunku po³udniowo
wschodnim lini¹ prost¹, przecinaj¹c drogê HinterseeFalkenwalde38 w odleg³oci
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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K¹pielisko Ahlbek w Niemczech.
Przystanek tu¿ za winoujciem w Niemczech.
Miejscowoæ w Niemczech.
Chodzi o Zalew Szczeciñski.
Dzi £ysa Wyspa w Polsce.
Miasto w Niemczech.
Wyspa na Jez. Nowowarpieñskim w Niemczech.
Jezioro Nowowarpieñskie, ob. przedzielone granic¹ polsko-niemieck¹.
Miasto w Niemczech.
Rzeczka nosi nazwê: Myliborka.
Oficjalna nazwa: Wielkie Jezioro Myliborskie.
Mylibórz Ma³y w Polsce.
Mylibórz Wielki w Polsce.
Hintersee, miejscowoæ w Niemczech; Falkenwalde ob. Tanowo w Polsce.
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2800 m na zachód od przystanku kolejowego Hintersee, do za³amania. Dalej granica skrêca, dochodz¹c do rodka jeziora Schloss39. Nastêpnie granica biegnie
rodkiem jeziora Schloss, a dalej przecina tor kolejowy w odleg³oci 300 m na
zachód od przystanku Stolc[z]enburg40. Po czym biegnie w odleg³oci 150 m na
zachód od przystanku Stolc[z]enburgBöck41Neuen Linken42, po czym przecina skrzy¿owanie dróg BöckSchwennenz43 i Löcknitz44Neuen Kirchen45 i biegnie na po³udniowy wschód, po czym w odleg³oci 1700 m od skrzy¿owania za³amuje siê na po³udnie i przecina jezioro (nazwa nie podana)46, dochodz¹c do skrzy¿owania dróg przy miejscowoci Köstin47, po czym biegnie lini¹ prost¹ na
po³udniowy wschód, przecinaj¹c tor kolejowy w odleg³oci 4200 m na zachód od
stacji Stören48 i kolejno przecinaj¹c drogi 1400 m na wschód od Ladenthin49;
wreszcie 1100 m na wschód od miejscowoci Pomellen50 dalej granica przecina
szosê 2000 m na zachód od m. Colbitzow51, poczym przecina tor kolejowy, dochodz¹c do szosy, prowadz¹cej z Colbitzow do Gartz52. Nastêpnie granica przecina
szosê w odleg³oci 2500 m na po³udniowy wschód od miejscowoci Colbitzow,
po czym biegnie na po³udnie, przecinaj¹c drogê w odleg³oci 300 m na zachód od
miejscowoci Pargow53. St¹d szosa za³amuje siê w kierunku po³udniowo-wschodnim, przecinaj¹c zachodni¹ Odrê i dochodz¹c do grobli w odleg³oci 1600 na
zachód od miasta Gryfin54.
[Podpisa³: in¿. Julian D¹browski  Naczelnik Wydzia³u Pomiarów]

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Jezioro Stolsko ob. w po³owie przeciête granic¹ polsko-niemieck¹.
Stolec w Polsce.
Buk w Polsce.
Miejscowoæ Linki w Polsce, dzi nie istnieje.
Miejscowoæ w Niemczech.
Miasto w Niemczech.
Do³uje w Polsce.
Kociñskie Jezioro w Polsce, nazwa niem. Köstiner See.
Kocin w Polsce.
Winno byæ Stöven, dzi Stobno w Polsce.
Miejscowoæ w Niemczech.
Miejscowoæ w Niemczech.
Ko³baskowo w Polsce.
Miasto w Niemczech nad Odr¹.
Pargowo w Polsce.
Gryfino w Polsce.
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Nr 7
1945 padziernik 7, Warpno Nowe  Tymczasowa instrukcja graniczna opracowana przez Prezydenta m. Szczecina 6 X 1945 r., a podana do publicznej wiadomoci przez Starostwo Powiatowe Weleckie dzieñ póniej w zwi¹zku z objêciem
przez pañstwo polskie nowych terenów na zachód od Szczecina
mps, orygina³
APSz, UWS, sygn. 165, s. 27
1. Dzia³aj¹c na podstawie aktu podpisanego [2]1 9 1945 w Schwerin[ie]
Meckelnburg, w sprawie ustalenia zachodniej granicy Rzeczypospolitej na odcinku miêdzy winoujciem i Gryfinem. Operuj¹c na brzmieniu notatki s³u¿bowej
w sprawie objêcia administracji Obwodu Weleckiego, sporz¹dzonej w Koszalinie
w dniu 2 10 1945 oraz dzia³aj¹c w porozumieniu z delegatem Radzieckiej Administracji Wojennej Prowincji Meklemburg  p³k. Seredrickim  wydajê tymczasow¹ orientacyjn¹ instrukcjê graniczn¹ dla odcinka: Warpno Nowe-Gryfin[o]
(wy³¹cznie), nastêpuj¹cej treci:
2. a) Niemców, zamierzaj¹cych dobrowolnie opuciæ obszar le¿¹cy na wschód
od wspomnianej granicy nie nale¿y zatrzymywaæ oraz pozwoliæ im na zabranie ze
sob¹ przewo¿onego przez nich w³asnymi si³ami mienia, bêd¹cego ich w³asnoci¹
osobist¹.
b) Niemców, chc¹cych wejæ na teren Pañstwa Polskiego, pod ¿adnym pozorem wpuszczaæ nie nale¿y.
c) Polaków wracaj¹cych z zachodu do kraju w³asnymi rodkami nale¿y wpuszczaæ wraz z ca³ym dobytkiem i kierowaæ ich do punktu repatriacyjnego nr 2
w Szczecinie.
d) Polaków zamierzaj¹cych opuciæ teren Rzeczypospolitej nie wypuszczaæ,
chyba ¿e zaopatrzeni s¹ w formalnie wydane dokumenty i delegacje s³u¿bowe.
c) nie nale¿y zezwalaæ na wywo¿enie przez Niemców maszyn rolniczych,
inwentarza ¿ywego oraz mebli.
Akceptujê: Osóbka-Morawski
Prezes Rady Ministrów
Szczecin, dnia 7 10 1945
[Podpisa³: Pe³nomocnik Rz¹du na Obwód Welecki]
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Nr 8
1945 padziernik 11, Warpno Nowe  Ocena sytuacji spo³eczno-politycznej
i gospodarczej oraz kwestie obsadzenia granicy pañstwowej na zachód od Szczecina dokonana przez Pe³nomocnika Rz¹du RP na Obwód Welecki 11 padziernika
1945 roku.
mps, kopia
APSz, UES, sygn. 165, s. 23
Dzia³aj¹c na podstawie aktu podpisanego 1 9 1945 w Schwerin (Mecklenburg) w sprawie ustalenia zachodniej granicy RP na odcinku pomiêdzy winoujciem i Gryfinem oraz operuj¹c na brzmieniu notatki s³u¿bowej w sprawie przejêcia powiatu weleckiego, sporz¹dzonej w Koszalinie w dniu 2 10 1945, obsadzono
powiat welecki.
Na siedzibê Pe³nom.[ocnika] Rz¹du wybrano miasto Police, na siedzibê zarz¹dów gmin miejskich: Police, Trzebie¿ i Warpno Nowe, na siedziby zarz¹dów gmin
zbiorowych (wiejskich) nast.[êpuj¹ce] miejscowoci: Ko³baskowo, Daluje55,
Stolec, Tanowo, Buk, Jasienica.
Po przybyciu do Polic okaza³o siê, ¿e na podstawie rozkazu Zarz¹du Wojskowego Niemieckiej Strefy Wojsk Okupacyjnych nr 0168, obszar obejmuj¹cy
miejsc.[owoci] Trzebie¿, Police, Jasienicê, Trzeszczyno, Mciêcino, Sto³czyn,
¯ó³wino56 i Tanowo nie bêdzie oddany polskiej administracji a¿ do czasu demonta¿u i wywiezienia znajduj¹cych siê na tym terenie obiektów przemys³owych,
tzn. do wiosny 1946 i przeprowadzeniu pertraktacji z w³adzami sowieckimi, zgodzi³y siê te na oddanie nam wsi Tanowo57.
W zwi¹zku z powy¿szym grupy, które mia³y zajmowaæ ten teren, zosta³y przerzucone nad granicê, celem obsadzenia miejscowoci po³o¿onych wzd³u¿ niej.
I tak grupa z miasta Polic obsadzi³a gminê zbiorow¹ w Brzózkach oraz gromady: Warl¹g58, Brzózki i Drogoradz, a grupa z miasta Trzebie¿y obsadzi³a gminê
zbiorow¹ Mylibórz Wlk. z gromadami: Myslibórz Wlk. i Mylibórz Ma³y, reszta
obsady pozosta³a bez zmian, z tym, ¿e grupa Daluje nie zosta³a przez w³adze
sowieckie dopuszczona do wsi i zmuszona do powrotu do Szczecina, a grupa
Kolbaczewo59 zosta³a napadniêta przez bandê maruderów pod dow.[wództwem]
oficerów i doszczêtnie ograbiona.
55
56
57

58
59

Obecnie Do³uje.
Obecnie Skolwin, dzielnica Szczecina.
Mowa tu o obszarze z Policami tworz¹cym tzw. enklawê polick¹, zarz¹dzan¹ przez wojska
radz. do wrzenia 1946 r. w zwi¹zku z demonta¿em ruin fabryki benzyny syntetycznej
w Policach.
Obecnie Warno³êka.
Obecnie Ko³baskowo.
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Liniê graniczn¹ obsadzono 5 posterunkami, z tym, ¿e dalsze obsadzanie do
liczby 13 posterunków jest w toku.
W Warpnie Nowym, jako tymczasowej siedzibie Pe³nomocnika Rz¹du organizuje siê starostwo. W pierwszym dniu zorganizowano nast.[êpuj¹ce] referaty:
samorz¹dowy, przemys³owy, techniczny, spr.[aw] handlu, inf.[ormacji] i prop.[agandy], agrarny. Uruchomienie dalszych nast¹pi w miarê potrzeby, póniej. Referaty
te przyst¹pi³y do pracy z miejsca zabezpieczaj¹c maj¹tek pañstwowy w postaci
wielu obiektów przem.[ys³owych], urz¹dzeñ, ¿ywego i martwego inwentarza, mimo
¿e praca odbywa³a siê w nadzwyczaj ciê¿kich warunkach komunikacyjnych
i aprow.[izacyjnych].
Sytuacja gospodarcza i polityczna. Ludnoæ niemiecka zastraszona przez ustêpuj¹ce w³adze niemieckie opuci³a wiele miejscowoci zupe³nie, zabieraj¹c ze
sob¹ ca³y dobytek. W zwi¹zku z tym wydano instrukcjê graniczn¹ dla posterunków granicznych, administracji oraz Mil.[icji] Ob.[ywatelskiej].
Z aktami oporu i sabota¿u nie spotkano siê nigdzie.
Powiat posiada pewn¹ iloæ obiektów przemys³owych, przewa¿nie zwi¹zanych z rolnictwem. Czêæ z nich objêto i uruchomiono dla potrzeb w³asnych (m³yny,
wiatraki, mleczarnie, po³ów ryb, wêdzarnie), czêæ jest w trakcie przejmowania
od w³adz sowieckich.
Przeprowadza siê akcjê kopania ziemniaków oraz zasiewy i podorywki.
Na terenie powiatu rozwija siê nader intensywnie ¿ycie polityczne, co stoi
w zwi¹zku ze specjalnym zainteresowaniem siê powiatem przez ob. premiera60.
Zawi¹za³y siê nast.[êpuj¹ce] komórki polityczne: Powiatowy Komitet Rob.[otniczy] PPS z siedzib¹ w Warpnie Nowym, Gminny Kom.[itet] Rob.[otniczy] PPS
w Brzózkach, Gminny Kom.[itet] Rob.[otniczy] PPS w Myliborzu Wlk. W trakcie
organizacji jest Miejski Komitet Rob.[otniczy] PPS w Warpnie Nowym. Odbyto
kilka zebrañ, stoj¹cych na nader wysokim poziomie politycznym.
Na specjalne podkrelenie zas³uguje praca cz³onków PPS w terenie, czy to
w ramach powiatu, gminy czy gromady.
[Podpisa³: Tadeusz Wielosik  w.z. Pe³nomocnik Rz¹du na Obwód Welecki.

60
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Nr 9
1946 sierpieñ 29, Szczecin  Pismo Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych
w Szczecinie Wydzia³ Ruchu Nr I/2a-15510/46 do Wojewody Szczeciñskiego
w sprawie uruchomienia ruchu kolejowego na trasie SzczecinNowe Warpno.
mps, kopia
APSz, UWS, sygn. 167, s. 5
Dyrekcja Okrêgowa Kolei Pañstwowych w Szczecinie zamierza uruchomiæ
poci¹gi osobowe ze Szczecina przez Gumieñce-Stobno (Stöven Bhf. Stettin) do
Warpna Nowego (Neuwarp). Poniewa¿ rodkowa czêæ tej linii znajduje siê pod
aministracj¹ niemieck¹, Dyrekcja prosi o wszczêcie kroków u w³adz naczelnych
i czynników nam sprzymierzonych o odpowiednie skorygowanie granicy tej
w tym sensie, aby linia kolejowa Stobno-Warpno Nowe mog³a byæ przez PKP
administrowana.
Ze wzglêdu na donios³oæ sprawy, gdy¿ od zaprowadzenia wygodnej i taniej
komunikacji zale¿n¹ jest sprawa zaludnienia tego zak¹tka, a tym samym stworzenie
naturalnego zaplecza dla Szczecina, uprasza siê o pilne traktowanie tej sprawy61.
[Podpisa³: Miku³a  Za Dyrektora Kolei Pañstwowych Wicedyrektor Kolei
Pañstwowych]
Nr 10
1946 padziernik 31, Szczecin  Protokó³ z narady organów Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie dostarczenia wody dla winoujcia z wodoci¹gów miejskich znajduj¹cych siê poza granic¹ pañstwa w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec.
mps, kopia
APSz, ZM MRN, sygn. 8, s. 39
Obecni:
Nacz. Wydz. Planowania i Koord.[ynacji]  mgr Heliñski
Kierownik Wydz. Katastru  ob. Specjalski
Inspektor Wydz. Statystycznego  ob. Wawrynowicz
Kierownik Oddz. Adm.[inistracji] Miernictwa  ob. Szymañski
Kierownik Delegat dla Spraw Wybrze¿a  kpt. Bartoszyñski
Przewodnicz¹cy: kpt. Bartoszyñski
Nieobecni: Nacz. Wydz. Samorz¹dowego, Nacz. Wydz. Pomiarów.

61

Korekty granicy nie dokonano, w rezultacie czego linia kolejowa do Nowego Warpna zosta³a
zdemontowana.

Kopia acta_2006.p65

56

07-01-03, 13:37

WYTYCZENIE GRANICY PAÑSTWOWEJ NA ZACHÓD OD SZCZECINA...

57

Dalszym tematem obrad komisji by³a sprawa winoujcia. Komisja dosz³a
do wniosku, ¿e granica wyznaczona w Moskwie nie da siê w zupe³noci utrzymaæ
ze wzglêdów gospodarki lokalnej i ogólnopañstwowej. Przeprowadzaj¹c korektê
granicy, musimy siê jednak trzymaæ linii wyznaczonej poprzednio przez w³adze
radzieckie. Je¿eli chodzi o miejsce, sk¹d winoujcie mo¿e czerpaæ wodê, to na
podstawie badañ geologicznych jezioro Wohlgast62 jest jednym, jedynym miejscem.
Drugim wa¿nym problemem dla winoujcia jest si³a elektr.[yczna]. Zachodzi
pytanie, sk¹d si³a ta p³ynie do winoujcia.
Trzecim wa¿nym problemem jest kwestia po³¹czenia kolejowego miêdzy
winoujciem a Ahlbeckiem i Zachodem w ogóle. Wobec powy¿szych problemów
Komisja ustali³a nastêpuj¹ce punkty:
1) Komisja w dniu 30 X 1946 r. rozpatrywa³a odcinek granicy od brzegu
morza na pn. [pó³noc] do miejscowoci Gryfino na pd. [po³udnie].
2) Za liniê wytyczn¹ przyjêto liniê graniczn¹ ustalon¹ przez w³adze radzieckie
w dniu 21 9 1945. Wg protokó³u linia ta by³a wzorowana na mapie wyznaczonej
w Moskwie.
3) Wobec tego, ¿e granica by³a kopiowana na podstawie mapy z dnia 24
9 [19]45 z tolerancj¹ 1 km odchylenia, Komisja proponuje nastêpuj¹ce warunki:
a) po rozpatrzeniu wytycznej granicy i po zebraniu dowiadczeñ, Komisja
znalaz³a 2 momenty natury gospodarczej, które musz¹ znaleæ poparcie, to jest
kwestia winoujcia i dostarczenia mu wody;
b) Odciêcie po³¹czenia N.[owego] Warpna ze Szczecinem;
c) Poprawki granicy ze wzglêdu na drogi komunikacyjne ³¹cz¹ce Gryfin,
Szczecin-Warpno Nowe.
4) Proponowanie poprawki granicy odnonie punktu a/ (wg mapy za³¹cznik
nr oleata z mapy 25 000. Tytu³y z map stolikowych 1:25 000). Opis dok³adny tego
odcinka.
5) Proponowano poprawkê odnonie do punktu b/ wariant 1-szy w³¹czaj¹cy
jezioro Warpno w sferê gospodarcz¹ Polski; wariant 2-gi w³¹czaj¹cy jezioro
Warpno63 w sferê gospodarcz¹ Niemiec (za³¹cznik nr mapy i dok³adny opis mapy
w obu przypadkach.
6) Proponowane poprawki odnonie do punktu c/ (drogi komunikac.).
7) Nale¿y sporz¹dziæ dok³adny opis urz¹dzeñ wodnych winoujcia, uwzglêdniaj¹c:
a) istniej¹ce urz¹dzenia;
b) ród³a wody w okolicach winoujcia;
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c) niemo¿liwoæ innego rozwi¹zania kwestii zaopatrzenia w wodê jak przesuniêcie granicy.
8) Sporz¹dzenie oleaty odcinka na wyspie Uznam.
9) Opis proponowanej granicy wg punktów linii wyznaczonej na oleacie.
10) Uzasadnienie ca³oci gospodarczej jeziora Warpno jako niepodzielnego
obiektu.
11) Opracowanie granicy, w³¹czaj¹c jezioro Warpno do Polski, dok³adny opis
granicy.
12) Opracowanie granicy, w³¹czaj¹c jezioro Warpno do Niemiec(opis granicy).
13) Poprawki granicy odnonie do komunikacji przy granicy (opis granicy).
[Podpisa³: kpt. Bartoszyñski  przewodnicz¹cy komisji]
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Janusz Jasiñski

Spory o polskoæ mazurskiego poety
Micha³a Kajki

Micha³ Kajka (18581940) drukowa³ swoje utwory poetyckie niemal we
wszystkich polskojêzycznych czasopismach i kalendarzach ukazuj¹cych siê
w Prusach Wschodnich, a¿ do 1939 roku.
Byæ mo¿e pod wzglêdem artystycznym przewy¿szali go niektórzy inni drobni
poeci mazurscy1, jednak¿e on sam przewy¿sza³ ich wszystkich swoj¹ s³aw¹, a to
dziêki wytrwa³emu, ponad pó³wiecznemu pisarstwu (przynajmniej od 1883 r.)
i co tu jest jeszcze wa¿niejsze, dziêki wspó³pracy z redaktorami zwi¹zanymi
z ruchem polskim2. Mo¿na powiedzieæ, ¿e powstaj¹ce nowe tytu³y mazurskie otrzymywa³y jakby w spadku po poprzednikach gotowego do wspó³dzia³ania z nimi
coraz s³awniejszego poetê z Ogródka.
Kajkê interesowa³a najbardziej tematyka religijna, najczêciej odnosz¹ca siê
do dorocznego cyklu wi¹t kocielnych, dalej piêkno przyrody, nastêpnie zagadnienia moralne ubierane czêsto w pogodne humoreski, wreszcie obrona ludu mazurskiego przed germanizacj¹. Tak wiêc jêzyka polskiego broni³ na pocz¹tku g³ównie z pobudek religijnych, chocia¿ nie zawsze. Faktem jest, ¿e gdy redaktorka
Gazety Mazurskiej i Kalendarza dla Mazurów Emilia Sukertowa-Biedrawina
zainteresowa³a siê bli¿ej jego twórczoci¹, czu³ siê Polakiem i dlatego przedstawia³a go jako symbol polskoci na Mazurach, zarówno w okresie miêdzywojennym, jak równie¿ po roku 1945. Jej ladem poszed³ doktor W³adys³aw Gêbik,

1

2
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Pieni duchowe i poematy wiatowe. Antologia mazurska. Wypisa³, opracowa³ i wstêpem
opatrzy³ Z. Chojnowski, Go³dap 2004, s. 8.  Np. nie podoba³ siê jaki poemat Kajki redaktorowi Kalendarza Królewsko-Prusko-Ewangelickiego Marcinowi Gerssowi przed rokiem
1894 (M. Kajka, Zebra³em snop plonu Wybór utworów wydany w setn¹ rocznicê urodzin
poety. Opracowali i wstêpem opatrzyli J. Jasiñski i T. Oracki, Warszawa 1958, s. 359).
J. Jasiñski, Wspó³praca redaktorów mazurskich czasopism z Micha³em Kajk¹, Warmia i Mazury, 1980, nr 9, s. 17-19.
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chyba najskuteczniejszy popularyzator poezji Kajki, twórca Roku Kajkowskiego
w 1958 r.3
Otó¿ Kajkê ukazywano rzeczywicie jako Mazura, który swoje poczucie polskoci wyniós³ z lat dzieciñstwa, z najbli¿szego mu rodowiska mazurskiego, do
czego zreszt¹ przyczyni³ siê on sam, gdy w 1927 r. ¿ali³ siê, ¿e ju¿ za czasów
Bismarcka spotka³a jego rodaków straszna krzywda, poniewa¿ zaczêto szerzyæ u nas na Mazurach niemczyzn¹, co w du¿ej mierze wp³ynê³o na rozwijanie moich zdolnoci4. Nie mia³a powodów Emilia Sukertowa-Biedrawina nie
ufaæ jego wspomnieniom, tym bardziej ¿e tylko w minimalnym stopniu zna³a inn¹
jego twórczoæ sprzed I wojny wiatowej.
Tymczasem w 1958 r. wspólnie z Tadeuszem Orackim opublikowalimy wybór jego utworów literackich oraz w mniejszym zakresie publicystycznych.
O tych ostatnich nikt poza zmar³ymi ju¿ redaktorami e³ckiej Gazety Ludowej
(18961902) oraz szczycieñskiego Mazura (19061914, 19191920) nie wiedzia³, ¿e ich autorem by³ w³anie Kajka, pisz¹cy pod pseudonimem Prawdziñskiego. Pseudonim ten uda³o siê nam zidentyfikowaæ dziêki zakupowi dla zbiorów Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski)
od Henryka Jaroszyka, syna redaktora Mazura Kazimierza Jaroszyka jego teki
z ró¿nymi dokumentami, m.in. dotycz¹cymi Kajki. Obecnie teka ta znajduje siê
w bibliotece Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego5.
Okazuje siê, ¿e pocz¹tkowo Kajka by³ przyk³adem Mazura kochaj¹cego jêzyk macierzyñski, ale jednoczenie uwa¿aj¹cego siê za polskiego Prusaka, poniewa¿ wiedzia³, ¿e Mazury od stuleci nale¿a³y do Ksiêstwa i Królestwa Pruskiego.
Dopiero z czasem, pod wp³ywem Kazimierza Jaroszyka, zacz¹³ g³osiæ pogl¹d, ¿e
tak¿e Mazurzy s¹ Polakami wyznania ewangelickiego6. Poczucie polskoci zarówno tylko etnicznej, jak równie¿ w pe³ni ukszta³towanej wiadomoci narodowej, nie przeszkadza³o mu odnosiæ siê z lojalnoci¹, wiêcej, z mi³oci¹ do cesarza

3

4
5
6

W. Gêbik, O cieli  co na deskach wiersze pisywa³, Olsztyn 1957. Jest to tzw. cegie³ka masowo
kolportowana w ca³ej Polsce; M. Kajka, Wiersze wybrane (utwory Micha³a Kajki), Przedmowa
W. Gêbik, Olsztyn 1958; i wiele innych pozycji popularnych; J. Ch³osta, Warmiak z Podhala,
Olsztyn 2006 (ksi¹¿ka o W. Gêbiku).
A. Kajka, Mój ¿yciorys, [w:] P. Sowa, Warmia i Mazury. Utwory rodzime z ilustracjami, Poznañ
1927, s. 22-24.
Orodek Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, Zbiory Specjalne,
sygn. PTH R-154.
Pisa³em na ten temat najpierw w 1958 r., a nastêpnie, dziêki dotarciu do dalszych tekstów
Kajki, przeanalizowa³em problem dok³adniej w latach 1982 i 1990. (J. Jasiñski, Rozwój wiadomoci narodowej Micha³a Kajki, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej KMW), 1958,
nr 3, s. 197-210; ten¿e, Wstêp, [w:] M. Kajka, Z duchowej mej niwy Wiersze wybrali
i opracowali J. Jasiñski, T. Oracki, Olsztyn 1982, s. XXVI; J. Jasiñski, Micha³ Kajka (1858-1940). Droga do Polski, Suwa³ki 1990.
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niemieckiego, tym bardziej, ¿e w³adca Niemiec sta³ na czele Kocio³a ewangelickiego w swojej monarchii. Gdy poeta zwalcza³ hakatyzm i d¹¿enia zmierzaj¹ce
do rugowania jêzyka polskiego z ¿ycia publicznego (Koció³ i szkolnictwo), szuka³ sprawiedliwoci w³anie u cesarza, bo wierzy³, ¿e ucisk jêzykowy stosowany
jest wbrew jego woli. Dlatego pisa³:
My Mazurowie
Chocia¿ wzgardzeni
Cesarskiej g³owie
S¹ przyjemnemi.
(1908)
Najwy¿szym stopniem wiadomoci narodowej dla narodu pozbawionego
w³asnego pañstwa jest d¹¿enie do jego odzyskania b¹d drog¹ zbrojn¹, b¹d legaln¹. Tego rodzaju prze³om w to¿samoci narodowej Kajki nast¹pi³ w latach
19181919. Oto upad³a monarchia Hohenzollernów, ubóstwiany cesarz uciek³
sromotnie do Holandii, zawali³ siê jego dotychczasowy wiat. Jednoczenie Polska, której nie by³o na mapach, objawi³a siê jako realne pañstwo: granicy wschodniopruskiej pilnowa³ ju¿ nie carski stra¿nik, lecz polski ¿o³nierz z bia³ym orze³kiem na czapce, a w Warszawie powsta³ niezale¿ny rz¹d polski. W tym samym
czasie Republika Weimarska wyrazi³a zgodê na postanowienia pokoju wersalskiego m.in. na to, ¿e o przysz³oci pañstwowej Mazur ma decydowaæ wolne g³osowanie ich mieszkañców. Kajka rzuci³ siê w wir walki plebiscytowej. I mimo ¿e
zosta³a przegrana, pozosta³ wierny sprawie polskiej (o czym póniej).
Redaktor Komunikatów Mazursko-Warmiñskich, wspominana Emilia Sukertowa-Biedrawina, mimo i¿ inaczej widzia³a polskoæ Kajki, to jednak bez oporów pozwoli³a mi wydrukowaæ artyku³ o jego ewolucyjnej drodze do pe³nej wiadomoci narodowej (1958)7. I chocia¿ do opinii publicznej z trudem dociera³y
moje ustalenia  chocia¿by z tego wzglêdu, i¿ obchody Roku Kajkowskiego przebiega³y wed³ug tradycyjnego stereotypu o poecie  to jednak nowe spojrzenie
o nim coraz czêciej by³o akceptowane w rodowiskach nie tylko naukowych. Gdy
w 1982 r. zamiecilimy 2 wiersze procesarskie8, spotkalimy siê z zarzutem zbyt
skromnego uwzglêdnienia tego rodzaju poezji9. A uczynilimy tak z prozaicznego
7

8
9
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J. Jasiñski, Rozwój wiadomoci narodowej..., s. 197-210. W artykule tym zacytowa³em fragment wiersza procesarskiego (z 1897 r.):
Dzi w dzieñ jubileuszowy
Sk³onimy ku Bogu nasze g³owy
Wspaniale i uni¿enie,
By cesarza zawsze chroni³,
I od z³ego zawsze broni³
Nasz¹ drog¹ ojczyznê.
M. Kajka, Z duchowej mej niwy , s. 12-13, 26-28.
A. Staniszewski, Nowy zestaw wierszy Micha³a Kajki, KMW, 1983, nr 4, s. 508.
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powodu  ze wzglêdu na objêtociowe ograniczenia ca³ego tomu. W pierwszej
wersji jeszcze przed skrótami narzuconymi nam przez Wydawnictwo Pojezierze,
zamierzalimy opublikowaæ 5 wierszy procesarskich. Faktem jest, ¿e nie trzeba
by³o czekaæ do prze³omu roku 1989, aby coraz czêciej pisaæ o lojalizmie i stopniowym zbli¿aniu siê poety do polskiego, wiadomego poczucia narodowego.
Niemniej m³odzi ludzie zwi¹zani ze Wspólnot¹ Kulturow¹ Borussia, a za
nimi historycy niemieccy, niepomni przedstawionych dowodów, z triumfem og³osili
wieæ, ¿e dopiero teraz nast¹pi³ czas, w którym mo¿na mówiæ o procesarskich
wierszach Kajki. Gorzej, bo jednoczenie pomijano wstydliwym milczeniem
fakt, ¿e od plebiscytowej cezury poeta czu³ siê Polakiem, co udowadnia³ swoj¹
twórczoci¹ i dzia³alnoci¹ w ruchu polskim.
W 1996 r. ukaza³a siê w jêzyku niemieckim antologia literacka Prus Wschodnich
przygotowana przez Polaka, Kazimierza Brakonieckiego i Niemca, Winfrieda
Lipschera10. W ksi¹¿ce przedrukowano piêæ wierszy Kajki, wród nich dwa procesarskie z naszej edycji z 1982 roku11, lecz ani jednego o zdecydowanie polskim
obliczu, czyli przedstawiono obraz jego poczucia narodowego w krzywym zwierciadle; ba, wprost napisano, ¿e jeszcze w czasie plebiscytu czu³ siê pruskim
patriot¹12. W polskim wydaniu antologii (1999) dodano, ¿e jego rodzina po
II wojnie wiatowej opuci³a Polskê13, co  jak stwierdzi³em w polemice  mia³o
poddawaæ w w¹tpliwoæ to¿samoæ narodow¹ poety. Tak¿e w tej edycji pominiêto jego zwi¹zki z ruchem polskim po roku 1920 14. Okaza³o siê, ¿e moje przypuszczenia o celowym zamierzeniu ugodzenia w polskoæ Micha³a Kajki z powodu
wyjazdu po II wojnie wiatowej rodziny do Niemiec, by³y s³uszne. Kazimierz
Brakoniecki w odpowiedzi nie zaprzeczy³ mojemu zarzutowi, lecz skupi³ siê na
problemie jego syna Adolfa. Pyta Brakoniecki: dlaczego wiêc wyjecha³ z tego
polskiego raju, PRL-u? 15. Pytanie mia³o charakter retoryczny i nale¿a³o je rozumieæ w ten sposób, ¿e syn, Adolf Kajka wyemigrowa³ do Niemiec, bo czu³ siê
Niemcem. Powiedziano to wprost, bez os³onek.
Tymczasem ju¿ historia XIX i XX wieku wykaza³a, ¿e Polacy opuszczali
ziemie ojczyste przewa¿nie z dwóch pobudek  politycznych i gospodarczych.
Uciekali przed represjami zaborców, przed wcieleniem do obcych wojsk, b¹d
szukali na obczynie chleba. Tym drugim motywem kieruj¹ siê zreszt¹ po dzi
10
11
12
13
14
15

Meiner Heimat Gesicht. Ostpreussen im Spiegel der Literatur. Herausg. von W. Lipscher und
K. Brakoniecki, Mûnchen 1996, s. 668.
M. Kajka, Z duchowej mej niwy , s. 12-13, 26-28.
Zob. recenzjê: J. Jasiñski, Antologia literacka Prus Wschodnich, KMW, 1998, nr 1, s. 157.
K. Brakoniecki, W. Lipscher, Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka, Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn 1999, ss. 604.
J. Jasiñski, Polska edycja antologii literackiej ziem pruskich, KMW, 1999, nr 4, s. 578-579.
K. Brakoniecki, Odpowied na recenzjê Janusza Jasiñskiego, KMW, 2000, nr 1, s. 106.
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dzieñ. Adolf Kajka czu³ siê jednak Polakiem. By³ dumny z tego, ¿e w Polsce
czczono poetê z Ogródka. Nie mia³ ¿adnych krytycznych uwag do opublikowanych zbiorów jego twórczoci, tak¿e do naszych komentarzy, sam przypomina³
o nadchodz¹cym jubileuszu swego ojca. Jednak¿e, chocia¿ w³adze PRL-u oficjalnie go honorowa³y z uwagi na pamiêæ o ojcu, to z drugiej strony czu³ siê przez
ni¿sz¹ administracjê szykanowany. Tak¿e wobec jego rodziny w³adze polityczne
podchodzi³y z du¿¹ nieufnoci¹, mia³ k³opoty z odzyskaniem w³asnego domu
w Orzyszu. Lokalna spo³ecznoæ traktowa³a go jako obcego! Pisa³ do mnie z Hamburga w 1983 r., ¿e m³odzie¿ niektóra przezywa³a [go] od hitlerowców. Ba³ siê
z jej strony  jak siê zwierza³ dr. W³adys³awowi Gêbikowi  nawet napadów.
Dochodzi³ tu tak¿e motyw religijny: dyskryminowanie ewangelików i zabieranie
im zborów na u¿ytek spo³ecznoci katolickiej. Ale jego ¿ona, Gertruda, tak¿e
Mazurka, w czasie stanu wojennego przyjecha³a samochodem wy³adowanym paczkami z ¿ywnoci¹ i medykamentami, a przeznaczonymi dla mieszkañców Orzysza.
Tak wiêc wyjecha³ z Mazur do Hamburga nie z powodu niemieckoci, ale z powodu
traumatycznych prze¿yæ w rodzinnym kraju16.
Historyk niemiecki Andreas Kossert zabra³ g³os na temat Kajki dwukrotnie.
W 2001 r. stwierdzi³, ¿e nie posiada³ on polskiej wiadomoci narodowej i jako
dowód przypomnia³, ¿e uk³ada³ wiersze na czeæ cesarza. Autor zatrzyma³ siê
bli¿ej na okresie przynale¿noci Micha³a Kajki do Mazurskiej Partii Ludowej,
czyli na prze³omie XIX/XX wieku, co rzeczywicie nie musia³o byæ do koñca
wyznacznikiem jego polskiej to¿samoci, natomiast nie wspomnia³ o prze³omie
narodowym w latach plebiscytu17. Ten¿e autor w polskojêzycznej ksi¹¿ce o Mazurach jeszcze mocniej zaakcentowa³ swoje niecis³e, a raczej b³êdne uwagi
o Kajce: Ten Mazur o mocno ugruntowanej wierze ewangelickiej pozosta³ pruskim
patriot¹ [podkr. J.J.], chocia¿ w 1920 roku zabiega³ przez jaki czas o korzystny
dla Polski wynik plebiscytu 18. Po pierwsze, Kajka pisa³ i dzia³a³ na rzecz Polski
w ca³ym okresie plebiscytowym, czyli ju¿ od 1919, a nie tylko w 1920 r. Od tego
prze³omu przesta³ byæ pruskim patriot¹. Jeszcze trudniej mi poj¹æ, dlaczego
Kossert konsekwentnie pomija jego twórczoæ i pracê na rzecz Polski w latach
miêdzywojennych. Autor ironizuje, ¿e Polska czci³a go i nadal czci jako symbol
polskiego patriotyzmu. By³ to symbol na Mazurach rzadki, ale autentyczny, mo¿e
16
17

18
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J. Jasiñski, Z ¿ycia Adolfa Kajki, [w:] Ksiêga pami¹tkowa powiêcona profesorowi Mieczys³awowi Wojciechowskiemu (w druku).
A. Kossert, Preussen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethischen
Nationalismus 1870-1956, Wiesbaden 2001, s. 79-80. Autor odwo³uje siê tu do G. Jasiñskiego,
Mazurska Partia Ludowa. Próba oceny i znaczenia, Masovia, t. 1, 1997, s. 30. Tymczasem
G. Jasiñski wyranie pisze, ¿e polska wiadomoæ narodowa przysz³a do niego póniej ju¿
po I wojnie wiatowej.
A. Kossert, Mazury. Zapomniane po³udnie Prus Wschodnich. Prze³o¿y³a B. Ostrowska, Warszawa 2004, s. 166.
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tym bardziej godny wdziêcznej pamiêci. Przypomnijmy zatem jego obecnoæ
w ¿yciu publicznym po roku 1920.
W 1923 r. zosta³ prezesem polskiego Zjednoczenia Mazurskiego (po ust¹pieniu Bogumi³a Labusza juniora). Uczestniczy³ w kilku zjazdach Zwi¹zku Towarzystw M³odzie¿y w Prusach Wschodnich, przy czym otaczany by³ zawsze wielk¹
czci¹. Proponowano mu stanowisko administratora Domu Mazurskiego w Szczytnie; on sam odwiedza³ w Piasutnie nauczyciela polskiej szko³y mniejszociowej
Jerzego Lanca. Utrzymywa³ bliskie kontakty z dzia³aczami polskimi, oprócz Kazimierza Jaroszyka, z Gustawem Leydingiem (juniorem), z Walentym Habandtem, Antonim Szajkiem i innymi. Ponadto Kajka nawi¹za³ serdeczn¹ ³¹cznoæ
korespondencyjn¹ z redaktork¹ Emili¹ Sukertow¹-Biedrawin¹, która  jak ju¿
wspomnia³em  drukowa³a jego utwory w swojej gazecie i kalendarzu, oprócz
tego opublikowa³a mu osobny zbiorek zatytu³owany Pieni mazurskie (1927). Na
jej zaproszenie wybiera³ siê z wycieczk¹ Polaków z Prus Wschodnich do Polski,
ale plany jego udaremni³y naciski miejscowych w³adz niemieckich19.
Publikowa³ swoje utwory do koñca, tzn. a¿ do wybuchu II wojny wiatowej.
Na kolejny dowód, ¿e w okresie miêdzywojennym nie przesta³ czuæ siê Polakiem,
przytoczmy chocia¿by tylko dwa jednoznaczne wiersze. Jeden z nich powiêci³
w³anie Emilii Sukertowej-Biedrawinie, wielkiej patriotce polskiej, zaczynaj¹cy
siê od s³ów:
Zwi¹zan wêz³em szacunku
Posy³am cnej Pani w dziêce
W mym serdecznym podarunku
Najszczerszej przyjani wiersze 20.
W drugim, zatytu³owanym Bitwa pod Grunwaldem, swoj¹ polskoæ zaznaczy³ jeszcze wyraniej. Jest to wiersz antykrzy¿acki i jednoczenie tchniêty polskim duchem, gani w nim pychê wielkiego mistrza, a s³awi króla W³adys³awa
Jagie³³ê oraz polskie rycerstwo, wród niego bohaterów powieci Sienkiewicza:
Zbyszko z Bogdañca
Z swymi s³ugami
Tak¿e do tañca
Szli z Krzy¿akami 21.
S³usznie natomiast Andreas Kossert dostrzeg³, ¿e strona niemiecka ca³kowicie
Kajkê ignorowa³a 22. Oto przyk³ad. Chocia¿ ukaza³y siê trzy edycje Altpreussische
19

20
21
22

J. Jasiñski, T. Oracki, Wstêp, [w:] M. Kajka, Zebra³em snop plonu , s. 42-49; J. Jasiñski, T. Oracki,
Wstêp, [w:] M. Kajka, Z duchowej mej niwy , s. XVI-XXIII; J. Jasiñski, Micha³ Kajka 18581940..., s. 27-31; Z. Chojnowski, Micha³ Kajka, poeta mazurski, Olsztyn 1992, s. 31-41.
M. Kajka, Z duchowej mej niwy..., s. 213.
Ibidem, s. 180-184.
A. Kossert, Mazury..., s. 167.
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Biographie, ostatnia w 2000 r.23, to w ¿adnej nie uwzglêdniono biogramu mazurskiego poety. Podobnie zreszt¹ postêpuje Stowarzyszenie Kulturowe Borussia.
O ile np. pisarzowi Ernstowi Wiechertowi powiêci³o ju¿ kilka sesji naukowych,
to Kajce ¿adnej.
Nie rozumiem natomiast pretensji m³odego pracownika naukowego z Poznania
Rafa³a ¯ytyñca o to, ¿e w Muzeum Micha³a Kajki w Ogródku podkrela siê przywi¹zanie poety do polskoci i ¿e wprost mówi siê tam, i¿ by³ Polakiem24. Przy
czym autor celem uzasadnienia swoich krytycznych uwag odwo³uje siê do broszurki Zbigniewa Chojnowskiego, który konkluduje: Micha³ Kajka nie by³ ani
Niemcem, ani Polakiem, lecz Mazurem 25. Tymczasem Chojnowski w drugim,
powa¿niejszym opracowaniu zmieni³ swój pogl¹d i wyci¹gn¹³ wniosek, ¿e jednak
Kajka doszed³ do mazursko-polskiej wiadomoci, której jedn¹ z konstytuant by³a ojczysta mowa 26. Zreszt¹ autor ten wymienia i inne czynniki wspólnotowe mazursko-polskie, z którymi poeta siê uto¿samia³.
Bior¹c pod uwagê przedstawion¹ dyskusjê, obserwuje siê osobliwe zjawisko. O ile pocz¹tkowo dla wielu polskich autorów by³ Kajka od urodzenia stuprocentowym Polakiem (myli te g³oszono z powodu braku pe³nego rozeznania
w jego ¿yciu i twórczoci), to w ostatnich latach neguje siê jego polsk¹ to¿samoæ
narodow¹ nawet w okresie miêdzywojennym. Natomiast rzeczywistoæ nie odpowiada³a ani pierwszemu, ani drugiemu pogl¹dowi. Od mazurskiej pruskoci przeszed³ on drogê ewolucyjn¹ do narodowej polskoci. Czuj¹c siê Polakiem, nadal
zachowa³ mi³oæ do bli¿szej ojczyzny, do kraju mazurskiego.

23
24

25
26
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Altpreussische Biographie Herausg. im Auftrage der Historischen Kommission fûr ost- und
westpreussiche Landesforschung von K. Bûrger, Bd. V, Marburg/Lahn 2000.
R. ¯ytyniec, Od skandalu do wiêkszego Prania. O Muzeum Micha³a Kajki w Ogródku,
[w:] Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i to¿samoæ spo³ecznoci na Ziemiach Zachodnich
i Pó³nocnych, Poznañ 2005, s. 23-24.
Z. Chojnowski, S³owik mazurski. Muzeum Micha³a Kajki w Ogródku (Broszura informacyjna).
Ten¿e, Micha³ Kajka..., s. 127.
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Jan Ch³osta

Zwi¹zki kulturalno-narodowe po³udniowej
Warmii z Pomorzem w koñcu XIX
i na pocz¹tku XX wieku

Ludnoæ po³udniowej Warmii, w wiêkszoci z³o¿onej z Polaków1, po rozbiorach utrzymywa³a kontakty z mieszkañcami ziem zaboru pruskiego. £¹czy³y j¹
wspólne starania o zachowanie jêzyka ojczystego i przez to obrona przed wynarodowieniem, religia katolicka i dba³oæ o utrzymanie obyczajów po przodkach.
Sprawy te nabra³y jeszcze wiêkszego znaczenia w ostatnich trzech dziesi¹tkach
lat XIX wieku, kiedy w³adze pruskie zaczê³y narzucaæ jêzyk niemiecki i obc¹
kulturê. W oczach polskiego Warmiaka Polakiem by³ ten, kto mówi³ po polsku
i zarazem wyznawa³ wiarê katolick¹2. Nie inaczej by³o na Pomorzu, które zosta³o
potraktowane w niniejszym artykule zamiennie z Prusami Zachodnimi, terytorialnie w tamtych czasach siêgaj¹cych od Torunia po Gdañsk i umownie od Bytowa
po Wis³ê. St¹d narzucona przez pañstwo pruskie walka z Kocio³em katolickim
i polskoci¹, okrelone jako kulturkampf, a wiêc owe zarz¹dzenie prezesa prowincji pruskiej z 24 lipca 1873 roku znacznie ograniczaj¹ce jêzyk polski w szkolnictwie ludowym oraz ustawy majowe z 1873 i 1874 r., na podstawie których
w³adze administracyjne przypisa³y sobie uprawnienia do akceptacji nominacji
w urzêdach kocielnych, tak¿e na przeniesienia proboszcza z jednej parafii do
drugiej. Ustalone przy tym zosta³y kary rz¹dcom diecezji o ile w ci¹gu roku, po
mierci proboszcza, nie obsadziliby parafii nowym duszpasterzem. Wymierzane
by³y te¿ kary pieniê¿ne i wiêzienia za pos³ugi religijne, wykonywane przez ksiê¿y
z innych parafii. Zarz¹dzenia te na ziemiach zaboru pruskiego jakby bardziej uto¿sami³y po³o¿enie Kocio³a katolickiego z polskoci¹. Na Warmii kulturkampf
1

2

Po³udniowa Warmia nazywana jest czêsto polsk¹ Warmi¹, obejmowa³a dawny powiat olsztyñski oraz parafie by³ego powiatu reszelskiego: (Biskupiec, Biesowo, Franknowo, Kobu³ty,
Kolno, Stanclewo, Wêgoj).
J. Jasiñski, wiadomoæ narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, Olsztyn 1983,
s. 227.
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osi¹gn¹³ skutek wrêcz przeciwny od zamierzonego: zamiast wyeliminowaæ ca³kowicie katolicyzm z ¿ycia publicznego  nada³ mu wiêksze znaczenie, zamiast
ograniczyæ polskoæ  mimo woli j¹ odrodzi³, nawet do pewnego stopnia zdynamizowa³ i sk³oni³ do wypracowania pewnych form organizacyjnych. Szczególny
wp³yw na to mia³y w lecie 1877 r. Objawienia Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie.
Wszak dziewczêta, które rozmawia³y z Najwiêtsz¹ Pann¹ Mari¹, pochodzi³y
z rodzin ¿arliwie katolickich i ¿arliwie  jak siê okaza³o  przywi¹zanych do polskiej mowy i polskiego obyczaju. St¹d, jak powtarzano potem przez dziesi¹tki lat:
skoro Patronka wiêtej Warmii b³ogos³awi³a tu dzieci po polsku, to znaczy, ¿e
grzeszy ten, kto siê mowy polskiej, daru Bo¿ego wyrzeka3. Jednym z pierwszych
czasopism, które zwróci³o uwagê na wydarzenia gietrzwa³dzkie, by³ pelpliñski
Pielgrzym. Dok³adnie dwa tygodnie po pierwszym ukazaniu siê Matki Bo¿ej
zosta³a zamieszczona w tym pimie lakoniczna notka, ¿e dzieci w Gietrzwa³dzie
mia³y jakie widzenie podobne do tego, które zdarza³o siê poprzedniego roku
w Niemczech w Marpingen4. Potem w d³u¿szych artyku³ach Pielgrzym informowa³ o Gietrzwa³dzie, zawsze w sposób rzeczowy, bez emocji, z du¿ym obiektywizmem. Z faktu, ¿e w tej warmiñskiej wsi Matka Bo¿a ukazywa³a siê dzieciom
i mówi³a po polsku, nie czyniono ¿adnych rewelacji5. W innym artykule w Pielgrzymie, zwrócono uwagê, ¿e Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwa³dzie nast¹pi³y po zamkniêciu klasztoru oo. reformatów ze s³yn¹cym obrazem Matki Bo¿ej
w £¹kach Bratiañskich ko³o Nowego Miasta, dok¹d poprzednio Warmiacy pielgrzymowali. Dziwne to zreszt¹ zrz¹dzenie Opatrznoci, poniewa¿ koció³ ³¹kowski
z obrazem Matki Boskiej ukoronowanym i s³yn¹cym cudami pozostaje zamkniêtym, ta¿ Matka Najwiêtsza na tym samym krañcu wyszuka³a sobie inne miejsce
Gietrzwa³d na polskiej Warmii, który obecnie sta³ siê celem t³umnych pielgrzymek
i tam te¿ zapewne pozostanie 6. Pisano te¿ o wielkich zgromadzeniach w Gietrzwa³dzie, o przybywaj¹cych z ró¿nych ziem polskich p¹tnikach. Dziêki temu Warmiacy
mogli zorientowaæ siê w geograficznym rozmieszczeniu Polaków. Stanowi³ to dla
3

4
5
6
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J. Ch³osta, Wydawnictwo Gazety Olsztyñskiej w latach 1918-1939, Olsztyn 1977 s. 14-15.
Wizjonierki z Gietrzwa³du Barbara Samulowska i Justyna Szafryñska zosta³y potem umieszczone w domu w. Józefa w Pelplinie, gdzie uzupe³ni³y podstawowe wykszta³cenie. Nastêpnie
wst¹pi³y do Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia. Por. B. Tomczyk, Siostra Barbara Stanis³awa
Samuloska wizjonierka z Gietrzwa³du, Studia Warmiñskie (dalej: SW), 1977, t. XIV s. 137-138.
Pielgrzym, 10.07.1877, nr 76.
E. Piszcz, Echa objawieñ gietrzwa³dzkich w Pielgrzymie, Studia Warmiñskie, 1977,
t. XIV, s. 221.
Pielgrzym, 8.09.1877, nr 102. Dodajmy do tego, ¿e klasztor w £¹kach Bratiañskich, gdzie
znajdowa³ siê w 1752 r. koronowany obraz Matki Bo¿ej, zosta³ w 1875 roku zamkniêty przez
w³adze pruskie. Ludzie jednak w dalszym ci¹gu pielgrzymowali do tego miejsca. Modlili siê
wokó³ murów otaczaj¹cych klasztor. W 1876 r. ¿andarmi to jeszcze tolerowali, ale w nastêpnym roku zakaz przybywania by³ surowo przestrzegany.
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ich budz¹cej siê wiadomoci narodowej, obok czytelnictwa gazet, dochodz¹cych
tu z Pomorza i Wielkopolski, wa¿ny czynnik. W samym Gietrzwa³dzie, za przyczyn¹ ks. Józefa Jordana (18291890) ju¿ w 1869 r. by³o 40 prenumeratorów
Pielgrzyma 7. Poza tym Warmiacy abonowali Przyjaciela Ludu, Orêdownika, Wielkopolanina, Zwiastuna Górnoszl¹skiego, od 1894 r. tak¿e Gazetê
Grudzi¹dzk¹. Sami nie mieli wówczas jeszcze w³asnej gazety, ale odczuwali na
po³udniowej Warmii tak¹ potrzebê. Pisa³ na ten temat poeta i dzia³acz narodowy
z Gietrzwa³du, Andrzej Samulowski (18401928) w 1872 r.: Tu siê wiêc znów
pokazuje brak pisma polskiego, prowincjonalnego, które by sprawy nas szczegó³owo dotycz¹ce z gruntu rozbiera³o 8. Potem jeszcze kilka razy zwraca³ uwagê
na po³o¿enie polskich katolików pod Olsztynem, Barczewem i Biskupcem, potrzebê zespolenia Warmiaków w towarzystwach ludowych i akcji petycyjnej
w sprawie przywrócenia jêzyka polskiego w szko³ach, jakie inicjowali Polacy na
Pomorzu i Wielkopolsce. Wtórowa³ mu w tym Franciszek Szczepañski (1842
1907) z Lamkowa. Obaj poszukiwali pomocy w Poznaniu, Toruniu i Che³mnie.
I taka pomoc nadesz³a. Oto staraniem dzia³aczy Towarzystwa ku Wspieraniu Interesów Ludnoci Polskiej pod Panowaniem Pruskim, które zabiega³o o rozwój czytelnictwa tak¿e na Warmii, doprowadzili do otwarcia 6 kwietnia 1878 r. w Gietrzwa³dzie polskiej ksiêgarni. Wspiera³a tê inicjatywê Kasa Po¿yczkowa z Lubawy,
kierowana przez dr. Teofila Rzepnikowskiego (18431922). Na pocz¹tku ksiêgarnia figurowa³a pod szyldem Stanis³aw Roman (bêd¹cy redaktorem i wydawc¹
Pielgrzyma) i Andrzej Samulowski, po dwóch latach prowadzi³ j¹ ju¿ wy³¹cznie Samulowski9. Drug¹ ksiêgarniê 14 padziernika 1880 r. otworzy³ ojciec Stanis³awa Romana, Jan Nepomucen. Odkupi³ j¹ na pocz¹tku lipca 1881 r. miejscowy rolnik Antoni Sikorski (18561932). Obie ksiêgarnie rozprowadza³y polskie
ksi¹¿ki t³oczone przez Karola Miarkê i Tomasza Nowackiego na l¹sku, Józefa
Chociszewskiego w Poznaniu, J.N. Romana w Pelplinie, Jerzego Jalkowskiego
w Grudzi¹dzu, Walentego Fia³ka w Che³mnie. Przez to przyczyni³y siê do upowszechnienia polskiego jêzyka w tej czêci Warmii.
Dzia³acze z Pomorza do pewnego stopnia s³u¿yli polskim Warmiakom przyk³adem, jak organizowaæ pracê narodow¹. Nadto wspomagali Warmiaków, na ile to by³o
mo¿liwe, w podejmowaniu akcji petycyjnej jeli chodzi o przywrócenie nauki religii
w jêzyku ojczystym, w utworzeniu Gazety Olsztyñskiej, prowadzeniu zespolonych
dzia³añ z Prusami Zachodnimi w okresie wyborów do parlamentu niemieckiego,
rozwiniêciu sieci bibliotek Towarzystw Czytelni Ludowych, tworzeniu towarzystw
ludowych, kó³ek rolniczych, wreszcie powo³aniu Banku Ludowego w Olsztynie.
7
8
9

A. Mañkowski, Warmiacy wród wieckiego duchowieñstwa dyecezyi che³miñskiej i pomorskiej,
Olsztyn 1918, s. 10.
Orêdownik, 27.07.1972, nr 42.
J. Jasiñski, Andrzej Samulowski 1840-1928. O narodowe oblicze Warmii, Olsztyn 1976, s. 52.
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I
Pierwsz¹ o wiêkszym znaczeniu inicjatyw¹ narodow¹, jak¹ podjêli Polacy na
po³udniowej Warmii, by³y wiece i akcja petycyjna w sprawie przywrócenia nauki
religii w jêzyku ojczystym z po³owy sierpnia 1885 r.10 Chodzi³o o cofniêcie krzywdz¹cego zarz¹dzenia prezesa prowincji pruskiej z 24 lipca 1873 r. Urz¹dzone wiece
poprzedzi³y starania Franciszka Szczepañskiego o podpisy pod petycj¹ górczyñsk¹,
obejmuj¹c¹ Wielkopolskê. Na pocz¹tku 1885 r. zebra³ na po³udniowej Warmii
730 podpisów ojców rodzin pod petycj¹ i przes³a³ j¹ pos³owi Ignacego Zakrzewskiemu do Poznania. Tymczasem Zakrzewski sugerowa³ raczej poparcie petycji
brodnickiej, ujmuj¹cej mieszkañców Pomorza i Warmii. Bezporednim jednak
impulsem do podjêcia dzia³añ w tym zakresie by³a odpowied w sejmie pruskim
Gustawa Gosslera na mowê pos³a Centrum Piotra Spahna, który upomnia³ siê
polsko-katolick¹ ludnoæ z Warmii. Gossler mia³ powiedzieæ, ¿e polskim Warmiakom nie dzieje siê ¿adna krzywda, bo nie wystêpuj¹ z petycj¹11. Wówczas to
Szczepañski, Andrzej Samulowski, poeta, autor widowiska scenicznego Swaty
warmiñskie i przysz³y redaktor Gazety Olsztyñskiej Jan Liszewski ((18521894)
oraz jeszcze piêciu innych Warmiaków12 uda³o siê 6 czerwca 1885 r. do redaktora
Gazety Toruñskiej Ignacego Danielewskiego (18291907). Na spotkanie przyby³ równie¿ pose³ Zakrzewski. Przedstawiciele Warmii zrobili na redaktorze
Danielewskim wielkie wra¿enie, bo zanotowa³: Gdy ci wys³annicy ch³opstwa
w gwarze swojej rzecz przedstawili, ¿¹daj¹c pomocy i ratunku dziatwy i przysz³ego
pokolenia od upadku moralnego i dziczenia, wynikaj¹cego z nauki religii w obcym, niezrozumia³ym jêzyku w szkole i w kociele wyk³adanym, patrzono na nich
jakby na ludzi z jakiego zapad³ego wiata, s³uchano z natê¿eniem, aby zrozumieæ
i ze zdziwieniem zachwycaj¹cym jakby g³osu ludzi wracaj¹cych spoza grobu 13.
Postanowiono wiêc zwo³aæ dwa wiece w Olsztynie i Barczewie z udzia³em w³anie Ignacego Danielewskiego, który mia³ te¿ zredagowaæ projekt petycji w jêzyku polskim i niemieckim. Zaproszenia na wiece 15 sierpnia 1885 r. w Olsztynie
i nastêpnego dnia w Barczewie wystosowa³ Szczepañski. Informacje o nich zosta³y
te¿ wydrukowane w miejscowej prasie. Na pierwszy wiec przyby³o zaledwie
20 osób. Mia³ on doæ burzliwy przebieg, bo uczestnicz¹cy w nim nauczyciele
niemieccy chcieli zbagatelizowaæ ¿¹dania Polaków. Redaktor Danielewski w swoim
przemówieniu odniós³ siê krytycznie do zarz¹dzenia z 1873 r. i uzna³ je za niemoralne. W odczytanym projekcie petycji zawar³ ¿¹dania ojców rodzin: 1. Aby pol10
11
12
13
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Ten¿e, Wiece i petycja warmiñska z 1885 roku, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej:
KMW), 1987, nr 2, s. 195-222
Ten¿e, wiadomoæ narodowa..., s. 294.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e byli to: Jakub Mazuch z Rasz¹ga, Piotr Sznarbach i Antoni Sikorski z Gietrzwa³du, Andrzej Kaber z Woryt, Józef Thiel z Czerwonki.
I. Danielewski, Kraina ch³opskoci, S³owo, 12.05.1886, nr 105.
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skie dzieci uczono religii wiêtej we wszystkich oddzia³ach po polsku; 2. Aby te¿
dzieci uczono we wszystkich oddzia³ach polskiego czytania i pisania tak, ¿eby one
opuszczaj¹c szko³ê dobrze to umia³y rachunków za ich uczono tak, aby równo
dobrze po polsku i po niemiecku umia³y rachowaæ; Aby nauczyciele przy szko³ach
z polskimi dzieæmi dobrze umieli po polsku. W koñcu znalaz³o siê sformu³owanie: My mamy przekonanie, ¿e bymy ciê¿ko zgrzeszyli przeciw Bogu, gdybymy
mieli zostaæ czem innym jak tem czem nas stworzy³, tj. Polakami i katolikami 14.
Oko³o 150 osób przyby³o na wiec w Barczewie. Tam równie¿ nauczyciele
próbowali przeciwstawiæ siê uchwaleniu petycji, ale zgromadzeni rodzice wyrazili pe³ne poparcie treci w niej zawartej. Nastêpnie we wsiach pod Olsztynem
i Barczewem zebrano pod petycj¹ 3 435 podpisów ojców rodzin i 86 podpisów na
Mazurach. Dyskusja nad tekstem petycji na posiedzeniu komisji szkolnej i plenarnym Lantagu nie zmieni³a antypolskiego zarz¹dzenia. W Gazecie Olsztyñskiej
o tym napisano: Wiedzielimy z góry o tem, ¿e petycja nasza uwzglêdniona nie
zostanie, ale dalimy przynajmniej znak ¿ycia, a to na pocz¹tek wystarczy 15.
Nie przynios³a zmiany równie¿ kolejna akcja petycyjna, podjêta pod wp³ywem
rezolucji uchwalonej na zebraniu w Poznaniu16 w 1892 r., ale w³anie w wypowiedziach podczas wielu wieców podkrelono ³¹cznoæ tych ziem z Pomorzem
i Wielkopolsk¹.
II
Wiece i akcje petycyjne po³¹czy³y polskich Warmiaków. Nastêpnie mo¿na
by³o zabraæ siê do wydawania polskiego pisma. Ju¿ podczas pamiêtnego spotkania
w Toruniu warmiñscy ch³opi potwierdzili gotowoæ poparcia i utrzymania miejscowej gazety. Tak¹ przynajmniej z³o¿yli ofertê. Poza tym rodki na wydawanie
Gazety Olsztyñskiej, której pierwszy numer ukaza³ siê 16 kwietnia 1886 r., zapewnili Komitet Niesienia Pomocy Mazurom z Poznania (w 1884 r. Stanis³aw
K³obukowski przekaza³ Liszewskiemu na ten cel 670 marek) oraz Polacy z Petersburga skupieni wokó³ pisma Kraj (bibliotekarz Cesarskiej Akademii Nauk
Józef G¹siorowski dorêczy³ 600 marek).
Pocz¹tki Gazety Olsztyñskiej trzeba wi¹zaæ z osob¹ Jana Liszewskiego.
Odby³ on praktykê drukarsk¹ u Jaros³awa Leitgebera w Poznaniu. Tam zetkn¹³ siê
z Sewerynem Pieniê¿nym  seniorem, który ju¿ w lipcu 1886 r. zamieszka³ na
14
15
16

E. Sukertowa-Biedrawina, T. Grygier, Walka o spo³eczne i narodowe wyzwolenie, Olsztyn
1956, s. 31-35.
Gazeta Olsztyñska (dalej: GO), 6.05.1886, nr 36.
Sz. Wierzchos³awski, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914,
Wroc³aw 1980. W rezolucji napisano: Domagamy siê jêzyka polskiego dla szkolnictwa elementarnego, szkó³ wyznaniowych, zwrócenia inspekcji szkolnej w rêce duchowieñstwa, religii
i piewu kocielnego w jêzyku polskim we wszystkich oddzia³ach.
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sta³e w Olsztynie i wspomaga³ Liszewskiego, a od 1 kwietnia 1891 r. przej¹³ redakcjê pisma. Od 1888 r. by³ cz³onkiem Towarzystwa Czeladzi Katolickiej, które
za³o¿y³ ks. Feliks Schreiber (18571889). Na pocz¹tku Towarzystwo sk³ada³o siê
z samych Polaków. Sytuacja zmieni³a siê po mierci ks. Schreibera, kiedy opiekê
nad Towarzystwem przej¹³ ks. Franciszek Fleischer. Na wniosek tego duchownego
Pieniê¿ny zosta³ skrelony z Listy Cz³onków Czeladzi, bo w Poznaniu z³o¿y³ deklaracjê o ³¹cznoci z braæmi znad Warty.
Gazeta by³a redagowana podobnie jak pisma na Pomorzu i Wielkopolsce.
Zamieszczano w niej tak¿e utwory wierszowane Samulowskiego i Liszewskiego. Wiele
w niej by³o przedruków z gazet, wydawanych w Che³mnie, Toruniu i Poznaniu.
Gazeta mia³a na pocz¹tku zaledwie 180 prenumeratorów i wci¹¿ boryka³a
siê z trudnociami finansowymi. Wydawca musia³ zawsze liczyæ na wsparcie
Komitetu Niesienia Pomocy z Poznania i Polonii z Petersburga. Od tych subwencji uzale¿nione by³o istnienie pisma, dlatego Seweryn Pieniê¿ny w 1891 r. nie
przysta³ na propozycjê wydawcy Nowin Warmiñskich Eugeniusza Buchholza
(18651928), aby po upadku Nowin po³¹czyæ rodki i wspólnie wydawaæ
w Olsztynie jedno polskie pismo. Podjêcie oferty Buchholza uniezale¿nia³oby
Pieniê¿nego od protektorów z Poznania, ale te¿ spowodowa³oby zatrzymanie okresowych dotacji. Przez to dalszy ¿ywot Gazety stawa³by siê niepewny. Kilkanacie lat póniej z braku prenumeratorów zawieszono wydawanie Warmiaka.
W nastêpnych latach olsztyñskie pismo wspomagali równie¿ dzia³acze z Pomorza. Potwierdzenia tego mo¿na odnaleæ w dokumentach utworzonej 3 kwietnia 1913 r. w Poznaniu Rady Narodowej. Organizacja ta mia³a mieæ charakter
doradczy w sprawach narodowo-politycznych i stanowiæ moralne przedstawicielstwo ca³ego spo³eczeñstwa polskiego w Rzeszy oraz powo³ywanie do ¿ycia innych organizacji w mniej rozwiniêtych dziedzinach ¿ycia narodowego17. Oto
3 lipca 1915 r. w³acicielka oficyny Gazety Olsztyñskiej zwróci³a siê do Biura
Rady Narodowej z prob¹ o pomoc. Joanna Pieniê¿na pisa³a: Wydawnictwo
»Gazety Olsztyñskiej« wskutek wojny znalaz³o siê w tarapatach finansowych. Jak
Wielmo¿nym Panom zapewne wiadomo inwazja rosyjska w zesz³ym roku opar³a
siê o Olsztyn i o nasz¹ Warmiê, gazeta przez pewien czas (dwukrotnie) by³a zawieszona, uby³o nam abonentów przez to i stracilimy inseratów, a reszta tych ostatnich przesta³a og³aszaæ dlatego, ¿e na ró¿ne wyroby itp. ob³o¿ono aresztem (...)
Wszystko nie z naszej winy! Mê¿czyni pobrani na wojnê, rzadko który pozosta³
wierny gazecie, a kobiety  nie ka¿d¹ staæ w tych ciê¿kich czasach na op³acenie
abonamentu. A jednak nie mo¿emy dopuciæ i nie wolno te¿ Wielmo¿nym Panom
do tego dopuciæ aby jedyne obecne pismo (...) mia³o ca³kiem upaæ. Subwencji
chocia¿ swego czasu obiecanej, znik¹d nie widaæ. Ostatnia zapomogê 200 marek

17
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da³a nam »Stra¿« przed rokiem. Teraz na gwa³t potrzebujemy pomocy. Zalegamy
z komornem, wierzyciele za papier nie chc¹ d³u¿ej czekaæ. Mamy nadziejê, ¿e
Wielmo¿ni Panowie nie opuszcz¹ nas w naszej biedzie (...) Prosimy wedle uznania
o pomoc natychmiastow¹ pieniê¿n¹ ewentualnie z funduszu dla ofiar wojny
w Prusach Wschodnich. ¯e nie przesadzamy w opisie mog¹ potwierdziæ nasz¹
sytuacjê dr Rzepnikowski z Lubawy, ks. proboszcz Walenty Barczewski z Br¹swa³du
i ks. dziekan dr Dzia³owski z Turowa 18. Nastêpnie w projekcie bud¿etu Wydzia³u
Kulturalno-Owiatowego Rady Narodowej na 1918 rok zaplanowano dla Gazety
Olsztyñskiej roczn¹ dotacjê w wysokoci 1400 marek19. Poniewa¿ planowane
rodki nie nadchodzi³y do Olsztyna, to cz³onek tej¿e Rady Narodowej ks. Dzia³owski w licie z 22 stycznia 1918 r. jeszcze raz przedstawi³ sytuacjê finansow¹
wydawnictwa, zwracaj¹c uwagê, ¿e deficyt roczny wynosi w przybli¿eniu 3000
marek. W dalszej czêci pisma sugerowa³ aby oficynie przyznaæ roczn¹ subwencjê w wysokoci 1000 marek oraz przypomnia³ obietnicê z³o¿on¹ przez redakcje
Pielgrzyma i Gazety Grudzi¹dzkiej o obowi¹zku materialnego wspomagania
olsztyñskiego pisma20.
III
W styczniu 1890 r. Warmiacy powo³ali w Olsztynie Tymczasowy Komitet
Wiecowy oraz opublikowali odezwê, w której zapowiedzieli wystawienie kandydata na pos³a do Reichstagu, a¿eby przynajmniej pokazaæ wiatu, ¿e tu na Warmii jest doæ Polaków i ¿e panowie Niemcy z nami powinni siê liczyæ i nie pomijaæ
nas, jak to siê i teraz sta³o  cichem milczeniem 21. Inicjatywa ta zosta³a podjêta
w uzgodnieniu i z pomoc¹ dzia³aczy z Poznania i Torunia. Na wiec w Olsztynie
7 lutego 1890 r. przyjechali Erazm Parczewski z Belna i W³adys³aw Ró¿ycki ze
wiecia. Wiec otworzy³ red. Jan Liszewski, a Samulowski w d³u¿szym przemówieniu wykaza³ krzywdy i szkody jakie siê nam dziej¹ z tego powodu, ¿e w szko³ach ju¿ dawno, a obecnie w kociele usuwaj¹ polsk¹ naukê religii w. i zaprowadzaj¹ piewy niemieckie. Pos³owie którychmy dot¹d obierali, nie wstawiali siê
za nami wcale, wiêc musimy wybieraæ takiego pos³a sporód nas, który by zna³
nasze potrzeby duchowe i materialne i tam w Berlinie o z³agodzenie biedy naszej
siê stara³. Mówca radzi wiêc wybraæ pos³a w dniu 20 lutego p. Franciszka Szcze-

18
19

20
21

W. Chojnacki, Sto lat olsztyñskich wydawnictw w jêzyku polskim 1844-1945, [w:] Szkice olsztyñskie, pod red. J. Jasiñskiego, Olsztyn 1967 s. 188.
Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (dalej: WAPP RN), sygn. 25, Pismo Wydzia³u kulturalno-owiatowego Rady Narodowej w Poznaniu z 6 XII 1917 r. do Zarz¹du
G³ównego Rady Narodowej.
WAPP RN, sygn. 163 ks. G. Dzia³owski do Rady Narodowej w Poznaniu z 22 I 1918 r.
GO, 24.01.1890, nr 4.
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pañskiego z Lamkowa, na co zebranie jednomylnie siê zgadza 22. Wysuwaj¹c na
pocz¹tku kandydata miejscowego Warmiaka, a nie dzia³acza z Wielkopolski b¹d
Pomorza, starano siê wytr¹ciæ Niemcom argumenty, ¿e ruch polski zosta³ tu zaszczepiony przez ludzi z zewn¹trz. Szczepañski uzyska³ w okrêgu olsztyñskoreszelskim 5171 g³osów, a wiêc o 3839 mniej ni¿ reprezentant partii Centrum
Justyn Rarkowski. Ten wynik zadowala³ Warmiaków. Postanowili odt¹d zwi¹zaæ
siê trwale z orodkiem politycznym w Prusach Zachodnich, który organizacyjnie
i materialne móg³ wzmocniæ Polaków na po³udniowej Warmii. Tak wiêc 7 marca
tego samego 1890 r. Tymczasowy Komitet Wiecowy przekszta³ci³ siê w Polski
Komitet Wyborczy Warmii. Przewodnicz¹cym komitetu zosta³ Andrzej Samulowski, a cz³onkami znani nam ju¿: Franciszek Szczepañski, Jan Liszewski, Jakub
Mazuch, Piotr Sznarbach i Antoni Sikorski, Maciej Sznarbach z Najdymowa,
Józef Thiel i Andrzej Kaber. Na zebraniu w Barczewie (18 marca 1890 r.) ten¿e
komitet zwróci³ siê do Prowincjonalnego Komitetu Wyborczego na Prusy Zachodnie aby ten zechcia³ utworzyæ Komitet Centralny dla Prus Zachodnich
i Warmii, przyjmuj¹c delegata z Warmii 23. Rozmowy trwa³y kilka miesiêcy.
Ostatecznie we wrzeniu 1890 r. powsta³ siedmioosobowy Centralny Komitet
Wyborczy na Prusy Zachodnie i Warmiê z jednym delegatem z Warmii, tj. Andrzejem Samulowskim24.
W kolejnych wyborach na 1893 r. mylano nawet o wystawieniu wspólnego
kandydata z niemieck¹ parti¹ Centrum. Rozmowy na ten temat by³y doæ zaawansowane. Tymczasem Andrzej Samulowski na zebraniu 20 maja 1893 r. w Grudzi¹dzu zaproponowa³ kandydowanie w okrêgu olsztyñsko-reszelskim ks. kanonikowi dr. Antoniemu Wolszlegierowi (18531922) z D¹brówna. By³ to kandydat
dla Polaków z Warmii nadzwyczaj odpowiedni, bo jako duchowny wzbudza³ zaufanie tutaj, gdzie zawsze kap³an cieszy³ siê wielk¹ estym¹ miejscowej ludnoci
i nie podlega³ bezporednio jurysdykcji biskupa warmiñskiego, gdy¿ jego parafia
znajdowa³a siê w diecezji che³miñskiej. Na podstawie taktycznego sojuszu Polaków
z niemieckimi partiami prorz¹dowymi w drugiej turze wyborów ks. Wolszlegier
zosta³ pos³em, co Polacy uznali jako skutek zacienienia zwi¹zków politycznych
ruchu polskiego na po³udniowej Warmii z dzia³aniami narodowymi na Pomorzu25.
Tego sukcesu wyborczego nie uda³o siê powtórzyæ ani w 1898 r., kiedy ks. Wolszlegier rywalizowa³ w tym samym okrêgu z ks. Edwardem Herrmannem (1836
1916), przysz³ym biskupem pomocniczym, rodowitym Warmiakiem, wywodz¹cym
siê z Unieszewa., ani w 1903 r., jak kandydowa³ do sejmu pruskiego w³aciciel
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Lipinek Julian Sas-Jaworski. Wówczas na wiecu w Olsztynie wyg³osili d³u¿sze
przemówienia Jan Brejski z Gazety Toruñskiej i Micha³ Mizerski z Gazety
Grudzi¹dzkiej26.
Przed kolejnymi wyborami do parlamentu niemieckiego w 1907 r. zmieniony
zosta³ sk³ad Komitetu Wyborczego. Miejsca starszych wiekiem dzia³aczy zajêli
nieco m³odsi. Wa¿n¹ rolê w komitecie zacz¹³ odgrywaæ redaktor W³adys³aw Pieniê¿ny (18801940), brat zmar³ego w 1905 r. Seweryna, którego miejsce zaj¹³
w Gazecie Olsztyñskiej. Oto 18 grudnia 1906 r. Polski Komitet Wyborczy na
okrêg olsztyñsko-reszelski wystosowa³ oficjalne pismo do ks. Walentego Barczewskiego w Br¹swa³dzie z propozycj¹ kandydowania do parlamentu Rzeszy. Tym
razem ks. Barczewski odmówi³ kandydowania, ale w specjalnej odezwie zachêci³
Warmiaków do oddania g³osów w wyborach na Leona Czarliñskiego (18351918)
z Zakrzewka pod Toruniem27. Dzia³acze z Warmii uznali ten krok proboszcza
z Br¹swa³du jako poparcie polskiej listy i obok W. Pieniê¿nego w³¹czyli ks. Barczewskiego do Komitetu Wyborczego Prowincjonalnego na Prusy Królewskie,
Warmiê, Mazury i Pomorze Polskie28.
Ostatecznie ks. Barczewski przysta³ na kandydowanie do sejmu pruskiego
w 1911 r. Wczeniej w 1910 r. polscy dzia³acze podporz¹dkowali siê decyzji Komitetu Prowincjonalnego w Pelplinie, ¿e bêd¹ popierali kandydata partii Centrum. Mimo tego na wiecach urz¹dzonych we wsiach podolsztyñskich brali udzia³
wytrawni dzia³acze Pomorza i Wielkopolski: Jan Brejski z Torunia, Józef Ulatowski z Grudzi¹dza, Leon Formañski z Pelplina, Marian Seyda, Adam Poszwiñski.
Wyst¹pienia te mia³y podwójne znaczenie: chodzi³o o zademonstrowanie ³¹cznoci Warmiaków z Polakami w ca³ym zaborze pruskim oraz przygotowanie miejscowej ludnoci do kolejnych wyborów, kiedy trzeba bêdzie prowadziæ szersz¹
agitacjê za polskim kandydatem. Nast¹pi³o to ju¿ w lutym 1911 r., kiedy zdecydowa³ siê na kandydowanie do parlamentu Rzeszy ks. Barczewski. Jego kandydaturê zatwierdzi³ na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 1911 r. Prowincjonalny Komitet
dla Prus Zachodnich i Warmii. Przygotowania do tych wyborów przeprowadzono
z du¿ym rozmachem. Na po³udniowej Warmii odby³o siê wiele wieców z udzia³em Ignacego ¯niñskiego z Grudzi¹dza, Jana Teski z Bydgoszczy, Felicjana Niegolewskiego z Poznania oraz wczeniej wymienionych dzia³aczy. W³anie w tej
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Orodek Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie. Zbiory Specjalne, sygn. 533,
Odezwa ks. Walentego Barczewskiego z 7 I 1907 r.
J. Borzyszkowski, Inteligencja polska Prus Zachodnich 1848-1920, Gdañsk 1986, na s. 241
zamieci³ sk³ad Polskiego komitetu na Prusy Królewskie, Warmiê, Mazury i Pomorze z 1912 r.
W omioosobowym komitecie obok ks. A. Wolszlegiera, Stanis³awa Sikorskiego, Kazimierza Karasiewicza, Stefana £aszewskiego, ks. Feliksa Thokarskiego znalazly siê nazwiska ks. W. Barczewskiego i W. Pieniê¿nego z Warmii.
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kampanii zici³o siê pragnienie polskich Warmiaków od lat wyra¿ane; aby z polskim ludem  by³ polski ksi¹dz! W tych wyborach na ks. Barczewskiego oddano
7519 g³osów, a na jego przeciwnika z partii Centrum, w³aciciela maj¹tku ziemskiego Studzianki, Karola Or³owskiego o 2985 g³osów wiêcej. Nie zosta³ te¿ ks. Barczewski pos³em w kolejnych wyborach w 1912 i 1913 r. Dopiero w 1921 i 1924
reprezentowa³ polskich Warmiaków w Sejmiku Prowincjonalnym w Królewcu.
Podejmowa³ w nim m.in. sprawy dotycz¹ce utworzenia polskiego szkolnictwa29.
Jego wyst¹pienia komentowa³a Gazeta Olsztyñska.
IV
W latach 18781888 istnia³y na Warmii cztery polskie ksiêgarnie: dwie
w Gietrzwa³dzie, utworzona w 1886 r. ksiêgarnia w Barczewie przez Adama
Napieralskiego (18611928), któr¹ odkupi³ Eugeniusz Buchholz, a potem za³o¿y³
jeszcze w Olsztynie ksiêgarniê przy ulicy Górnej. Niezale¿nie od tego polskie
ksi¹¿ki by³y rozprowadzane tak¿e w redakcji Gazety Olsztyñskiej30. Wszystkie
te placówki przyczyni³y siê do upowszechnienia polskiej ksi¹¿ki na po³udniowej
Warmii.
Od 1881 r. we wsiach pod Olsztynem i Biskupcem otwierano polskie biblioteczki Towarzystwa Czytelni Ludowych. Zak³adali je m.in. pochodz¹cy z Che³mna
student Uniwersytetu Królewieckiego Maksymilian Andryson (18561884), ks. Walenty Barczewski, wtedy duszpasterzuj¹cy w Biskupcu, Jan Liszewski. Do 1890 r.,
nim delegatem TCL na Warmiê zosta³ Franciszek Szczepañski, znajdowa³o siê tu
37 biblioteczek31 . Szczepañski zabra³ siê doæ energicznie do porz¹dkowania
bibliotek. W maju 1890 r. urz¹dzi³ trzy wiece, na których stara³ siê propagowaæ
idee czytelnictwa polskich ksi¹¿ek. Nastêpnie podzieli³ po³udniow¹ Warmiê na
osiem okrêgów. Na czele okrêgu postawi³ subdelegata. Okrêg obejmowa³ od 2 do
10 biblioteczek. W ka¿dej placówce byli: bibliotekarz i kolektor. Zadanie kolektora polega³o na gromadzeniu dobrowolnych sk³adek na TCL, przeznaczonych na
zakup nowych ksi¹¿ek. W 1891 r. na zebraniu TCL w Poznaniu wyra¿ono pochwa³ê Szczepañskiemu: Z uznaniem wyznaæ musimy, ¿e najstaranniej przeprowadzona zosta³a organizacja Warmii, gdzie szanowany delegat p. Franciszek Szczepañski szczegó³owo zaj¹³ siê podzia³em powiatu na liczne okrêgi. Dzia³alnoæ
Szczepañskiego wspomaga³a oczywicie Gazeta Olsztyñska. Za jej porednictwem delegat na Warmiê przekazywa³ bibliotekarzem ró¿ne zalecenia, drukowa³
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wykazy ksi¹¿ek, które z powodu zakazu w³adz pruskich nale¿a³o wycofaæ z ksiêgozbioru, og³asza³ nazwiska wspomagaj¹cych TCL i przede wszystkim upowszechnia³ najbardziej interesuj¹ce tytu³y. Dziêki sprawnoci organizacyjnej w latach
dziewiêædziesi¹tych XIX wieku liczba bibliotek wzros³a do 52 tak, ¿e w co czwartej
wiosce znajdowa³a siê biblioteczka. Poza tym niektórzy Warmiacy gromadzili
w³asne ksiêgozbiory, m.in. kowal Benedajt z Butryn mia³ w domu 400 ksi¹¿ek,
a wiêc czterokrotnie wiêcej od pojedynczej biblioteczki TCL. W³asne zbiory posiadali te¿ ksiê¿a, jak od 1854 r. ks. Franciszek Kaupowicz w Br¹swa³dzie, który
tak¿e sprowadza³ ksi¹¿ki z Che³mna i Poznania.
V
Z pocz¹tkiem 1891 r. na po³udniowej Warmii tworzone by³y towarzystwa
ludowe, Pierwsze jeszcze w marcu 1891 r. powsta³o Polsko-Katolickie Towarzystwo Zgoda pod wezwaniem w. Kazimierza w Olsztynie. Do jego za³o¿enia
przyczynili siê Seweryn Pieniê¿ny-senior, Eugeniusz Buchholz i Jan Liszewski.
W czerwcu tego samego 1891 r. powo³ano towarzystwo pod wezwaniem w. Józefa w Butrynach, wreszcie 25 wrzenia 1892 r. pod wezwaniem w. Wojciecha
w Gietrzwa³dzie. Wszystkie wzorowa³y siê na analogicznych statutach, jakie mia³y
towarzystwa na Pomorzu, a wiêc w swoich programach przewidywa³y: wspieranie polskiej kultury, umacnianie religijnoci i moralnoci, kszta³cenie wród m³odzie¿y pracowitoci, sumiennoci, trzewoci, oszczêdnoci, pielêgnowanie ¿ycia
towarzyskiego, prowadzenie walki z d¹¿eniami socjaldemokracji32.
Dzia³alnoæ towarzystw sprowadza³a siê wiêc do uczestnictwa we Mszy w.,
wspólnej komunii, organizowania co dwa tygodnie zebrañ, pielêgnowania pieni
kocielnych, urz¹dzania przedstawieñ teatralnych i zabaw, starañ o zachowanie
jêzyka polskiego w kociele. Tematykê zebrañ mo¿na podzieliæ na cztery zakresy:
pierwszy obejmowa³ odczyty i pogadanki, powiêcone sprawom religijnym, m.in.
odczytywanie ¿ywotów wiêtych, urz¹dzanie spotkañ prezentuj¹cych ¿ycie patrona; drugi  okazjonalne: 50-lecie biskupstwa papie¿a Leona XIII, wieczornice
w zwi¹zku z rocznicami narodowymi: insurekcja kociuszkowska, powstania narodowe, wydane ksi¹¿ki, polskie pieni; trzeci  to tematy spo³eczno-polityczne,
podejmowane w trakcie kampanii wyborczej do parlamentu niemieckiego, wskazywano na zagro¿enia socjaldemokracji; wreszcie czwarty  zebrania, na których
mówiono o szkodliwoci palenia tytoniu i nadu¿ywania alkoholu, zachowania
odpowiedniej higieny.
Cz³onkowie olsztyñskiego Towarzystwa Zgoda podejmowali te¿ bardzo
konkretne kroki w sprawie przywrócenia jêzyka polskiego w szko³ach. W 1894 r.
delegacja towarzystwa w sk³adzie: Seweryn Pieniê¿ny-senior, mistrz brukarski
32
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Mrzyk i kupiec olsztyñski ¯bikowski z³o¿y³a wizytê biskupowi warmiñskiemu
Andrzejowi Thielowi. Rz¹dca diecezji zapewni³ Polaków o swoim poparciu
w staraniach u w³adz pruskich w sprawie przywrócenia nauki religii w jêzyku
polskim.
Najbardziej atrakcyjn¹ form¹ dzia³alnoci towarzystw by³y amatorskie przedstawienia teatralne. W Olsztynie pierwsze przedstawienie odby³o siê 7 maja 1891 r.
Wystawiono wówczas widowisko Jana Nepomucena Kamiñskiego Szlachta czynszowa. Po ka¿dym wystêpie odbywa³a siê zabawa taneczna. Z innych wystawionych utworów to: A. Apisa Adam i Ewa, A. Wieniawskiego Ulicznik warszawski, W. Be³zy S³owiczek, A. £adnowskiego ¯yd w beczce, B. Dêbickiego
Bartos spod Krakowa, czyli do¿ywocie na letargu, W Szymanowskiego Ostatnie chwile Kopernika. W Olsztynie wyst¹pi³ te¿ gocinnie zespó³ z Che³mna33.
Amatorzy z pozosta³ych towarzystw wystawiali te same widowiska, które odtwarzano w ca³ym zaborze pruskim. W 1892 r. cz³onkowie towarzystwa w Butrynach
wystawi³o Swaty warmiñskie Jana Liszewskiego34. Razem wszystkie trzy zespo³y
w ci¹gu piêtnastu lat wystawi³y 72 przedstawienia. Polskie inscenizacje, chocia¿
ideowo i artystycznie odbiegaj¹ce od wielkiego repertuaru, to jednak cieszy³y
serca Warmiaków, zbli¿a³y do polskoci.
VI
Wzoruj¹c siê na Pomorzu, równie¿ na po³udniowej Warmii, podejmowano
próby powo³ywania towarzystw o charakterze spo³eczno-gospodarczym. W maju
1891 r. dzia³acze z Olsztyna utworzyli kó³ko rolnicze w Gry¿linach. Jego organizacj¹ zajêli siê znani nam ju¿ Seweryn Pieniê¿ny i Eugeniusz Buchholz. Miejscowi
ch³opi chcieli zajmowaæ siê wy³¹cznie upraw¹ ziemi, ale na zebraniach wszyscy
pos³ugiwali siê jêzykiem polskim. Nastêpnie w styczniu 1912 r. w³aciciel maj¹tku
Kiersztanowo, Tadeusz Wojnowski (18801942), doprowadzi³ do za³o¿enia kó³ka
rolniczego w Wipsowie35. W krótkim czasie wst¹pi³o do niego 80 gospodarzy. Na
pocz¹tku ch³opi zgromadzili 150 marek na zakup nawozów sztucznych. Zaprenumerowali te¿ czasopismo K³osy, wydawane w Toruniu. Potem powsta³y jeszcze
kó³ka rolnicze w Unieszewie i Barczewku.
Ostatniego stycznia 1911 r. utworzony zosta³ w Olsztynie oddzia³ Towarzystwa M³odzie¿y Kupieckiej. Obejmowa³ on równie¿ m³odzie¿ z Ostródy. St¹d
zebrania odbywa³y siê na przemian raz w Olsztynie, raz w Ostródzie. W 1911 r.
sekretarzem oddzia³u by³ Seweryn Pieniê¿ny-junior (18901940). W lutym 1913 r.
delegat z Warmii Czajkowski uda³ siê na Walny Zjazd Towarzystwa M³odzie¿y
33
34
35
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Kupieckiej dla Prus Zachodnich i Warmii. W wydanej odezwie apelowano o w³aciwy stosunek kupców do polskiej m³odzie¿y kupieckiej36.
Dopiero 14 stycznia 1912 r. dosz³o w Olsztynie do otwarcia Banku Ludowego.
Sta³o siê to w wyniku wczeniejszych zabiegów patrona Zwi¹zku Spó³ek Zawodowych i Gospodarczych, ks. Piotra Wawrzyniaka (18491910). Pierwszym prezesem
Rady Nadzorczej zosta³ ks. dr Robert Bilitewski (18591935). Odt¹d Bank niewielkimi po¿yczkami pozwala³ uniezale¿niæ siê od niemieckich instytucji gospodarczych,
stanowi³ formê samoobrony gospodarczej dla Polaków na po³udniowej Warmii37.
VII
Nie wszystkie polskie dzia³ania narodowe podejmowane na Pomorzu uda³o
siê przenieæ na po³udniow¹ Warmiê. Andrzej Samulowski kilka razy na ³amach
Gazety Olsztyñskiej oraz wiecach wypowiada³ siê za utworzeniem funduszu
stypendialnego wzorem Towarzystwa Pomocy Naukowej w Prusach Zachodnich
b¹d analogicznego towarzystwa w Poznaniu, dziêki któremu mo¿na by³oby przygotowaæ przysz³ych dzia³aczy do pracy narodowej. Ubolewa³ przy tym, ¿e na po³udniowej Warmii wci¹¿ brakowa³o w ruchu polskim ludzi wykszta³conych, a wiêc
duchownych i nauczycieli. W tym celu zwo³a³ nawet 30 listopada 1890 r. zebranie
organizacyjne w Olsztynie. Nie przyby³ na nie proboszcz olsztyñski ks. Augustyn
Karau38. Samulowski nie znalaz³ te¿ zrozumienia u dzia³aczy pomorskich, bo proponowa³, aby Towarzystwo Pomocy Naukowej w Prusach Zachodnich objê³o swym
zasiêgiem Warmiê. Sceptycznie odniós³ siê równie¿ do tej inicjatywy ówczesny
redaktor Gazety Seweryn Pieniê¿ny-senior. W ten sposób zosta³o udaremnione
powo³anie Warmiñskiego Towarzystwa Pomocy Naukowej.
W lipcu tego samego 1890 r. w zwi¹zku ze sprowadzeniem prochów Adama
Mickiewicza, Samulowski wys³a³ do Krakowa wieniec z k³osami z pól warmiñskich
z wierszem Z pó³nocnego ziemi krañca..., podkrelaj¹cy ³¹cznoæ Warmii z Polsk¹.
Stosunkowo miernym odzewem spotka³a siê te¿ na po³udniowej Warmii akcja strajkowa w 1906 r. w sprawie nauczania dzieci polskich religii w jêzyku
niemieckim. Obserwuj¹c wydarzenia na innych ziemiach zaboru pruskiego, g³ównie na Ziemi Lubawskiej, redaktor W³adys³aw Pieniê¿ny we wrzeniu 1906 r.
wydrukowa³ na ten temat kilka artyku³ów. W koñcu wrzenia 1906 r. zwo³a³ do
Gietrzwa³du wiec z udzia³em oko³o 200 osób. D³u¿sze wyst¹pienie na tym wiecu
wyg³osi³ redaktor Gazety Grudzi¹dzkiej Wiktor Kulerski (1865 1935). Zebrani
wystosowali petycjê do biskupa warmiñskiego, domagaj¹c siê, aby dzieci przygotowywano do przyjêcia sakramentów wiêtych w jêzyku ojczystym. W koñcu
36
37
38

J. Jasiñski, wiadomoæ narodowa..., s. 360.
J. Ch³osta, Banki ludowe na po³udniowej Warmii, Mazurach i Powilu przed 1939 rokiem,
Masovia, 2000, t. 3 s. 75-100.
GO, 25.01.1898, nr 11.

Kopia acta_2006.p65

78

07-01-03, 13:37

ZWI¥ZKI KULTURALNO-NARODOWE PO£UDNIOWEJ WARMII Z POMORZEM... 79
W. Pieniê¿ny napisa³ artyku³ zatytu³owany Czyli¿ Warmia siê nie ruszy?, w którym
bez ogródek zwróci³ uwagê, ¿e u nas Polacy niestety pi¹ dot¹d snem twardym,
mimo, ¿e i tu dzieci s¹ germanizowane. (...) Dalej wiêc ludu polski z Warmii!
Razem z braæmi Twemi z Prus Zachodnich, z Ksiêstwa Poznañskiego, ze l¹ska
stañ do walki w obronie polskiej nauki religii w szkole, a zwyciê¿ysz. Ale trzeba
jednoci i wytrwa³oci 39. Wezwanie W. Pieniê¿nego spotka³o siê z ma³ym odzewem. W Gietrzwa³dzie jedynie dzieci gospodarza Biega³y podczas lekcji religii,
nie odpowiada³y po niemiecku, bo im tego rodzice zabronili 40.
Za wydrukowanie artyku³u Czyli¿ Warmia siê nie ruszy? redaktorowi W. Pieniê¿nemu wytoczono proces s¹dowy. Odby³y siê dwie rozprawy. Podczas drugiej
redaktor zosta³ skazany na trzy miesi¹ce wiêzienia, op³acenie kosztów s¹dowych
i zniszczenie p³yt drukarskich oraz gazet z inkryminowanym artyku³em. W trakcie rozprawy prokurator potêpi³ wszelkie d¹¿enia Polaków o przywrócenie nauczania religii po polsku. Oskar¿onego redaktora nazwa³ podszczuwaczem polskim. Artyku³, jak owiadczy³, zawiera³ akcenty obra¿aj¹ce naród niemiecki41.
Dalej na Warmii kontynuowano w tej sprawie akcjê petycyjn¹. W krótkim czasie
zebrano 1224 podpisów ojców rodzin, które do³¹czono do petycji gnienieñsko-poznañskiej i wys³ano do Watykanu42. Warmiñscy dzia³acze przyjmowali zalecenia poznañskiej Stra¿y o uczczeniu rocznic narodowych, m.in. 100-lecia urodzin
ksiêcia Józefa Poniatowskiego, Juliusza S³owackiego, Zygmunta Krasiñskiego.
Przypominali w Gazecie Olsztyñskiej 500 rocznicê Bitwy pod Grunwaldem,
50-lecie wybuchu powstania styczniowego.
Czytelnicy olsztyñskiego pisma z kolei potwierdzali swoj¹ ³¹cznoæ z mieszkañcami innych ziem polskich, przekazuj¹c datki pieniê¿ne m.in. na cele Towarzystwa Czytelni Ludowych, agitacje przedwyborcze, dzieci wrzesiñskie, g³oduj¹cych
w Galicji i Królestwie Polskim, na wóz Drzyma³y, budowê kocio³ów w Galicji.
VIII
Po zakoñczeniu I wojny wiatowej pojawi³a siê szansa przy³¹czenia po³udniowej Warmii do Polski. Taka przynajmniej atmosfera panowa³a w Podkomisariacie Naczelnej Rady Ludowej w Gdañsku, któremu sprawy tej ziemi zosta³y
podporz¹dkowane. Tymczasem Podkomisariat interesowa³ siê bardziej Powilem,
co mia³o zwi¹zek ze staraniami do pozyskania przez Polskê dostêpu do Ba³tyku43.
39
40
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Na Warmii prawie w ka¿dej wsi tworzone by³y towarzystwa ludowe. Ich dzia³alnoæ, poza wyj¹tkami, ogranicza³a siê do urz¹dzania spotkañ o charakterze
towarzyskim (wieczory piewu, przedstawienia teatralne, zabawy). Dopiero na
pocz¹tku 1920 r. wprowadzono w nich tematykê narodow¹. Prawie przed samym
g³osowaniem przyst¹piono do organizowania polskich szkó³. Z pomoc¹ dzia³aczy
z Pomorza i Wielkopolski utworzono tu 17 szkó³ 44. Z kolei ówczesny redaktor
Gazety Olsztyñskiej Stanis³aw Nowakowski (18891942) d¹¿y³ raczej do utrzymywania bliskich kontaktów z socjaldemokracj¹ niemieck¹, co nie spotka³o siê
z aprobat¹ Podkomisariatu w Gdañsku, ani nie przynios³o ¿adnych korzyci organizuj¹cemu siê po zakoñczeniu wojny ruchowi polskiemu.
W utworzonej z pomoc¹ Podkomisariatu, w grudniu 1918 r. Organizacji
Wojskowej Pomorza wydzielono okrêg grudzi¹dzki, w którym znalaz³y siê tereny
Warmii, Mazur i Powila. Stwarza³o to na pocz¹tku pewne nadzieje na zbrojne
opanowanie tych ziem wraz z wyl¹dowaniem armii genera³a Józefa Hallera
w Gdañsku. Koncepcja ta nie mia³a jednak ¿adnych podstaw, bo wojsko polskie
w tym czasie nie dotar³o do Gdañska. Równie¿ z przesad¹ oceniano mo¿liwoci
wci¹gniêcia ludnoci warmiñskiej do dzia³añ zbrojnych przeciwko Niemcom. Nie
spe³ni³y siê te¿ oczekiwania o przy³¹czeniu dawnego powiatu olsztyñskiego do
pañstwa polskiego bez plebiscytu. Postanowienie o g³osowaniu 11 lipca 1920 r.
wzmog³o aktywnoæ Polaków na tych ziemiach. Przez to Polska nagle przybli¿y³a
siê do Warmii. W tym dzia³aniu wyroli ludzie, którzy dali o sobie znaæ w nastêpnych latach. By³ poród nich wywodz¹cy siê z Pomorza Brunon Gabrylewicz
(18851935), oskar¿ony najpierw nies³usznie o szpiegostwo na rzecz Niemców,
a potem tworz¹cy Zwi¹zek Polaków w Prusach Wschodnich, a na Warmii Jan
Baczewski (18901958), pose³ w latach 19221928 do sejmu pruskiego i organizator szkolnictwa na po³udniowej Warmii, Seweryn Pieniê¿ny  wydawca i redaktor Gazety Olsztyñskiej Franciszek Barcz (18921939), jeden z czo³owych
dzia³aczy Zwi¹zku Polaków Niemczech. W okresie plebiscytowym anga¿owali
siê tu tak¿e w prace narodow¹ duchowni z Pomorza i Wielkopolski, m.in. ks. W³adys³aw £êga (18891960) z Grudzi¹dza, Wojciech Reiter (18761932) ze Skroboszewa, Mieczys³aw Potocki z Kiszkowa, £adys³aw Kiliñski (1873  data mierci
nieznana) z Brodnicy pod remem45.
IX
Pomorze ³¹czyli z po³udniow¹ Warmi¹ ludzie. £¹czyli zwyczajn¹ prac¹ i inicjatywami narodowymi. W sposób szczególny wyra¿a³a siê pomoc Polaków
z Pomorza w przebudzeniu narodowym Warmii jeszcze w koñcu XIX wieku. Wtedy
44
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dali o sobie znaæ Ignacy £yskowski (18201886), jeden z za³o¿ycieli w 1869 r.
Towarzystwa ku Wspieraniu Moralnych Interesów Ludnoci Polskiej pod Panowaniem Pruskim w Toruniu46, które przekazywa³o ksi¹¿ki tak¿e do bibliotek na
Warmii, m.in. przes³a³ w 1863 r. biblioteczkê Antoniemu Szczepañskiemu do Sz¹bruka, b¹d znany nam ju¿ Ignacy Danielewski, który ju¿ w 1867 r. w sprawie
poparcia swojej kandydatury na pos³a do Lantagu zwróci³ siê do Franciszka Szczepañskiego, wspiera³ te¿ Warmiaka urodzonego w Ornecie Karola Emiliana Sieniawskiego (18431921) w dostaniu siê na Uniwersytet Wroc³awski, wspomaga³
te¿ Andrzeja Samulowskiego przy za³o¿eniu ksiêgarni, wreszcie wspomóg³ dzia³aczy warmiñskich w organizowaniu wieców i petycji w 1885 r. oraz za³o¿eniu
Gazety Olsztyñskiej. Z Olsztynem zwi¹zani byli dwaj lekarze pochodz¹cy
z Pomorza  Józef Przewoski (18631899) i Kazimierz Dekowski (18671925),
który po 1918 r. zwi¹za³ siê z ruchem polskim, za to zosta³ w 1922 r. zwolniony
z pracy w Szpitalu Mariackim i przeniós³ siê do Che³m¿y. Na po³udniowej Warmii
osiedlili siê ziemianie z Pomorza  Tadeusz Kentzer (18821940) z M¹kowarska
pod Bydgoszcz¹ obj¹³ maj¹tek Têguty; Tadeusz Wojnowski z Go³êbiowa pod
Grudzi¹dzem kupi³ w 1911 r. posiad³oæ Kiersztanowo i tworzy³ kó³ka rolnicze.
W latach osiemdziesi¹tych XIX wieku do Gietrzwa³du przenieli siê kupcy Antoni
Fiutak (18541939) z Inowroc³awia, który udostêpnia³ swój dom na zebrania polskich organizacji oraz nieco póniej W³adys³aw Chrócielewski (18671921) ze
Starogardu, anga¿uj¹cy siê w dzia³alnoæ TCL i katolickiego Towarzystwa
w. Wojciecha. Wa¿n¹ rolê odegrali tu duchowni: ks. pose³ Antoni Wolszlegier,
ks. dr Gustaw Dzia³owski, ks. Alfons Mañkowski z Lembarga k. Brodnicy, który
zajmowa³ siê etnografi¹ polskiej Warmii i wyda³ w Olsztynie opracowanie o Warmiakach duszpasterzuj¹cych w diecezji che³miñskiej i pomorskiej. W 1920 r. prowadzi³ w Lubawie kursy dla dzia³aczy plebiscytowych. Po 1920 r. wykaza³ siê
aktywnoci¹ Brunon Gabrylewicz. Wreszcie po 1929 r. w szko³ach polskich na
po³udniowej Warmii podejmowali pracê nauczyciele z Pomorza: Bernard Chabowski (18921942), nauczaj¹cy w szko³ach w Gietrzwa³dzie i Stanclewie, Robert
Gransicki (19001939), kieruj¹c¹ szko³¹ w Pluskach, Jan Hinc (1900-1980), pracuj¹cy w szkole w Skajbotach, Konrad Sikora (19021975) nauczaj¹cy w Jarotach,
Józef Groth prowadz¹cy szko³ê w Nowej Kaletce, W³adys³awa Styp-Rekowska
(póniej Knosa³a) nauczaj¹ca w szkole olsztyñskiej. Wiêkszoæ z nich aktywnie
uczestniczy³a w dzia³alnoci polskich organizacji.
Pomorzanie wci¹gali te¿ wiatlejszych Warmiaków do swoich organizacji.
Oto autor kilku opracowañ z zakresu etnografii polskiej Warmii, m.in. Kiermasy
na Warmii, Geografia polskiej Warmii, ks. Walenty Barczewski, który zosta³ cz³onkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Cz³onkiem tego towarzystwa by³ od
46
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1912 r. ks. Gustaw Dzia³owski, a praca stypendysty Towarzystwa Pomocy Naukowej Prus Zachodnich Karola Emiliana Sieniawskiego, Biskupstwo warmiñskie, jego za³o¿enia i rozwój na ziemi pruskiej z uwzglêdnieniem dziejów, ludnocij i stosunków jeograficznych ziem dawniej krzy¿ackich zosta³a w 1878 r. wyró¿niona pierwsz¹ nagrod¹ Akademii Umiejêtnoci w Krakowie47.
Z drugiej strony Warmiacy brali udzia³ w dzia³alnoci spo³eczno-kulturalnej
i narodowej Pomorza. Tak mo¿na powiedzieæ o duchownych katolickich, np. o ksiêdzu Józefie Jordanie, wywodz¹cym siê z rodziny niemieckiej w Lidzbarku Warmiñskim, który jako dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Kocierzynie i Grudzi¹dzu by³ szykanowany przez w³adze niemieckie. Prenumerowa³ polskie pisma
i zobowi¹zywa³ stypendystów Towarzystwa Pomocy Naukowej w Che³mnie do
pisania artyku³ów do Pielgrzyma, propagowa³ te¿ polskie ksi¹¿ki48. Wspomnieæ
nale¿y o Józefie Szotowskim (18421911) z Biskupca, najpierw duszpasterzuj¹cym w Westfalii i Nadrenii, a potem na Kaszubach, którego Józef Borzyszkowski
nazwa³ królem kaszubskim z Warmii 49. Dalej wymieniæ trzeba ks. Edmunda
Fittkaua (18831939), pochodz¹cego z Bisztynka, który przez jaki czas pracowa³
w Cz³uchowie, Subkowach, Grudzi¹dzu, Kamieniu Krajeñskim oraz Pucku, gdzie
od 15 sierpnia 1920 r. by³ proboszczem i bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu kulturalnym
miasta. W listopadzie 1939 r. zosta³ zamordowany w Pianicy k. Wejherowa. Ksi¹dz
Franciszek Rydziewski (18891965) z Sz¹bruka przez wiele lat naucza³ w gimnazjum w Tczewie i nastêpnie by³ proboszczem w Kamieniu Krajeñskim k. Sêpólna.
Nie zapomnia³ o rodzinnej Warmii. Urz¹dza³ pielgrzymki do Gietrzwa³du, m.in.
w 1927 r. na 50-lecie Objawieñ Matki Bo¿ej, kiedy przyby³ z grup¹ pielgrzymów
i spotka³ siê z miejscowymi kap³anami50. Z Pogódek pod Kocierzyn¹ pochodzi³
ks. pra³at Leon Kamiñski (18951985), d³ugoletni proboszcz podolsztyñskiej parafii
w Klewkach. Opiekowa³ siê jeñcami polskimi na pocz¹tku II wojny wiatowej, od
1940 r. zosta³ skierowany do pos³ugi religijnej w Sêpólnie Krajeñskim w diecezji
che³miñskiej. W 1946 r. powróci³ na Warmiê. Ostatnie 20 lat swego ¿ycia spêdzi³
w Niemczech i wspomaga³ materialnie m.in. odbudowê kocio³a w. Katarzyny
w Braniewie. Kilka artyku³ów w Gazecie Gdañskiej o po³o¿eniu Polaków
na Warmii po plebiscycie zamieci³ ks. Wojciech Mondry (18871969) z Botowa
k. Biskupca, póniejszy za³o¿yciel i wydawca tygodnika Niedziela w Czêstochowie.
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Po plebiscycie w 1920 r. na Pomorzu osiedlili siê aktywniejsi dzia³acze ruchu
polskiego, z Warmii m.in. Stanis³aw Nowakowski, Ludwik £ydko (18851940),
Pawe³ Sowa (18971984), Bernard ¯bik (18741940), Wiktor Szulc (18651939),
Klemens Frenszkowski (18991964). To oni z pomoc¹ innych w 1928 r. za³o¿yli
Zrzeszenie Rodaków z Warmii, Mazur i Ziemi Malborskiej. Pracê na Pomorzu
podjêli te¿ nauczyciele z Warmii  Pawe³ Hans (19031939) w Silnie pod Chojnicami, Augustyn Klimek (18921982) w Radzynie Che³miñskim, Augusta Wiewióra (19001982) w szko³ach pod W¹brzenem.
X
W przebudzeniu narodowym mieszkañców po³udniowej Warmii w koñcu XIX
wieku pomoc okazali Polacy z Torunia i Che³mna. Wywo³ali j¹ bardziej uwiadomieni narodowo Warmiacy. Nie byli oni jednak w stanie przeprowadziæ wieców
i akcji petycyjnej w sprawie przywrócenia jêzyka polskiego w szkole, st¹d potrzebne by³o wsparcie. Tak¿e z pomoc¹ nie tylko Polaków z zaboru pruskiego
dosz³o do za³o¿enia Gazety Olsztyñskiej, która upowszechnia³a polsk¹ kulturê
i co kilka lat podrywa³a miejscow¹ ludnoæ do walki o polskie g³osy w wyborach
do parlamentu niemieckiego. Wspólne inicjatywy z Polakami z Prus Zachodnich
nada³y ruchowi polskiemu na Warmii trwa³e podstawy istnienia i rozwoju.
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Andrzej Sakson

Przestrzeñ symboliczna w kraju k³ajpedzkim

Po zakoñczeniu burzliwego okresu migracji z lat 19451950 na obszarze by³ych Prus Wschodnich rozpocz¹³ siê proces powolnego oswajania obcej przestrzeni kulturowej oraz zakorzenienia nowych mieszkañców. Dynamika tych procesów w trzech czêciach historycznego regionu, który przesta³ istnieæ w 1945 r.
by³a bardzo zró¿nicowana i zale¿na od wielu czynników. Istotny wp³yw na rozwój tych procesów mia³a polityka w³adz centralnych i regionalnych, przebieg
migracji, sk³ad narodowociowy ludnoci, miejsca tych obszarów w mitologii
narodowej.
Na obszarze by³ych Prus Wschodnich w 1950 r. mieszka³o ogó³em 1,3 mln
osób. (wobec 2,5 mln w 1939 r.). W kraju k³ajpedzkim mieszka³o oko³o 100 tys.
osób (w tym oko³o 15 tys. dawnych mieszkañców). Okrêg kaliningradzki w wyniku
deportacji i wysiedleñ pozbawiony by³ ca³kowicie dawnych mieszkañców. Liczy³
on na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych oko³o 520 tys. mieszkañców. Na Warmii
i Mazurach ¿y³o 680 tys. osób, w tym oko³o 120 tys. dawnych mieszkañców (17,5
proc.). Ich odsetek by³ najwiêkszy w ca³ych Prusach Wschodnich.
1. Ma³a Litwa w granicach socjalistycznej ojczyzny
Dla Litwinów pozbawionych w³asnego suwerennego pañstwa, ¿yj¹cych w granicach ZSRR, przy³¹czenie Ma³ej Litwy i Wileñszczyzny stanowi³o pewn¹ rekompensatê, by³o sprawiedliwoci¹ dziejow¹. Litwini, Rosjanie i Polacy maj¹ zró¿nicowany stosunek do obszaru kulturowego by³ych Prus Wschodnich. W przypadku Litwinów i Polaków mo¿na mówiæ o swoistej mitologii tego obszaru.
Bazowa³a ona na okrelonych dowiadczeniach historycznych.
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1.1.Mitologia Pruskiej Litwy a niemieckie dziedzictwo kulturowe
Okrelenie obszaru, dla którego przyjmuje siê nazwê Prusy Litewskie, Litwa
Pruska lub Ma³a Litwa nie jest proste. Zawodz¹ tu bowiem kryteria historyczne,
jak i etniczne. Obszar od K³ajpedy do G¹bina zamieszkiwali nie tylko Litwini, ale
tak¿e zasymilowani potomkowie Prusów, Niemcy, Polacy, Czesi, ¯ydzi, Francuzi,
Szkoci czy te¿ Kurowie pochodzenia estoñskiego oraz rosyjscy Filiponii.
Ludnoæ litewska ¿yj¹ca na pó³nocy Prus Wschodnich ulega³a sta³emu procesowi germanizacji. Rozsadzana by³a w swym regionie zamieszkania coraz to
nowymi enklawami niemieckimi, mala³a liczebnie, trac¹c poczucie to¿samoci
narodowej. Jeszcze w 1900 r. na pó³nocnym wschodzie Prus Wschodnich by³o
106 tys. osób mówi¹cych wy³¹cznie po litewsku. Po bez ma³a czterdziestu latach
w 1937 r. liczba ludnoci litewskiej stopnia³a do poziomu 1618 tys. (bez Kraju
K³ajpedzkiego przynale¿¹cego do Republiki Litewskiej). Stanowi³o to oko³o
0,7 proc. ogó³u wschodniopruskiej ludnoci1.
W litewskiej mitologii narodowej obszar Pruskiej Litwy czy te¿ Ma³ej Litwy
odgrywa³ niezwykle donios³¹ rolê. Z pó³nocno-wschodnich obszarów Prus
Wschodnich zamieszka³ych przez ludnoæ litewsk¹ nap³ywa³y na obszar Wielkiej
Litwy pierwsze ksi¹¿ki i druki w jêzyku ojczystym, które w znacznej mierze podtrzymywa³y i umacnia³y poczucie litewskoci w czasach, gdy Litwini pozbawieni
byli w³asnej pañstwowoci.
Istotnym elementem zwi¹zku Litwy z Prusami Wschodnimi by³y tradycje
litewskiej pañstwowoci na obszarze Kraju K³ajpedzkiego (Memelland). Pomimo i¿ Litwini, podobnie jak Polacy na obszarze Dzia³dowszczyzny, ponieli tam
dotkliwe niepowodzenia, to jednak fakt przynale¿noci tego obszaru do pañstwa
litewskiego stanowi³ zasadniczy argument na rzecz przy³¹czenia do Litwy radzieckiej
w 1945 r. oraz postulatów w³¹czenia pozosta³ych obszarów Prus Wschodnich,
³¹cznie z Królewcem.
Dla litewskich w³adz w Wilnie i K³ajpedzie zasadniczym czynnikiem legitymizuj¹cym now¹ komunistyczn¹ w³adzê by³ fakt wyzwolenia tych obszarów spod
faszystowskiej okupacji przez Armiê Czerwon¹. Bez niej oraz KPZR i ZSRR
niemo¿liwe by³oby odrodzenie Litewskiej SRR w nowych granicach. Polityka
komunistycznych w³adz wobec Kraju K³ajpedzkiego opiera³a siê na trzech zasadniczych przes³ankach: litewskich tradycjach historycznych na tym obszarze, negowania i marginalizowania niemiecko-faszystowskiej tradycji tych ziem oraz podkreleniu walk z faszystowsk¹ III Rzesz¹ przez narody ZSRR w Prusach Wschodnich.
1
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Najprostszym dzia³aniem podjêtym przez nowe litewskie, radzieckie i polskie w³adze na obszarze Prus Wschodnich by³o zanegowanie niemieckiej tradycji
pañstwowej i kulturowej. Nie by³o to nic nowego w dziejach tej krainy. Poczynaj¹c od po³owy XIX wieku, a na rz¹dach NSDAP koñcz¹c, niemieckie w³adze Prus
Wschodnich systematycznie i konsekwentnie zmienia³y oblicze wielokulturowej
tradycji tych ziem. Germanizacja imion i nazwisk, zmiana nazw miejscowoci,
ulic, rzek, jezior i innych obiektów fizjograficznych, administracyjne eliminowanie kultury i jêzyka litewskiego i polskiego, walka z prolitewskim i propolskim
ruchem narodowym, to bogate tradycje i wzory do których nawi¹zywali bardziej
lub mniej wiadomie nowi w³adcy Prus Wschodnich po 1945 r.
Zmiana nazw miejscowoci w Prusach Wschodnich ma stosunkowo d³ug¹
tradycjê siêgaj¹c¹ XIX wieku. Wkrótce po zakoñczeniu I wojny wiatowej oraz
po zwyciêskim dla Niemców plebiscycie w 1920 r. przyst¹piono do zmian brzmi¹cych s³owiañsko lub litewsko nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych na
nowe, typowo niemieckie. Symbolem wiernoci Niemców i Mazurów ich pruskiej ojczynie by³a m.in. zmiana nazwy miasta Olecka z Margrabowej na Trauburg, tzn. Wierne Miasto.
Najwiêcej zmian na obszarze ca³ych Prus Wschodnich w³adze niemieckie
wprowadzi³y w latach trzydziestych XX wieku, a szczególnie po przejêciu w³adzy przez narodowych socjalistów, którzy cieszyli siê w Prusach Wschodnich
najwiêkszym poparciem w skali ca³ej Rzeszy. Zmiana nazw to jeden z istotnych
elementów germanizacji tych ziem oraz negacji ich wielokulturowej przesz³oci.
Tak np. w powiecie gi¿yckim zmieniono ogó³em w latach 18811938 nazwy a¿
61 miejscowoci z liczby 89. Stare nazwy pozostawiono jedynie w 28 miejscowociach. Zmiany prowadzono wed³ug czterech g³ównych kryteriów: odwo³ania siê
do niemieckiej przesz³oci, np. Wensowken-Balzhöfen (obecnie Wê¿ówka), Willkassen-Wolfsee (Wilkasy), wierne lub przybli¿one t³umaczenie nazwy mazurskiej, litewskiej b¹d staropruskiej, np. Paprodtken  Goldensee (obecnie Paprotki), Orlowen-Adlersdorf (obecnie Or³owo), odniesienia do walorów naturalnych
oraz niewielkie retusze, a w zasadzie poprawki ortograficzne, np. Mrowken- Neuforst (obecnie Mrówki), Lawken-Lauken (obecnie £awki)2.
Podobna akcja mia³a miejsce w okolicach Królewca oraz na Litwie Pruskiej.
W ramach akcji germanizacyjnej, tzw. Eindeutschung, zmieniono np. nazwy
nastêpuj¹cych miejscowoci: Pillkallen-Schloßberg (Pi³ka³y), Darkehnen-Angerapp,
Lasdehnen-Haselberg3.
2
3

G. Bia³uñski, Uwagi o zmianie nazw miejscowoci w Prusach Wschodnich, Borussia, 1998,
nr 16, s. 282-286.
Das nordliche Ostpreußen nach 1945. Teutsch  russisches und russisch-deutsches Ortsnamenverzeichnis miteiner Dokumentation der Demarkationsline, Dokumentation Ostmitteleuropa,
1980, H.2/3.
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W okresie narodowego socjalizmu w Prusach Wschodnich czêst¹ praktyk¹
by³o niszczenie symboli chrzecijañskich, g³ównie przydro¿nych krzy¿y i kapliczek przez grupy Hitlerjugend. Pogrom z 9 listopada 1938 r., który przeszed³ do
historii pod nazw¹ Nocy kryszta³owej zapocz¹tkowa³ bezprzyk³adne podpalenia, niszczenia i dewastacje wielu ¿ydowskich miejsc kultu religijnego, sklepów
i cmentarzy. W wyniku tych barbarzyñskich dzia³añ zniszczono i sprofanowano
synagogi m.in. w Królewcu i Szczytnie. W powiecie gombiñskim nie podpalono
jedynie synagogi w Pi³ka³ach (Pillkallen).
Josef »Izrael« Wilkowski z Wystruci (Insterburg) tak opisuje w licie z 24 kwietnia 1941 r. upadek ¿ydowskiego wiata w Prusach Wschodnich:
10 listopada 1938 r. szeæ miesiêcy po uroczystociach jubileuszowych,
wczesnym rankiem miêdzy godzin¹ 3 a 4 nasz piêkny Dom Bo¿y powiadczaj¹cy
stulecie ¿ydowskiego ¿ycia i tradycje w Wytruci, zgin¹³ w p³omieniach ze wszystkim, co umieszczone by³o na tablicach pami¹tkowych i tym co upamiêtnia³o czasy
od 1838 do 1938 roku, z 20 zwojami tory i ich drogocennymi koszulkami, z wartociowymi zas³onami wiêtego miejsca, piêknej chuppy, z g³êbokimi brzmieniem
organów 4.
Bezprzyk³adne mordy, deportacje, grabie¿e i zniszczenia dokonywane przez
Niemców w okupowanej Polsce oraz na Ukrainie, Bia³orusi i Rosji musia³y wywrzeæ wp³yw na postawy i zachowania w³adz i ludnoci, która przyby³a po zakoñczeniu wojny na obszar Prus Wschodnich. Taktyce spalonej ziemi toczonej
w ramach narodowosocjalistycznego ob³êdu wojny totalnej nic nie mog³o siê
równaæ. Nienawiæ i wrogoæ do Niemców i wszystkiego, co niemieckie by³a
podówczas wyt³umaczalna i zrozumia³a. O tym podglebiu czêsto zapominaj¹
niemieccy autorzy pisz¹cy o litewskim, rosyjskim czy polskim barbarzyñstwie
wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego.
Charakteryzuj¹c stosunek w³adz oraz nowych mieszkañców do niemieckiej
przesz³oci po 1945 r., celowe wydaje siê zdefiniowanie pojêcia dziedzictwo
kulturowe. Pod pojêciem tym rozumiem ogó³ dóbr kultury, które zosta³y przejête
z przesz³oci. W szerszym rozumieniu pojêcie to oznacza wytwory materialne
i duchowe oraz wzory zachowañ. To spucizna (spadek) przekazywana z pokolenia na pokolenie. Swym zasiêgiem obejmuje rozleg³y zakres zjawisk i wytworów
spo³ecznych: od budynków, przez instytucje spo³eczne, po wierzenia religijne. To
tak¿e krajobraz kulturowy, wytwory materialne i niematerialne oraz psychika zbiorowoci terytorialnej. Na potrzeby tej pracy przyjmuje sie zawê¿aj¹ce rozumienie
pojêcia dziedzictwa kulturowego, ograniczaj¹c jego zakres pojêciowy do: przestrzennego uk³adu zabudowy, wszelkich budowli (zamków, pa³aców, budynków,
parków, miejsce rekreacji, obiektów u¿ytecznoci publicznej, szpitali, siedzib ró¿4
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nych w³adz; zabudowy przemys³owej i wojskowej: koszary, itp.) w tym obiektów
zabytkowych i instytucji kultury i nauki (teatrów, galerii, szkó³ i uczelni, itp.). To
tak¿e miejsca o charakterze symbolicznym: kocio³y i miejsca kultu religijnego,
pomniki i tablice pami¹tkowe, cmentarze, miejsca upamiêtniaj¹ce wydarzenia
historyczne i znacz¹ce postaci, muzea, wszelakie zbiory, biblioteki i archiwa, zarówno prywatne, jak i publiczne. Do tej kategorii zaliczyæ nale¿y tak¿e ró¿norakie nazewnictwo (regionu, miast i miejscowoci, rzek, jezior i innych obiektów
fizjograficznych, imion i nazwisk poszczególnych osób; u¿ywania b¹d nie danego
jêzyka, napisów, itp.) oraz twórców kultury i nauki oraz ich wytwory, jak równie¿
sposób obchodzenia i rodzaj wi¹t i rocznic5.
Z uwagi na przerwanie przekazu kulturowego, wynikaj¹cego z faktu wymiany ludnoci na ca³ym obszarze Prus Wschodnich, trudno mówiæ o normalnej transmisji miêdzypokoleniowej. W Prusach Wschodnich prze³om 1945 r. sprowadza³
siê do tego, ¿e nast¹pi³o wówczas rozbicie dot¹d cis³ego zwi¹zku miêdzy kultur¹
materialn¹ i duchow¹, rozerwanie naturalnych powi¹zañ miêdzy znajduj¹cymi
siê tutaj materialnymi wytworami kultury a wzorami zachowañ tworz¹cych je
i obcuj¹cych z nimi spo³ecznoci 6. Dla nowych mieszkañców Prus Wschodnich
wywodz¹cych siê z Litwy, Polski, Rosji, Bia³orusi, Ukrainy i innych zak¹tków
imperium sowieckiego oraz Europy ukszta³towana przez stulecia przestrzeñ kulturowo-cywilizacyjna by³a nie tylko obca, ale tak¿e wroga. Obca, bo przybywali
na obszar innego pañstwa, które posiada³o w³asn¹ specyfikê, wynikaj¹c¹ nie tylko
z charakterystycznej zabudowy, uk³adu przestrzennego, sposobu uprawy ziemi,
itp. Ale tak¿e czêsto z odrêbnych warunków geograficznych i klimatycznych,
Wroga dlatego, ¿e przejmowali w posiadanie obszar miertelnego przeciwnika,
który jeszcze nie tak dawno uwa¿a³ siê za Herrenvolk  naród panów bêd¹cy
predestynowany do panowania nad wiatem. Narodu, który unicestwi³ na masow¹, niespotykan¹ w nowo¿ytnej historii wiata skalê, naród ¿ydowski i romski,
który traktowa³ s³owiañsk¹ ho³otê jako podludzi, których nale¿y nie tylko
zwasalizowaæ, ale tak¿e fizycznie wytêpiæ.
W zaistnia³ej sytuacji nale¿y rozró¿niæ postawy nowych mieszkañców Prus
Wschodnich ukszta³towane w trakcie niemieckiej okupacji oraz miertelnego starcia
5

6

Por. K. Dobrowolski, Studia nad ¿yciem spo³ecznym i kultur¹, Wroc³aw 1966; Tradycja
i nowoczesnoæ, red. J. Kurczewska, J. Szacki, Warszawa 1984; R. Tomicki, Kultura, dziedzictwo, tradycja, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. M. Biernacka,
M. Frankowska, W. Paprocka, Wroc³aw 1981; J. Szacki, Tradycja. Przegl¹d problematyki,
Warszawa 1971. Próbê systematyzacji tego pojêcia przedstawia Z. Mazur we wprowadzeniu
do pracy pt.. Wokó³ niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, praca zbiorowa pod red. Z. Mazura, Poznañ 1997, s. XI-XXVI.
Z. Mazur, Dziedzictwo wy³¹czone, podzielone, wspólne, [w:] Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spucizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, praca
zbiorowa pod red. Z. Mazura. Poznañ 2000, s. 813.
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na ró¿nych frontach II wojny wiatowej od postaw w³adz. Wyró¿niæ nale¿y tak¿e
okres bezporednio po zakoñczeniu Wielkiej Wojny, który usprawiedliwia³ postawy
wrogoci i niechêæ do wszystkiego co niemieckie, od póniejszej polityki w³adz,
które na bazie antyniemieckoci budowa³y legitymizacjê w³adztwa.
Po 1945 r. na stanowisku w³adz i spo³eczeñstwa zaci¹¿y³ splot kilku wzajemnie siê warunkuj¹cych czynników. Przejêcie przez Litwinów, Polaków i Rosjan
nowych poniemieckich terytoriów na obszarze Prus Wschodnich wymaga³o ich
lituanizowania, spolonizowania czy zrusyfikowania (zsowjetyzowania). Mia³o to
miejsce w warunkach dowiadczeñ wojennych, pamiêci o tym, ¿e Niemcy w konsekwentny sposób niszczyli dorobek okupowanych narodów. W dodatku proces
ten  jak pisze Zbigniew Mazur  by³ uwarunkowany zmianami systemowymi,
objêciem w³adzy przez »lud«, który nie mia³ ani rozeznania dla zastanych dóbr
kultury. Pozosta³oci kultury materialnej niejednokrotnie budzi³y wrogoæ, albowiem uosabia³y niemieckoæ, junkierstwo, bur¿uazjê, etc. Niemiecka spucizna
by³a obca narodowo i klasowo. Stare elity intelektualne, które mog³yby przeszkodziæ lub zneutralizowaæ najbardziej bezmylne akty degermanizacji, zosta³y
w czasie wojny wyniszczone albo przez Niemców, albo przez Sowietów, ¿e po wojnie
by³y one te¿ têpione ideologicznie, a czasem i fizycznie przez polskie [i sowieckie
 A.S.] w³adze komunistyczne 7. Kraj K³ajpedzki oraz Okrêg Kaliningradzki przez
pierwsze powojenne dziesiêciolecie pozbawiony by³ prawie ca³kowicie elit kulturalnych oraz wiêkszoci instytucji kulturalnych (uczelni wy¿szych, bibliotek,
archiwów, siedzib wydawnictw ksi¹¿kowych, itp.)
Ludnoæ nap³ywowa w zdecydowanej wiêkszoci wywodzi³a siê ze wsi
i posiada³a niski stopieñ wykszta³cenia. Czynniki te w istotny sposób wp³ywa³y
na postawy wobec niemieckich dóbr materialnych i kulturowych.
Charakteryzuj¹c stosunek nowych mieszkañców Prus Wschodnich do niemieckiego dziedzictwa kulturowego mo¿emy generalnie wyró¿niæ trzy okresy.
Pierwszy przypada na lata bezporednio powojenne (19451950), kiedy to mielimy do czynienia z daleko id¹c¹ zbie¿noci¹ stanowisk w³adz i nowych mieszkañców wobec wszystkiego, co niemieckie. wie¿e urazy i traumatyczne prze¿ycia wojenne tworzy³y naturalne podglebie do totalnej negacji wszystkiego, co
zwi¹zane by³o z pañstwem i narodem niemieckim. Powszechnie stawiano znaki
równoci pomiêdzy Niemcami i faszyzmem a zbrodniami ludobójstwa. Pañstwo
niemieckie leg³o w gruzach, a ogó³ Niemców jako popieraj¹cych re¿im narodowosocjalistyczny winien ponieæ zas³u¿on¹ karê i nale¿a³o ich w przypadku Prus
Wschodnich  tego pruskiego i hitlerowskiego legowiska deportowaæ, wysiedliæ, a w najlepszym przypadku zmarginalizowaæ i traktowaæ jak niewolników,
tani¹ si³ê robocz¹, którzy winni przez dziesi¹tki lat odpokutowaæ za zbrodnie
dokonane w imieniu ich narodu. W okresie tym istnia³o powszechne przyzwolenie
7

Kopia acta_2006.p65

Ten¿e, Wprowadzenie,[w:] op. cit., s. XXIII-XXIV.

89

07-01-03, 13:37

ANDRZEJ SAKSON

90

spo³eczne na obszarze ca³ych Prus Wschodnich na radykalne dzia³ania zmierzaj¹ce
do odniemczenia tego obszaru i mo¿liwie szybkiej jego lituanizacji, rusyfikacji
i polonizacji. Ogó³ zastanych dóbr traktowano nie tylko jako poniemieckie (czyli
wrogie i obce), ale tak¿e za przejête przez pañstwo (pañstwowe), a co za tym
idzie niczyje. St¹d brak protestów wobec czêsto bezmylnych i nieuzasadnionych dzia³añ rabunkowych i niszczycielskich, które mia³y miejsce zarówno ze
strony w³adz, jak i nowych mieszkañców.
Resztki dawnych mieszkañców by³y zastraszone i zmarginalizowane. Z tego
wzglêdu nie mog³y one stan¹æ w obronie niszczonych, dewastowanych i przejmowanych dóbr. Wrêcz odwrotnie, fakt, i¿ ludnoæ niemiecka nadal tu przebywa³a
zachêca³ do jeszcze bardziej radykalnych dzia³añ odniemczaj¹cych. D¹¿ono do
mo¿liwie szybkiego jej siê pozbycia, gdy¿ dowodnie zawiadcza³a o niemieckim
charakterze tych ziem. Sam dwiêk jêzyka niemieckiego budzi³ jak najgorsze skojarzenia, a czêsto tak¿e nieskrywany lêk i wrogoæ. Przeradza³ siê on niekiedy,
szczególnie po opadniêciu najgorêtszych emocji wywo³anych wojn¹, w poczucie
wspó³czucia i ogólnoludzkiej solidarnoci.
Nie bez znaczenia na stosunek mieszkañców do niemieckiego dziedzictwa
kulturowego by³o wszechogarniaj¹ce podówczas poczucie tymczasowoci i niepewnoci, co do ostatecznej przynale¿noci Prus Wschodnich do Litwy, Rosji
i Polski. St¹d powszechne by³o szabrownictwo, chêæ szybkiego wzbogacenia siê.
Spontanicznie wytworzono swoist¹ ideologiê dzia³añ rabunkowych. Mia³y one
byæ sprawiedliwym zadoæuczynieniem i powetowaniem strat materialnych
i moralnych za lata wojny i okupacji. Pierwsza fala osadnictwa dla szabru kierowa³a siê tego rodzaju przes³ankami. Oto wspomnienie osadnika K.W. przyby³ego
z Wielkiej Litwy:
Panie, w czasie wojny prawie wszystko utraci³em. To co mia³em robiæ, jak
utrzymaæ rodzinê. Zapakowa³em manatki i ruszy³em do faszystów. Obj¹³em gospodarkê i zacz¹³em ci¹gaæ wszystko, co by³o potrzebne. Pi³em z Ruskimi, to oni
sami pokazywali mi gdzie co jest ukryte, a niekiedy za samogon przynosili mi co
cenniejsze rzeczy. To wszystko by³o porzucone, niczyje  8.
W systemie komunistycznym, szczególnie w okresie bezporednio powojennym, kiedy stopieñ demoralizacji i rozprê¿enia, strachu i zagro¿enia by³ wszechogarniaj¹cy, niemo¿liwe by³o, by podejmowano jakiekolwiek dyskusje na temat
stosunku do niemieckich dóbr kultury. Grozi³o to oskar¿eniem o zaprzañstwo narodowe i zdradê interesów klasowych. Dla ogó³u nowych mieszkañców krajobraz
kulturowy Prus Wschodnich by³ obcy, niezrozumia³y; zabytki traktowano najczêciej jako obiekty u¿ytkowe, a zastane dobra jako niczyje, czyli do wziêcia 9.

8
9

Relacja uzyskana przez autora podczas badañ terenowych w K³ajpedzie w padzierniku 2005 r.
Z. Mazur, Wprowadzenie..., s. XXIV.
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Usuniêcie dawnych mieszkañców z przestrzeni spo³ecznej lub radykalne
ograniczenie ich znaczenia, doprowadzi³o do tego, ¿e ró¿ne dobra zaliczone do
niemieckiego dziedzictwa kulturowego by³y w znacznym stopniu nara¿one na
grabie¿, dyslokacjê i zniszczenie. Oznacza³o to ich oderwanie od pod³o¿a historycznego i w efekcie do zubo¿enia ca³ego regionu. Wydzieraj¹c spuciznê kulturow¹
regionu w pewnym sensie pozbawiano go pamiêci historycznej. W przypadku
usuniêcia dotychczasowych mieszkañców, którzy byli naturalnymi nosicielami
tego dziedzictwa, przerwany zosta³ ³añcuch przekazu historycznego i emocjonalnego. Dobra te by³y bezbronne, pozostawione na ³askê losu, ju¿ chocia¿by
z tego wzglêdu, i¿ pocz¹tkowo nie zaliczano ich do spucizny narodowej. Nie
by³y one elementem patriotycznym wychowania.
Drugi okres w podejciu do niemieckiego dziedzictwa kulturalnego przypada na lata 19501989/1991, czyli na kolejny okres rz¹dów komunistycznych.
Wyró¿niæ w nim mo¿na pewne podokresy i zró¿nicowane podejcie w poszczególnych krajach. W przypadku Litewskiej SRR oraz w³adz sowieckich w Okrêgu
Kaliningradzkim, istotn¹ dat¹ bêdzie zapocz¹tkowany w 1985 r. przez Michai³a
Gorbaczowa okres przebudowy (pierestrojki) oraz wiêkszej jawnoci w ¿yciu
publicznym (g³asnost). Pewn¹ zmianê i rozmijanie siê postaw spo³eczeñstwa z
poczynaniami w³adz wobec niemieckich dóbr kultury, zaobserwowaæ by³o ju¿
mo¿na na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych XX wieku. Znamiennym w tym wzglêdzie by³ opór wielu rodowisk kulturalnych w Kaliningradzie przed wysadzeniem
w powietrze tamtejszego zamku królewskiego.
W przypadku Warmii i Mazur dat¹ graniczn¹ bêdzie rok 1956 i zapocz¹tkowany
podówczas proces destalinizacji, który zaowocowa³ zwiêkszeniem podmiotowoci
spo³ecznej, co przejawia³o siê w istotnej zmianie postaw, tak¿e w³adz wobec poniemieckiej spucizny. Istotnym elementem przewartociowuj¹cym dotychczasowe nastawienie spo³eczne by³ okres tzw. pierwszej Solidarnoci (sierpieñ 198013 grudnia 1981 r.). Toczono wówczas wiele sporów na temat stosunku historii, tradycji
i dziedzictwa narodowego, w tym tak¿e do niemieckiego dziedzictwa kulturowego.
Okres ten, stanowi¹cy pewien etap poredni, jawi siê  zdaniem Z. Mazura
 rozmazany i niejednoznaczny, znamionuj¹cy siê zdyferencjowaniem postaw, czêsto skrytym lub na po³y jawnym konfliktem s³u¿b konserwatorskich z w³adzami
lokalnymi i centralnymi, ale i przypadkami porozumienia oraz wspó³dzia³ania,
które niekiedy owocowa³o uchronieniem wielu obiektów przed zag³ad¹. W okresie
tym wiele zale¿a³o od uporu konserwatorów i przemylnoci muzealników oraz
dojrza³oci w³adz lokalnych10.
Upadek realnego socjalizmu, rozpad ZSRR i powstanie niepodleg³ej Litwy
oraz suwerennej Polski, pocz¹tkuje trzeci okres w podejciu do niemieckiej prze-

10
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sz³oci. W postawach spo³eczeñstwa i dzia³aniach demokratycznie wybranych
w³adz nie wystêpuj¹ istotne sprzecznoci. Nie bez znaczenia jest up³yw czasu
oraz fakt, i¿ na obszarach tych ¿yj¹ kolejne urodzone tu pokolenia nowych mieszkañców, którym obce s¹ urazy wojenne i okupacyjne, które maj¹ inny stosunek do
Niemców i niemieckoci. Dla tych m³odych mieszkañców, którzy dominuj¹
w strukturze demograficznej ogó³u ludnoci, zastany krajobraz kulturowy i geograficzny jest czym naturalnym, nale¿y nierozerwalnie do ich stron ojczystych,
do otaczaj¹cej ich rzeczywistoci i codziennoci. Ka¿de inne otoczenie spo³eczne
jest w jakim sensie obce, bo niezwi¹zane z okresem dzieciñstwa, m³odoci
i aktywnoci zawodowej.
Radykalna zmiana dotychczasowych stosunków pañstwowych, politycznych,
spo³ecznych i gospodarczych na obszarze Prus Wschodnich zapocz¹tkowana w
1945 r. spowodowa³a, i¿ nast¹pi³o przerwanie silnego zwi¹zku miêdzy kultur¹
materialn¹ a duchow¹. Dobra pozosta³y, a tworz¹cy je i opiekuj¹cy siê nimi wyjechali. Przejawia³o siê to tak¿e w rozerwaniu naturalnych powi¹zañ pomiêdzy
materialnymi wytworami kultury niemieckiej a postêpowaniem nowych mieszkañców. Owocowa³o to czêsto w dewastacji zastanej infrastruktury. Inne np. wzory
spêdzania czasu wolnego przez przyby³ych g³ównie ze wsi nowych mieszkañców
miast i miasteczek Prus Wschodnich ró¿ni³y siê od dawnych niemieckich mieszkañców. Winiarnie, ogródki kawiarniane, lene restauracje i piwiarnie, parki, cie¿ki
spacerowe w podmiejskich lasach, przystanie wodne ze sprzêtem p³ywaj¹cym,
zagospodarowane orodki rekreacyjne, strzelnice i hipodromy, wie¿e widokowe,
itp. popad³y w zapomnienie, uleg³y zniszczeniu lub samozag³adzie. Nie by³y one
potrzebne nowym mieszkañcom, nie mia³ kto o nie zadbaæ i je utrzymywaæ. Czêsto
zmieniano ich przeznaczenie.
Nowi mieszkañcy Prus Wschodnich skonfrontowani zostali z obcym dla nich
sposobem zagospodarowania przestrzeni. Inna by³a tu architektura i zabudowa
miast i wsi, obce by³y tu nie tylko pomniki i cmentarze, ale tak¿e nazwy miast
i ulic.
W trzech pañstwach, które objê³y w³adanie na gruzach Prus Wschodnich,
odmienne by³y za³o¿enia polityki w³adz wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Pomimo i¿ w okresie bezporednio powojennym zarówno na Litwie,
w Okrêgu Kaliningradzkim, jak i w Polsce z ca³¹ bezwzglêdnoci¹ niszczono ró¿nego rodzaju lady niemieckiej bytnoci, tzn. zmieniano lub te¿ przywracano stare
litewskie lub polskie nazwy miejscowoci, jezior i rzek, likwidowano niemieckie
napisy, pomniki i inne symbole niemieckiego panowania, a pozosta³¹ ludnoæ,
której nie wysiedlono, próbowano lituanizowaæ i polonizowaæ, to jednak w póniejszym okresie czasu zaobserwowaæ mo¿na by³o odmienne podejcie do tego
zagadnienia.
W Polsce i na Litwie, po okresie nienawici do wszystkiego, co niemieckie,
w³adze d¹¿y³y do swoistej asymilacji niemieckiego dziedzictwa kulturowego.
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Mia³a ona g³ównie na celu wzmocnienie procesu adaptacji i stabilizacji spo³ecznej przyby³ych na te tereny ró¿nych grup ludnoci. Na innych przes³ankach opiera³a siê natomiast polityka w³adz wobec niemieckiej spucizny materialnej
w Kaliningradzie i w Moskwie. Do ostatnich dni istnienia ZSRR dominowa³o
przekonanie o potrzebie fizycznego wyeliminowania tego dziedzictwa.
Stosunek w³adz i nowych mieszkañców w Kraju K³ajpedzkim do niemieckiego dziedzictwa kulturowego zilustrowaæ mo¿na na przyk³adzie podejcia do
pomników, zmian nazw ulic oraz do cmentarzy.
W stosunkowo krótkim czasie w³adze w Kraju K³ajpedzkim upora³y siê
z przywróceniem litewskich nazw ogó³u miejscowoci, jezior, rzek i innych obiektów fizjograficznych. Sprawa by³a o tyle prosta, jako ¿e przywrócono stan z okresu 19231939 r. Podobnie szybko poradzono sobie z zamalowaniem, usuwaniem,
zakrywaniem, b¹d skuwaniem niemieckich nazw i napisów w miejscach publicznych oraz lituanizacj¹ nazwisk i zmian¹ imion. Dokonywano to w sposób administracyjny, dodaj¹c typowo litewskie koñcówki do nazwisk rodzaju mêskiego
i ¿eñskiego. Podobn¹ praktykê zastosowano wobec wileñskich Polaków, którzy
podobnie jak ludnoæ niemiecka znaleli siê na obszarze Litwy. W sprawie imion
nie wywierano takiego nacisku, chocia¿ czêæ osób z grona dawnych mieszkañców
regionu zmienia³a swoje imiona z typowo niemieckich na litewskie. Unikano
w ten sposób stygmatyzacji bycia Niemcem (tj. faszyst¹). Z uwagi na ateistyczny charakter polityki prowadzonej przez komunistyczne w³adze na obszarze
ca³ego ZSRR, tak¿e na obszarze Kraju K³ajpedzkiego przyst¹piono do bezwzglêdnego eliminowania z krajobrazu kulturowego kocio³ów i innych obiektów kultu
religijnego.
W K³ajpedzie przyst¹piono do wyburzania zniszczonych wi¹tyñ ró¿nych
wyznañ, a te, które ocala³y, pozbawiano wie¿ i dzwonnic. Pozosta³ym, po ich
znacjonalizowaniu na obszarze ca³ego regionu, zmieniano w sposób administracyjny ich przeznaczenie. Zamieniano je najczêciej na magazyny, gara¿e, adoptowano na u¿ytek placówek kulturalnych. Z krajobrazu przestrzennego K³ajpedy
zniknê³y wszystkie wie¿e kocielne. Do dzisiejszego dnia jest to charakterystycznym elementem w panoramie miasta. Wród przyjezdnych dominuje poczucie,
jak w wiêkszoci miast w Okrêgu Kaliningradzkim, ¿e czego tu brakuje, ¿e te
miasta o historycznej tradycji ró¿ni¹ siê od innych w Polsce i w Europie, w tym
tak¿e na Litwie i w centralnej Rosji, gdzie czym naturalnym s¹ kopu³y kocio³ów
katolickich i cerkwi prawos³awnych.
W wyniku dzia³añ wojennych wiêkszoæ bibliotek, archiwów, muzeów pozbawiona zosta³a swych zasobów. Zosta³y one ewakuowane w g³¹b Niemiec, b¹d
zniszczone podczas wojny, rozgrabione lub te¿ celowo zniszczone jako te, które
wiadczy³y o faszystowskiej przesz³oci. W Kraju K³ajpedzkim, podobnie jak
na Warmii i Mazurach, w sposób administracyjny zabroniono u¿ywania jêzyka
niemieckiego w miejscach publicznych. Pos³ugiwanie siê nim traktowano jako
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przejaw wrogoci. Czêsto metodami policyjnymi zwalczano ró¿ne przejawy jego
u¿ywania.
Dawne miejsca symboliczne szybko zast¹piono nowymi, wprowadzono nowe
wiêta i uroczystoci charakterystyczne dla sowieckiej obrzêdowoci.
Szczególnie wa¿ny dla w³adz litewskich i polskich by³ powrót do dawnego
nazewnictwa. Nazwy miejscowe uwa¿ane by³y za najstarsze i najtrwalsze symbole praw do tych ziem, Podobnie rzecz siê mia³a z nazwami ulic oraz pomnikami.
Pomniki, obeliski i tablice pami¹tkowe odgrywaj¹ istotn¹ rolê w symbolicznej przestrzeni miast, miasteczek i wsi. Odpowiednio eksponowane, sytuowane
s¹ z regu³y w centralnych punktach danej miejscowoci. Przed pomnikami maj¹
miejsce czêsto ró¿nego rodzaje uroczyste zgromadzenia. W stolicach pañstw groby nieznanego ¿o³nierza stanowi¹ najwa¿niejsze miejsce symboliczne dla pañstwa i narodu. Podobnie jest w stolicach regionu. W historii ludzkoci jednym
z pierwszych objawów przejêcia w posiadanie danego terytorium przez zdobywców, przejêcia w³adzy w wyniku rewolucji, powstañ czy te¿ przewrotów by³o
i jest niszczenie pomników, symbolizuj¹cych dawny porz¹dek pañstwowy, ustrojowy czy te¿ narodowy. Ich niszczenie przybiera³o niekiedy postaæ uroczystych
aktów z udzia³em w³adz i du¿ych grup ludnoci. Symbolizowaæ to mia³o upadek
starego porz¹dku i pocz¹tek nowej rzeczywistoci.
Na obszarze Kraju K³ajpedzkiego, Okrêgu Kaliningradzkiego czy te¿ Warmii
i Mazur z podobnym zapa³em przyst¹piono do niszczenia niemieckich pomników,
obelisków, miejsc pamiêci oraz cmentarzy wojennych. Nie ustêpowa³ on podobnym dzia³aniom podejmowanym przez niemieckie w³adze w czasie II wojny wiatowej w okupowanych krajach ca³ej Europy.
Zag³ada pomników mia³a charakter ideologiczny, gdy¿ traktowano je jako
symbole germanizacji, faszystowskiej okupacji czy te¿ niemieckiej grabie¿y.
Symbolem prusko-niemieckiego panowania w K³ajpedzie i regionie by³ pomnik
Borussi znajduj¹cy siê w centrum miasta. Do niszczenia go przyst¹piono 9 maja
1945 r., w dniu zwyciêstwa nad Niemcami. By³ to jeden z g³ównych punktów
obchodów wiêta zwi¹zanego z zakoñczeniem II wojny wiatowej i pokonania
faszystowskich najedców. Rzeba obrazowa³a mitologiczn¹ matkê rodu germañskich plemion Prusaków (Der Borussen). Pomnik ten ods³oniêto w czasie
I wojny wiatowej z okazji setnej rocznicy zwyciêstwa nad wojskami Napoleona.
Pomnik Borussi przyozdobiony by³ figurami cesarza Fryderyka Wilhelma III,
jego ¿ony Luizy, jak równie¿ postaciami dowódców wojennych oraz znanych osobistoci ¿ycia spo³ecznego Prus.
Niszczenie, odbudowywanie i ponowny demonta¿ pomników ma ju¿ pewn¹
tradycjê w K³ajpedzie. Wynika ona ze zmiennej przynale¿noci tego miasta w XX
wieku. Po raz pierwszy pomnik Borussi obalono i zniszczono w 1924 r. po
starciach pomiêdzy litewsk¹ policj¹ a niemieckimi demonstrantami, mieszkañcami
miasta, gdy w 1923 r. Kraj K³ajpedzki jako obszar autonomiczny znalaz³ siê
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w granicach Litwy. Po raz kolejny uroczycie ods³oniêto go w 1938 r., kiedy to
litewskie w³adze ugiê³y siê przed rosn¹cym w si³ê niemieckim ruchem narodowosocjalistycznym w Kraju K³ajpedzkim, który domaga³ siê przy³¹czenia go do Rzeszy. Po raz kolejny pomnik z br¹zu zosta³ obalony i przetopiony w 1945 r.
A granitowy postument wykorzystano przy budowie pomnika Armii Czerwonej
na Placu Zwyciêstwa (by³y Plac Hindenburga, obecnie plac Liepaja).
Podobny los spotka³ pomnik cesarza Wilhelma I, który zburzony zosta³ przez
Litwinów w 1924 r. jako symbol pruskiego zniewolenia i ponownie zosta³ ods³oniêty w dniu 15 marca 1939 r., tym razem na nowym miejscu (dawniej Lindenstraße, obecnie Donelaitis Plac). Po zakoñczeniu II wojny wiatowej radzieckie
w³adze w K³ajpedzie przyst¹pi³y do demonta¿u pomnika. Na pozostawionym fundamencie wzniesiono z gipsu i betonu pomnik Stalina i pisarza Maxima Gorkiego.
Z³a jakoæ wykonania (sowiecka fuszerka) spowodowa³a, i¿ po pewnym czasie,
pomniki te stosunkowo szybko siê rozlecia³y11.
Interesuj¹ce by³y losy wzniesionej w 1912 r. fontanny z pomnikiem Anusi
z Tharan w centralnym punkcie miasta na Placu Teatralnym. Na cokole pomnika
Anusi znajdowa³a siê p³yta pami¹tkowa powiêcona urodzonemu w K³ajpedzie
profesorowi Uniwersytetu w Królewcu  Simonowi Dachowi. Na czeæ przybycia Adolfa Hitlera do K³ajpedy, który spotka³ siê z mieszkañcami miasta na Placu
Teatralnym w dniu 22 marca 1942 r., miejscowi aktywici NSDAP zamierzali
wznieæ na miejsce pomnika popiersie Führera. Pomys³ ten wprowadzili w ¿ycie,
acz w innym wydaniu nowi w³adcy, czyli Rosjanie, którzy po wojnie stanowili
wiêkszoæ mieszkañców specjalnego miasta. W okresie wczeniejszym wiêkszoæ mieszkañców K³ajpedy stanowili Niemcy. I w tym przypadku Litwini byli
mniejszoci¹. Po zakoñczeniu wojny do 1957 r. sta³o na tym miejscu popiersie
Józefa Stalina  wodza wiatowego proletariatu. Rosjanie mieli sytuacjê u³atwion¹, jako ¿e poprzedni pomnik zosta³ zniszczony w trakcie dzia³añ wojennych. Pomnik Anusi, wzniesiono ponownie w 1989 r.
Pomnik upamiêtniaj¹cy poleg³ych ¿o³nierzy z I wojny wiatowej (Kriegsdenkmal) wzniesiono jeszcze w okresie przynale¿noci K³ajpedy do Litwy w 1931 r.
Staraniem miejscowych Niemców uroczycie ods³oniêto wówczas kompleks
bohaterów (Heldenheim). Sk³ada³ siê on z Kriegsdenkmalu wraz z usytuowanymi opodal granitowymi pomnikami bêd¹cymi grobami ¿o³nierzy. Po wojnie
zlikwidowano ten obiekt. W miejscu tym stworzono plac dla manewrów czo³gów.
Resztki pomnika zlikwidowano w po³owie lat szeædziesi¹tych. W 1996 r. niemieckie stowarzyszenie odnowy grobów wojennych (Volksbund Deutsche Kriegerdenkmals) przyst¹pi³o do odtworzenia zniszczonego cmentarza.

11
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W miejsce niszczonych pomników nowi, tym razem sowieccy w³adcy, przyst¹pili do budowy symboli w³asnego panowania. Pierwszym pomnikiem by³ zbudowany z betonu pomnik Stalina dwumetrowej wysokoci. Wzniesiono go w dzielnicy przemys³owej, obok fabryki papieru. Jesieni¹ 1957 r., w nocy, zosta³ on zdemontowany przez oddzia³y radzieckiego wojska i milicji. Podobny los spotka³
cztery inne pomniki Generalisimussa w ca³ym regionie.
Na obszarze ZSRR, ale tak¿e w Polsce, Czechos³owacji, Austrii, Wêgrzech,
Bu³garii, Niemczech  wszêdzie tam gdzie wkroczy³a w 19441945 r. Armia Czerwona  przyst¹piono do budowy pomników upamiêtniaj¹cych ¿o³nierzy radzieckich.
Nazywano je czêsto pomnikami wyzwolenia lub wdziêcznoci. Tak¿e w K³ajpedzie, ju¿ w dniu 27 maja 1945 r. uroczycie ods³oniêto taki pomnik, który wybudowano w rekordowo krótkim czasie. Na betonowym postumencie umieszczono
dzia³o przeciwpancerne. Fundament z betonu ob³o¿ono granitowymi p³ytami
z pomnika Borussi. W czasach sowieckich by³o to centralne miejsce uroczystoci,
na których zbierali siê weterani wojenni i w³adze miasta w czasie pañstwowych
uroczystoci: 9 maja  Dzieñ Zwyciêstwa oraz 27 stycznia  Dzieñ Zdobycia
K³ajpedy w 1945 r. W centrum miasta w³adze radzieckie wybudowa³y tak¿e monumentalne pomniki Lenina. Sta³y one do 1990 r. Jeden z nich usytuowany by³
naprzeciw dworca kolejowego, kolejny ods³oniêto w 1976 r.  znajdowa³ siê na
Placu Wolnoci (dawniej Plac Lenina).
Jednym pomnikiem, który przetrwa³ czasy okupacji niemieckiej (1939
1945) oraz sowieckiej (19451991) by³ pomnik litewskich powstañców z 1923 r.
Ods³oniêty by³ on uroczycie w 1924 r. Znajduje siê on na terenie cmentarza miejskiego. Zosta³ zbudowany z kamienia granicznego, który sta³ do 1919 r. na granicy
niemiecko-rosyjskiej. Znajduje siê na nim inskrypcja w jêzyku litewskim nastêpuj¹cej treci: W imieniu poleg³ych za pokój. Wydaje siê, i¿ z racji miejsca
usytuowania oraz neutralnego napisu, osta³ siê on rozlicznym zawieruchom dziejowym. Jest widocznym, acz dyskretnym pomostem ³¹cz¹cym dwa okresy niepodleg³ej Litwy: tej z okresu miêdzywojennego i tê wspó³czesn¹, odrodzon¹ po
1991 r. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e w po³owie lat osiemdziesi¹tych ten zabytkowy cmentarz zosta³ zlikwidowany, zrównany z ziemi¹. W stworzonym parku
pozosta³ jedynie pomnik powstañców z 1923 r.12
Innym przejawem zwi¹zków pomiêdzy dawn¹ a now¹ rzeczywistoci¹ by³
fakt, i¿ czêæ dawnych litewskich nazw ulic, szczególnie na peryferiach miast,
zosta³a przywrócona po 1945 r. Niemniej jednak sowieckie w³adze, podobnie jak
faszystowskie w 1939 r. zaczê³y szybko wprowadzaæ nowe nazewnictwo ulic
i placów, w krótkim czasie pojawi³y siê nowe napisy i szyldy. Zmiany ulic nast¹pi³y w 1924 r. Przyst¹piono do ich masowej lituanizacji. Podobny proces poloni12

Ibidem, s. 98-100. Por. tak¿e: M. Purvimas, M. Purviniene, Denkmalpflege in Memel und
Kleinlitauen, Mare Balticum, 1994.
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zacji mia³ miejsce na Dzia³dowszczynie po 1920 r. Dawniej niemieckie nazwy
cesarzy, królów, genera³ów, wysokich urzêdników zastêpowano nowymi. Wiele
ulic, których nazwy siêga³y czasów redniowiecza (np. Mostowa, lusarska, Szeroka, Wodna, M³ynarska, Cmentarna, itp.), t³umaczono na litewski lub polski.
Ówczesna lituanizacja nazw ulic doprowadza³a do licznych konfliktów i konfrontacji z niemieckimi mieszkañcami K³ajpedy, którzy w latach 19231939 stanowili wiêkszoæ. Prominentne ulice otrzymywa³y nowe nazwy: prezydenta Antanasa
Smetany, Kristijonasa Donelaitisa czy Georga Sauerweina. Wiêkszoæ jednak nazw
ulic nosi³a podwójne nazwy, tzn. star¹ niemieck¹ i now¹ litewsk¹, b¹d te¿ now¹
nazwê w wersji niemieckiej i litewskiej. Wynika³o to ze s³aboci ówczesnych
litewskich w³adz13.
Likwidacja wiêkszoci dawnych nazw w Kraju K³ajpedzkim by³a powszechn¹
praktyk¹. Mia³o to tak¿e miejsce w Okrêgu Kaliningradzkim oraz czêciowo równie¿ na Warmii i Mazurach. Niszczenie, planowa likwidacja lub te¿ profanacja
cmentarzy ma podobne podglebie, jak niszczenie pomników i innych dóbr kulturalnych, które nale¿¹ do wrogów, nie s¹ nasze. J. Kolbuszewski, zauwa¿a, ¿e
wielu cmentarzom wojennym, du¿ym nekropoliom przypisuje siê charakter narodowy. Zauwa¿a on: poniewa¿ groby s¹ tak¿e wymownym znakiem, zawiadczaj¹cym o prawie w³asnoci do danego obszaru, przeto ich zdewastowanie, wymazanie
z powierzchni ziemi jest jakby magicznym gestem maj¹cym zaprzeczyæ faktowi, ¿e
ziemia ta nale¿a³a do ludzi w niej pochowanych 14. Na fali walki z niemczyzn¹
przyst¹piono do planowych akcji niszczenia zastanych cmentarzy. By³a to powszechna praktyka w powojennej Europie, a wynika³a ona g³ównie z przesuniêcia
granic. Dzia³ania te dotyczy³y przede wszystkim du¿ych miast, w tym K³ajpedy,
Kaliningradu, Olsztyna i wiêkszoci by³ych miast powiatowych Prus Wschodnich.
Nieco inaczej potoczy³y siê losy ma³ych wiejskich cmentarzy15.
Dzia³ania w³adz zmierzaj¹ce do odniemczenia krajobrazu kulturowego,
czego przejawem by³o tak¿e likwidowanie cmentarzy, opiera³o siê czêsto na funkcjonuj¹cym w okresie powojennym antyniemieckim nastawieniu spo³ecznoci
lokalnych. G³ównym czynnikiem przyzwalaj¹cym na tego typu dzia³ania by³o
zerwanie wiêzi miêdzy ¿ywymi i zmar³ymi. Cmentarze bêd¹ce przestrzeni¹ pamiêci umieraj¹, gdy zostanie ona zerwana, np. podczas masowej wymiany
ludnoci. Nowi mieszkañcy nie maj¹ z regu³y ¿adnego emocjonalnego zwi¹zku
z zastanymi grobami. Ich bliscy spoczywaj¹ za granic¹, w dawnych miejscach
zamieszkania. Charakterystycznym przejawem tego stanu rzeczy by³ fakt, i¿
13
14
15

Kopia acta_2006.p65

A. Rütè, Zu Änderungen der Straßernamen in Klaipèda in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, AA, 1999, nr 7, s. 101-102.
J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wroc³aw 1996, s. 19.
A. Brencz, Niemieckie wiejskie cmentarze jako element krajobrazu rodkowego naodrza,
[w:] Wspólne dziedzictwo?, ..., s. 288-293.

97

07-01-03, 13:37

ANDRZEJ SAKSON

98

w przypadku mierci osadników, którzy nap³ywali na te tereny po 1945 r., chowano
ich (o ile by³o to tylko mo¿liwe) czêsto na ich dawnych parafialnych cmentarzach, tam, gdzie siêgaj¹ korzenie i mieszka ich rodzina.
Istnia³y obiektywne i subiektywne przyczyny powoduj¹ce likwidacjê b¹d
zanik cmentarzy. Do grupy pierwszej zaliczyæ nale¿y up³ywaj¹cy czas, brak opieki,
a przede wszystkim niszczycielskie oddzia³ywanie si³ przyrody oraz przepisy
o charakterze administracyjno-ekonomicznym, np. przepisy prawne okrelaj¹ce,
i¿ np. u¿ycie terenu cmentarnego na inny cel nie mo¿e nast¹piæ przed up³ywem
30 lub 40 lat od ostatniego pochowania zw³ok na cmentarzu. Opuszczone, zapomniane groby stopniowo niszczej¹, a cmentarz wraz z jego infrastruktur¹ powoli
zanika. Jest to prawo uniwersalne. Do przyczyn subiektywnych zaliczyæ nale¿y
wszystkie te czynniki, które s¹ uwarunkowane kulturowo. Jednym z nich by³o np.
fizyczne usuwanie napisów nagrobnych w jêzyku niemieckim, tzw. majslowanie,
rozkradanie kamieni, obelisków i p³yt nagrobnych. Z regu³y po ich przeszlifowaniu, pociêciu lub niezbêdnej przeróbce oferowane by³y ponownie do sprzeda¿y
przez zak³ady kamieniarskie lub te¿ przeznaczone by³y przez w³adze lokalne na
inne cele (np. utwardzanie dróg czy cieków wodnych). Nie bez znaczenia by³y
czêste akty zwyk³ego wandalizmu. Opuszczone i stopniowo dewastowane cmentarze, m.in. przez poszukiwaczy kosztownoci, z³omiarzy i innych z³odziei, by³y
czêstym miejscem spotkañ m³odzie¿y lub miejscowych pijaczków. Gdy dany
cmentarz popada³ w coraz wiêksza ruinê miejscowe w³adze podejmowa³y decyzjê
o jego ca³kowitej likwidacji, by le nie wiadczy³ o miejscowych gospodarzach.
Zdaniem A. Brencza nieco inaczej kszta³towa³y siê losy zastanych, niemieckich cmentarzy w rodowiskach wiejskich. W znacznej mierze nie podzieli³y losów
cmentarzy miejskich i zachowa³y siê do dnia dzisiejszego w ró¿nych, jednak najczêciej mocno zdewastowanym stanie. Powody tego stanu rzeczy upatrywaæ
nale¿y w tradycyjnej kulturze ludowej, gdzie cmentarz wiejski spe³nia³ istotn¹
funkcjê, nie tylko jako miejsce pochówku, lecz tak¿e jako punkt odniesienia reguluj¹cy czy kszta³tuj¹cy przestrzeñ spo³eczn¹ i pewne zachowania ¿ywych cz³onków spo³ecznoci. Cmentarz wiejski, topograficznie niekiedy odsuniêty od wsi,
pozostawa³ w sensie spo³ecznym ¿ywo ze wsi¹ powi¹zany16. Z tego wzglêdu
m.in. wiele dawnych cmentarzy wiejskich by³o adoptowanych na potrzeby nowych mieszkañców. Wraz z up³ywem czasu, stopniowo ich zmarli wypierali
dawne groby i zajmowali wiêkszoæ przestrzeni. Tak by³o np. na katolickiej Warmii,
gdzie nowi osadnicy, tak¿e w zdecydowanej wiêkszoci cz³onkowie tego samego
kocio³a, spoczywali na czêsto przykocielnych cmentarzach. Inaczej rzecz siê
mia³a na ewangelickich miejscach pochówku na protestanckich Mazurach i w Kraju
K³ajpedzkim. W Okrêgu Kaliningradzkim z racji agresywnej polityki ateistycznej
i antyniemieckiej, wiêkszoæ dawnych cmentarzy zosta³a zlikwidowana. Na ich miej16

Ibidem, s. 293.
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sce, szczególnie na wsiach, chowano zmar³ych w nowym wieckim obrz¹dku.
Nie zachowywano jednak najczêciej dotychczasowego uk³adu przestrzennego
w formie alei i pasów zieleni (drzew i krzewów), ale wprowadzano sowiecki
bez³ad i chaos.
W miarê wrastania w nowe miejsce zamieszkania przystêpowano do zak³adania nowych wiejskich cmentarzy, które najczêciej znajdowa³y siê na terenie
dawnego cmentarza, na którym nie by³o poprzednio pochówków, b¹d te¿ w bezporednim s¹siedztwie. Sporadycznie zak³adano cmentarze na zupe³nie nowym
miejscu. Postêpowano tak najczêciej w wiêkszych miastach.
Likwidacja dawnych cmentarzy na obszarze Ma³ej Litwy przez nowe sowiecko-litewskie w³adze by³a znamiennym przejawem desakralizacji tego obszaru.
Dawnych zmar³ych postrzegano jako wrogów, obywateli Prus lub Niemiec,
a w przypadku obywateli ¿yj¹cych w latach 19231939, jako mieszkañców bur¿uazyjnej Republiki Litwy. Zdaniem Martynasa Purvinasa: Ideologiczne i polityczne wyobra¿enie rz¹du okupacyjnego i jego poszczególnych cz³onków by³y
bardzo konkretne: desakralizacja regionu winna dokonaæ siê przez zniszczenie
sakralnych obiektów, cmentarzy i kocio³ów, jako wiadectwa wrogiej kultury
i niepo¿¹danej przesz³oci17.
Brutalne metody zastosowane wobec materialnych obiektów z przesz³oci przybiera³y postaæ terapii szokowej zaaplikowanej przez nowe w³adze. Niszczenie
ladów wiecznego wroga przybiera³o ró¿ne kszta³ty w przypadku cmentarzy.
Na polecenie komendanta milicji z Silute/ Szy³okarczmy zniszczono krzy¿ nad
bram¹ wejciow¹ do cmentarza przy drodze na Ru. P³yt nagrobnych u¿ywano
jako materia³u budowlanego, np. w Gaidellen.
Tak¿e niektórzy funkcjonariusze sowieckich w³adz wykazywali siê trosk¹
o zniszczenie starego wiata i jego przejawów w postaci tradycyjnej kultury
chrzecijañskiej. Charakterystycznym tego przejawem by³o ciêcie drewnianych
krzy¿y na cmentarzu w Ramutten i przeznaczenie ich na rozpa³kê. Na dzia³ce po
zniszczonym kociele i cmentarzu w Paleiten jeden z aktywistów partyjnych wybudowa³ dom i oborê. Na cmentarzu w Prökulus wybudowano zbiornik gazu, choæ
obok znajdowa³o siê wiele wolnego miejsca. Po zakoñczeniu prac ziemnych poniewiera³y siê koci zmar³ych. To nie ludzie, a Niemcy ... uzasadniano tego
typu postêpowanie. Wiele innych cmentarzy, wraz z up³ywem czasu popada³o
w stopniow¹ ruinê i zapomnienie. Inne pada³y ³upem kamieniarzy, zbieraczy z³omu
i zwyk³ych wandali18.

17

18
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Hanna Popowska-Taborska

Refleksje na marginesie badañ kaszubskich
zabytków jêzykowych

Niniejsza wypowied jest w pewnym sensie podsumowaniem spostrze¿eñ
i wniosków, do których dochodzi³am w kolejnych pracach nad tekstami powsta³ymi na Pomorzu w wieku XVI i XVII1. Jest równie¿ wypowiedzi¹ dialektologa,
który  wraz z innymi autorami AJK  ponad pó³ wieku temu stara³ siê odtworzyæ
istniej¹ce zasiêgi zjawisk leksykalnych, morfologicznych i fonetycznych na podstawie ¿ywych dialektów kaszubskich. Jest to wreszcie tak¿e wypowied etymologa, który próbuje rekonstruowaæ dawne leksykalne zwi¹zki Kaszub z pozosta³ymi obszarami s³owiañskimi2 i ledziæ wielowiekowe oddzia³ywanie na obszary
Kaszub dialektów pó³nocnopolskich oraz polszczyzny literackiej. Niema³¹ rolê
w tych rozwa¿aniach pe³ni, jak widaæ, geografia jêzykowa  przejrzysta w wypadku wspó³czesnych badañ dialektologicznych, niepomiernie za mniej wyrazista w wypadku faktów utrwalonych wybiórczo w ród³ach o nie ca³kiem jednoznacznej lokalizacji.
W pierwszej wiêc kolejnoci zadaæ sobie nale¿y pytanie, jak¹ wiedz¹ rozporz¹dza jêzykoznawca chc¹cy zlokalizowaæ poszczególne teksty powsta³e na
Pomorzu w XVI i XVII wieku zaliczane do kaszubskich zabytków jêzykowych?
Na plan pierwszy wysuwaj¹ siê tu oczywicie powiadczenia ¿ywych dialektów kaszubskich. Poniewa¿ za kaszubszczyzna nale¿y do najlepiej zbadanych
s³owiañskich obszarów jêzykowych, zasób tych róde³ jest szczególnie bogaty
i ró¿norodny. Najcenniejsze w tym wypadku s¹ opisy cile zlokalizowane w czasie i przestrzeni, do których przede wszystkim nale¿¹ prace Friedricha Lorentza
(LGP, LH), S³ownik Bernarda Sychty (S) oraz piêtnastotomowy Atlas jêzykowy
kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich (AJK).
1
2

Zob. umieszczony na koñcu artyku³u wykaz moich prac zwi¹zanych z t¹ problematyk¹.
Por. w zwi¹zku z tym H. Popowska-Taborska, S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny jako
glosa do dziejów jêzyków s³owiañskich, [w:] Prace Filologiczne, LI, 2006, s. 337-342.
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Nie mniej (a w pewnym sensie nawet szczególnie) wa¿ne s¹ równie¿ ród³a,
które przynosz¹ opis dialektów kaszubskich dzi ju¿ nieistniej¹cych, zbadanych
w trakcie zachodz¹cych procesów germanizacyjnych. Fundamentaln¹ wartoæ maj¹
oczywicie w tym wypadku prace F. Lorentza (LSW, LSG) ³¹cznie z uzupe³niaj¹cymi je danymi zebranymi przez M. Rudnickiego (R). Pisz¹ca te s³owa nie ma
równie¿ w¹tpliwoci co do wartoci wczeniejszych materia³ów zgromadzonych
przez Aleksandra Hilferdinga (H)3, docenia równie¿ ród³a nios¹ce mniejsz¹
liczbê zlokalizowanych zapisów, jak np. S³owniczek gwary s³owiñskiej Józefa
£êgowskiego4 czy te¿ odkryte stosunkowo niedawno rêkopimienne zapiski K.C.
Mrongowiusza tycz¹ce mowy mieszkañców G³ówczyc i Cecenowa5. Podkrelmy
raz jeszcze, ¿e mowa tu wci¹¿ o opisach jêzykowych daj¹cych siê w miarê przejrzycie zlokalizowaæ na dawnym jêzykowym obszarze kaszubskim, który z biegiem wieków uleg³ germanizacji.
Jêzykoznawca opisuj¹cy kaszubskie zabytki jêzykowe musi oczywicie zdawaæ sobie sprawê ze zmiennoci zasiêgów badanych zjawisk jêzykowych.
Zarówno za materia³y przedstawione w AJK, jak liczne inne prace maj¹ce odniesienia do tekstów historycznie wczeniejszych wykazuj¹ wycofywanie siê archaicznych
kaszubskich cech jêzykowych w kierunku pó³nocnym i pó³nocno-zachodnim6.
Spektakularnie zjawisko to zaobserwowaæ mo¿na na mapach AJK ukazuj¹cych
ró¿nego typu archaizmy jêzykowe grupuj¹ce siê w pó³nocnych i pó³nocno-zachodnich dialektach kaszubskich. W tych to w³anie dialektach odkrywamy równie¿
ca³y szereg faktów fonetycznych, morfologicznych i leksykalnych, które cechowa³y nieistniej¹ce ju¿ dzi obszary kaszubskie opisane przez wczeniejszych badaczy. wiadomie staram siê tu nie operowaæ czêsto pojawiaj¹cymi siê w takich
wypadkach w literaturze naukowej nazwami S³owiñców i Kabatków (i odpowiednio terminami dialekt s³owiñski i dialekt kabacki), gdy¿ nie uto¿samiam tych
nazw z konkretnymi podzia³ami jêzykowymi i widzê ca³y kaszubski obszar jêzykowy jako pewn¹ zwart¹ ca³oæ, która na swych pó³nocnych i zachodnich krañcach zachowa³a najwiêcej specyficznie kaszubskich cech jêzykowych7.
3

4

5
6
7
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Por. w zwi¹zku z tym H. Popowska-Taborska, G³os jêzykoznawcy w obronie Aleksandra Hilferdinga, SFPS XXXI, 1993, s. 255-265; tej¿e, Pos³owie [do:] A. Hilferding, Resztki S³owian
na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego, t³um. N. Perczyñska, oprac. J. Treder, Gdañsk
1989, s. 233-246.
Zob. H. Popowska-Taborska, S³owniczek gwary s³owiñskiej Józefa £êgowskiego, [w:] Studia
kaszubsko-s³owiñskie, pod red. J. Tredera, £eba 1992, s. 99-116; przedruk [w:] Szkice II,
s. 123-136.
H. Popowska-Taborska, Dwa autografy kaszubskiego S³owniczka Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Rocznik Gdañski, t. LVI, 1996, z. 2, s. 93-101; przedruk [w:] Szkice II, s. 183-191.
Obszerniej na ten temat zob. H. Popowska-Taborska, O archaicznoci kaszubszczyzny i o domniemanym jej pochodzeniu, Acta Cassubiana, t. IV, Gdañsk-Wejherowo 2002, s. 225-241.
Godne uwagi, ¿e podobnie widzia³ ten problem Aleksander Hilferding, pisz¹c pó³tora wieku
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Cechy te widoczne s¹ równie¿  w ró¿nym nasileniu  w drukach i rêkopisach uznanych za kaszubskie zabytki jêzykowe. Przeprowadzona przeze mnie
analiza czêci tych tekstów (por. wykaz zamieszczony na koñcu tego artyku³u)
ka¿e rozró¿niæ istniej¹ce teksty rêkopimienne (maj¹ce niekiedy wiecki charakter) od tekstów drukowanych, charakteryzuj¹cych siê z regu³y tematyk¹ religijn¹
i zazwyczaj bardziej jêzykowo dopracowanych. Ich podstaw¹ jest ówczesna polszczyzna zapisywana wed³ug obowi¹zuj¹cych w tym czasie regu³ ortograficznych.
Kaszubizmy fonetyczne, morfologiczne i leksykalne pojawiaj¹ siê tu w ró¿nym
nasileniu, przy czym jêzykowe cechy ogólnopolskie wystêpuj¹ obok cech typowo
kaszubskich i zdarza siê, ¿e w tym samym tekcie bywaj¹ stosowane wymiennie.
Z tym wszystkim jednak¿e mówiæ mo¿na o pewnej zarysowuj¹cej siê w ogólnych
zarysach normie, na któr¹ z jednej strony sk³adaj¹ siê liczne pó³nocnopolskie cechy dialektalne oraz ogólnopolskie archaizmy, z drugiej za  specyficzne kaszubizmy, typowe  jak s¹dziæ wypada  dla okolic, w których te zabytki powstawa³y.
I w tym w³anie momencie jêzykoznawca pragn¹cy mo¿liwie najdok³adniej okreliæ proweniencjê badanych zabytków napotyka na istotne przeszkody. Rozporz¹dza on bowiem jedynie opisami zgermanizowanych kaszubskich dialektów pó³nocnych przy ca³kowitym braku podobnych róde³ pochodz¹cych ze zgermanizowanych obszarów po³o¿onych bardziej na po³udnie. Inaczej mówi¹c: dziêki
S³ownikowi F. Lorentza (LSW) oraz innym wspomnianym wy¿ej dziewiêtnastowiecznym wiadectwom jestemy w stanie uznaæ ca³y szereg wyrazów wystêpuj¹cych w kaszubskich zabytkach jêzykowych za to¿same ze s³owiñskimi, nieznane za ¿ywym dialektom kaszubskim. W wypadku kaszubskich niegdy okolic
Bytowa ród³ami takimi, niestety, nie dysponujemy i lukê tê uznaæ trzeba za szczególnie dotkliw¹. Jêzykoznawcy bowiem nie wolno budowaæ swoich dociekañ na
lunych domys³ach, niepodbudowanych realnym materia³em jêzykowym. Wszelkie czynniki natury pozajêzykowej mog¹ jedynie stanowiæ pomoc w jêzykoznawczych domniemaniach, nigdy za argument podstawowy. Jak bardzo to metodologicznie istotny problem postaram siê ukazaæ na przyk³adzie Duchownych pieni
Szymona Krofeja, otwieraj¹cych ca³y cykl religijnych druków i tekstów rêkopimiennych powsta³ych na Pomorzu, a zwi¹zanych cile z szerz¹c¹ siê tu reformacj¹. Stanowi¹ one pocz¹tek pimiennictwa, które  zbli¿one do jêzyka ludnoci
temu, co nastêpuje: Czy istnieje jaka zasadnicza odrêbnoæ jêzykowa miêdzy S³owiñcami,
Kabatkami i Kaszubami? Nie. Ca³a ró¿nica polega na wiêkszym lub mniejszym zbli¿eniu do
jêzyka polskiego, co jednak nie jest zwi¹zane z wymienionymi nazwami ludowymi, lecz zale¿y
wy³¹cznie od wiêkszej lub mniejszej bliskoci po³o¿enia geograficznego w stosunku do obszaru zamieszka³ego przez naród polski. Tak wiêc mowa rybaków we wsi Izbicach nad jeziorem
£ebskim, którzy wyranie odró¿niaj¹ siebie od s¹siaduj¹cych Kabatków i S³owiñców i bardzo
wysoko ceni¹ nazwê Kaszubów, jest ca³kowicie podobna do mowy Kabatków i S³owiñców,
a dosyæ odleg³a od mowy tych Kaszubów, którzy mieszkaj¹ na przyk³ad w powiecie kocierzyñskim (A. Hilferding, Resztki S³owian na po³udniowym brzegu Morza Ba³tyckiego, s. 15-16).
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tych okolic  mia³o przez trzy nastêpne wieki stanowiæ jedyn¹ pomorsk¹ literaturê
pisan¹, uto¿samian¹ przez wielu z pocz¹tkami kaszubskiego pimiennictwa.
Wród licznych opisów jêzyka tego zabytku8 znajduje siê równie¿ moja praca
o pomorskiej polszczynie utrwalonej w dziele Szymona Krofeja9, w której stara³am
siê wykorzystaæ nasz¹ obecn¹ znajomoæ zasiêgów poszczególnych kaszubskich
zjawisk fonetycznych, morfologicznych i leksykalnych. Szczegó³owa analiza jêzyka
zabytku wydoby³a zeñ:
- szereg dialektyzmów pomorskich, to znaczy takich cech jêzykowych, które
wystêpuj¹ dzi na terenie Kaszub (lub w ich czêci pó³nocno-zachodniej) oraz
maj¹ powiadczenia ze zgermanizowanych obszarów po³o¿onych dalej na zachód;
- wiele dialektyzmów obejmuj¹cych równie¿ obszar Polski pó³nocno-zachodniej;
- liczne jêzykowe archaizmy powiadczone jeszcze w staropolszczynie, dzi za
zachowane ju¿ tylko na Kaszubach, szczególnie w ich czêci pó³nocno-zachodniej.
Przeprowadzona analiza druku Szymona Krofeja wskaza³a równie¿ na
szereg wyrazów, które w wietle posiadanej przez nas wiedzy uznaæ nale¿y za
specyficzne dla s³owiñszczyzny, b¹d te¿ dla s³owiñszczyzny i dialektów pó³nocnokaszubskich (rzadziej te¿ rodkowokaszubskich). Czy wyrazy te znane by³y równie¿ na nieistniej¹cych dzi zgermanizowanych obszarach kaszubskich po³o¿onych bardziej na po³udnie, tego jêzykoznawca z powodu braku odpowiednich
róde³ jêzykowych stwierdziæ, niestety, nie jest w stanie. W zwi¹zku z powy¿8

9
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Zob. F. Lorentz, Izèeznuvij dialekt pomorskij, Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk, XVII (1912), kn. 4, s. 140-161; H.J. Kamiñska,
O jêzyku Szymona Krofeya, autora t³umaczenia Duchownych Piesni Lutra z 1586 roku, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Nauki Humanistyczne, 1965, z. 2, s. 115-134, cz. II, 1968, z. 3-5, s. 387-414. Por. ponadto istotne wzmianki o jêzyku tego zabytku
w: F. Lorentz, Gramatyka pomorska, wyd. 2 fotoofsetowe, Wroc³aw 1958-196, s. 41; ten¿e,
Zur älteren kaschubischen Literatur, Archiv für slavische Philologie, XX (1898), s. 557-558; F. Neureiter, Geschichte der kaschubischen Literatur. Versuch einer zusammanfassenden Darstellung, München 1991, s.12-15 (te¿ wczeniejsze wydanie w polskim t³umaczeniu:
F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, prze³o¿y³a M. Boduszyñska-Borowikowa, wstêpem opatrzy³ T. Bolduan, Gdañsk 1982); R. Olesch, Die deutsche Vorlage
des ältesten kaschubisch-polnischen Gesangbuches, Zeitschrift für slavische Philologie,
XXI (1952), s. 296-307; F. S³awski, Nowe wydanie dwóch najdawniejszych zabytków kaszubsko-polskich, Rocznik Slawistyczny, XXII (1962/1963), s. 144-148; J. Treder, Kaszubszczyzna dawnych przek³adów tekstów biblijnych, [w:] Symbolae Slavisticae dedykowane Pani
Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa 1996,
s. 309-315; F. Hinze, Slovinzisch als Kirchensprache, [w:] Das Heidnische und christliche
Slaventum, Acta II Congressus internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis
anno 1967 celebrati, Wiesbaden 170, s. 194-200.
H. Popowska-Taborska, Pomorska polszczyzna utrwalona w dziele Szymona Krofeja,
[w:] Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów), 7, pod red. K. Handke, Warszawa
1996, s. 7-22.
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szym ostateczna konkluzja wyp³ywaj¹ca ze szczegó³owej analizy jêzyka druku
Krofeja brzmi w moim artykule, jak nastêpuje:
S¹dziæ mo¿na, ¿e Szymon Krofej, posiadaj¹c dobr¹ znajomoæ ówczesnej
polszczyzny literackiej, swe t³umaczenia pieni protestanckich oraz do³¹czone do
piewnika polskie pieni katolickie zaopatrywa³ celowo znan¹ sobie leksyk¹ s³owiñsko-kaszubsk¹ i niektórymi specyficznymi cechami fonetycznymi i morfologicznymi tych okolic. Czyni³ to wiadom naczelnego zadania swego dzie³a: »aby
potim wiêce potrzebnich Ksiêgow w te mowie wy³ozono y wiednoscy kazania s³owa Bozego y piesien Synu Bozemu dale wiekuia Cierkiew y pospolstwo westrzod
tych Ludzy zbierano byc moglo« (cytat z zachowanej strony Przedmowy).
»Duchowne pieni« jawi¹ siê tym samym jako dzie³o cz³owieka dobrze wykszta³conego w polskiej mowie i pimie, a zarazem dobrze znaj¹cego dialekty
Pomorza. Specyficzne cechy s³owiñskie wystêpuj¹ce w kancjonale [...] pozwalaj¹
przypuszczaæ, ¿e w³anie owe tereny by³y Krofejowi szczególnie bliskie  b¹d
przez wzgl¹d na miejsce pochodzenia, b¹d te¿ z powodu d³u¿szego na nich przebywania. Mog³y oczywicie byæ to równie¿ tereny do obszaru s³owiñskiego przyleg³e, które w wieku XVI zachowa³y te same co dziewiêtnastowieczna s³owiñszczyzna archaizmy.
Godne jednak uwagi, ¿e Jadwiga Zawadzka 10, analizuj¹c jêzyk rêkopimiennej czêci wspó³oprawnej ze smo³dziñskim egzemplarzem Krofeja, wskaza³a na
ca³y szereg tych samych cech dialektalnych, a  jak wiadomo  znajduj¹ce siê tu
teksty powstawa³y w ró¿nym czasie i wysz³y spod pióra ró¿nych pisarzy. Co wiêcej, równie¿ jêzyk Micha³a Pontanusa i innych pomorskich zabytków siedemnastowiecznych zbli¿ony jest bardzo do jêzyka zanalizowanego tu pierwszego szesnastowiecznego druku pomorskiego. Wydaje siê wiêc, ¿e mo¿na mówiæ o pewnej
okrelonej normie (modelu?) polszczyzny przeznaczonej dla mieszkañców
Pomorza, odznaczaj¹cej siê licznymi pó³nocnopolskimi cechami dialektalnymi
i znaczn¹ liczb¹ ogólnopolskich archaizmów, równoczenie za zawsze nasyconej specyficznymi dialektyzmami typowymi dla okolic, na których analizowane
zabytki powstawa³y 11.
Wniosek taki wydaje mi siê nadal jedynie s³uszny i najpe³niej charakteryzuj¹cy sytuacjê panuj¹c¹ na Pomorzu. Przypomnijmy, ¿e niektórzy badacze sk³onni
s¹ nawet widzieæ w obserwowanym zjawisku rodzaj jêzyka literackiego, jakim
w owych czasach mówiono w istniej¹cych jeszcze wykszta³conych krêgach spo³ecznoci kaszubskiej 12.

10
11
12

J. Zawadzka, Uwagi o jêzyku rêkopimiennego dodatku do smo³dziñskiego egzemplarza Krofeya, SFPS, XVI, 1977, s. 137-147.
H. Popowska-Taborska, Pomorska polszczyzna utrwalona w dziele Szymona Krofeja..., s. 21-22.
F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej..., s. 27. Twierdzenie to F. Neureiter przytacza za
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Pozostaje zapytaæ, dlaczego uwa¿a³am za s³uszne powtórzenie tu tak d³ugiego
cytatu z opublikowanego przed dziesiêciu laty artyku³u i dodatkowo za pomoc¹
wyt³uszczeñ próbowa³am uwypukliæ weñ pewne fragmenty?  Czyniê tak, gdy¿
ostatnio bylimy wiadkami zetkniêcia siê dwóch diametralnie ró¿nych metod
stosowanych w trakcie badania kaszubskich zabytków jêzykowych: metody jêzykoznawcy (któr¹ stara³am siê tu scharakteryzowaæ mo¿liwie najdok³adniej)
i metody historyka, tak silnie zafascynowanego rekonstrukcj¹ pozajêzykowych
faktów zwi¹zanych z dziejami Pomorza, ¿e w³asne materia³owe odkrycia nie pozwalaj¹ mu niekiedy w³aciwie doceniæ metod pracy jêzykoznawcy. Ci wszyscy,
którzy mieli w rêku poprzedni tom Acta Cassubiana13, domyl¹ siê, ¿e chodzi
o opublikowany tu artyku³ pana profesora Zygmunta Szultki. By jednak doceniæ
w pe³ni charakter tego sporu, poznaæ równie¿ nale¿y wczeniejsz¹ pracê tego
historyka14, na któr¹ mój obecny artyku³ w pewnym sensie stara siê byæ odpowiedzi¹. Fakt bowiem, ¿e w miarê odkrywania nowych dokumentacji znamy coraz
wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych ¿yciorysu Szymona Krofeja, w ¿aden sposób nie
zmienia naszego spojrzenia na jêzyk, który stanowi przedmiot naszych badañ.
Za z analizy tego jêzyka wynika, ¿e mamy do czynienia z szerszym zjawiskiem
dotycz¹cym w pierwszej kolejnoci nie jêzyka samego Krofeja, lecz rodz¹cego
siê (a z powodu nadchodz¹cej germanizacji nigdy w pe³ni niezrealizowanego)
jêzyka kaszubskiego pimiennictwa.
Przypomnijmy, ¿e gdy przed dziesiêciu laty pisa³am artyku³ o jêzyku Szymona Krofeja, to, co o nim samym wiedziano ju¿ wówczas, zreferowa³am sumiennie
na s. 1012 mojej pracy. Czytelnik dowiedzia³ siê wiêc,
- ¿e z karty tytu³owej piewnika wynika, ¿e Krofej pe³ni³ funkcje duchownego
przy ewangelickim kociele parafialnym w Bytowie,
- ¿e F. Lorentz zwraca uwagê, i¿ nazwisko Szymona Krofeja nie pojawia siê
w aktach kocio³a w Bytowie, natomiast w po³o¿onym o cztery kilometry na pó³noc od Bytowa D¹biu Bytowskim powiadczone jest z roku 1603 nazwisko wójta,
Wawrzyñca Krofeja. Zdaniem tego badacza stron rodzinnych twórcy pomorskiego
kancjona³u szukaæ nale¿y »w pó³nocnej czêci powiatu bytowskiego, w po³udniowej

13
14
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artyku³em F. Lorentza, Ein neu gefundenes kaschubisches Sprachdenkmal aus dem 17. Jh.,
Monatsblätter herausgegeben von der Geselschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde, 48 (1934).
Z. Szultka, Uzupe³nienia do biogramu pastora Szymona Krofeja i jego familiantów na wolnym
so³ectwie w D¹biu, Acta Cassubiana, t. VII, 2005.
Z. Szultka, Pastor Szymon Krofej i jego familianci na wolnym so³ectwie w D¹biu, [w:] Studia
archiwalne, historyczne i politologiczne, pod red. A. Czubiñskiego i J. Macholaka. Ksi¹¿ka
ofiarowana Profesorowi Kazimierzowi Koz³owskiemu, wyd. II, Szczecin 2004, s. 99-116.
Autor czêæ cytowanej tu mojej konkluzji obra³ sobie jako motto do swego artyku³u.
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s³upskiego, albo we wschodniej czêci powiatu rummelsburskiego« (Rummelsburg  obecnie Miastko w woj. koszaliñskim)15,
- ¿e Edward Breza16 przychyla siê do s¹du Lorentza o pochodzeniu Krofeja
z okolic Bytowa i stwierdza, ¿e w XVI i XVII wieku Krofejowie notowani s¹ w
ród³ach pomorskich jedynie z owego D¹bia [...] oraz Bytowa [...],
- ¿e zdaniem Zygmunta Szultki rozstrzygaj¹ce znaczenie dla okrelenia
pochodzenia Szymona Krofeja posiada matryku³a uniwersytetu w Wittemberdze,
w której w 1567 r. zosta³ on wpisany jako »Simon Krofei Bitouiensis Pomeranus«17.
Jest to w rzeczy samej istotny fakt rzucaj¹cy istotne wiat³o na biografie twórcy
kancjona³u.
Czy mo¿na obecnie  znaj¹c dok³adniej dzieje pastora Szymona Krofeja
i jego familiantów na wolnym so³ectwie w D¹biu nieopodal Bytowa wnioskowaæ
na podstawie druku Szymona Krofeja o dialektach kaszubskich okolic Bytowa?
 Nie s¹dzê. Zbyt wiele w tym zabytku cech ówczesnej polszczyzny i równoczenie zbyt wiele podobieñstw z kaszubizmami charakteryzuj¹cymi inne pomorskie
zabytki. Zapewne zreszt¹ w tym czasie dialekty okolic Bytowa bardzo ma³o odbiega³y od dialektów pó³nocno-zachodnio-kaszubskich, dzi zgermanizowanych,
a opisanych przez dziewiêtnastowiecznych badaczy.
Oddzieln¹ dziedzinê badañ stanowi w dociekaniach jêzykoznawczych leksyka. Tu ka¿dy wyraz rozpatrywany byæ winien osobno, ka¿dy bowiem ma swoj¹
odrêbn¹ historiê, któr¹ ledziæ nale¿y na mo¿liwie szerokim tle porównawczym.
Dobrym przyk³adem jêzykoznawczych dociekañ mo¿e byæ w tym wypadku podniesiony przez profesora Szultkê problem s³owiñskiej cerkwi18. I w tym wypadku
równie¿ pozwolê sobie przytoczyæ in extenso fragment mej ówczesnej wypowiedzi na ten temat, gdy¿ sposób zrelacjonowania jej przez profesora Szultkê daleki
jest od mego w³asnego sformu³owania:
Na interesuj¹cy trop dotycz¹cy pochodzenia Szymona Krofeja wpad³a
w swej pracy Halina Kamiñska, która przywo³a³a wiadectwo Aleksandra Hilferdinga, i¿ »w u¿yciu jednego tylko wyrazu S³owiñcy stale ró¿ni¹ siê od Kaszubów
i lud sam to dostrzega. S³owiñcy zawsze mówi¹ cerkev [...], Kaszubi natomiast
nie znaj¹ tego prastarego s³owa i u¿ywaj¹ polskiego kosco³«. Kamiñska stwierdza, ¿e w dziele Krofeja nazwa cerkiew (notowana regularnie cierkiew) wystêpu15
16
17

18

F. Lorentz, Gramatyka pomorska..., t. II, s. 22.
E. Breza, Nazwisko Krofej, Jêzyk Polski, LVIII (1977), s. 358-360.
Z. Szultka, Studia nad pimiennictwem starokaszubskim, w szczególnoci Brüggemana
alias Pontanusa albo Mostnika, cz. II, Szymon Krofey i Micha³ Brüggeman jako autorzy
przyk³adów pism religijnych, Slavia Occidentalis, 46/47 (1989/1990), s. 214-216; por. te¿
ten¿e, Pimiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku,
Poznañ 1994, s. 14-19.
Z. Szultka, Pastor Szymon Krofej i jego familianci..., s. 105-106.

Kopia acta_2006.p65

106

07-01-03, 13:37

REFLEKSJE NA MARGINESIE BADAÑ KASZUBSKICH ZABYTKÓW...

107

je dziesiêæ razy, za wyrazu koció³ autor nie u¿y³ ani razu. Byæ mo¿e w istocie
fakt ten upowa¿nia do wywodzenia rodowodu Krofeja z terenu nie istniej¹cych
ju¿ dzi dialektów s³owiñskich, pamiêtaæ jednak musimy, ¿e zasiêgi wyrazów
zmienia³y siê niew¹tpliwie na przestrzeni wieków i ¿e powiadczona w w. XIX
jedynie z obszaru s³owiñskiego cerkiew mog³a w przesz³oci wystêpowaæ równie¿ na szerszych s¹siaduj¹cych ze s³owiñszczyzn¹ obszarach 19.
Wyraz cerkiew w znaczeniu zgromadzenie wiernych, wi¹tynia znany by³
staropolszczynie XIV i XV wieku, zachowa³o siê te¿ powiadczenie jego postaci
wczeniejszej cerki, cyrki. Z biegiem czasu w znaczeniu wi¹tynia chrzecijañska, zw³aszcza katolicka rozpowszechni³ siê w polszczynie wyraz koció³, za
cerkiew oznaczaæ zaczê³a wi¹tyniê wschodniego obrz¹dku chrzecijañskiego20.
Zanotowane przez F. Lorentza s³owiñskie formy cërki koció³, wi¹tynia, nabo¿eñstwo LSW 11, cërka koció³ LSW 11121 nie maj¹ powiadczeñ w dialektach kaszubskich, w których  podobnie jak w polszczynie  upowszechni³ siê
w tym znaczeniu wyraz kosc?³. Zachowane pod koniec wieku XIX na pó³nocnozachodnim krañcu S³owiañszczyzny postaci cërki, cërka koció³ s¹ jednym
z wielu peryferycznych archaizmów jêzykowych cechuj¹cych ten obszar. Istnieje
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e archaizm ten wystêpowa³ na szerszym obszarze
kaszubskim22 (a wiêc byæ mo¿e równie¿ w okolicach Bytowa) i taka w³anie
hipoteza zosta³a przeze mnie uwypuklona w cytowanym wy¿ej fragmencie.
Czy by³o tak w istocie?  Tego z powodu braku odpowiednich wiadectw stwierdziæ nie jestem w stanie.
I na tym zakoñczmy powy¿sze refleksje. Mo¿e dziêki nim bardziej zrozumia³e stan¹ siê tajniki nie³atwej pracy jêzykoznawcy, który zobowi¹zany jest przede
wszystkim opieraæ siê na istniej¹cym materiale jêzykowym oraz rozpatrywaæ go
na dostêpnym mu jêzykowym materiale porównawczym.

19
20
21
22
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H. Popowska-Taborska, Pomorska polszczyzna..., s. 12.
Dok³adniej o dziejach tych obu wczesnych po¿yczek do jêzyków s³owiañskich zob. W. Bory,
S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Kraków 2005, s. 54, 253.
O czym bardziej szczegó³owo zob. SEK I 197.
ladem szerszego w przesz³oci zasiêgu tego wyrazu na Kaszubach jest utworzony odeñ kaszubski wyraz cerkvisko cmentarz niekatolicki, cmentarzysko przedhistoryczne, cmentarz zwierzêcy S I 127, o którym bardziej szczegó³owo zob. w SEK I195-196.
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Prace Hanny Popowskiej-Taborskiej zwi¹zane z problematyk¹
jêzykowych zabytków kaszubskich
Aliae Cantiones sacrae wspó³oprawne z Ma³ym Katechizmem Micha³a Pontanusa, SFPS,
XXXVIII, 2002/2003, s. 51-56
Czy¿by najdawniejszy zabytek kaszubski?, JP, XXXVI, 1957, 5, s. 346-351; przedruk [w:]
Szkice I, s. 49-53
Æwiczenia Katechismowe z 1758 roku na tle wczeniejszych druków kaszubskich, SFPS,
XXXVI, 2000, s. 83-95
Dzieje pieni kaszubskiej o Mêce Pañskiej, SFPS, XXXIX, 2004, s. 77-87
Friedrich Lorentz jako badacz zabytków kaszubskiego pimiennictwa, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dzi, pod red. R. Wosiak-liwy, Gdañsk 2000, s. 53-59
[has³a]: Æwiczenia Katechismowe, Duchowne Piesnie D. Marcina Luthera, Dutki brzeskie, Ma³y Catechism NiemieckoWandalski abo S³owiêski, Perykopy smo³dziñskie,
Przysiêgi lenne, Przysiêgi s³owiñskie z Wierzchocina, Pytania dodatkowe o wierze,
piewnik kaszubski, Zabytki kaszubskie jêzykowe, [w:] Jêzyk kaszubski. Poradnik
encyklopedyczny, pod red. J. Tredera, Wyd. Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2002.;
wyd. II poprawione i poszerzone, Oficyna Czec, Gdañsk 2006
Kancjona³ Gdañski z roku 1723, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 2, pod red.
K. Handke, Warszawa 1991, s. 73-83
Kaszubszczyzna jako sfera oddzia³ywañ pozosta³ego polskiego obszaru jêzykowego,
II. Wp³ywy ogólnopolskiej normy literackiej w XVI-XVII wieku, SFPS, XXI, 1983,
s. 67-83; przedruk [w:] Szkice I, s. 26-43
Kolêdy kaszubskie Szymona Krofeya, [w:] Kolêdy polskie, red. J. Nowak-D³u¿ewski, Warszawa 1966, t. II, s. 509-516
Modlitwy Pañskiej nie napisa³ Andrzej Trzecieski, JP, LXIV, 1984, 4, s. 267-273
O kaszubskiej wersji dwóch wierszy Jana Kochanowskiego, JP, XLV, 1965, 4, s. 222-226;
przedruk [w:] Szkice I, s. 60-64
O pomorskich przysiêgach lennych z pocz¹tku XVII wieku raz jeszcze, [w:] Polszczyzna
regionalna Pomorza, 8, pod red. K. Handke, Warszawa 1998, s. 7-12c
Pieñ o suszy z rêkopimiennego dodatku do druku Duchownych Pieni Szymona Krofeya,
Rocznik Gdañski, XLII, 1982, 1, s. 155-165; przedruk [w:] Szkice I, s. 93-103
Polszczyzna kancjona³ów wydanych na Pomorzu w wieku XVII, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, 1, pod red. K. Handke, Wejherowo 1986, s. 21-34
Polszczyzna rot przysi¹g Pomorza Zachodniego pocz¹tków XVII wieku, [w:] Polszczyzna
regionalna Pomorza, 4, pod red. K. Handke, Warszawa 1991, s. 19-23
Pomorska polszczyzna utrwalona w dziele Szymona Krofeja, [w:] Polszczyzna regionalna
Pomorza, 7, pod red. K. Handke, Warszawa 1996, s. 7-22
Przysiêgi s³owiñskie z Wierzchocina, [w:] S³owiñcy, ich jêzyk i folklor, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej, XXII, 1961, s. 87-108; przedruk [w:] Szkice I, s. 65-84
Szymon Krofey i Micha³ Pontanus  nie³atwa kwestia autorstwa kaszubskich zabytków,
SFPS, XXXVII, 2001, s. 89-97
Tropami najdawniejszych tekstów kaszubskich, ZNUG PrJêz, VII, 1981, s. 93-96; przedruk [w:] Szkice I, s. 104-108
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Uwagi o jêzyku Perykop smo³dziñskich, JP, XLVIII, 1968, 1, s. 33-40; przedruk [w:]
Szkice I, s. 85-92
Zabytki pimiennictwa kaszubskiego, [w:] Kaszubszczyzna  Kaszëbizna, red. naukowy
E. Breza, seria Najnowsze dzieje jêzyków s³owiañskich, wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 71-80
Zabytki pimiennictwa kaszubskiego. Dokonane w wieku XX znaleziska i ich opracowania, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego
i C. Obracht-Prondzyñskiego, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2001, s. 301-305
Zakres i charakter oddzia³ywania literackiej polszczyzny na teksty powsta³e na Pomorzu
w wieku XVI-XVIII, [w:] Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku,
pod red. H. Winiewskiej i Cz. Kosyla, Wroc³aw 1984, s. 101-111
Z translatorskiego warsztatu Micha³a Pontanusa, [w:] Slavistische Forschungen. In memoriam Reinhold Olesch, herausgegeben von A. Lauhus und B. Zelinsky, Böhlau
Verlag Köln, Weimar, Wien 2005, s. 163-165

Wykaz skrótów
AJK

 Atlas jêzykowy kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, oprac. przez Zespó³
Zak³adu S³owianoznawstwa PAN, tom wstêpny, I-VI pod kier. Z. Stiebera,
t. VII-XV pod kier. H. Popowskiej-Taborskiej, Wroc³aw 1964-1978
H
 A. Hilferding, Sobranie slovinskich i kaubskich slov, [w:] A. Hilferding, Ostatki
slavjan na junom beregu Baltijskago morja, Sanktpeterburg 1862, s. 155-191
JP
 Jêzyk Polski, Kraków 1913 nn.
LGP  F. Lorentz, Gramatyka pomorska, wyd. 1: Poznañ 1927-1937, wyd. 2: fotoofsetowe, Wroc³aw 1958-1962
LH
 F. Lorentz, Pomoranisches Wörterbuch, I (A-P), Berlin 1958, II-V fortgeführt
von F. Hinze, Berlin 1968-1983
LSG  F. Lorentz, Slovinzisches Grammatik, St. Petersbug 1903
LSW  F. Lorentz, Slovinzisches Wörterbuch, I-II, St. Petersburg 1908-1012
R
 M. Rudnicki, Przyczynki do gramatyki i s³ownika narzecza s³owiñskiego, Materia³y i Prace Komisji Jêzykoznawczej, VI, 1913, s. 1-245
S
 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw
1967-1976
SEK  W. Bory, H. Popowska-Taborska, S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. I
(A-È) 1994, t. II (D-J) 1997, t. III (K-O) 1999, t. IV (P-S) 2002, Slawistyczny
Orodek Wydawniczy, Warszawa
SFPS  Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej, Warszawa1955 nn.
Szkice I  H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje, zabytki, s³ownictwo,
Gdañsk 1987
ZNUG PrJêz  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego, Filologia Polska, Prace
Jêzykoznawcze, Gdañsk 1973 nn.
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Ewa Rzetelska-Feleszko

Z problemów jêzykowej przesz³oci
Pomorza Zachodniego

S³owiañskiej przesz³oci Pomorza Zachodniego powiêconych zosta³o wiele
opracowañ historycznych, archeologicznych i jêzykoznawczych. Mam tu na myli zw³aszcza okres najstarszy, od przybycia na te tereny S³owian oko³o VIVII
wieku po stopniow¹, postêpuj¹c¹ germanizacjê rozpoczêt¹ w XIVXV wieku na
Pomorzu Szczeciñskim i trwaj¹c¹ a¿ do XX wieku, tj. do pokonania hitlerowskich Niemiec w 1945 roku. Badania te szczegó³owo zreferowa³ Jan M. Piskorski
w ksi¹¿ce Pomorze plemienne. Historia  Archeologia  Jêzykoznawstwo1. Zainteresowanych odsy³am do obszernej bibliografii, zebranej przez autora.
Badania jêzykoznawców pragn¹cych odtworzyæ jêzyk dawnych Pomorzan,
jego podstawowe cechy i s³ownictwo, oparte s¹  z koniecznoci  na pomorskich
nazwach w³asnych zawartych w tekstach dokumentów pisanych w redniowieczu
po ³acinie, nastêpnie za po niemiecku. Nazwy w³asne to zarówno nazwy wsi
i osób (imiona i nazwiska), jak nazwy rzek i jezior oraz mniejszych, niezasiedlonych obiektów: pól, ³¹k, uroczysk lenych itp.
W dotychczas opublikowanych pozycjach ksi¹¿kowych autorstwa Jerzego
Dumy i mojego2 poddalimy analizie nazwy miejscowe Pomorza rodkowego
i Szczeciñskiego oraz nazwy rzeczne. Obecnie przedmiotem naszych badañ s¹
pomorskie nazwy terenowe (fizjograficzne).
W dokumentach redniowiecznych nazwy miejsc niezamieszka³ych pojawiaj¹
siê rzadko, zwykle w opisach granic posiad³oci. Niewiele ich zawieraj¹ te¿ ród³a
1
2

Por. J.M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia  Archeo1ogia  Jêzykoznawstwo, PoznañSzczecin 2002.
Por. E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe Pomorza rodkowego, Wroc³aw 1985, tych¿e: Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe Pomorza Szczeciñskiego,
Warszawa 1991, tych¿e: Jêzykowa przesz³oæ Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych, Warszawa 1996, tych¿e: Nazwy rzeczne Pomorza miêdzy doln¹ Wis³¹ doln¹ Odr¹,
Wroc³aw 1977.
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XVXVII-wieczne. Wiêkszoæ zebranych przez nas nazw pochodzi albo ze szczegó³owych map administracyjnych (niemieckich) z XIX i XX wieku, w tym tak¿e
z map katastralnych, albo z rêkopimiennej kartoteki nazw terenowych sporz¹dzonej przez Roberta Holstena w latach trzydziestych XX wieku. Te ostatnie
materia³y s¹ najbogatsze, równoczenie za najm³odsze, a tym samym silnie zgermanizowane. Efektem naszych prac bêdzie dwutomowy s³ownik dawnych s³owiañskich (pomorskich) nazw terenowych z obszaru Pomorza Zachodniego3.
Maszynopis s³ownika, którym obecnie dysponujemy pozwala miêdzy innymi
na pokazanie podstaw wyrazowych, od których tworzono nazwy terenowe. S¹ to
w wiêkszoci podstawy o charakterze topograficznym, np. potok, struga, ród³o,
staw, nazwy drzew, np. d¹b, buk, olcha, osika i zespo³ów lenych, jak d¹browa,
ale tak¿e podstawy nale¿¹ce do s³ownictwa kulturowego, jak gard gród czy spo³ecznego, jak pan i panek, Polak i inne. Opublikowalimy dotychczas lub z³o¿ylimy
do druku kilkanacie szczegó³owych rozprawek, z których ka¿da powiêcona jest
nazwom od konkretnej podstawy (w niektórych artyku³ach omawiamy po kilka
podstaw). W przysz³oci planujemy zebranie dotychczasowych i dalszych tego
typu prac w postaci atlasu toponimicznego przedstawiaj¹cego najbardziej produktywne lub najciekawsze podstawy nazw terenowych.
Wa¿nym celem takiego atlasu i wa¿nym celem kolejnych artyku³ów jest ukazanie frekwencji nazw tworzonych od danej podstawy poprzez ich lokalizacjê na
mapie (por. za³¹czona mapka nazw od wyrazu *pìsúkú piasek). Zgodnie z przewidywaniami w tych rejonach Pomorza Zachodniego, które wczeniej zosta³y
zgermanizowane, zachowa³o siê niewiele nazw od podstaw s³owiañskich (pomorskich). Z kolei w czêci wschodniej regionu, zgermanizowanej póniej, nazwy te
s¹ liczniejsze. Dotyczy to zw³aszcza okolic zamieszka³ych jeszcze do po³owy XX
wieku przez S³owiñców i pogranicza po³udniowo-wschodniego. Naszym celem
jest wiêc pokazanie, jak dalece frekwencja pomorskich nazw terenowych koresponduje z zasiêgami stopniowej germanizacji Pomorza Zachodniego (por. mapa
zasiêgów germanizacji), a tym samym uzupe³nienie informacji historycznych przez
dane, jakimi dysponuj¹ jêzykoznawcy.
Przedstawione w tym artykule nazwy terenowe od wyrazów piasek i b³oto s¹
dobr¹ ilustracj¹ wspomnianej problematyki.
Nazwy terenowe od wyrazu piasek
Polski piasek ma genezê pras³owiañsk¹. Wyraz ten jest znany i u¿ywany we
wszystkich jêzykach s³owiañskich, wystêpuje tak¿e jako podstawa licznych nazw
geograficznych, por. np. pol. Piaski, Piaszno, Piaseczno, Pianica, Piaskowe etc.
3
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Etymologiczne ì uleg³o w pozycji przed spó³g³oskami przedniojêzykowymi twardymi przeg³osowi w a. Zmiana ta (tj. * ìT ! aT) na Pomorzu Zachodnim nie
zosta³a jednak przeprowadzona konsekwentnie, o czym przekonuj¹ niektóre redniowieczne zapisy4. W czêci nazw miejscowych *ì zapisywane jest bowiem
nie przez a (np. Piacesno 1240), lecz przez e (np. Pezk, tj. piesk, nie piask;
w zapisie tym wystêpuje te¿ typowa kaszubsko-pomorska cecha, tj. wymowa typu
domk, synk). Problem niekonsekwencji w zapisach (a  e) dotyczy tak¿e nazw
terenowych.
W gwarach kaszubskich s¹siaduj¹cych z naszym obszarem od wschodu znane
jest  za S³ownikiem B. Sychty5  påsk piasek, ziemia nieurodzajna, tak¿e
w zwrotach bå³i, påsk oraz ca³a rodzina wyrazów: zdrobnienia påseèk, påsuk,
przymiotniki påèëti, påèani, påèësti, czasowniki påèëc i påskovac, tak¿e
inne derywaty: zgrubienia påch i pachudrë, påñica i påèëzna pole, teren
piaszczysty, paseèñica i påskula dó³, z którego wybiera siê piasek. Obocznie
wystêpuj¹ warianty z s i  oraz ch (påch).
Oto wykaz nazw terenowych z Pomorza Zachodniego od podstawy *pìsúkú:
1. Pjåusk, -ku LorS16, toñ na jez. £ebsko.
2. Piaskowe Gorka 1926 Pallas, Piaskowe gorka HK, miejsce w Klukach nad
jez. £ebsko.
3. Pjóskuvë, -vëch LorS1, Piaskowe 1926 Pallas, zagroda w Klukach Smo³dziñskich.
4. Pjóskuvë, -vech LorSl, zagroda w Smo³dziñskim Lesie; por. Micha³ Klecken alias Piaskowy 1744, Pallas 1926.
5. Piaskowi HK, miejsce w Klukach nad jez. £ebsko, mo¿e ts., co 3.
6. Pjeèitå goura LorSl, miejsce w Gardnie Wielkiej, ko³o jez. Gardno.
7. Piaschen HK, miejsce we wsi No¿yno w Bytowskiem.
8. Piaschke HK, miejsce we wsi Ga³¹nia Wielka w S³upskiem.
9. Piasenow Moor, Der Piasenow HK, miejsce we wsi Kramarzyny na pn-w
od Miastka.
10. Piochen Bruch 1838 UMbl, Die Piochen HK, ko³o wsi Barkocin, na pn-w
od Miastka.
W nazwach 110 zapisy uwzglêdniaj¹ i lub j po p; pozycje 1, 3, 4, 6 to zapisy
gwarowe F. Lorentza pochodz¹ce ze wsi s³owiñskich. Równie¿ nazwy w pozycjach 2 i 5 pochodz¹ ze wsi s³owiñskich za 7, 8, 9, 10 z pogranicza po³udniowo-wschodniego. Wszystkie uwzglêdniaj¹ ortografiê jêzyka polskiego, tj. zapisywanie
miêkkiego p przez pi lub pj.

4
5
6

Por. E. Rzete1ska-Fe1eszko, J. Duma, Jêzykowa przesz³oæ..., (przypis 2), mapa po s. 68.
Por. B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury 1udowej, Wroc³aw, t. IV, s. 240-242.
Por. ni¿ej wykaz skrótów.
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Kolejna grupa zapisów nie uwzglêdnia miêkkoci p, por.:
11. Paskewiese HK we wsi Kociernica ko³o Bia³ogardu.
12. Pasken Berg HK, wzgórze ko³o wsi Zielenica na pd-z od S³awna.
13. Paskenhaus HK, miejsce lub zagroda we wsi Zielenica, jw.
14. Paskenmösse HK, ko³o wsi Cieszyno na z od jez. Drawsko.
15. Paskuhlen Soll 1780 Schm, ko³o wsi Parlino na pn od Stargardu Szczeciñskiego.
16. Paschke Berg 1838 UMbl, wzgórze na pd-w od wsi Buszyno na pn-w od
Polanowa.
17. Paschken Berg 1836 UMbl, wzgórze na pn-z od Komorowa na pn-z od
Polanowa.
18. Paschken Soll, HK, miejsce we wsi Drzeñsko na pn-z od Polanowa (w pobli¿u n. 12, 13, 17).
19. Paschkensoll HK, miejsce we wsi Machowinko na pd od jez. Gardno.
20. Paschkenwiese HK, miejsce we wsi ¯elki Wielkie na pd od S³upska.
21. Poschkeberg HK, miejsce we wsi Warblewo kolo Polanowa.
22. Grosse, Kleine Pöske HK, miejsce we wsi Jarkowo na pd-z od Ko³obrzegu.
23. Paschtruck HK, miejsce we wsi Janiewice na pd-w od S³awna.
24. Posche Kul HK, miejsce we wsi Gardna Wielka, por. wy¿ej 6.
25. Pasche HK, miejsce w Klukach, por. wy¿ej 2, 3, 5. Widoczna ró¿nica
w zapisie nazwy pomiêdzy LorSl i Pallasem, a HK.
26. Pascha HK, miejsce w Smo³dziñskim Lesie, por. 4.
27. Pascha HK, miejsce w Gardnie Wielkiej, por. 6.
28. Paschen Berg 1838 UMbl, Paschenberge HK, miejsce we wsi Jeziorna na
z od Okonka.
Nazwy 1128 posiadaj¹ zapisy nieuwzglêdniaj¹ce miêkkiego p, co zdarza
siê czêsto, gdy zapisywane s¹ przez Niemców. Spó³g³oska s oznaczana jest tu
przez s lub przez sch (nazwy 1628), co wynika z mieszania przez Niemców g³osek s i . Równoczenie wiêkszoæ nazw w tej grupie, to nazwy z³o¿one
z drugim cz³onem niemieckim Wiese, Berg, Kuhle, Soll, Mösse, Haus, Truck.
Dwukrotnie a zapisano jako o, co mo¿e oddawaæ gwarow¹ wymowê a d³ugiego,
które mia³o barwê o.
Ostatnia grupa nazw reprezentuje zapisy etymologicznego *ì przez e (por.
34), ie (30, 32, 35) lub i (29, 31, 33, 36, 37). Byæ mo¿e jest to sygna³ braku przeg³osu *ì , które mog³o byæ zapisane przez e lub i. Nie mo¿na jednak wykluczyæ,
¿e zapisy z i reprezentuj¹ nazwy terenowe o innej etymologii, tj. nie od *pìsúkú,
ewentualnie adaptowane przez Niemców do niem. pissen oddawaæ mocz:
29. Piskowe Wildboun, Piskowe HK, Piaskowe Wildboun 1926 Pallas, rezerwat ³owiecki ko³o Kluk nad jez. £ebsko.
30. Piescke Bruch 1780 Schm, b³oto na pn od wsi £eknica na pn-z od Barwic.
31. Piskenberge HK, miejsce we wsi Wardyñ Górny ko³o Po³czyna.
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32. Piesnik Berg 1836 UMbl, na pn-z od wsi Objazda na pd od jez. Gardno
(*pìèünikú).
33. Pischnen Bruch 1780 Schm na z od wsi Ko³acz na pn-w od Po³czyna
(*pìèün-).
34. Pesenberg HK, miejsce we wsi Nêtno na pn od Drawska.
35. Pietsch HK, miejsce we wsi Jerzkowice w górnym biegu £upawy (*pìè).
36. Pismühle 1780 Schm, m³yn na pd-w od wsi Marszewo na pd-z od Ustki
(*pìsúkú?).
37. Pissbruch HK we wsi wierzno na pn-z od Miastka (*pìsúkú?).
Na obszarze Pomorza Zachodniego znalaz³o siê ponadto siedem nazw wsi
i nazw wybudowañ od podstawy *pìsúkú:
1. Pioch 1780 Schm, Piochen 1842 UMbl, wybudowanie, na pn-z od £obzowa
na pn-w od Miastka, por. Pomr 17.
2. Pazig 1779-1785 Schul, Patzig 1780 Schm, dzi wie Piaski na pn-z
od Worowa, na pn-z od Jez. Drawsko (*pìsk- ) Pomr 17.
3. Piaschke LorH, wybudowanie na pn-w od Smo³dzina, Pomr 17 (por.
n. terenowe 6, 24, 27).
4. Pezk 1280, póniej zaginione, na pn-z od wsi Trzebie¿ ko³o Nowego Warpna,
PomSz 14.
5. Piacesno locum 1240, Piacesna (wie) 1242, póniej zaginione ko³o Binowa
na pn-w od Gryfina, PomSz 132.
6. Pecenik 1278, Peznik 1377, dzi wie Piasecznik na pn-w od miasta Dolice.
Tam te¿ stagnum Peznic, PomSz 160.
7. Petznicksee XX w., wybudowanie ko³o Binowa na pd od Jez. D¹bie, mo¿e
ts., co 5, PomSz 180.
Przedstawiony wykaz nazw geograficznych od podstawy *pìsúkú piasek
pokazuje, ¿e na obszarze Pomorza Zachodniego nie znalaz³o siê ich zbyt wiele.
Dla porównania mo¿na wspomnieæ, ¿e nazw od podstaw staw, stawek, stawiszcze
mielimy 84 7. Ró¿nica ta zwi¹zana jest z pewnoci¹ z rodzajem gleb i budow¹
geologiczn¹ tych terenów.
Dokumentacja ród³owa pokazuje ró¿ny stopieñ germanizacji nazw. Nazwy
s³owiñskie zapisane przez F. Lorentza nie s¹ zgermanizowane, natomiast te same
nazwy zapisane w innych ród³ach maj¹ ju¿ sch w miejsce s oraz Pa- zamiast Pia.
Nazwy z kartoteki R. Holstena reprezentuj¹ zwykle dalszy etap w³¹czania pierwotnych nazw pomorskich do systemu nazewnictwa niemieckiego: element s³owiañski
staje siê tu czêsto pierwszym cz³onem nazwy niemieckiej, por. np. Paschkenwiese.

7

Por. E. Rzete1ska-Fe1eszko, Pomorskie s³ownictwo w nazwach terenowych Pomorza Zachodniego: staw, stawk, stawiszcze, [w:] Nazwy i dia1ekty Pomorza dawniej i dzi, red. Ró¿a
Wosiak-1iwa, t. 5, 2003, s. 121-130.
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Nazwy od podstawy *pìsúkú tworzone s¹ czêsto przez przymiotnikowy formant
-ün-, por. *pìèün- 7, 10, 17, 18, 19, 20, 28. Jednak¿e zapisy z koñcowym -en
mo¿na te¿ interpretowaæ jako zawieraj¹ce koñcówkê niemieck¹. W nazwach s³owiñskich wystêpuj¹ te¿ formy przymiotnikowe z -owi, -owe (2, 3, 4, 5), -ita (6),
a w nazwie 9 formant z³o¿ony *ün-ov-. Kilkakrotnie mamy te¿ zapisy niejednoznaczne typu Pasch, (tj. *pìchú lub *pìè-) oraz dwa zapisy Pioch, Piochen (pol.
piach, piachy). Zwracaj¹ uwagê historyczne formy *pìèüno, *pìèüna oraz
*pìèünikú.
Umieszczenie cytowanych nazw na mapie pokazuje typowe, wiêksze zgrupowanie ich we wschodniej czêci naszego obszaru, tj. w rejonie s³owiñskim, na
pograniczu po³udniowo-wschodnim oraz w dorzeczu rzeki Grabowej. Nazwy te
s¹ w czêci zachodniej nieliczne i rozproszone. Zwraca uwagê grupa nazw
w okolicy Po³czyna i Drawska: cztery z nich (30, 31, 34, 39) maj¹ zapisy typu
Piescke, Piskenberge, tj. z ie, i. Mo¿e to byæ lad braku przeg³osu *ìT lub mog¹ to
byæ nazwy o innej etymologii.
Nazwy terenowe od wyrazu b³oto
Polski i pomorski wyraz b³oto nale¿y do s³ownictwa o genezie pras³owiañskiej. Znany jest wszystkim jêzykom s³owiañskim. Pierwotna grupa TãlT (ãl
pomiêdzy spó³g³oskami) zmieni³a siê na terenie polsko-pomorskim w ³o (b³oto),
w czeskim, s³owackim i w jêzykach po³udniowos³owiañskich w la (cz. bláto),
we wschodnios³owiañskich w o³o (ros. bo³oto). B³oto w gwarach kaszubskich
wystêpuje powszechnie i tworzy bogat¹ rodzinê wyrazów. W S³owniku B. Sychty8
cytowane jest jako torfowisko, trzêsawisko, bagno oraz b³oto na drogach,
a tak¿e jako czêsta nazwa terenowa miejsc podmok³ych lub bagnistych.
Kaszubskie b³otko oznacza tak¿e czêsto staw, podobnie b³otuszko ma³y
stawek, za b³ocëèe  b³oto na drogach, b³ocëzna i b³ocëna mu³, szlam, b³oto.
Form¹ przymiotnikow¹ jest b³otni. Warto zwróciæ uwagê na wierzenia zwi¹zane
z nazw¹ b³otñik: jest to z³y duch pojawiaj¹cy siê w postaci czarnego mê¿czyzny
z latarni¹ w rêku, krocz¹cy przed cz³owiekiem kilka kroków naprzód, owietlaj¹cy
mu drogê wród ciemnoci i wyprowadzaj¹cy na grz¹skie b³ota. B. Sychta tekst
o b³otniku zanotowa³ na pó³nocy Kaszub. Ponadto b³otñica to nazwa roliny m¹cznicy lekarskiej, za b³otñik  tak¿e nazwa piskorza.
Na obszarze Pomorza Zachodniego nazwy terenowe od wyrazu b³oto s¹ stosunkowo liczne: w naszych materia³ach znalaz³o siê ich 89. Z regu³y s¹ to formy
adaptowane do jêzyka niemieckiego przez -en (Blotten) lub -schen (Blotschen)

8
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oznaczaj¹ce formy pluralne lub przymiotnikowe. Inne adaptacje fleksyjne i s³owotwórcze s¹ rzadkie.
Podany ni¿ej rejestr nazw terenowych od wyrazu b³oto uporz¹dkowany zosta³
wed³ug ró¿nych stopni i sposobów adaptacji formy b³oto do jêzyka niemieckiego.
Na pocz¹tku wymieniam najlepiej zachowan¹ pomorsk¹ postaæ wyrazu, tj. nazwy
zapisywane jako Blotta, Blotten (z lo). S¹ to nazwy 131.
Drugi rodzaj nazw charakteryzuje siê zmian¹ samog³oski o w ö, to znaczy
przesuniêciem ku przodowi jej artykulacji ju¿ na gruncie jêzyka niemieckiego,
por. Blöttchen, Blötsch  nazwy od 32 do 41. Tê sam¹ tendencjê reprezentuj¹
stosunkowo liczne zapisy z e ( tj. o " ö " e)  nazwy od 42 do 56, np. Bletschen,
Bletsch. Przesuniêcie artykulacji samog³oski ku przodowi mog³o byæ w tym wypadku rezultatem niemieckiej harmonii wokalicznej zwi¹zanej z samog³osk¹ sufiksu -schen, -scher. O tym, ¿e mamy tu w dalszym ci¹gu kontynuacjê wyrazu
b³oto wiadczy charakter nazwanego obiektu widoczny na mapach UMbl: ³¹ka,
bagno, b³otniste ³¹ki, a tak¿e drugi niemiecki cz³on nazwy okrelaj¹cy rodzaj obiektu: Moor b³oto, bagno, Riege rów.
Inny typ zmiany w rdzennej samog³osce wyrazu  to zastêpstwo o przez a,
np. Blattmösse, Blattwiese. Jest to rezultat typowego procesu substytucyjnego
przy zapisywaniu nazw s³owiañskich przez Niemców: o " a przy równoczesnej
adaptacji do dobrze znanego wyrazu niemieckiego Blatt- liæ, p³yta. Charakterystyczne, ¿e formom Blatt- towarzyszy z regu³y niemiecki cz³on okrelaj¹cy charakter obiektu; jest to Mösse b³oto, bagno lub Wiese ³¹ka, por. nazwy od 57 do 62.
Licznie wystêpuj¹ tak¿e zapisy nazw z ä zamiast o, tj. Blätchen, Blätschen
itp. (numery od 63 do 89). Mamy tu do czynienia z wczeniejszymi pomorskimi
formami b³otko, gdzie przy adaptacji do jêzyka niemieckiego deminutywny sufiks -ko i -ka w 1. mn. zosta³ zast¹piony przez niem. -chen lub -schen. Spowodowa³o to zmianê wczeniejszej samog³oski a w ä, jak w niem. Blatt (sg.)  Blätter
(pl.). Za odczytaniem zapisów typu Blätchen, Blätschen jako kontynuantów pomorskiego b³otko i przymiotnika od tego wyrazu przemawia widoczny na mapach
charakter obiektów: bagno, b³oto, bagna, staw, ³¹ki i niemiecki drugi cz³on nazw
okrelaj¹cy obiekt: Bruch b³oto, bagno, Soll stawek, Teich staw, Moor b³oto,
bagno, Graben rów.
Wykaz nazw terenowych od wyrazu b³oto przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Bluoto, -tä LorSl, Blottken HK miejsce ko³o m. Wysoka na pd-z od Gardny
Wielkiej.
2. Blotta UMbl 1836, ko³o m. Objazda na pd-z od Gardny Wielkiej.
3. Grenzblotta 1836 UMbl, bagna w lasach na pd-z od Mar³owa na pn od
S³upska.
4. Blott 1839 UMbl, ³¹ki podmokle na pn od m. Rzecino na pn-z od Po³czyna.
5. Coblot Bruch 1839 UMbl, b³oto na pn od m. Ko³acz na pn-w od Po³czyna
(w I czêci nazwy niem. dial. ko = Kuh krowa).
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6. Blottel Mühle 1780 Schm, m³yn na pn-z od m. Tychówko na pd-w od
Bia³ogardu.
7. Blottne HK ko³o m. Smo³dziñski Las na z. od wsi Kluki.
8. Blottchen HK ko³o m. Dalêcino na pn-z od Szczecinka.
9. Blottliet HK ko³o m. Tychowo na pd-w od Bia³ogardu.
10. Die Blotten 1839, Blotten HK ko³o m. Doble na pn-w od Po³czyna.
11. Blotten HK ko³o m. Trzcinno na pn-w od Miastka.
12. Blotten HK ko³o m. Machowinko na pd-w od Ustki.
13. Blotten Wiese 1836 UMbl, ³¹ka na pn od m. Wytowno na w od Ustki.
14. die Retziner Blotten HK ko³o m. Biernów na pd od Bolkowa na pn-w od
Po³czyna (por. 4).
15. die Wusterbarther Blotten HK ko³o m. Biernów, jak 14.
16. Blotschen 1839 UMbl, Blotsch HK, bagna na pn-z od m. Wielawino na
pn-w od Barwic.
17. Blotschen 1839 UMbl, staw na pd-w od m. Lubogoszcz na pn-w od
Barwic (por. 16).
18. Blotz Wiesen HK ko³o m. Krzecko na pn od widwina.
19. Wasser Blotz 1780 Schm, staw i b³oto na pd-w od m. Bukówko na pn-z
od Tychowa na pd-w od Bia³ogardu.
20. Bloitsch Kaveln 1836 UMbl, bagno i wzgórze na pd-w od m. Drzeñsko
na pn od Polanowa.
21. Blotschot HK ko³o m. Storkowo na pn-w od Barwic (z niejasnym ot).
22. Blotsche 1780 Schm, b³ota i stawki na pd od m. Ostrow¹sy na pn-w od
Barwic.
23. Blotsch HK ko³o m. P³aszewo na pn-z od m. Starkowo na w od Kêpic.
24. Blotcka HK ko³o m. Drze¿ewo na pn od Damnicy na pn-w od S³upska.
25. Blotken 1863 Belch, bagno ko³o m. Bêdziechowo na pd-w od Gardny
Wielkiej.
26. Blotken HK ko³o m. Biêcino na pn-z od Damnicy (por. 24).
27. Blottke, Blottken HK ko³o m. £ojewo i Wiszno na pn-w od Damnicy, por.
wy¿ej.
28. Blottken HK ko³o m. Cz³uchy na pn-w od Gardny Wielkiej.
29. Blottkendamm HK, grobla ko³o m. Rowy na pn-z od Gardny Wielkiej.
30. Botgen (?) 1837 UMbl, b³oto i torfowisko na pn-w od m. Cecenowo na
pn-w od Pob³ocia na pd od jez. £ebsko.
31. Blothke Bruch 1838 UMbl, bagno na pd-w od m. Radomyl na pn-w od
Barwic.
£atwo zauwa¿yæ, ze zapisy z rdzenn¹ samog³osk¹ o, tj. odpowiadaj¹ce pomorskiej wymowie, pochodz¹ ze wsi regionu s³owiñskiego, tj. z okolic Gardny Wielkiej i Damnicy, Kluk, Pob³ocia, a tak¿e S³upska i Ustki. Drugim skupiskiem, gdzie
przewa¿aj¹ zapisy z o, s¹ okolice Barwic i Po³czyna, w dorzeczu górnej Parsêty.
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32. Blöttchen HK ko³o m. Biesowice na pd od Kêpic.
33. Blöttchen HK ko³o m. Dretyñ na pn od Miastka.
34. Blötten Riege 1834 UMbl, b³otniste ³¹ki na pn-w od m. Strzmiele na pn-z
od m. £obez.
35. Blötschen Wiese 1839 UMbl, ³¹ka ko³o m. Doble na pn-w od Po³czyna.
36. B1ötscher HK, Belch, bagno ko³o m. Lubowo na pd-z od Polanowa.
37. Blötsch HK ko³o m. Laski na pd-z od Bia³ogardu.
38. Blötsch HK ko³o m. Rzecino na pd-z od m. Bolkowo na pd-w od Bia³ogardu.
39. Klaren Blötsch 1839 UMbl ko³o m. Borzêcino na pn-w od Po³czyna.
40. Gr. Blötz 1780 Schm, ³¹ki w lesie na pn-z od m. Czarnkowie na pd od
Po³czyna.
41. Papen Blötzen Berg, wzgórze na pd od m. Rekowo na z od Polanowa.
Zapisy samog³oski rdzennej przez ö pojawiaj¹ siê w nazwach terenowych
z okolic Polanowa, Bia³ogardu i Po³czyna, czêsto na tym samym terenie, co zapisy
z o. Nie ma ich natomiast w rejonie s³owiñskim.
42. Die Bletschen 1837 UMbl, Blettschen HK ko³o m. £êtowo na pn-z od
Kêpic.
43. Bletschen, Blettschen HK ko³o m. Sulechowo na pn-z od Lejkowa na
pd-z od S³awna.
44. Blettschen HK ko³o m. Janiewice na pn-z od Kêpic (por. 42).
45. Das Bletschen 1837 UMbl, ³¹ki na pn-z od m. Warcino na pd-z od Kêpic.
46. Bletschen Moor 1836 UMbl, bagno na pn-w od m. Nac³aw na pn-z od
Polanowa.
47. Bletschen Riege 1836 UMbl, ³¹ka i rów na pd od m. Karsina na pd-z od
Polanowa.
48. Bletscher HK ko³o m. Smêcino na pn-w od Tychowa na pd-w od Bia³ogardu.
49. Bletschertrift HK, pastwisko ko³o m. K³anino na pn-z od Bobolic.
50. Bletscherbarg HK ko³o m. Sulechowo na pn-z od m. Lejkowo (por. 43),
(niem. dial. barg = Berg góra).
51. Bletschfichten HK kolo m. Krosinko na pn-w od Po³czyna.
52. Bletschbarg HK, ko³o m. Zaspy Wielkie na w od Bia³ogardu (por. 50).
53. Bletsch HK ko³o m. Krosinko na pn-w od Po³czyna (por. 51).
54. Gr., Kl. Bletsch HK ko³o m. Kawcze na pn-z od Miastka.
55. Kl. Bletsch, Bletsche HK ko³o m. Zaspy Wielkie na w od Bia³ogardu (por. 52).
56. Bletsch HK ko³o m. Nosib¹dy na pn-z od Szczecinka.
Zapisy z e pojawiaj¹ siê na tych samych terenach, gdzie wyst¹pi³y zapisy
z ö w rdzennej g³osce wyrazu; nie ma ich w rejonie s³owiñskim.
57. Blattmösse HK ko³o m. Siecino na pn od m. Z³ocieniec.
58. Blattwiese HK ko³o m. Gadom na pn-z od Golczewa.
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59. Blatt Wiesen HK na pd-w od m. Tychowo na pd-w od S³awna.
60. Blattseewiesen HK ko³o m. Czochryñ na pn od m. Starowice na w od
Czaplinka.
61. Blattke 1839 UMbl, b³oto ko³o m. Cetyñ na pd-w od m. Starkowo na
w. od Kêpic (B³otko).
62. Blatschenweg HK ko³o m. Wielawino na pn-w od Barwic.
Zwraca uwagê drugi niemiecki cz³on nazw okrelaj¹cy charakter obiektu:
Moos b³oto, bagno oraz Wiese ³¹ka. Nazwa 62 odnosi³a siê zapewne do b³otnistej drogi lub do drogi biegn¹cej ko³o b³ot. Zapisy z a s¹ nieliczne i rozproszone.
63. Blättke HK, Blättken Belch, bagno ko³o m. Karznica na pn-w od m. Podole
Ma³e na pd-w od S³upska.
64. Blättke Belch, Gr., Kl. Blätke HK, b³oto ko³o m. Cetyñ na pd-w od
m. Starkowo na w od Kêpic (tu te¿ Blattke).
65. Blättken HK, ko³o m. Gogolewo na pd-w od m. Podole Ma³e na pd-w od
S³upska.
66. Blättken 1839 UMbl, ³¹ka w lasach na pd-z od m. Bronowo na w od
Kêpic.
67. Das Blättken HK ko³o m. S³osinko na pd od Miastka.
68. Blättken 1839 UMbl, staw i bagno na z od m. Poborowo na pd-z od
m. Starkowo na w od Kêpic.
69. Hästermoorblättchen HK ko³o m. Osieki na pn-w od Kêpic.
70. Blätchen 1838 UMbl, Wald Blättschen 1838 UMbl, bagno i las ko³o
m. Warblewo na pn-w od Polanowa.
71. Blättchen 1836 UMbl, ³¹ki na pd-z od m. Drzeñsko na pn-z od Polanowa.
72. Blätchen 1838 UMbl, Blättschen HK ko³o m. Warblewo (por. 70).
73. Blätchen HK ko³o m. Zagórki na pn-z od m. Starkowo na w od Kêpic.
74. Blättchen HK ko³o m. Bronowo na pn-w od Kêpic.
75. Kreuz Blättchen 1838 UMbl, bagienna ³¹ka na pn-w od m. Tursko na
pd-w od Kêpic.
76. Das Blättschen 1838 UMbl, staw na z od m. Warblewo (por. 70 i 72) .
77. Blätschen Bruch 1836 UMbl, b³oto na pn-w od m. Zaspy Wielkie na w od
Bia³ogardu (tam te¿ Bletsche i Kl. Bletsch, 52 i 55).
78. Blätschen Teich HK, ko³o m. Barcino na pn-w od Kêpic.
79. Blättchengraben u. Teich HK ko³o m. Barcino (por. 78).
80. Blätschen, Teich HK, Belch, staw ko³o Miastka.
81. Blätschen Bruch 1836 UMbl, ³¹ki na pd-z od m. Sucha Koszaliñska na
pn-w od Koszalina.
82. Blätschen HK ko³o m. P³ocko na pn-w od Polanowa.
83. Blättschen HK ko³o Bobolic.
84. Blättschen HK ko³o m. Dobrowo na pd-z od Kurozwêcz na pn-w od
Bia³ogardu.
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85. Blättschen HK ko³o m. Sowno na pn-w od Kociernicy na pd-w od
Koszalina.
86. Kl., Gr. Blätschen Soll 1839 UMbl, staw na pn od m. Ko³acz na pn-w od
Po³czyna.
87. Blätscher 1935 Belch, bagno ko³o m. Sowno na pn-w od Kociernicy
(por. 85).
88. Blätsch HK ko³o m. Wicewo na pn-w od Bolkowa na pd-w od Bia³ogardu.
89. Blätsch Bruch 1839 UMbl, ³¹ka na pd od m. Osówko na pn-w od Bolkowa,
jw.
Zapisy z ä s¹  jak widaæ  w naszych materia³ach stosunkowo liczne; pojawi³y siê w 27 nazwach. Wród nich a¿ 11 zapisów pochodzi z map (UMbl) z lat
18361839. Byæ mo¿e takie oznaczanie etymologicznego o w wyrazie b³oto sta³o
siê manier¹ ówczesnych niemieckich kartografów (zgodnie z zasad¹ sg. Blatt 
pl. Bältter) i zawa¿y³o nastêpnie na grafii póniejszych zapisów. ¯e chodzi tu
o wczeniejsze pomorskie b³oto i b³otko przekonuj¹ drugie cz³ony niemieckie
okrelaj¹ce obiekt: Bruch bagno, b³oto, Moor ts., Teich staw, Soll stawek,
Graben rów, a tak¿e widoczny na mapach charakter obiektów bêd¹cych bagnem,
b³otem, ³¹k¹ lub ³¹kami, stawem, bagienn¹ ³¹k¹. Zapisy z ä s¹ czêste wszêdzie
tam, gdzie istniej¹ nazwy terenowe od b³oto z wyj¹tkiem rejonu s³owiñskiego.
Zapisy z -ke, -ken, -chen, tj. Blättke, Blättken, Blättchen odpowiadaj¹ wczeniejszym pomorskim formom b³otko, pl. b³otka. Zapisy typu Blätschen, Blätscher
to niemieckie formy przymiotnikowe, które mog³y zast¹piæ przymiotnikowe formy pomorskie lub te¿ powsta³y ju¿ na gruncie niemieckim. Formy Blätsch, podobnie jak B1ötsch, Bletsch, Blotsch oraz Blotz, B1ötz mo¿na rekonstruowaæ jako
*blotüje lub *blotüsko, mog¹ to byæ jednak tak¿e skrócone postaci niemieckich
przymiotników na -sche, -schen, -scher. Jest rzecz¹ interesuj¹c¹, ¿e poza form¹
podstawow¹ b³oto, pl. b³ota i deminutywnymi b³otko, pl. b³otka brak w zapisach
innych derywatów od wyrazu b³oto (ewentualne *blotüje, *blotüsko nie s¹ pewne).
Nazwy terenowe od wyrazu b³oto pochodz¹ce z niemieckich róde³ XIX
i XX-wiecznych maj¹ na Pomorzu Zachodnim wyrany zasiêg i okrelone centra.
Licznie wystêpuj¹ w rejonie s³owiñskim, nastêpnie w dorzeczu Wieprzy i Grabowej, zw³aszcza w okolicy Kêpic i Polanowa; trzecie skupisko koncentruje siê
wokó³ górnej i rodkowej Parsêty po liniê Bia³ogard-Z³ocieniec. Wszystko to s¹
tereny Pomorza rodkowego, gdzie germanizacja postêpowa³a od XVI wieku,
przy czym okolice Kêpic uleg³y germanizacji dopiero w wieku XVII, a rejon s³owiñski w wieku XVIII-XIX (kilka wsi zachowa³o gwarê do XX wieku). Okazuje
siê wiêc, ze wiele pomorskich podstaw dla nazw terenowych adaptowanych do
systemu jêzyka niemieckiego graficznie, fonetycznie i morfologicznie przechowa³o siê przez kilkaset (nawet czterysta) lat.
Na Pomorzu Szczeciñskim, zgermanizowanym wczeniej, znalelimy w naszych materia³ach tylko dwie nazwy terenowe od wyrazu b³oto: B1ötten Riege
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w pobli¿u miasta £obez oraz Blattwiese pomiêdzy Kamieniem Pomorskim i Nowogardem.
Prócz nazw terenowych znane s¹ na Pomorzu tak¿e nazwy wsi i wybudowañ
od wyrazu b³oto. S¹ to:
1. Bottke XX w.  wyb., dzi B³otko Cecenowskie na pn-w od Pob³ocia, Pomr
13 (tam te¿ n.t. 30).
2. Blottken, Blotko, Bluotko XX w.  wyb., dzi B³otko na pn-w od m. Objazda,
Pomr 13 (tam te¿ n.t. 2).
3. Blottky XX w.  wyb., dzi B³otko na pn-z od m. Smo³dzino, Pomr
13 (tam te¿ n.t. 28).
4. Blotecow 1252, Blottowe 1253 ko³o Ko³obrzegu, wie, póniej zaginiona,
Pomr 45.
5. Poblote 1159, duas villas Poblota 1179 etc., dzi wie Poblocie Wielkie
i Ma³e ko³o Bia³ogardu, Pomr 244.
6. Poblitz 1628, Poblotz 1683, Pobluocë XX w., dzi wie Pob³ocie na pd-w
od jez. £ebsko, Pomr 244.
Historyczne nazwy wsi, które na1e¿y rekonstruowaæ jako *Blotúkov(o)
i *Pob1otüje powiadczone s¹ w ród³ach z XII i XIII wieku. Dwie z nich zna1az³y
siê w dorzeczu dolnej Parsêty, tj. w rejonie starego s³owiañskiego skupiska osadniczego. Nazwy wybudowañ notowane w wieku XX pojawiaj¹ siê, podobnie jak
nazwy terenowe, zw³aszcza na terenach s³owiñskich.
Przedstawione w tym artykule zestawy nazw terenowych od wyrazów *pìsúkú
(piasek) i b³oto u¿ywanych tu w XIX i XX wieku oraz rozmieszczenie ich na
obszarze Pomorza Zachodniego pokazuj¹, ¿e s³owiañskie (pomorskie) podstawy
nazw terenowych utrzymywa³y siê tym d³u¿ej, im póniejsza by³a germanizacja
danego regionu. lady wyrazów *pìsúkú i b³oto w nazwach terenowych wystêpuj¹ zw³aszcza tam, gdzie germanizacja nastêpowa³a w toku wieku XVI i póniej.

Skróty róde³ i opracowañ:
Belch
HK
LorH
LorSl
Pallas
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 A. Belchnerowska, Nazwy wód stoj¹cych w dorzeczu Ba³tyku miêdzy doln¹
Odr¹ a doln¹ Wis³¹, Szczecin 1993
 kartoteka R. Holstena przechowywana przez Uniwersytet Szczeciñski
 F. Lorentz, Slawische Namen Hinterpommerns (Pomorze Zachodnie), bearb.
von F. Hinze, Berlin 1964
 F. Lorentz, Slovinzisches Wörterbuch, St. Petersburg, t. I-II, 1908-1912
 L. Roppel, Nazwy terenowe s³owiñskiej wsi Kluki na podstawie mapy F. Pallasa
z 1926 r., Rocznik Gdañski, t. XXI, 1962, s. 237-264
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PomSz  E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe Pomorza
Szczeciñskiego, Warszawa 1991
Pomr  E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe Pomorza
rodkowego, Wroc³aw 1985
Schm  Schmettausche Karten von Pommern, 1780, wyd. H. Hinkel, Historischer Atlas
von Pommern, Kö1n-Wien 1969
Schul  Schulenburgsche Karte  mapa Pomorza z lat 17791785, w zbiorach Staats-Bibliothek w Berlinie
UMbl  Messtischblätter vom Königreich Preussen. Mapy rêkopimienne w skali
1:25 000 z lat 18261840 w zbiorach Staatsbibliothek w Berlinie
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Jerzy Treder

Wspó³czesne tendencje rozwoju
kaszubszczyzny
(Jêzyk kaszubski w literaturze, szkole, Kociele i mediach)

Problematyka rozwoju kaszubszczyzny powinna byæ stale wnikliwie i na bie¿¹co obserwowana i o ile mo¿noci korygowana, a zatem i opisywana. W praktyce oznaczaæ to powinno wyznaczenie z okrelonych rodowisk osoby czy grupy, które rejestrowa³yby ró¿ne przejawy  szczególnie te negatywne  rozwoju
jêzyka w danej p³aszczynie i sferze, a potem dokonywa³yby ich opisu, sugeruj¹c
zarazem dorane i d³ugofalowe zmiany. Dobrze by jednak by³o, aby potem  lub
równolegle  zjawiska jêzykowe zyskiwa³y w miarê szybko diagnozê opart¹ na
obiektywnych badaniach naukowych.
Kilkakrotnie w ostatnich latach pisa³em o kondycji ogólnej kaszubszczyzny1
w literaturze, w szkole i Kociele, a tak¿e w mediach, prezentuj¹c wszak¿e te
kwestie bez szczegó³owych i pe³nych badañ, ale niezupe³nie intuicyjnie, opisywa³em to te¿ raczej realistycznie i niezale¿nie od ewentualnych czyich ¿yczeñ.
Zastany i opisany przeze mnie stan rzeczy by³ przede wszystkim zas³ug¹ konsekwentnych dzia³añ ZK-P jeszcze w czasach PRL-u, m.in. w sferze pimiennictwa
i wydawnictw, owiaty, imprez kulturalnych, np. konkursy literackie i jêzykowe.
Obecnie w miarê dobrze znany mi jest ten aspekt w odniesieniu do doæ szeroko

1
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Por. m.in. J. Treder, Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny, [w:] Kultura  Jêzyk  Edukacja, t. 3, red. R. Mrózek, Prace Naukowe U, nr 1861, Katowice 2000, s. 139-166; Niektóre inicjatywy w dziedzinie edukacji regionalnej na Kaszubach, [w:] Edukacja regionalna
mniejszoci narodowych i etnicznych. Z wybranych rozwi¹zañ edukacyjnych Bia³orusinów,
Fryzów, Niemców, Sami i Kaszubów, red. K. Kossak-G³ówczewski, Gdañsk 1999, s. 26-38;
ten¿e, Czynniki aktywizuj¹ce rozwój kaszubszczyzny literackiej, Acta Cassubiana, t. III,
2001, s. 149-157; ten¿e, Formy kultywowania i aktywizacji kaszubszczyzny, [w:] tego¿,
Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdañsk 2005, s. 328-344. Zaktualizowa³em wiedzê
w tym wzglêdzie w odpowiednich has³ach publikacji: Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, wyd. 2 poprawione i poszerzone, red. J. Treder, Gdañsk 2006; tam ród³a i dalsza
literatura.
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pojêtego pimiennictwa, najlepiej jêzyk literatury piêknej i odmiany religijnej
kaszubszczyzny pisanej, mniej ju¿ odmiany dziennikarskiej (pisanej = prasa
i mówionej = radio), a z mówionej znam nieco stan w TV.
Czy da siê zauwa¿yæ jakie zmiany od 2000 czy nawet od 2005 roku, oczywicie, nie tylko zewnêtrzne i jedynie ilociowe? Gwa³towana zmiana nast¹pi³a 
jak wiadomo  po 1990 r. (np. szko³a w G³odnicy, KLO w Brusach 1991 r.), potem
tylko trochê rozszerzenia zakresu u¿ywania i mo¿e okres wzglêdnej stabilizacji,
ale bez wiêkszych zmian a¿ do wyedukowania pierwszych nauczycieli kaszubskiego z certyfikatami i do wdra¿ania matury. Trudno by³o zreszt¹ wiêcej oczekiwaæ. Zmiany w mentalnoci dotycz¹ ci¹gle doæ w¹skich elit Nie nast¹pi³y
bowiem jakie nowe uwarunkowania zewnêtrzne, np. prawne, które wprowadza
dopiero sejmowa Ustawa o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku
kaszubskim (styczeñ 2005), po której nastêpuje opracowanie i przyjêcie Strategii
rozwoju jêzyka i kultury kaszubskiej (luty 2006).
Strategia przyjêta przez w³adze ZK-P jest  w mojej ocenie, niezale¿nie
od jej ostatecznego kszta³tu  dokumentem donios³ej wagi, który oby by³ konsekwentnie i w sposób twórczy wdra¿any. Wychodzi on z podstawowego w statucie
ZK-P stwierdzenia, ¿e pielêgnowanie i rozwijanie jêzyka kaszubskiego nale¿y do
podstawowych zadañ jako fundamentu kaszubskiej to¿samoci. To jest oczywiste, ale co oznacza zapisane potem d¹¿enie do nadania jêzykowi kaszubskiemu
statusu drugiego jêzyka oficjalnego na Kaszubach? Towarzyszy temu s³uszny
postulat (cel): Podjêcie i prowadzenie badañ nad struktur¹ jêzykow¹ mieszkañców
regionu , oznaczaj¹cy badanie nie tylko mieszkañców mówi¹cych po kaszubsku; notabene, pos³uguje siê nim dzi ok. 180 tys. (na ok. 500 tys. Kaszubów).
Ile czasu i wysi³ku wymagaæ bêdzie uczynienie z jêzyka kaszubskiego powszechnego i trwa³ego sk³adnika nowoczesnego oblicza ludzi i ziemi, z jednoczesnym przyjêciem, ¿e krzewienie jêzyka kaszubskiego jest fundamentem
kaszubskiej to¿samoci itp. Jak spowodowaæ, aby ludzie regularnie u¿ywali
jêzyka kaszubskiego w domu, pracy i ¿yciu publicznym? Co na to psychologia
i socjologia?
Strategia zak³ada uczynienie jêzyka kaszubskiego zdolnym do samodzielnego i trwa³ego rozwoju, ale brakuje w niej nie tylko okrelenia teoretycznego,
jak to zrealizowaæ (dla konkretnego terenu i konkretnych realiów), jak te¿ brak
ogólniejszego (jednak nie: intuicyjnego) obrazu sytuacji jêzyka i kultury kaszubskiej w regionie, zw³aszcza jeli uwzglêdniæ specyfikê konkretnych lokalnych
rodowisk: Puckie, Wejherowskie, Kartuskie, Kocierskie, Bytowskie Owa nieznajomoæ to wynik zaniedbañ m.in. ZK-P, które nie pozyska³o dla swych celów
ró¿nych placówek na swym terenie, w tym szkó³ wy¿szych, maj¹c nawet w swych
szeregach prezesa profesora i rektora UG.
Strategia proponuje powo³anie Rady Jêzyka Kaszubskiego jako cia³a odpowiedzialnego za realizacjê, monitoring i ewaluacjê ca³ej koncepcji, te¿ jako
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komisji normalizacyjnej i standaryzacyjnej kaszubszczyzny literackiej oraz komisji podrêcznikowej. Czy to cia³o spo³eczne? Jak du¿e, jak bêdzie dzia³a³o,
jakie bêd¹ jego kompetencje...? Pamiêtajmy, ¿e dot¹d formalnie brak choæby tylko okrelenia w przybli¿eniu ogólnokaszubskiej normy jêzykowej, a brak te¿ bli¿szego rozeznania (opisania) stanu w ró¿nych sferach u¿ywania jêzyka: szko³a,
Koció³, media, ¿ycie publiczne (urzêdy) itd.
Oczywiste jest wszak¿e, i¿ nie mo¿na puciæ na ¿ywio³ stosowania kaszubskiego w urzêdach, ustalania nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych (np.
dyskutowane aktualnie w gminach Stê¿yca i Chmielno), pisowni imion i nazwisk,
napisów firmowych (np. nalepki na s³oikach i butelkach, na torebkach i woreczkach) czy treci i zapisów na tablicach pami¹tkowych, jak np. sprawa wyrazu
cerpiszcze/ cerpiskò 2 na kamieniu z trójjêzycznym (polski, niemiecki, kaszubski)
tekstem, upamiêtniaj¹cym zlikwidowany cmentarz ewangelicki w Wejherowie,
rzekomo hañbi¹cego pochowanych tam ewangelików.
Jêzyk pimiennictwa i literatury
Podaje siê  m.in. w Strategii  liczbê 200250 pisz¹cych po kaszubsku.
Sk¹d ona wziêta? Czy¿by to by³a liczba uczestników kaszubskich dyktand, wietnej
sk¹din¹d formy szerzenia znajomoci odmiany pisanej? Tworz¹cych kaszubsk¹
literaturê mia³oby byæ ok. 50, ale czy wszyscy dobrze pisz¹ po kaszubsku? Wiêkszoæ
wydanych po 1945 r. (np. przez L. Roppla), a potem te¿ po 1975 r., tj. po powstaniu Zasad pisowni kaszubskiej, utworów opatrzono klauzul¹ typu weryfikacja
pisowni kaszubskiej (np. E. Breza, M. Cybulski, J. Treder); niema³a czêæ dalsza
powinna takowe formu³ki zawieraæ. Rolê weryfikatorów pe³ni¹ te¿ S. Janke,
czêciej E. Go³¹bk (np. wspomnienia B. Ja¿d¿ewskiego) i E. Pryczkowski. Wp³yw
owych kodyfikatorów na jêzyk autorów i na sam¹ normê jest oczywisty. Roppel
i Treder nie zmieniali samowolnie leksyki, co robi¹ E. Go³¹bk (w maszynopisach)
i dowodnie w druku Pryczkowski (zob. Remùs z 1998 r.).
Jaki jest stan w zakresie opanowania pisanej kaszubszczyzny, mo¿na siê przekonaæ m.in. przy czytaniu prac nadsy³anych na Ogólnopolski Konkurs Prozy
im. J. Drze¿d¿ona w Wejherowie, w dziewiêciu jego edycjach (199520033);
da³o siê zauwa¿yæ jakie podobieñstwo maszynopisów czy wydruków kompute2

3
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Wyraz ten znaczy (wg B. Sychty): 1. dawny pogañski cmentarz, cmentarzysko przedhistoryczne; 2. cmentarz niekatolicki; 3. miejsce grzebania zwierz¹t domowych; ostatnie tylko
w okolicach Pomieczyna. Dzi w dobie ekumenizmu nale¿a³o  w zwi¹zku z pierwszym, a zw³aszcza ostatnim znaczeniem  u¿yæ wyrazu cmentarz, kasz. smãtôrz. Postaæ cerpiszcze jest
wtórna (skojarzenie z cerpiec) wobec pierwotnego cerkwiszcze cmentarz przykocielny.
W przygotowanej antologii Kaszëbsczé dzieje ë dzysészé ¿ëcé. Dokôzë kaszëbszczi prozë,
Wejherowo 2004  u¿y³em klauzuli: Uszëkòwô³ i kaszëbiznã ùnormòwô³ 
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rowych prac ró¿nych autorów, a zatem kto pisa³ komu, nie zawsze, rzecz jasna,
poprawnie.
W odmianie pisanej konwencjonalna ortografia tuszuje wiele lokalnych
w³aciwoci u¿ytkowników jêzyka. Z kolei odmiana mówiona ogólnej literackiej
kaszubszczyzny jest jeszcze bardzo rzadko stosowana i s³yszana, przy czym
w mówieniu od razu ujawniaj¹ siê cechy domowej kaszubszczyzny mówi¹cego,
który dekonspiruje siê, dowodz¹c w ten sposób nieu¿ywania odmiany ogólnej.
Obserwowa³em to niemal 25 lat podczas konkursu Rodny Mòwë w Chmielnie,
gdzie w tym samym roku czasem kilku recytatorów ró¿nie prezentowa³o ten sam
utwór. Podobne obserwacje mia³em z konkursu gawêdziarskiego we Wielu, gdzie
jednak te same wnioski nasuwa³o s³uchanie gawêd w konkursie na gawêdy niepublikowane, czyli w³asne gawêdziarza. Nawiasem mówi¹c, owo gawêdzenie  poza
wyj¹tkami  faktycznie by³o recytacj¹.
Gdzie zreszt¹ nowe dokonania kaszubskich pisarzy, których treæ, a zw³aszcza
forma  w tym jêzykowa  mia³aby zwracaæ uwagê czy szczególnie zachwycaæ?
Mo¿e by tu widzieæ t³umaczenie Triptikù Rzimsczégò przez Z.M. Jankowskiego
(2004)? To jednak tylko t³umaczenie, a w dodatku poezja, która podlega innym
regu³om ni¿ proza, te¿ przy ocenie jej jêzyka.
Upomina³bym siê te¿ o reedycje lepszych pozycji literatury kaszubskiej dawnej, jak w przesz³oci np. H. Derdowskiego O panu Czôrliñsczim , L. Heykego
Dobrogòst i Milos³awa itp. Z zainteresowaniem przyj¹³em zatem inicjatywê Instytutu Kaszubskiego utworzenia Biblioteki Pisarzy Kaszubskich, maj¹c¹ za zadanie
naukowe wydanie dzie³ literatury kaszubskiej; nierzadko zosta³y one w przesz³oci le, z b³êdami wydane.
Jêzyk w szkole gwarantem przekazywania kaszubskiego
Ci¹gle bardzo ma³o dzieci uczy siê jêzyka kaszubskiego, np. tylko 1,2 proc.
uczniów w regionie w roku szkolnym 2005/06 i tylko w 10 proc. szkó³ (wg Strategii...). Edukacja dzieci i m³odzie¿y winna byæ na planie pierwszym, ale z jednoczesnym oddzia³ywaniem perswazyjnym na rodziców, a tak¿e na nauczycieli,
aby tworzyæ w³aciwy klimat. Uczniowie s¹ najbardziej otwarci, ale dla nich to
w³aciwie tylko ciekawostka i przygoda, oczywicie przy nieobligatoryjnoci edukacji kaszubskiej, niewp³ywaniu jej na szkolne oceny i promocjê, wreszcie niskich
wymagañ na maturze, jak dot¹d. Oni te¿ jeszcze nie wiedz¹, co z tym wykszta³ceniem potem zrobi¹. Jeli tylko podnieæ uczniom wymagania (do poziomu jêzyka
polskiego czy matematyki) wraz z uwiadomieniem ewentualnego braku perspektyw , to klimat mo¿e siê zmieniæ. Mówiê tu o tym dlatego, ¿eby nie dra¿niæ
wymienianych zaraz potem w Strategii rodziców, a zw³aszcza nauczycieli, którzy
s¹ mniejszymi entuzjastami, ale oni maj¹ przecie¿ ca³kowicie inny ogl¹d sytu-
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acji, a wiêc owych perspektyw (motywacji) czy uwarunkowañ realizowania tej
edukacji: brak przygotowanych nauczycieli, brak podrêczników i pomocy, pieniêdzy itd., a tak¿e potencjaln¹ konfliktogennoæ samej edukacji w okrelonych rodowiskach.
Jest jeszcze pytanie, jak siê uczy i jakiego jêzyka siê uczy. Podstaw¹ powinna
byæ ogólna kaszubszczyzna, w której opracowane s¹ te¿ m.in. podrêczniki, nie
za odmiany lokalne, ale najczêciej mamy do czynienia z sytuacj¹ obserwowan¹
m.in. w audycjach Rodny Zemi czy opisanej w Pomeranii nastêpuj¹co: Lekcja
przeprowadzonô òsta³a w rëbacczi gôdce. Jak t³omaczë³a szkólnô, rodzyce zgodzëlë
sã na nôùkã kaszëbsczi gôdczi, je¿lë na bdze ùczonô w jëch domôcy, rëbacczi
òdmianie 4. Cenne mog³yby tu byæ dowiadczenia £. Jab³oñskiego, nauczyciela
z zewn¹trz w Niepoczo³owicach itp. W³anie najpowa¿niejszym skutkiem szkolnej edukacji jêzykowej jest koniecznoæ przyspieszenia normalizacji kaszubszczyzny i zawê¿enie normy, zw³aszcza w jej odmiany pisanej.
Kwestia oceny efektów edukacji kaszubskiej jest szersza i zarazem g³êbsza, a przy jej rozwa¿aniu i mierzeniu trzeba by przyj¹æ jaki (jaki?) punkt
odniesienia, np. choæby stopieñ opanowania ortografii teoretycznie i praktycznie.
To mo¿e byæ w obecnym stadium pocz¹tkowym doæ wymierne kryterium w tym
zakresie! Pilne wydaje siê opracowanie systemu ewaluacji procesu nauczania
jêzyka kaszubskiego w szko³ach i jakoci samego jêzyka (wyk³adowego i przekazywanego).
Rezultaty edukacji w sposób oczywisty zale¿¹ nie tylko od tzw. bazy, jak
nauczyciele, programy, podrêczniki, pomoce naukowe, opracowania metodyczne
itd. Nie ma ci¹gle rozwi¹zañ najbardziej fundamentalnych problemów dydaktyczno-metodycznych, jak np. czy kaszubski powinien byæ traktowany jak jêzyk drugi
(obcy); w jaki sposób wtedy dzieliæ roczniki na klasy i grupy, jaki wybraæ model,
np. uczenia tylko jêzyka kaszubskiego jako przedmiotu nauczania (zrazu mo¿e po
polsku, potem po kaszubsku) czy te¿ jêzyk kaszubski jako wyk³adowy w ogóle,
tj. w nauczaniu polskiego, historii, religii, matematyki itd., notabene, przy braku
 poza jêzykoznawstwem  odpowiedniej terminologii
Od rozstrzygniêcia tego zale¿y koncepcja kszta³cenia nauczycieli. Gdy chodzi
o kszta³cenie nauczycieli jêzyka kaszubskiego, to kierunek czy tylko specjalizacja
kaszubistyka na UG nie od razu zaradzi zapotrzebowaniu na nauczycieli. Studia
podyplomowe wydaj¹ siê naturaln¹ koniecznoci¹. Wa¿ny jest tryb i motywacja
edukacji nauczycieli, np. kiedy obserwowa³em w Chmielnie, ostatnio podobnie
w ¯ukowie  masowe podpisywanie zawiadczeñ o uczestnictwie w szkoleniu
tylko po to, aby skompletowaæ dokumentacjê w celu awansu
Jaka na UG powinna byæ owa tzw. filologia kaszubska. Ju¿ nazwa nasuwa
okrelone skojarzenia. Powinien to byæ kierunek o nazwie kaszubistyka czy
4
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kaszubologia z programem analogicznym jak np. gdañska skandynawistyka, zawieraj¹ca m.in. przedmioty: jêzyki skandynawskie, geografia, historia, literatura,
kultura itd. krajów nad Ba³tykiem. W przypadku kaszubistyki by³yby to m.in.:
jêzyk kaszubski i jego dialekty, etnografia, kultura i sztuka ludowa i tzw. wysoka,
pimiennictwo, rodowisko naturalne, muzealnictwo, archiwistyka itd.
Wielk¹ uwagê trzeba zwracaæ na jêzyk podrêczników, które w zwi¹zku z tym
nie mog¹ byæ drukowane w trybie awaryjnym, a zatem bez zaplanowania odpowiednio d³ugiego czasu na porz¹dn¹ korektê, a zreszt¹ przygotowanie do druku
powierzaæ nale¿y wydawnictwom sumiennym i na poziomie5.
Jêzyk w Kociele
Regularnie tylko w 20 parafiach na Kaszubach odbywaj¹ siê tzw. msze kaszubskie. W Wejherowie nie widaæ t³umów czy wiêkszego zainteresowania nawet
w krêgu cz³onków ZK-P, nawet na corocznych prezentacjach w wejherowskiej
Kolegiacie Verba Sacra. Modlitwy Katedr Polskich. Biblia Kaszubska; czyta
D. Stenka. Lektorzy od pocz¹tku s¹ ci sami i nie najlepsi. Jaki jest rezonans
owych mszy wród Kaszubów? Na razie g³one s¹ jedynie same zachwyty dzia³aczy i fanatyków, co tylko potwierdza, ¿e traktuje siê je jako swoist¹ manifestacjê
czy regionaln¹ atrakcjê, z czego Koció³ nie mo¿e byæ zadowolony. Podobnie jest
z nielicznymi nabo¿eñstwami Drogi Krzy¿owej w Sianowie czy w Wejherowie.
W tym kontekcie dziwne czy niejasne s¹ wszak¿e w Strategii zapisy typu: Wspieranie kaszubskiego charakteru pielgrzymek na Jasn¹ Górê czy Wsparcie dla
starania o szerokie kulturowo-religijne wykorzystanie miejsc kultu na Kaszubach
(Sianowo, Swarzewo, Wejherowo, Kocierzyna) w celu wzmocnienia regionalnego
charakteru tych sanktuariów 6.
Do znanych ju¿ prawd o jêzyku liturgii po kaszubsku mo¿na dopowiedzieæ,
¿e nie zawsze jest to kaszubszczyzna wysokiej próby. Znane s¹ przyk³ady dobre

5

6

Faktycznie mamy stale tylko jednego wydawcê W. Kiedrowskiego, maj¹cego najwiêksze zas³ugi dla wydawania ksi¹¿ek kaszubskich: literatury piêknej, opracowañ, s³owników, podrêczników.
Niew¹tpliwie ordynariusz pelpliñski ks. prof. dr J. Szlaga od lat realizuje pogl¹d wyra¿ony
niedawno w licie z 8.11.2005 r. (Tygodnik Podhalañski, nr 50/05) przez aba S. Dziwisza:
Bez w¹tpienia rozmaite ludowe zwyczaje, piêkno góralskich strojów, piew i muzyka, wystrój wi¹tyñ przyczyniaj¹ siê do g³oszenia chwa³y Pana. Pamiêtaæ trzeba jednak, ¿e piêkna
wiêtej liturgii nie mo¿na nigdy sprowadzaæ do turystycznej atrakcji i miejscowego folkloru.
Dlatego elementy góralskiej tradycji mog¹ siê pojawiaæ w liturgii, lecz tylko w sposób bardzo
wywa¿ony i dopuszczony przez normy liturgiczne.  cyt. za: B. Dobroch, Arcybiskup i Msze
w oprawie góralskiej. Cy po nasemu jes po Bozemu?, Tygodnik Powszechny, 15.01.2006,
nr 3, s. 5.
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i liczne negatywne, zw³aszcza gdy chodzi o jêzyk kazañ. Dominuje oczywicie
kaleczona polonizmami i potocyzmami (kaszubskimi) domowa kaszubszczyzna
konkretnego ksiêdza (organisty, lektora), nie za kaszubszczyzna tzw. ogólna,
wobec czego istotnie nawo³ywaæ trzeba do jêzykowej edukacji ksiê¿y itd., ju¿
w seminariach. Jakie pozytywne zmiany ukazywaæ mo¿e pelpliñski studencki
Zwónk Kaszëbsczi, ale czy ostateczna forma jego jêzyka nie jest tylko zas³ug¹
Bo¿eny Ugowskiej?
Jêzyk w mediach
Obecnoæ kaszubszczyzny (jêzyka?) w mediach podobno siê zwiêksza (wg
Strategii 7), w TV nowe programy? Od lat wszak¿e go³ym okiem obserwowaæ
mo¿na, jak nieefektywnie wype³nia siê 30 minut Rodny Zemi?8 Czy program
obrazuje ¿ycie ró¿nych rodowisk ca³ego regionu? Wszystko siê w nim dzieje bez
planu, przypadkowo, wybiórczo i byle jak. Dyskusji  w kontekcie realizacji
ustawy o jêzyku regionalnym  o jêzyku, nazewnictwie, pimiennictwie itd. wcale
nie ma. Prowadzi siê j¹ nie tylko po kaszubsku, ale nie wiadomo dlaczego i po
polsku. Narzuca ona kaszubszczyznê prowadz¹cego, który jest alf¹ i omeg¹; notabene, owe m¹droci nierzadko przejmuje od udzielaj¹cego wywiadu, jemu
samemu skracaj¹c czas bezporedniej wypowiedzi.
Sporo zrobiono w Internecie, ale w sferze samego jêzyka kaszubskiego jest
to ci¹gle wielkie zadanie na przysz³oæ. Poza tym portal Nasze Kaszuby jest
wymienity. Natomiast wielkim zmartwieniem jest stale kaszubszczyzna w Radiu
Kaszëbë. Czy a¿ takie s¹ trudnoci z materia³ami kaszubskojêzycznymi, utrwalonymi na ró¿nych mechanicznych nonikach? Radio mog³oby najsilniej wp³ywaæ na standaryzacjê ogólnej kaszubszczyzny mówionej.
Bardzo zró¿nicowany jest jêzyk dzisiejszej prasy, przy czym jego jakoæ zale¿y od redaktora, np. Norda  E. Pryczkowski, Odroda  inna A. Szczypty,
G. Schramkego, R. Drze¿d¿ona, jak te¿ wspó³pracuj¹cych z ni¹, np. P. Brezy.
Przypomina to sytuacjê dawn¹ w Gryfie, Zrzeszë Kaszëbsczi, Klëce itp.
Wzglêdna jednolitoæ interesuj¹cego w tym zakresie pisma Zwónk Kaszëbsczi.
Pismiono Klubu Sztudérów Kaszëbów »Jutrzniô« WSD w Pelplinie(nr 1/2004,
red. Dariusz Majkowski) wydaje siê wynikaæ ze sprawdzenié kaszëbsczégò
pisënkù B. Ùgòwskô. Itd.
Podkrelmy na koniec, ¿e nikt nie bada³ i nie bada jêzyka tych mediów!
7
8
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Zdanie: Kaszubszczyzna w mediach to w du¿ej mierze informacje o Kaszubach, a nie informacje w jêzyk kaszubskim  zawiera b³¹d: kaszubszczyzna = Kaszuby.
Notabene, znacznie lepszy, ró¿norodniejszy i ciekawszy jest Magazyn Kociewski, w którym
dominuje narracja polskojêzyczna.
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Zakoñczenie

Zadania w omawianych p³aszczyznach s¹ du¿e i obliczone na wiele lat. Czy
ich wykonanie  m.in. wed³ug zapisu w Strategii  jest realne? Porównywanie
naszej sytuacji z sytuacj¹ Fryzów, zreszt¹ przy niepe³nej znajomoci ich codziennych problemów, nie wydaje siê zbyt w³aciwe; inne by³y uwarunkowania historyczne, inna jest wiadomoæ dzi, znacznie wy¿szy ogólny stopieñ wykszta³cenia, a tak¿e zamo¿noci.
Zadania stoj¹ce przed nami wymagaj¹ zaanga¿owania znacznie wiêkszego
zespo³u ludzi i znaczniejszych rodków Niew¹tpliwie lepsze i szybsze by³yby
efekty, gdyby nasza spo³ecznoæ istotnie by³a w pe³ni zrzeszona; tymczasem mamy
przynajmniej trzy zrzeszenia: oficjalne ZK-P, drugie zrzeszenie, tj. Instytut
Kaszubski, i trzecie: osobno w sejmiku, w samorz¹dach, ludzie na uboczu
Zupe³nie osobn¹ kwesti¹ s¹ rodki finansowe, w których pozyskiwaniu i przeznaczaniu ZK-P jako stowarzyszenie wy¿szej u¿ytecznoci powinno sobie narzuciæ wiêksze wymagania i znaczniejszy udzia³, m.in. na krzewienie jêzyka, a zatem
m.in. na s³owniki (np. E. Go³¹bka), literaturê (Majkowski), wydawnictwa typu
Encyklopedia Kaszub, np. ka¿da szko³a powinna otrzymaæ poza podrêcznikami
podstawowe s³owniki i wydawnictwa, jak np. Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny; Muzyka Kaszub. Materia³y encyklopedyczne itp.
Kaszubszczyznê kultywowaæ trzeba w pe³ni wiadomy, zorganizowany i kompetentny sposób, aby Kaszubi nie stali siê niemymi w mowie ojców. Zachowuj¹c
i badaj¹c wszystkie lokalne gwary, rozwijajmy i dbajmy coraz bardziej o wzmocnienie i rozkwit ogólnej literackiej jej odmiany, która jest ci¹gle niejednolita,
niepe³na i przez to niesamodzielna, wymagaj¹ca ci¹gle pielêgnacji i teoretycznej
refleksji.
Przywo³aæ tutaj warto sformu³owan¹ przez Dostojnego Jubilata Profesora
Gerarda Labudê trafn¹ ocenê sytuacji:  jak d³ugo rodzice bêd¹ swoim dzieciom
[ ] opowiadaæ bajki, banie, »povjôstkji« i swoje w³asne ¿yciowe przygody we
w³asnej »movje«, tak d³ugo jej ¿ywotnoæ i ci¹g³oæ bêdzie trwa³a. I tu widzê
g³ówne zagro¿enie na przysz³oæ... 9 Nie by³oby wszak¿e powodu do zmartwienia, gdyby to kaszubszczyzna literacka, w pierwocinach twór wielkiego Kaszuby
F. Ceynowy, przetrwa³a (d³u¿ej) erê globalizacji i s³u¿y³a rodzicom w czytaniu
bajek i bani swoim pociechom.

9

G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje..., s. 392.
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Z prac nad spucizn¹ Andrzeja Bukowskiego
w Bibliotece G³ównej
Uniwersytetu Gdañskiego

Kontynuuj¹c cykl szkiców zapoznaj¹cych zainteresowanych (zw³aszcza badaczy zagadnieñ pomorsko-kaszubskich) ze stanem opracowywania monumentalnej spucizny po profesorze Andrzeju Bukowskim, zespó³ opracowuj¹cy
(w sk³adzie: Angelika D¹bal i Antoni Kakareko) pragnie przedstawiæ kolejny jej
wycinek po procesie inwentaryzacji i merytorycznego opracowania1. Tym razem
opisane poni¿ej jednostki inwentarzowe dotycz¹ twórczoci autora spucizny
i jego warsztatu naukowego w zakresie  szeroko rozumianej  problematyki
regionalnej i regionalizmu w kontekcie Pomorza, a zw³aszcza Kaszub. Stanowi¹
one zasób piêciu dawnych (przed procesem opracowania) kartonów spucizny:
XIII, XIV, XVI, XXII, XXV.
Na przedstawiony w niniejszym tomie materia³ sk³adaj¹ siê dwa opracowania.
Ni¿ej podpisany prezentuje du¿y, licz¹cy 97 sygnatur, zespó³ kolekcji odnosz¹cy
siê do kaszubsko-pomorskiej problematyki regionalnej. Dope³nieniem i niejako
uzupe³nieniem powy¿szego zbioru s¹ dwie tematyczne kolekcje, zgromadzone
przez A. Bukowskiego w oddzielnych kartonach, dotycz¹ce Kocierzyny oraz
postaci Józefa Wybickiego, opracowane i opisane przez Angelikê D¹bal.
Proces opracowywania monumentalnej spucizny trwa nadal. Zespó³ opracowuj¹cy skupi³ siê aktualnie na rejestracji akcesyjnej materia³ów w nieuporz¹dkowanych jeszcze kartonach, aby po jej zakoñczeniu przyst¹piæ do tworzenia
merytorycznych jednostek inwentarzowych. Na czas przygotowywania niniejszych
szkiców mo¿na stwierdziæ, i¿ akcesyjnie opracowano ju¿ ok. 3/4 ca³ej spucizny,
za inwentarzowo ok. po³owê.
Antoni Kakareko
1
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Poprzednie opracowania opublikowano w nastêpuj¹cych tomach Acta Cassubiana, t. III,
2001, s. 176-189 (A. Kakareko, Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce Hieronima Derdowskiego,
Izydora Gulgowskiego, Ks. Leona Heyke, Jana Karnowskiego, W³adys³awa Pniewskiego
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Antoni Kakareko

Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce pomorsko-kaszubskiej problematyki regionalnej

Omówiony poni¿ej fragment spucizny Andrzeja Bukowskiego stanowi³
(przed jego inwentaryzacj¹) zasób jej trzech kartonów w momencie przekazania
Bibliotece G³. UG: od kartonu XIII (Problematyka kaszubska), poprzez XIV
(Prace dawne) do kartonu XVI (Prace planowane). Zgromadzone w nich
materia³y dotycz¹ szeroko pojêtej problematyki kaszubsko-pomorskiej, zarówno
w aspekcie etnograficzno-historycznym (ziemia, ludzie, obyczaje, kultura, jêzyk,
literatura, dzieje), jak te¿ spo³eczno-politycznym oraz wiadomoci narodowej
i regionalnej. Ten ostatni aspekt by³ przedmiotem szczególnych zainteresowañ
i twórczoci Andrzeja Bukowskiego, czego dowodem jest zgromadzona przez niego
przebogata dokumentacja, w sk³ad której wchodz¹ zarówno materia³y warsztatowe
jak i  bezporedni owoc wykorzystania tych¿e  jego w³asna twórczoæ, zawarta
w licznych rêkopisach, maszynopisach czy ró¿nego rodzaju publikacjach.
Prezentowany ni¿ej zespó³ spucizny A. Bukowskiego zosta³ podzielony na
dwa podzespo³y tematyczne. Pierwszy dokumentuje szeroko rozumian¹ problematykê regionaln¹ Kaszub i Pomorza, w drugim za znajduj¹ siê materia³y warsztatowe i opracowania twórcy spucizny dotycz¹ce pimiennictwa Pomorza i Kaszub w kontekcie ¿ycia kulturalno- literackiego ca³ego regionu.
Opracowuj¹c przedstawione w niniejszym szkicu materia³y, stara³em siê
mo¿liwie jak najwierniej (w myl kardynalnej zasady proweniencji) zachowaæ
i Franciszka Sêdzickiego); t. IV, 2002, s. 113-135 (A. Kakareko J. £uszczyñska, Kolekcje
warsztatowe dotycz¹ce osób [...] oraz, rodowisk, organizacji, towarzystw i instytucji [...]);
t. V, 2003, s. 89-117 (A. Kakareko, Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce czasopimiennictwa,
literatury oraz biografistyki i leksykografii Pomorza i Kaszub; A. D¹bal, Kolekcja warsztatowa
dotycz¹ca Waplewa i rodziny Sierakowskich); t. VI, 2004, s. 179-208 (A. Kakareko, 57 biograficznych kolekcji warsztatowych dotycz¹cych osób zas³u¿onych dla Pomorza i Kaszub
oraz Warmii i Mazur; A. D¹bal, Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce strajków szkolnych na Pomorzu oraz kó³ek rolniczych).
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uk³ad nadany przez twórcê spucizny poszczególnym teczkom, tote¿ zawartoæ
omówionych ni¿ej jednostek inwentarzowych odpowiada generalnie zawartoci
teczek, utworzonych przez A. Bukowskiego. W przypadku materia³ów rozproszonych i lunych zastosowano uk³ad w³asny, staraj¹c siê jednak wkomponowaæ
w uk³ad twórcy spucizny.
Regionalizm Pomorza i Kaszub
Licz¹cy 78 jednostek inwentarzowych podzespó³ otwiera, oznaczony sygnatur¹ Rs II 362, egzemplarz maszynopisu wydawniczego najwa¿niejszego dzie³a
Andrzeja Bukowskiego: Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki
i kulturalny. Zarys monografii historycznej. U do³u k. tytu³owej widnieje
zapis Bydgoszcz (przekrelony i zamieniony na - dopisek o³ówkiem  Gdañsk)
1948. Egzemplarz zawiera 5 k. z paginacj¹ rzymsk¹ oraz 296 k. liczbowanych
cyframi arabskimi, umieszczonych w twardej, kartonowej ok³adce. Na k. czystej
przed tyln¹ ok³adk¹ naklejony wycinek z Dziennika Ba³tyckiego (Rejsy, nr 34)
z 20 sierpnia 1950 r., zawieraj¹cy tekst recenzji Lecha B¹dkowskiego2: Monografia kaszubskiego regionalizmu. Na odwrocie k. 296 naklejona nadbitka z periodyku Jêzyk Polski ( LIX, 3) z tekstem notki Zygmunta Brockiego3 nt. publikacji pracy A. Bukowskiego. Poza tym do omawianego egzemplarza do³¹czone
zosta³y równie¿ (jako lune jednostki): nadbitka z Zapisek Towarzystwa Naukowego w Toruniu (T.XVIII, z. 1-4)4 z tekstem recenzji Tadeusza Cielaka oraz dwa
listy (z sierpnia 1950 r.) do A. Bukowskiego, dotycz¹ce omawianej pracy: od Stanis³awa Telegi5 oraz od Tadeusza (Cielaka?).
Kolejna sygnatura inwentarzowa Rs II 363 grupuje 28 prac A. Bukowskiego powsta³ych przed rokiem 1939. Najwczeniejsza z nich pochodzi z roku 1929
i nosi tytu³ Wierzenia i legendy kaszubskie 6. Napisa³ j¹ Bukowski, bêd¹c jeszcze
uczniem klasy szóstej Gimnazjum Klasycznego w Kocierzynie. Jest to autograf
wspomnianej pracy, zapisany na 38 stronach liniowanego kajetu szkolnego. Tekst
koñczy podpis: Stare Polaszki, dnia 3 II 1929 1918 Andrzej Bukowski (i pod
2
3

4
5
6
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Rs II 362/1 (dod. 2) Lech B¹dkowski (1920-1984)  literat, publicysta, redaktor, a zarazem
dzia³acz spo³eczny na niwie regionalnej.
Rs II 362/1 (dod.1) Zygmunt Brocki (1922-1982)  uczeñ prof. T. Ocioszyñskiego, ekonomista,
a zarazem jêzykoznawca, redaktor i bibliograf. Od 1955 r. do mierci zwi¹zany z Instytutem
Morskim.
Rs II 362/2.
Rs II 362/3 Stanis³aw Telega  literat, na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych kierownik literacki szczeciñskiej rozg³oni Polskiego Radia.
Rs II 363/1.
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spodem Andrzej B.). Omawiana praca zosta³a opublikowana w okolicznociowym wydawnictwie szkolnym7, którego fragmenty (w postaci odbitki ksero)
z tekstem elaboratu ucznia Bukowskiego oraz z tekstem jego wiersza Wieczór nad
morzem (Wspomnienie z obozu letniego 1928 r.), równie¿ znajduj¹ siê w omawianym zbiorze8. Z lat ju¿ zapewne trzydziestych pochodz¹ zapiski i wypisy ród³owe opatrzone wspólnym nag³ówkiem Materia³y do charakterystyki ruchu
m³odokaszubskiego, zawarte w jedenastokartkowym brulionie z ciemnofioletowymi ok³adkami9. W drugiej po³owie lat trzydziestych powsta³y pozosta³e autografy objête ww. sygnatur¹: Gawêda kaszubska10, Bañ o ¿ywej wodzie, porwanej królewnie i zaczarowanym ptaku (z bajek kaszubskich)11 [przy tekcie
rêkopimiennym wystêpuje równie¿ maszynopis12], Godki i przys³owia13, karta bez nag³ówka z 25 ponumerowanymi przys³owiami w gwarze kaszubskiej14,
Komunikat w sprawie bibliografii pomorskiej15, Imponuj¹ce widowisko
regionalne16, Dzia³alnoæ spo³eczno-narodowa ziemiañstwa pomorskiego
w II po³owie XIX w.17. Poza omówionymi wy¿ej autografami w opisywanej
jednostce inwentarzowej znajduje siê szereg maszynopisów oraz jedna publikacja. S¹ to w wiêkszoci teksty przygotowywanych pogadanek, wyg³aszanych przez
A. Bukowskiego na antenie Polskiego Radia. Z opracowañ w maszynopisie warto
zaznaczyæ nastêpuj¹ce tytu³y: Pojezierze pomorskie18, Kartuzy19, ¯ycie kul-

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Druga Jednodniówka Tow. Filomatów przy Gimnazjum Klasycznym w Kocierzynie, 1929.
Rs II 363 /2.
Rs II 363/3.
Rs II 363/4, zapis jednostronny na 2 kartkach zeszytowych.
Rs II 363/5, zapis o³ówkiem na 11 k. zeszytowych.
Rs II 363/6, 9 k. formatu A4.
RsII 363/7, zapis na 2 k. zesz.: na pierwszej pod tytu³em Na bumelantów (pod spodem inny
 przekrelony nag³ówek: Praca i p³aca) zosta³o zapisanych w gwarze kaszubskiej 14 (ponumerowanych) przys³ów; na drugiej pod nag³ówkiem Ch³op i pan zapisano 22 (ponumerowanych) przys³ów.
Rs II 363/8.
Rs II 363/9.
Rs II 363/10, sprawozdanie ze zlotu pomorskich szkó³ powszechnych w czerwcu 1938 r.
z uczestnictwem Marsza³ka Polski, Edwarda Rydza mig³ego, zapis na 9 k. zesz.
Rs II 363/11, oprac. datowane na 17 VI 1938 r., zapis na 14 k. formatu A5.
Rs II 363/14. Nad tytu³em odrêczny dopisek o³ówkiem: P Audycja dla Polaków zagranic¹
w progr. ogólnopol. w d. 10.9.38; 6 k. formatu A4.
Rs II 363/15 oraz Rs II 363/16. Oba egz. zawieraj¹ po 6 k. formatu A4 a nad tyt. odrêczna
zapiskê: Audycja ogólno-polska 21 I 37, godz. 20.30. Do pierwszej sygnatury do³¹czono
kartê z periodyku Antena , zawieraj¹c¹ fotoreporta¿ z Kartuz z anonsem audycji radiowej
o miecie.
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turalne na Wielkim Pomorzu20, M¹dra dziewczyna. (Komiczne opowiadanie)21,
Z regionu do regionu  Warmia22, W cyklu »Jakby dzi napisane«. Piotr Skarga:
Fragmenty z »Kazañ Sejmowych«23, Piêkno Ziemi Pomorskiej  Wdzydze24,
Najnowsza literatura kaszubska25, Powieæ z Kociewia26, Toruñ w krzywym wietle 27. Sygnalizowana za wy¿ej publikacja to egzemplarz Tygodnika
Akademickiego Dekada z 1 lipca 1938 r. z artyku³em A. Bukowskiego: Toruñ
duchowa stolica Pomorza 28.
Pokan¹ liczbê autografów (14) i maszynopisów (40) opracowañ A. Bukowskiego z wczesnego okresu powojennego (lata 19451952) obejmuje jednostka inwentarzowa Rs II 364. W postaci rêkopimiennej znalaz³y siê tutaj nastêpuj¹ce opracowania: Uniwersytet Miko³aja Kopernika29, Gawêda o djob³ach na Kaszebach30, Pogadanka o zwyczajach kaszubskich w czasie Bo¿ego
Narodzenia31, Poezja kaszubska32, Haft kaszubski33, tekst bez tytu³u o kontaktach Hieronima Derdowskiego z Józefem Ignacym Kraszewskim34, Najpiêkniejszy
dokument naszej historii35, W 121 rocznicê Powstania Listopadowego36, Zapomniana bojowniczka o ojczyznê ludow¹37, tekst bez tytu³u nt. bibliotek, wie20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Rs II 363/17, 5 k. formatu A4. Nad nag³ówkiem odrêczna zapiska o³ówkiem: 10 IV 38
w progr. lok. godz. 13-13.10.
Rs II 363/18, 2 k. A4, nad nag³ówkiem odrêczny dopisek czerwonym o³ówkiem: w lutym 1938.
Rs II 363/19, 9 k., nad nag³ówkiem odrêczny dopisek czerwonym o³ówkiem: w lutym 1938.
Rs II 363/20, 6 k. w formacie A4 .
Rs II 363/22, 4 k., nad nag³ówkiem odrêczny dopisek: Pogadanka radiowa w dniu 29 VII 36,
godz. 18-18.10.
Rs II 363/23, 6 k. w formacie A4.
Rs II 363/24, 2 k. formatu A4, recenzja powieci Renaty Rutkowskiej Hanka.
Rs II 363/27, 2 k. formatu A4.
Rs II 363/28, Dekada. Tygodnik Akademicki, Rok VIII, nr 21/22 (204/205), 1 lipiec 1938,
s. 28. Numer jubileuszowy z okazji 8-lecia Dekady. Artyku³ A. Bukowskiego na s. 5.
Rs II 364/1, 2 k., na koñcu tekstu przy podpisie: Toruñ, 8 I 1946.
Rs II 364/2, 5 k., nad nag³ówkiem dopisek: Audycja wyg³. 23 III 1946 w Toruniu, na k. 5.
pod podpisem data: 23 III 46.
Rs II 364/3, 2 k.
Rs II 364/4, 8 k.
Rs II 364/5, 7 k.
Rs II 364/6, 1 k.
Rs II 364/7, 3 k.
Rs II 364/8, 2 k.
Rs II 364/9, 2 k., oprócz wersji rêkopimiennej w materia³ach omawianej sygnatury znajduje
siê tak¿e maszynopis tego opracowania (Rs II 364/44, 3 k. formatu A4). Tekst dotyczy pisarki
ludowej Julii z Moliñskich Woykowskiej (1816-1851).
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tlic i czytelnictwa na Kaszubach38, Wy¿sze uczelnie Wybrze¿a  duma naszej
pokojowej pracy39, Województwo Gdañskie40, fragment konspektu monografii
o ¿yciu kulturalnym Wybrze¿a41, Towarzystwo Naukowe w Toruniu42. To ostatnie wymienione opracowanie posiada równie¿ wersjê maszynopisow¹, szersz¹ od
rêkopimiennej43.
Sporód 40 opracowañ w rêkopisie, które obejmuje omawiana sygnatura
Rs II 364, 24 powsta³y w latach 19451946, czyli bezporednio po wojnie. S¹ to
teksty po czêci audycji radiowych, przygotowywanych przez A. Bukowskiego,
po czêci za pisane z myl¹ publikacji w czasopismach naukowych i kulturalno-literackich (Kwartalnik Historyczny, Przegl¹d Zachodni, Jantar, Arkona,
Odrodzenie) oraz w prasie codziennej (Dziennik Ba³tycki, Rzeczpospolita).
Oprócz cyklicznych informacji z ówczesnego ¿ycia kulturalnego i naukowego Torunia
i Bydgoszczy, s¹ w zbiorze równie¿ nstp. opracowania merytoryczne o charakterze
syntetycznym: Towarzystwo Naukowe w Toruniu w obliczu nowego okresu rozwoju44, Toruñ  duchowa stolica Pomorza45, Tradycje kulturalne Torunia46,
Stan dzisiejszy czasopimiennictwa pomorskiego47, Pomorzanie w charakterologii polskiej. (Uwagi ogólne i metodyczne)48, Gawêda Kaszubska49, ¯ycie kulturalne w grodzie nad Brd¹50, Orodki naukowe na odzyskanych ziemiach pomorskich51, Straty kultury polskiej na Pomorzu 1939-194552, O Pomorzu w Anglii53.
Z opracowañ w maszynopisie po r. 1946. nale¿y wymieniæ: Zjazd historyków Pomorzan54, Gwiazdka i Nowy Rok w poezji kaszubskiej55, Choinka 38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Rs II 364/10, 4 k.
Rs II 364/11, 2 k.
Rs II 364/12, 4 k.; konspekt przygotowywanej monografii.
Rs II 364/13, 2 k. ; 3 i 4 k. konspektu.
Rs II 364/14, 2 k.
Rs II 364/15, 3 k. formatu A4.
Rs II 364/16, 2 k. formatu A4, tekst datowany na 22 II 46.
Rs II 364/17, 2 k. formatu A4, paginowany jako 2 tekst z cyklu Listy z Pomorza.
Rs II 364/18, 2 k. formatu A4.
Rs II 364/21, 3 k. formatu A4, tekst datowany: Toruñ, 10 X 45.
Rs II 364/22, 4 k. formatu A4, tekst datowany na 24 XI 1945.
Rs II 364/28, 3 k. formatu A4; nad nag³ówkiem odrêczna zapiska: Wyg³. w radio w Bydg., 11 V 46.
Rs II 364/29, 3 k. formatu A4, nad nag³ówkiem odrêczna zapiska: dla Przegl. Zach.
Rs II 364,33, 4 k. formatu A4.
Rs II 364/37, 9 k. formatu A4, Na s 7. data: 3 VI 46, a pod ni¹ uzupe³niaj¹ce tekst notatki.
Rs II 364/39, 4 k. formatu A4, u do³u k. 4. przy podpisie data: 30 VII 1946.
Rs II 364/41, 5 k. formatu A4, nad nag³ówkiem odrêczna zapiska: Do Kroniki Jantara, pod
tekstem na s. odrêcznie zapisana data: 26 II 47.
Rs II 364/42, 5 k. formatu A4, w prawym górnym rogu odrêczna zapiska daty: 2 I 1949.
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symbol pokoju56, Kartuscy zakonnicy - bankierzy57, Prof. dr Bo¿ena Stelmachowska58 nie ¿yje59, Wypowied na konferencji w Sulejówku w sprawie makiety T.II. podrêcznika Historii Polski60, ród³a rozwoju i znaczenie ruchu
regionalistycznego w Polsce. Tezy referatu.61, Uwagi na temat filmu krótkometra¿owego p.t. Pojezierze Kaszubskie62.
Publikacje A. Bukowskiego z wczesnego okresu powojennego zawieraj¹ cztery kolejne jednostki inwentarzowe. Sygnatur¹ Rs II 365 oznaczony zosta³ zbiorek
Komunikatów Dzia³u Informacji Naukowej Wydzia³u Pomorzoznawczego Instytutu Ba³tyckiego z l. 1945-1947, zawieraj¹cych 4 opracowania A. Bukowskiego:
Pomorzanie w charakterologii polskiej. (Uwagi ogólne i metodyczne)63, Ksi¹¿ki
o Pomorzu w r. 1945. Zestawienie bibliograficzne64, O Pomorzu w Anglii65,
Konferencja Naukowo-Gospodarcza n.t. Pomorza Zachodniego66.
W jednostce inwentarzowej Rs II 366 zgromadzono za 7 wycinków z opracowaniami twórcy spucizny, publikowanymi w l. 1946-1947 w bydgoskim miesiêczniku Arkona67. Oprócz not informacyjnych i recenzyjnych znajduj¹ siê
w tym zbiorku trzy bardzo wa¿ne artyku³y A. Bukowskiego z tamtego okresu,
dotycz¹ce problematyki kaszubskiej: Richertczyzna68, Ostatni z Trójcy M³odokaszubskiej69, Poezja kaszubska70.
43 wycinki ze s³ynnym cyklem Norcyk kaszubsci, który A. Bukowski redagowa³ w l. 1950-1954 (jako sta³y dzia³ tygodniowego dodatku Dziennika Ba³tyc56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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Rs II 364/43, 2 k. formatu A4, nag³ówek pisany odrêcznie czerwona kredk¹, nad nag³ówkiem
równie¿ czerwon¹ kredk¹ zapiska: Rejsy  24 XII 50.
Rs II 364/46, 3 k. formatu A4.
Bo¿ena Stelmachowska (1889-1956)  etnograf, prof. UMK, badaczka sztuki ludowej na
Kaszubach oraz na terenach zamieszkiwanych przez S³owinców. Zob. równie¿ biogram
J. Be³kota w: S³ownik Biograficzny Pomorza Nadwislañskiego. Suplement II, Gdañsk 2002,
s 259-260.
Rs II 364/50, 1 k. formatu A4.
Rs II 364/51, 5 k. formatu A4.
Rs II 364/52, 1 k. formatu A4, maszyn. powiel.
Rs II 364/54, 6 k. formatu A4.
Rs II 365/1, R.1945: Komunikat nr 11, s. 4.
Rs II 365/2, R. 1946: Komunikat nr 1 (15), s. 4.
Rs II 365/3, R. 1946: Komunikat nr 11 (25), s. 4.
Rs II 365/4, R. 1947: Komunikat nr 4, s. 4.
Pismo ukazywa³o siê w latach 1945-1948 pod red. nacz. M. Turwida. W sk³ad kolegium red.
wchodzili: S. Brzêczkowski, A. Bukowski, A. Dzienisiuk, A. Kowalkowski, J. Piechocki.
Rs II 366/3, Arkona, nr 11/1946 r.
Rs II 366/4, Arkona, nr 11/1946 r., s. 9-11; artyku³ powiêcony ¿yciu i twórczoci
Ks. Leona Heyke.
Rs II 366/7, Arkona, nr 3-4/1947 r., s. 9-11.
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kiego, Rejsy) obejmuje sygnatura Rs II 367. Szereg innych publikacji prasowych A.Bukowskiego z l. 1948-1953 (artyku³y, noty informacyjne i recenzyjne, felietony itp.) - g³ównie w Rejsach - grupuje jednostka inwentarzowa
Rs II 368 71.
Zagadnienia etniczne i etnograficzne a tak¿e problematyka krajoznawcza Pomorza i Kaszub zajmowa³y w twórczoci regionalistycznej A. Bukowskiego poczesne miejsce, co znalaz³o równie¿ odbicie w jego spucinie. Oprócz
omówionych ju¿ wy¿ej kolekcji, 32 opracowania autora Regionalizmu kaszubskiego odnosz¹ce siê do wspomnianych zagadnieñ, zawiera równie¿ jednostka
sygnaturowa Rs II 369. Znaleæ mo¿na tutaj m.in. nastêpuj¹ce teksty z tego zakresu, powsta³e wprawdzie w ró¿nych okresach jego ¿ycia, ale zgrupowane przez
niego w jedn¹ ca³oæ: Piêkno krajobrazu kaszubskiego72, Pojezierze Kaszubskie73, Piêkno Ziemi Kaszubskiej - Wdzydze74, S³owiñcy. Notatka informacyjna75, S³owiñska kokosz czyli jak S³owiñcy bronili siê przed wyzyskiem76,
Mowa ojczysta na ziemiach odzyskanych - Kaszuby77, Haft i ceramika kaszubska. Pocz¹tki i rozwój78, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Charakter
i zadania79, Z dziejów ruchu piewaczego na Ziemi Gdañskiej. (Na marginesie
71

72
73
74
75
76
77
78
79

£¹cznie 23 tytu³y (23 jednostek): Badacze dalekiej pó³nocy na Wybrze¿u (1948), ksi¹¿ka
o zapomnianym torunianinie (Polska Zachodnia, nr 28-29/1949) Muzeum Kaszubskie
(1949), Los rozbitków w dawnym prawie morskim (1950), Podpisujê apel sztokholmski
(1950), U gdañskiego laureata pañstwowej nagrody naukowej (1950, wywiad z prof. PG,
Adolfem Polakiem [1890-1967], konstruktorem silników okrêtowych): wycinek i maszynopis (2k.); Stefan ¯eromski ¿yje w naszych sercach. Uroczystoci w Rozewiu i Wielkiej wsi
(1950), Nowe perspektywy rozwoju kulturalnego ludnoci kaszubskiej (1951), Nowe spojrzenie na romantyzm (1951), ¯yczenia noworoczne dla PTK (1951), wiêta optymizmu
(1951), Troska o folklor kaszubski jednym z wyrazów naszej pracy pokojowej (1951), Uczeni
Wybrze¿a w obliczu Kongresu, Historyczne dni nauki polskiej (1951), »Ch³opska Iskra«
w zwartym froncie staje do swych pierwszych ¿niw spó³dzielczych (1951), Echa Powstania
Listopadowego w Gdañsku i okolicy (1951), Zapomniana bojowniczka (1951, zob. przypis 37), 1133 wycieczki w Muzeum Pomorskim w ci¹gu 1951 r. (1952 ), Hañba amerykañskim ludobójcom! Wiec protestacyjny w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej (1952), Wielkanocny zasiew radoci (1952), Wy¿sze szko³y Pedagogiczne kszta³c¹ budowniczych piêknego jutra (1952), Nauka na us³ugach gospodarki narodowej (1952), Dola recenzenta
(1953).
Rs II 369/1; maszynopis z odrêcznymi poprawkami i uzupe³nieniami, k. 6 (k. szósta rkps) .
Rs II 369/2; maszynopis z odr. poprawkami, k. 5 .
Rs II 369/3 oraz Rs II 369/4; maszynopisy, 2 warianty, k. 3.
Rs II 369/5: rkps, 3 k.; Rs II 369/ 6 i 7: maszyn., k. 3.
Rs II 369/8, maszynopis k. 4.
Rs II 369/9, maszynopis, k. 14.
Rs II 369/10, maszynopis, k. 11.
Rs II 369/11, maszynopis, k. 4.
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ksi¹¿ki M. Barana)80, Zniemczeni S³owianie81, W krêgu kaszubskiego zaplecza morskiego. Jakie by³y pocz¹tki ruchu kaszubskiego82, Potrzeby kulturalnoowiatowe na tle psychiki ludnoci83, Zwi¹zki Kaszub z Polsk¹84, Zagadnienia kaszubskie. Owietlenie momentów dra¿liwych85, Sytuacja na Kaszubach86,
W krêgu kaszubskiego zaplecza morskiego87. Dziesiêæ opracowañ Andrzeja
Bukowskiego o charakterze biograficznym obejmuje sygnatura Rs II 370 88.
Wa¿ne miejsce w twórczoci kaszubsko-pomorskiej Andrzeja Bukowskiego
zajmuje pisarstwo polemiczne. Ten rodzaj publicystyki uwyrania siê u autora
Regionalizmu kaszubskiego zw³aszcza w latach szeædziesi¹tych i rozwija siê
w³aciwie a¿ do jego mierci. Jak pisze Józef Borzyszkowski: Jego ostre, krytyczne wyst¹pienia i artyku³y, polemiki z L. Roplem czy L. B¹dkowskim, a tak¿e
W. Kiedrowskim, budzi³y niekiedy niesmak, ale te¿ zmusza³y Kaszubów do intelektualnego wysi³ku i solidarnego wspó³dzia³ania; pe³ni³ rolê swoistego advocatus
diaboli. Mimo krytycznej oceny zrzeszeñców, najwybitniejsi z nich  J. Trepczyk
i F. Marsza³kowski, mimo przeciwnych pogl¹dów, nie stronili od rzeczowej dyskusji z profesorem 89. W owych polemikach sedno sporu tkwi³o w odmiennym rozumieniu odrêbnoci etniczno-kulturowej Pomorzan, zw³aszcza za Kaszubów.
80
81
82
83
84

85
86
87

88

89
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Rs II 369/12-14: rkps (k. 4), maszynopis (k. 5), wyc. z Dz.B., 22-23.03.1970, nr 69.
Rs II 369/15, maszynopis, 14 k. z odrêcznymi poprawkami i uzupe³nieniami.
Rs II 369/16: maszynopis, k. 12, nad nag³ówkiem odrêczna zapiska: Tekst wywiadu dla
Odry; Rs II 369/17: maszynopis, k. 5.
Rs II 369/18; Referat na konferencjê: Zagadnienia aktywizacji gospodarczej pó³nocno-zachodnich powiatów województwa gdañskiego, maszynopis powielany, s. 20, s nlb. 8.
Rs II 369/19: 2 k. z naklejonym wycinkiem ze S³owa Pomorskiego, 13.12.1936, nr 290. Na
k. 2. notatka bibliograficzna o przedrukach tego artyku³u w innych tytu³ach pras. (Front
Zachodni, Kurier Ba³tycki, Biuletyn Pomorski) oraz o przek³adzie niem.
Rs II 369/25; maszynopis, k. 6, u do³u 1. k. uwaga: Referat wyg³oszony na wiosnê 1947 r. na
zebraniu zamkniêtym Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Rs II 369/29; maszynopis, k. 5 formatu A4, u do³u k. 1. informacja: Artyku³ og³oszony
w Stra¿nicy Zachodniej, 1946, nr 4/5, s. 184-188.
Rs II 369/30; wycinek z: Odra, 1949, nr 22; nad tytu³em tytu³ cyklu: Rozmowy z polskimi
marynistami (XXII), na koñcu tekstu: Rozmowê przeprowadzi³ Stanis³aw Telega, nad nag³ówkiem odrêczna notatka A. Bukowskiego: Artyku³ w ca³oci napisany przeze mnie, poza
wstêpem oznaczonym.
Znajduje siê tutaj nstp. opracowania: Ci, którzy ostatnio odeszli (rkps i maszyn. oraz dwa
inne maszynopisy o tym samym tytule), Piêkno zaroniête chwastami (maszyn., artyku³
dotyczy postaci F. Krêckiego), Pamiêtajmy o rocznicach zas³u¿onych Pomorzan. Kalendarzyk historyczny na rok 1984 (maszyn.), O badaniach ¿ycia literackiego na Pomorzu Gdañskim (maszyn.), 1862-1957-1977: 115-lecie i 20-lecie KR. U kolebki kó³ek Rolniczych
(Tygodnik Plon, nr 42-43, 16-12 padziernika 1977 r.), Alfons Chmielewski (1848-1934)
(rkps).
J. Borzyszkowski, Andrzej Bukowski, w: Pomerania, luty 1998, s. 49.
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Podkrelanie tej¿e odrêbnoci przez rodowiska dawnych zrzeszeñców, skupionych wokó³ Aleksandra Labudy i Jana Trepczyka, do której to dzia³alnoci nawi¹za³o, powsta³e w roku 1956 Zrzeszenie Kaszubskie90 (od 1965 r. wystêpuj¹ce pn.
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego [ZK-P]), uwa¿a³ Bukowski za szkodliwy separatyzm, godz¹cy w polskoæ i polskie oblicze Pomorza i Kaszub. Nie wnikaj¹c
w g³êbok¹ analizê, generalnie stwierdziæ nale¿y, i¿ autor Regionalizmu kaszubskiego, zarazem wielki zwolennik tej idei, rozumia³ j¹ w myl has³a sformu³owanego niegdy przez Hieronima Derdowskiego: Nie ma Kaszub bez Polonii a bez
Kaszub Polsci. W swoim artykule Kaszubi w rezerwacie, opublikowanym w roku
1981 w G³osie Wybrze¿a stwierdza³ w powy¿szej kwestii nastêpuj¹co: By³em
zawsze i jestem jak najbardziej za odnoszeniem siê z szacunkiem dla mowy, któr¹
pos³uguj¹ siê Kaszubi, dla wartoci ich rodzimej oryginalnej kultury, tradycji,
dorobku literackiego, oraz dla wielkich zas³ug, jakie po³o¿yli w walce o utrzymanie polskoci wybrze¿a morskiego i ofiar, które ponieli na równi z wszystkimi
Polakami na polach walk o wolnoæ i niepodleg³oæ narodu i pañstwa polskiego.
Kaszubi  pisze dalej Bukowski  potrafili dawniej, potrafi¹ i obecnie, wierzê
w to wiêcie, odeprzeæ nieprzemylane, szkodliwe dla nich w swoich konsekwencjach pomys³y nieproszonych »przyjació³«, którzy, choæ ich intencje nie pochodz¹
z podszeptów Smêtka, siej¹ przecie¿ z³o pod niewinnie brzmi¹cym has³em: »Kochaæ równoczenie«. W kwestii powy¿szej i w innych, odnosz¹cych siê do spraw
kaszubskich zajmowa³ Bukowski g³os czêsto, nieraz podchodz¹c do pewnych spraw
bardzo emocjonalnie. Ma to oddwiêk w jego spucinie, równie¿ w tej jej czêci,
która jest przedmiotem niniejszego opracowania. Twórczoæ polemiczna i materia³y zwi¹zane z tym rodzajem jego dzia³alnoci i pisarstwa, obejmuj¹ a¿ 10 jednostek inwentarzowych. Otwiera za tê grupê materia³ów sygnatura Rs II 371,
gdzie znajdziemy nie tyle polemiki, lecz dokumentacjê w sprawie  jak czytamy we wniosku A. Bukowskiego z 12 grudnia 1965  zajêcia stanowiska przez
S¹d Kole¿eñski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w stosunku do p. Lecha B¹dkowskiego, który dopuci³ siê ciê¿kiej obrazy wobec mnie, zarzucaj¹c mi publicznie »fa³szerstwa« i »nadu¿ycie« w zredagowaniu przeze mnie i opublikowanej
przez Gdañskie Towarzystwo Naukowe ksiêdze Sesji Naukowej pt. »Województwo
gdañskie w XX leciu Polski Ludowej«.... Omawiana teczka zawiera 31 ca³ostek
merytorycznych, na które sk³adaj¹ siê: dokumenty, korespondencja, zapiski rêkopimienne A. Bukowskiego oraz materia³y organizacyjne ZK-P i inne z lat 1965
1967. Dokumentacja w/w sprawy koñczy siê prob¹ A. Bukowskiego z dnia
8 marca 1967 r. o skrelenie mnie z listy cz³onków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego..... oraz pismem Zarz¹du G³ównego ZK-P do A. Bukowskiego z dn.
1 kwietnia 1967 r. informuj¹cym, ¿e Prezydium Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia

90

A. Bukowski by³ w gronie jego za³o¿ycieli.

Kopia acta_2006.p65

140

07-01-03, 13:37

Z PRAC NAD SPUCIZN¥ ANDRZEJA BUKOWSKIEGO...

141

Kaszubsko-Pomorskiego uprzejmie komunikuje, ¿e przyjê³o do wiadomoci
pismo Obywatela z dnia 8 III 1967 r. w sprawie skrelenia z listy cz³onków Zrzeszenia. Równoczenie prezydium nadmienia, ¿e jest zainteresowane poznaniem
przyczyn decyzji wyst¹pienia Obywatela z Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego 91.
Kolejne jednostki inwentarzowe grupuj¹ ju¿ sensu stricte polemiczn¹ twórczoæ A. Bukowskiego. I tak pod sygnatur¹ Rs II 372 znajdziemy niezwykle interesuj¹c¹ dokumentacjê92 polemiki A. Bukowskiego z red. teleturnieju Wielka
Gra, z marca 1972 r., gdzie staje on w obronie jednego z uczestników, Henryka
Brzóski z Pucka, który  odpowiadaj¹c z historii Gdañska  udzieli³ mylnej odpowiedzi z powodu le sformu³owanego pytania93. W omawianej grupie materia³ów znajduj¹ siê ró¿ne warianty i formy dwóch tekstów w ww. sprawie (B³êdy
teleturnieju »Wielka Gra«94 oraz Jeszcze raz o b³êdach teleturnieju »Wielka
Gra«95), które to Bukowski zamieci³ w Dzienniku Ba³tyckim, a tak¿e: 2 listy
H. Brzóski do A. Bukowskiego, list otwarty córki Józefa Czy¿ewskiego, Marii
Czy¿ewskiej-Lniskiej do Red. Dziennika Ba³tyckiego, egzemplarz Prawa
i ¯ycie z 2 kwietnia 1972 r. z artyku³em Mariana Podgórecznego Nie przegra³96,
tekst pytañ (z teleturnieju Wielka Gra) dla H. Brzóski97 i in.98
Autograf tekstu polemiki z Edmundem Puzdrowskim Niepokoj¹ce próby
rehabilitacji99 oraz korespondencja100 z Redakcj¹ czasopisma Nowe Ksi¹¿ki,
w którym wspomniany artyku³ mia³ siê ukazaæ, zosta³y oznaczone sygnatur¹
Rs II 373. Nastêpna jednostka inwentarzowa (Rs II 374) zawiera opracowania
oraz materia³y warsztatowe (notatki, wycinki) dotycz¹ce austriackiego badacza
kaszubszczyzny Ferdynanda Neureitera i jego g³onego dzie³a Kaschubische

91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
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Rs II 371/23; pismo podpisa³ prezes Zarz¹du G³. ZK-P, mgr Bernard Szczêsny.
14 ca³ostek merytorycznych.
Pytanie dotyczy³o drukarza i wydawcy, jednego z najwybitniejszych dzia³aczy polskich
w Gdañsku na prze³omie XIX i XX w oraz w okresie Wolnego Miasta Gdañska, Józefa Czy¿ewskiego (1857-1935).
Rkps (Rs II 372/5, k. 1), maszynopis (Rs II 372/6, k. 2), wyc. z Dz.B., 17.03.1972, nr 62
(Rs II 372/4).
Rkps (Rs II 372/8, k. 5), maszynopis (Rs II 372/10, k. 7), wyc. z Dz.B., 16-17.04.1972,
nr 90 (Rs II 372/11).
Rs II 372/7.
Maszynopis, Rs II 372/3.
2 notatki rkps A. Bukowskiego (Rs II 372/1,2) oraz wyc. z Dz.B., 2.09.1972 z tekstem notki
inform. Teleturniej przed S¹dem Najwy¿szym (Rs II 372/9).
Rs II 373/1: 3 k. rkps, polemika z artyku³em recenzyjnym E. Puzdrowskiego w Nowych
Drogach: Literatura regionu czy region literatury.
2 listy A. Bukowskiego do Redakcji Nowych Dróg ; z 16.10.1973 oraz z 7.02.1974 (Rs II
373/2,3).
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Anthologie101. Czo³owe miejsce w tym zbiorze102 zajmuje artyku³ Bukowskiego:
Neureiter  »nowy przyjaciel« Kaszubów103. Z innych materia³ów wymieniæ
nale¿y maszynopis tekstu Gerarda Labudy: Analiza ksi¹¿ki Ferdinanda Neureitera....
Tadeusz Skutnik oraz redakcja Pomeranii, na ³amach którego to pisma
(organu ZK-P), w styczniu 1986 r. ukaza³ siê artyku³ Skutnika Trochê ciep³o,
trochê cierpko104, byli adresatami kolejnych polemik Andrzeja Bukowskiego,
co dokumentuje zbiór materia³ów oznaczony sygnatur¹ Rs II 375105. Wspomniany wy¿ej artyku³ zawiera³ bowiem szereg uwag krytycznych odnonie do hase³
dotycz¹cych Pomorza i Kaszub w wydanym w owym czasie przewodniku encyklopedycznym Literatura Polska. Osob¹ odpowiedzialn¹ za powy¿sze has³a w
tym wydawnictwie by³ w³anie Andrzej Bukowski. Swoj¹ replikê zawar³ on w
dwóch tekstach: Wokó³ encyklopedii »Literatura Polska«. Krytycznie o artykule
w Pomeranii106 oraz Zak³amaæ prawdê107. Z dokumentacji znajduj¹cej siê
w omawianym zbiorku wynika, i¿ publikacji tego ostatniego tekstu odmówi³y
redakcje Pomeranii oraz G³osu Wybrze¿a108.
Piêæ lat przed polemik¹ z Pomerani¹ zaciêta debata w kwestii zaznaczania
odrêbnoci kaszubskiej, toczy³a siê na ³amach G³osu Wybrze¿a i innych
pism109. Zapocz¹tkowa³ j¹ tekst A. Bukowskiego Kaszubi w rezerwacie110, który
powsta³ jako reakcja na felieton Janusza Kowalskiego Kochaæ równoczenie111,
gdzie m.in. zawarty zosta³ postulat, aby napisy przydro¿ne na Kaszubach by³y
dwujêzyczne, tj. po kaszubsku i po polsku. Utrzymana w ostrym tonie i obejmuj¹ca kilka w¹tków tematycznych (np. kwestia gadzinówek kaszubskich, czy
sprawa podpisania volkslisty przez lidera rodowiska Zrzeszeñców, Aleksandra
Labudê) polemika112 wywo³a³a lawinê korespondencji oraz wypowiedzi prasowych.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

München 1973.
£¹cznie 39 ca³ostek merytorycznych.
Autograf (Rs II 374/34, k. 19) i maszynopis (Rs II 374/35, k. 17 formatu A4).
W zbiorze jest egzemplarz Pomeranii z tekstem artyku³u (s. 1-3), sygn. Rs II 375/1.
Zawiera on 9 ca³ostek merytorycznych.
Rkps (Rs II 375/3; k. 16) oraz maszynopis (Rs II 375/4; k. 12 formatu A4).
Rkps (Rs II 375/5; k. 25) oraz maszynopis (Rs II 375/6; k. 24).
Tekst opublikowa³ periodyk Pomorze, 1987, nr 3.
Równie¿ w  ¯yciu Literackim, Wieczorze Wybrze¿a i Dzienniku Ba³tyckim.
G³os Wybrze¿a, 1-2.08.1981.
G³os Wybrze¿a, 30.06.1981, nr 128.
Miesi¹c po artykule Kaszubi w rezerwacie, jako replikê na tekst W. Kiedrowskiego (zob.
przypis 116), opublikowa³ Bukowski artyku³ pt. Temat Kaszubski, który to jeszcze bardziej podkrêci³ atmosferê tocz¹cej siê polemiki.
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G³os zabrali m.in.: Wojciech Kiedrowski113, Lech B¹dkowski114, Ks. Henryk
Kroll115, Edward Breza116, Tadeusz Oracki117, Kazimierz Kretowicz118, S³awomir Sierecki119, Janusz Kowalski120, Ryszard Ciemiñski121. Autografy omawianych tekstów A. Bukowskiego oraz wycinki prasowe z artyku³ami w/w autorów
a tak¿e korespondencja i szereg materia³ów warsztatowych twórcy spucizny (notatki, wycinki prasowe), odnosz¹ce siê do tematyki powy¿szej polemiki, stanowi¹
jednostkê inwentarzow¹ Rs II 376 122.
Kolejne cztery sygnatury (od Rs II 377 do Rs II 380) dotycz¹ zbiorów artyku³ów polemicznych Bukowskiego, przygotowywanych przez niego do wydania, jako odrêbnych publikacji. Pierwszy zbiorek, opatrzony sygnatur¹ Rs II 377
zosta³ zatytu³owany Artyku³y polemiczne w ró¿nych kwestiach kaszubskich:
wybór i zawiera egzemplarze nstp. publikacji prasowych: Kaszubi w rezerwacie, Zak³amaæ prawdê, Pomy³ki docenta Edwarda Brezy123. Moje boje kaszubskie (sygn. Rs II 378), to tytu³ nastêpnej (przygotowywanej do wydania)
antologii twórczoci polemicznej Andrzeja Bukowskiego. Zbiór zawiera autograf
spisu treci124 oraz teksty jedenastu tytu³ów: W sprawie Fl. Ceynowy (II).
O autorstwie »Katechizmu kaszubskiego«125, Kaszubski katechizm rewolucyjny
z r. 1867126, W obronie Leona Heykego127, Fantazja i prawda o A. Majkowskim
i mistrzu Berkanie128, Dyletantyzm agresywny: dyskusji o Florianie Ceynowie
ci¹g dalszy129, Aleksander Majkowski w krzywym zwierciadle Lecha B¹dkow113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
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Zwierciad³o pana Bukowskiego znów b³yszczy, w: G³os Wybrze¿a, 26.08.1981, nr 169.
[List do Redakcji G³osu Wybrze¿a], w: G³os Wybrze¿a, 24.09.1981, nr 190.
[List do Redakcji G³osu Wybrze¿a], Ibidem.
Zakres u¿ycia kaszubszczyzny, w: G³os Wybrze¿a, 29.10.1981, nr 215.
Temat kaszubski  na marginesie dyskusji, G³os Wybrze¿a, 21.10.1981, nr 209.
Dwa oblicza regionalizmu, w: G³os Wybrze¿a, 12.08.1982, nr 157.
Wszyscy jestemy Kaszubami, w: Wieczór Wybrze¿a, 2-4.04.1982, nr 66.
Temat kaszubski i okolice, w: G³os Wybrze¿a, 6.10.1981, nr 198.
Listek figowy, w: ¯ycie Literackie, nr 1597, s. 13.
£¹cznie zawiera ona 45 ca³ostek merytorycznych
Do³¹czony do zbiorku (w rêkopisie) spis treci wymienia jeszcze (na drugim miejscu) publikacjê w ¯yciu Literackim (nr 34/1982) pt. Przeciw zacieraniu prawdy o Kaszubach.
Zawiera on 17 pozycji i w znacznej mierze odbiega od zawartoci zbioru, 1 k. papieru kancelaryjnego A4 (Rs II 378/1).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami i uzupe³nieniami (Rs II 378/2).
Maszynopis, 1 k., nad nag³ówkiem tytu³ rubryki w Dz.B.  Norcyk kaszubsci (Rs II 378/3).
Maszynopis, 3 k. formatu A4 (Rs II 378/4).
Maszynopis, 6 k. formatu A4 (Rs II 378/5).
Nadbitka z: Gdañskie Zeszyty Naukowe. Prace Pomorzoznawcze, 1967, nr 15, s. 359-390
(Rs II 378/6).
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skiego130, Nieudana publikacja o Florianie Ceynowie131, Jeszcze o niemieckich gadzinówkach. Pomy³ki polemisty132, Jeszcze o niemieckich gadzinówkach
(II) Dysponenci gadzinówek133, Z tajnych niemieckich archiwów. Gadzinówki
Friedricha Lorentza134, Potêpiam takie metody walki135.
Tytu³ kolejnych, przygotowywanych przez A. Bukowskiego do wydania,
dwóch zbiorów antologii jego polemik jest wspólny i brzmi Manowce Regionalizmu136 (Rs II 379, Rs II 380). Poszczególne zbiory ró¿ni¹ siê tylko zawartoci¹. Oba zestawy maj¹ równie¿ do³¹czone spisy treci, odbiegaj¹ one jednak 
i to znacznie  od zawartoci. W pierwszym (Rs II 379) zosta³y zamieszczone
nastêpuj¹ce opracowania: Jeszcze o niemieckich gadzinówkach (III). Gdy z czarnego robi siê bia³e137, Obroñca niemieckich gadzinówek w krakowskim »¯yciu
Literackim«138, Niepokoj¹ce próby rehabilitacji139, W sprawie artyku³u Wojciecha Kiedrowskiego i wolksdeutschostwa Aleksandra Labudy140, Przeciw
zacieraniu prawdy o Kaszubach141, Wokó³ encyklopedii »Literatura Polska«.
Krytycznie o artykule w »Pomeranii«142, Zak³amaæ prawdê! (O niektórych dra¿-

130
131
132
133
134
135
136

137
138
139
140
141
142

Nadbitka z:  Gdañskie Zeszyty Humanistyczne, nr 13, s. 195-214 (Rs II 378/7).
Nadbitka z: Gdañskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze, nr 14, s. 207-218
(Rs II 378/8).
Autograf, 10 k. (Rs II 378/9).
Autograf, 9 k. (Rs II 378/10).
Autograf, 4 k. formatu A4 (Rs II 378/11).
Maszynopis, 4 k. formatu A4 (Rs II 378/12).
W egzemplarzu oznaczonym sygnatur¹ Rs II 379 znajduje siê pismo (Rs II 379/1) dyr. Instytutu Ba³tyckiego, Stanis³awa Potockiego do Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku, z dn. 14.03.1984 r., w którym to czytamy m.in.: ... zwracamy siê z uprzejm¹
prob¹ o przyznanie dotacji celowej w kwocie ok. 600 000,- z³. na wydanie drukiem pracy
prof. dr Andrzeja Bukowskiego pt. Manowce regionalizmu. Jednoczenie za³¹czamy konspekt
tej pracy. Jak z niego wynika, w ksi¹¿ce prof. A. Bukowskiego znalaz³yby swe odbicie problemy
rozwoju regionalizmu, dotycz¹ce przede wszystkim województwa gdañskiego. Omawiane przez
autora zagadnienia maja - naszym zdaniem - du¿e znaczenie nie tylko ze wzglêdu na ich
aktualnoæ, lecz tak¿e ze wzglêdu na ich donios³oæ z punktu widzenia politycznego. Bior¹c to
pod uwagê, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, w którym zasiêgalimy wstêpnych informacji, by³oby sk³onne - w razie pozytywnej opinii Wydzia³u Kultury i Sztuki - zapewniæ druk
ksi¹¿ki /o obj. ok. 10 ark. wyd. w oprawie broszurowej/ jeszcze przed koñcem bie¿¹cego roku....
Autograf, 12 k. (Rs II 379/6).
Maszynopis, 9 k. formatu A4. Polemika z Ryszardem Ciemiñskim (Rs II 379/7).
Maszynopis, 4 k. formatu A4. Polemika z Edmundem Puzdrowskim (Rs II 379/8).
Maszynopis, 10 k. formatu A4. (Rs II 379/9).
Maszynopis, 9 k. formatu A4. Polemika z Ryszardem Ciemiñskim i Januszem Kowalskim.
(Rs II 379/10).
Maszynopis, 12 k. formatu A4. Polemika z Tadeuszem Skutnikiem. (Rs II 379/11).
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liwych kwestiach kaszubskich)143, Aleksander Majkowski o gadzinówce »Przyjaciel Ludu Kaszubskiego«144, Z relacji naocznego wiadka. Gadzinówki (II)145,
Jeszcze o niemieckich gadzinówkach (II). Dysponenci gadzinówek146. W drugim z opisywanych zbiorów (Rs II 380), znajduj¹ siê za takie teksty jak: Wokó³
encyklopedii »Literatura Polska«. Krytycznie o artykule w »Pomeranii«147, Zak³amaæ prawdê!148, Niepokoj¹ce próby rehabilitacji149, Obroñca niemieckich
gadzinówek w krakowskim »¯yciu Literackim«150, Jeszcze o niemieckich gadzinówkach (II). Dysponenci jednodniówek151, Herr Dr Friedrich Lorentz152,
Aleksander Majkowski o gadzinówce »Przyjaciel Ludu Kaszubskiego«153,
Nieznany list Aleksandra Majkowskiego154.
Poczesne miejsce w pomorskiej twórczoci naukowej Andrzeja Bukowskiego oraz w jego publicystyce zajmuje problematyka owiaty, szkolnictwa wy¿szego i nauki. Charakter tych tekstów czêsto ma okrelone oblicze ideologiczne,
dotyczy to zw³aszcza opracowañ z lat piêædziesi¹tych.
Niema³¹ liczbê opracowañ dotycz¹cych ww. tematyki zawieraj¹ dwie kolejne jednostki inwentarzowe: Rs II 381 oraz Rs II 382. Pierwsza sygnatura obejmuje teksty twórcy spucizny dotycz¹ce owiaty i szkolnictwa wy¿szego: Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Gdañsku155; W.S.P. w Gdañsku kszta³ci nauczycieli  szermierzy postêpu 156; Tekst przemówienia na inauguracjê roku
akademickiego 1959/1960157, Zwiêz³y obraz osi¹gniêæ wy¿szych uczelni w województwach pomorskich w 40-leciu PRL158; tekst pierwszej wypowiedzi na
sesji z okazji 400-lecia Gimnazjum Akademickiego im. M. Kopernika w Toruniu,
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
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Nadbitka z: Pomorze, 1918, nr 3, s. 30-38. Polemika z Tadeuszem Skutnikiem i Redakcj¹
Pomeranii (Rs II 379/12).
Maszynopis, 6 k. Polemika z Edwardem Brez¹ (Rs II 379/13).
Maszynopis, 9 k. (Rs II 379/14).
Maszynopis, 10 k. (Rs II 379/15).
Maszynopis, 12 k. Polemika z Tadeuszem Skutnikiem (Rs II 380/2).
Maszynopis, 24 k. Polemika z Tadeuszem Skutnikiem (Rs II 380/3.
Maszynopis, 4 k. Polemika z Edmundem Puzdrowskim (Rs II 380/4).
Maszynopis, 9 k. Polemika z Ryszardem Ciemiñskim (Rs II 380/5.
Maszynopis, 10 k. (Rs.II/6).
Maszynopis, 4 k. (Rs II 380/6).
Maszynopis, 2 k. (Rs II 380/7).
Maszynopis, 2 k. (Rs II 380/8).
Publikacja w: M³ody Nauczyciel. Dwutygodnik PWSP, 22.03.1954, nr 3 (Rs II 381/1).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami i uzupe³nieniami, 2 k. formatu A4 (Rs II 381/2).
Maszynopis powielany, 13 k. formatu A4 (Rs II 381/3).
Maszynopis z rêkopimiennymi wstawkami, 11 k. format A4 (Rs II 381/4) oraz publikacja w:
Pomorze Gdañskie. Biuletyn-Kwartalnik, lipiecwrzesieñ 1984, nr 3, s. 14-24 (Rs II 381/5).

145

07-01-03, 13:37

146

ANGELIKA D¥BAL, ANTONI KAKAREKO

w dniach 12 i 13 wrzenia 1968 r.159; tekst drugiej wypowiedzi na ww. sesji160.
W drugiej ze wspomnianych wy¿ej sygnatur zgromadzono opracowania odnosz¹ce siê do ró¿nych aspektów ¿ycia naukowego Gdañska i Pomorza161: W gdañskim ognisku naukowym162, Podwójny jubileusz »Rocznika Gdañskiego«163,
Dzia³alnoæ Instytutu Ba³tyckiego po r. 1945164, Instytut Ba³tycki nale¿y reaktywowaæ165, Dzia³alnoæ Instytutu Ba³tyckiego w latach 19451948166, Obchody jubileuszowe Gdañskiego Towarzystwa Naukowego167, Sesja naukowa
GTN: Województwo gdañskie w XX-leciu Polski Ludowej168, Zygmunt Mocarski  twórca toruñskiej Ksi¹¿nicy169, Naukowcy podejmuj¹ zobowi¹zania170.
Wiele opracowañ A. Bukowskiego, dotycz¹cych problematyki kaszubsko-pomorskiej by³a przygotowywana z okazji ró¿nych sesji i konferencji naukowych, na które by³ zapraszany. Dokumentacja tej jego dzia³alnoci znajduje siê
w czterech nastêpnych jednostkach inwentarzowych (Rs II 383Rs II 386). Pod
pierwsz¹ sygnatur¹ znajdziemy materia³y171 dotycz¹ce sesji Rola ksi¹¿ki w ¿yciu
umys³owym Torunia, zorganizowanej z okazji 750-lecia Torunia oraz 60-lecia
Ksi¹¿nicy Miejskiej im. M. Kopernika, w dniach 2123 padziernika 1983 r.
Znajduj¹ siê tam m.in. dwa autografy roboczych wersji wyst¹pienia Bukowskiego:
Zygmunt Mocarski  twórca toruñskiej Ksi¹¿nicy. Problemy rozwoju kultury
regionalnej to tytu³ konferencji popularno-naukowej, która odby³a siê we W³oc³awku, w dn. 1213 czerwca 1986 r. Andrzej Bukowski wyg³osi³ na niej referat:
Blaski i cienie regionalizmu. Dwa warianty autografu i maszynopis z tekstem
tego wyst¹pienia oraz szereg innych materia³ów warsztatowych i okoliczno159
160
161
162
163
164

165
166
167
168
169
170
171

Maszynopis, 11 k. formatu A4 (Rs II 381/6).
Maszynopis, 3 k. formatu A4 (Rs II 381/7).
£¹cznie 14 ca³ostek.
Publikacja w: Ilustrowany Kurier Polski, 11.03.1946, nr 68 (Rs II 382/1).
Autograf, 3 k. (Rs II 382/2); maszynopis, 6 k. formatu A4 (Rs II 382/3); Nadb. z: Rocznik
Gdañski, t.. XXV, 1966, s. 5-8 (Rs II 382/4).
Tekst referatu na sesjê jubileuszow¹ z okazji 50-lecia Instytutu Ba³tyckiego; 2 nadb. z: Komunikaty Instytutu Ba³tyckiego, z. 27-28, czerwiec-grudzieñ 1978 r. (Rs II 382/5: egzemplarz obejmuje wszystkie wyst¹pienia na ww. sesji; Rs II 382/6: egz. zawiera tylko tekst referatu A. Bukowskiego).
Autograf, k 4 (Rs II 382/7); maszynopis, 4 k. form. A4, na k. 4. obok podpisu: Gdañsk,
w czerwcu 1957 r. (Rs II 382/8).
Maszynopis z autografem, k. 8 (sygn. Rs II 382/9).
Autograf, k. 3 (Rs II 382/10); maszynopis, k. 4 (Rs II 382/11).
Maszynopis, 4 k. form. A4 (Rs II 382/12).
Maszynopis, 16 k. form. A4 (Rs II 382/13).
Maszynopis , 2 k. form. A4 (Rs II 382/14).
Opracowania, zaproszenia, korespondencja, programy, wycinki, notatki: ³¹cznie 9 ca³ostek
merytorycznych.
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ciowych172, zwi¹zanych tematycznie z konferencj¹, zawiera jednostka inwentarzowa Rs II 384. Kolejna za dwie sygnatury Rs II 385 oraz Rs II 386 gromadz¹
bogat¹ kolekcjê materia³ów z licznych zjazdów, konferencji, sesji, zebrañ dyskusyjnych, wieczorów literackich, przedstawieñ itp., pocz¹wszy od roku 1945,
na latach osiemdziesi¹tych skoñczywszy. Najstarszym dokumentem w tej kolekcji jest egzemplarz afiszu, zapraszaj¹cego na prelekcjê (po³¹czon¹ z recytacj¹)
Andrzeja Bukowskiego pt. Poezja kaszubska, w Sali Malinowej Robotniczego
Domu Kultury w Bydgoszczy, w dniu 12 grudnia 1945 r., w ramach cyklu ród
Literackich organizowanych przez bydgoski Klub Literacko-Artystyczny173. Jest
te¿ zaproszenie na widowisko w jêzyku kaszubskim Hanka siê ¿eni (wg sztuki
Ks. Bernarda Sychty), w ramach inauguracyjnego przedstawienia Teatru Kaszubskiego im. Jana Karnowskiego w Wejherowie, w dn. 27 kwietnia 1946 r.174
Spektakl powy¿szy zorganizowano w ramach Konferencji Dzia³aczy Kaszubskich.
Ulotka z tekstem zaproszenia i programem konferencji równie¿ znajduje siê
w omawianym zbiorze175. Warto te¿ wspomnieæ o druczku z programem Pierwszego Manifestacyjnego Zjazdu B. Wiêniów Politycznych Pomorza, który to odby³
siê w dniu 4 sierpnia w Bydgoszczy, w ramach obchodów 600-lecia miasta176.
Równie¿ godny zauwa¿enia jest ma³y zbiorek materia³ów (zaproszenie, program
korespondencja)177, dotycz¹cych obchodów w lutym 1948 r. w Kartuzach 10 rocznicy mierci Aleksandra Majkowskiego, w których to Andrzej Bukowski uczestniczy³, wyg³aszaj¹c okolicznociowe przemówienie-referat.
Kolejna kolekcja (w ramach omawianego zespo³u) kaszubsko-pomorskiej
twórczoci Andrzeja Bukowskiego zawiera recenzje (wydawnicze oraz prac doktorskich, habilitacyjnych i in.), opinie i omówienia, a tak¿e jego opracowania
i materia³y warsztatowe natury bibliograficznej178. Sk³ada siê ona z dwóch jednostek inwentarzowych: II 387 Rs179 oraz Rs II 388 180.
172
173
174
175
176
177
178
179

180
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£¹cznie 20 ca³ostek merytorycznych.
Sygn. Rs II 385/1.
Sygn. Rs II 385/2.
Sygn. Rs II 385/3.
Sygn. Rs II 385/4.
Sygn. Rs II 383/5-7.
Zbiór zawiera 39 ca³ostek merytorycznych (³¹cznie 73 jednostki).
Zawiera recenzje wyd. (i inne) prac nstp. autorów: Stefana Rafiñskiego, Klemensa Trzebiatowskiego, Józefa Pawlika, Wiktora Fr¹ckowiaka, W³adys³awa Kirsteina, Marii Kowalewskiej,
Barbary Sórko-Kanclerz, Jana Kucharskiego, Jana Ptasiñskiego, Kazimierza Mê¿yñskiego,
Zenona Ciesielskiego, Kazimierza Chruciñskiego, Kazimierza Kubika, Teofila Ruczyñskiego,
Sabiny Kroczakowej, Jerzego Michny, Bernarda Januszewskiego, Gertrudy Skotnickiej,
Krzysztofa Wójcickiego, Mariana liwiñskiego, Krystyny Turo, Bernarda Piotrowskiego,
Eugenii S³awiñskiej. £¹cznie 39 ca³ostek merytorycznych (57 jednostek).
Zawiera 16 jednostek (rkps, maszyn., nadbitki) opracowañ i omówieñ bibliograficznych.
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Pod sygnatur¹ Rs II 389 znajdziemy recenzje (Ludwika Bandury oraz Tadeusza Cielaka) prac historycznych A. Bukowskiego o Pomorzu Gdañskim w XIX
i na pocz¹tku XX w. Ró¿ne materia³y o charakterze bibliograficznym, a tak¿e
bibliotecznym zawiera zbiorek opatrzony sygnatur¹ Rs II 390181.
Zapocz¹tkowuje on niejako ca³y blok sygnatur odnosz¹cych siê do ró¿norakich kolekcji tematycznych i zbiorów materia³ów warsztatowych, czêsto o wielkiej wartoci ród³owej. Omówienie jego rozpoczniemy od sygnatury Rs II 391,
któr¹ to oznaczony zosta³ pokany zbiór (227 jednostek) wycinków prasowych,
wypisów i notatek ród³owych oraz bibliograficznych (itp.), zatytu³owany przez
twórcê spucizny: Regionalizm Kaszubski  materia³y do nowego wydania.
Wyodrêbniono w nim cztery grupy materia³ów: oprac. i notatki ród³owe (39 jedn.),
notatki bibliograficzne (100 jedn.), wycinki pras. do r. 1939 (59 jedn.), wycinki
prasowe po r. 1945 (27 jedn.). Zdaniem autora niniejszego opracowania na szczególn¹ uwagê w tym zbiorze zas³uguje konspekt: Zagadnienia kaszubskie. Owietlenie momentów dra¿liwych182. Czy mia³ to byæ tytu³ rozdzia³u w nowym wydaniu
Regionalizmu, czy te¿ nag³ówek powy¿szy dotyczy nowego dzie³a?  pytanie
czeka jeszcze na odpowied.
Kolejna teczka materia³ów, nazwana przez Bukowskiego Monografia pow.
kartuskiego (konspekty) [sygn. Rs II 392], zawiera m.in. (odrêcznie wykonan¹ na kalce technicznej) mapê Podzia³ administracyjny powiatu kartuskiego183
oraz obszerne opracowanie: Sprawozdanie z badania stosunków kredytowych
na wsi w powiecie kartuskim, przeprowadzonego na zlecenie Spó³dzielczego Instytutu Naukowego przez Tyblewskiego Zenona, kierownika Dzia³u Planowania
Oddzia³u Wojewódzkiego B.G.S. w Gdañsku, oraz Markowskiego Wac³awa, st.
rewidenta Wydz. Instrukcyjno-Rewizyjnego Spó³dzielni Oszczêdnociowo-Po¿yczkowych Oddzia³u Wojewódzkiego B.G.S. w Gdañsku, w okresie od dnia 11. marca
do dnia 26 marca 1949 r.. Oblicze spo³eczne regionalizmu kaszubskiego to
tytu³ teczki tematycznej, zawieraj¹cej g³ównie autografy opracowañ, wypisów
i notatek ród³owych oraz bibliograficznych184. Nastêpna kolekcja warsztatowa
zosta³a nazwana przez twórcê spucizny: Problemy wspó³czesnego regionalizmu (sygn. Rs II 394). Poza autografami opracowañ i ró¿norodnych zapisów
A. Bukowskiego, znajduj¹ siê tutaj liczne publikacje prasowe oraz niskonak³adowych wydawnictw okolicznociowych i materia³ów powielanych, zwi¹zane z problematyk¹ regionaln¹185. Niezwykle interesuj¹ca jest zawartoæ teczki Kultura
181

182
183
184
185

Znajduje siê tam: egzemplarz oferty wydawnictwa Christoph von Schmid z Regensburga,
katalog Wystawy prasy kaszubsko-pomorskiej (16 XI27 XI 1964 r.) w Wejherowie, oraz
8 jednostek korespondencji muzealno-bibliotecznej.
Maszynopis, k. 1 (sygn. Rs II 391/1).
Sygn. Rs II 392/5; Do mapy do³¹czono dwie klisze negatywowe.
£¹cznie 21 ca³ostek merytorycznych.
£¹cznie 55 ca³ostek merytorycznych. Wród materia³ów publikowanych znajduj¹ siê m.in.
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na Pomorzu Gdañskim (sygn. Rs II 395), w której A. Bukowski zgromadzi³
szereg ró¿norodnych materia³ów186: wypisy i notatki ród³owe, wycinki pras.
i maszynopisy187. Problematykê kulturaln¹ odzwierciedlaj¹ te¿ materia³y, znajduj¹ce siê w kolejnej teczce, oznaczonej symbolem sygnaturowym Rs II 396.
Nosi ona tytu³ Materia³y do »Rejsów« pocz. lat 50-tych i zawiera szereg tekstów literackich i publicystycznych ró¿nych autorów188. Badaczy emigracji kaszubskiej w Kanadzie z pewnoci¹ zainteresuje niedu¿y, ale bardzo ciekawy pod
k¹tem zawartoci, zbiorek (Rs II 397), sk³adaj¹cy siê z czterech publikacji189,
korespondencji (badaczki dziejów spo³ecznoci kaszubskiej w Kanadzie) Izabeli
Jost z A. Bukowskim190 oraz z mapy jednego z obszarów w Kanadzie, zamieszkiwanych przez tê spo³ecznoæ191.
Andrzej Bukowski by³ niezwykle aktywny na wielu polach dzia³alnoci spo³ecznej na niwie kaszubsko-pomorskiej. Na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych uczestniczy³ np. bardzo aktywnie w realizacji koncepcji ustanowienia odznaki honoru-

186
187

188

189

190
191
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wewnêtrzne materia³y szkoleniowe Towarzystwa Ziem Zachodnich i Pó³nocnych oraz powielane referaty wyg³oszone w ramach Sekcji Literatury Regionalnej na VIII Zjedzie Pisarzy
Ziem Zachodnich i Pó³nocnych w Kwidzynie (22.05.1965), a tak¿e broszurka Lecha Buntkowskiego (B¹dkowskiego) Pomorska myl polityczna, wyd. w Londynie w 1945 r.
£¹cznie 55 ca³ostek merytorycznych.
Z tej grupy materia³ów nale¿y wymieniæ opracowanie Walentego Aleksandrowicza: Kilka
uwag z zagadnieñ polskich towarzystw kulturalnych w Gdañsku na prze³omie XIX i XX w.
(10 k. formatu A4).
£¹cznie 15 ca³ostek merytorycznych. Do tematyki kaszubsko-pomorskiej nawi¹zuj¹ bezporednio nastêpuj¹ce utwory i opracowania: Alski, O Tuszkowianach (maszyn., 1 k., sygn. Rs
II 396/2); Alski, Nazwa Kaszubów (maszyn., 1 k., sygn. Rs II 396/3); Andrzej Bukowski,
Zagadnienie walki klasowej i odrodzenia narodowego na Pomorzu w XIX i XX w. (rkps,
k. 13, sygn. Rs II 396/4); A.S., Z ¿ycia polskich rybaków (rkps, k 1, sygn. Rs II 396/5);
Wac³aw Hulewicz, Z dziejów Pomorza (maszyn., k. 5, sygn. Rs II 396/7); Kazimierz Czarnocki, Z dziejów kultury Elbl¹ga (k. 7, sygn. Rs II 396/8); Wincenty Pol, Powstanie nowego
ujcia Wis³y (maszyn., k. 4., sygn. Rs II 396/9) Odpis z pierwszego wyd. Dzie³ proz¹
W. Pola (Lwów 1876, s. 449-452); Marcin Borzymowski, Po¿egnanie przy odp³yniêciu
z Gdañska. Fragment z Morskiej nawigacji do Lubeki (maszyn., k. 4, sygn. Rs II 396/10);
E. Regliñski, Sprawiedliwy wyrok. Wed³ug opowiadañ mieszkañców ziemi kaszubskiej
(maszyn., k. 3, sygn. Rs II 396/14).
Izabela Jost, Pocz¹tki polskiego osadnictwa wiejskiego w Kanadzie, nadb. z: Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, vol. 15, 1973, Geogr. 1, s. 93-99 (sygn. Rs II 397/2); W³adys³aw
Szulist, Zas³u¿eni wród kaszubskiej Polonii, nadb. z: Przegl¹d Polonijny, 1984, z. 3 [druk.
Kraków 1985] (sygn. Rs II 397/3); Anna ¯urakowska, Na szlaku kaszubskich pionierów,
wyc. z: Echo Tygodnia (Toronto), nr 189, 29.05-4.06.1986 (sygn. Rs II 397/4); Piotr Skeris,
Poczta  Kaszuby, wyc. z: Zwi¹zkowiec (Toronto), wtorek 8.07.1986, nr 54 (sygn. Rs II
397/5)
1 list rkps, z 27.05.1974 (sygn. Rs II 397/1).
Madawaska Valley: Vacation Region Ontario, Canada: [nr] 16, Barrys Bay (Ontario, Canada):
Madawaska Valley Regional Tourist Council, [b.r.w.] (sygn. Rs II 397/6).
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j¹cej osoby zas³u¿one dla Ziemi Gdañskiej. Jego projekt z wyobra¿eniem
Gryfa192, jako g³ównego symbolu i elementu odznaczenia, zwyciê¿y³ i odznaka
w takim kszta³cie ostatecznie ujrza³a wiat³o dzienne w roku 1964. Dokumentacja
zwi¹zana z powy¿sz¹ kwesti¹ znajduje siê w jednostce inwentarzowej Rs II 398 193.
Tê grupê tematycznych teczek, zawieraj¹cych materia³y bêd¹ce dzie³em umys³u
i rêki twórcy spucizny lub jego dotycz¹cych, zamyka sygnatura Rs II 399, pod
któr¹ zgromadzono opracowania i notatki, odnosz¹ce siê do kwestii natury etnograficznej, historycznej i psychologiczno-socjologicznej, powsta³e w okresie wojny
i w pierwszych latach po jej zakoñczeniu. Naczelne miejsce w tym zbiorze zajmuje brulion (z podpisem na ok³adce: Ppor. Andrzej Bukowski), zawieraj¹cy teksty i omówienia referatów z okresu jego pobytu w oflagu w Woldenbergu: Eksperyment badania typologicznego, Ludnoæ Pomorza pod wzglêdem etnograficznym, Charakter Pomorzan w wietle historii194. Z wiêkszych opracowañ
znajduje siê tam równie¿ maszynopis zatytu³owany: Czasy pogañskie, okres
udzielnoci Pomorza i pierwsze zwi¹zki z Polsk¹ (do 1309 r.)195.
Nastêpna grupa kolekcji warsztatowych, obejmuj¹ca blok sygnatur od Rs II
400 do Rs II 409 zawiera materia³y natury dokumentarnej i ród³owej oraz
opracowania ró¿nych autorów. W pierwszym rzêdzie znajdziemy tutaj fotokopiê orygina³u196 (oraz dwa odpisy maszynowe197) s³ynnej rozprawki Augusta Mosbacha: Wiadomoæ o Kaszubach (Rs II 400), a tak¿e odpis maszynowy omówienia powy¿szej pracy w zesz. X. Biblioteki Naukowego Zak³adu im. Ossoliñskich z roku 1847198. Pod kolejn¹ sygnatur¹ Rs II 401 kryje siê fotokopia listu
Stefana Ramu³ta do Wojciecha Kêtrzyñskiego z 14 czerwca 1905 r. w sprawie
zwrotu egzemplarza dzie³a F. Ceynowy199. W teczce zatytu³owanej Zrzeszeñcy
(Rs II 402) oprócz notatek, wypisów ród³owych i wycinków pras., dotycz¹cych
miêdzywojennego Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów znajduj¹ siê tak¿e odrêczne
odpisy: Statutu ZRK200, Statutu Stowarzyszenia Stanica Zrzeszenie Regionalne
Kaszubów w Gdyni201 oraz pisma Zarz¹du gdyñskiego ZRK202 oraz Komisariatu
192

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Oprócz Gryfa (historycznego znaku herbowego Pomorza) by³y równie¿ inne propozycje symboliki kszta³tu odznaki:jaszczur (odniesienie do walki z krzy¿akami), jantar (symbol bogactwa ziemi nadmorskiej), szkuta (nawi¹zanie do tradycji sp³awów zbo¿a Wis³¹ do Gdañska).
£¹cznie 6 ca³ostek merytorycznych.
Rkps, k 13 + k. lunych 8 + 1 wyc. pras. (sygn. Rs II 399/1).
Jest to pierwszy rozdzia³ przygotowywanej pracy, 13 k. formatu A4 ( sygn. Rs II 399/2).
Fotokopia z rêkopisu Instytutu Ossoliñskiego, 2247, k. fotokopii 27 (sygn. Rs II 400/1).
K. 18 form. A4 (sygn. Rs II 400/2a i Rs II 400/2b).
K. 5 form. A4 (sygn. Rs II 400/4).
5 fotokopii.
2 k. rkps (sygn. Rs II 402/1).
2 k. rkps (sygn. Rs II 402/2).
1 k. rkps (sygn. Rs II 402/3).
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Rz¹du RP w Gdyni do Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego Urzêdu Województwa
Pomorskiego203 (z 28 X i 25 XI 1937 r.) w sprawie rejestracji gdyñskiej filii ZRK.
Nastêpny zbiorek: Materia³y ród³owe dotycz¹ce ruchu kaszubsko-pomorskiego (Rs II 403) zawiera nastêpuj¹ce dokumenty: Ulotkê informacyjn¹ z programem Wielkiego Zjazdu Akademików Pomorzan w Toruniu w dniach 19 i
20 czerwca 1937 r.204; List do prezydenta Miasta Torunia z 27. grudnia 1945 r.
w sprawie reorganizacji Ksi¹¿nicy Toruñskiej205; Statut Towarzystwa Mi³oników Muzeum kaszubskiego im. Dr. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach206;
Odezwê (Do ludnoci Kaszub i Kociewia) Komitetu Organizacyjnego Kaszubskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego z dn. 21 X 1956 r.207; Statut Zrzeszenia Kaszubskiego208, Za³o¿enia programowo-organizacyjne III Walnego Zjazdu Zrzeszenia Kaszubskiego209; Wstêpny projekt statutu Stowarzyszenia Mi³oników Regionu Kaszubskiego210; bibliofilski druczek pami¹tkowy z wykazem
uczestników II Zjazdu Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach, w dniach
27-28 X 1972 r.211; WID Komunikaty Prezydium Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nr 16, Gdañsk 10 lipca 1982 r.212; Gryf Gdañsk,
grudzieñ 1974213.
Z Instytutem Ba³tyckim Andrzej Bukowski zwi¹za³ siê cile (jako jego
pracownik) po roku 1945, jednak w jego spucinie znajdujemy cenne i rzadkie
materia³y, dotycz¹ce okresu przedwojennego tej (wielce zas³u¿onej dla badañ Pomorza) placówki naukowo-badawczej. Zgromadzono je w jednostce inwentarzowej Rs II 404 214. Nastêpna sygnatura Rs II 405 zawiera ró¿norodne materia³y
203
204
205

206
207
208
209
210
211
212
213
214
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1 k. rkps (sygn. Rs II 402/4).
Druk, k. 1 (sygn. Rs II 403/1).
Podpisany przez: ks. pra³ata dr. F. Janka, kuratora Ksi¹¿nicy Toruñskiej z ramienia Towarzystwa
Naukowego w Toruniu; Helenê Piskorsk¹, adw. Dr. Ignacego Dziedzica, adw. dr Sylwestra
Tomaszewskiego, mgr. Anrzeja Bukowskiego. Maszynopis, k. 1 (sygn. Rs II 403/2).
Maszynopis powiel., po roku 1945, k. 1 (sygn. Rs II 403/3).
Maszynopis, k. 1 (sygn. Rs II 403/4).
Maszynopis powiel., k. 7 (sygn. Rs II 403/5).
Maszynopis, k. 3 (sygn. Rs II 403/6).
Maszynopis, k. 5 (sygn. Rs II 403/7).
K. 2 (sygn. Rs II 403/8).
Maszynopis powiel., s. 39 (sygn. Rs II 403/9). Egzemplarz zawiera rozprawkê Gerarda Labudy:
»Sprawa Kaszubska« w perspektywie historii. Próba ujêcia zagadnienia.
Biuletyn druk., wyd.: Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, s. 16 (sygn. Rs II
403/10).
S¹ to nastêpuj¹ce dokumenty i materia³y: Zadania pracowni etnograficznej Wydzia³u Pomorzoznawczego Instytutu Ba³tyckiego, maszynopis z odrêcznymi poprawkami i uzupe³nieniami,
po 1936, a przed 1939 r., k. 14 (sygn. Rs II 404/1); Protokó³ z posiedzenia Komisji Etnograficznej Instytutu Ba³tyckiego w dniu 30.09.1938 r., maszynopis z odrêcznymi poprawkami,
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warsztatowe dotycz¹ce folkloru kaszubskiego. Wród nich s¹ dwa archiwalia
(Protokó³ plenarnego posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obchodów Artystycznych w Gdañsku dn. 29 stycznia 1952 r.215; Protokó³ z posiedzenia Komisji Oceny próbnych haftów kaszubskich dostarczonych przez C.P.L. i A. odbytej
w dniu 9 IV 1953 r. w gmachu Ministerstwa Kultury i sztuki, w lokalu CZISP.
Odpis216) oraz dwa opracowania (»Roztrêbachy«  noworoczne zwyczaje kaszubskie217; Henryk Senkowski, Twórczoæ ludowa na Kaszubach218 a tak¿e
list Bo¿enny Stelmachowskiej do A. Bukowskiego z 26 lutego 1953 r.219 Siedem
znacz¹cych publikacji (ró¿nych autorów220), powiêconych kwestiom jêzykoznawczym w aspekcie kaszubskim, a tak¿e gdañskiemu rodowisku naukowemu, znajdziemy pod symbolem sygnaturowym Rs II 406. Naukowy charakter posiada
tak¿e kolejna kolekcja warsztatowa (Rs II 407), w której twórca spucizny zgromadzi³ materia³y dotycz¹ce Miêdzyzak³adowego Studium Kaszuboznawczego UG
i dzia³aj¹cego w jego ramach Forum Dyskusyjnego. S¹ to notatki i zapiski oraz
korespondencja A. Bukowskiego, który by³ g³ównym pomys³odawc¹ i inicjatorem Studium, a tak¿e teksty opracowañ powsta³ych w jego ramach221. Inny zbiór

215
216

217
218
219
220

221

k. 4 (sygn. Rs II 404/2); Wnioski oparte na materiale ankietowym, maszynopis z odrêcznymi poprawkami, k. 6 (sygn. Rs II 404/3); Komunikat Dzia³u Informacji Naukowej Instytutu
Ba³tyckiego w Toruniu, seria III., nr 24/(1935 r.) [sygn. Rs II 404/4]. Numer zawiera tekst
artyku³u Miko³aja Rudnickiego: Pomorska myl polityczna.
Maszynopis, k. 3 (sygn. Rs II 405/1).
Odpis tekstu protoko³u poprzedza pismo przewodnie Centralnego Zarz¹du Instytucji Sztuk
Plastycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki do Wydzia³u Kultury Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku z dn. 23.04.1953, 1 + 2 k. maszynopisu (sygn. Rs II 405/2,3).
Maszynopis, k. 7 (sygn. Rs II 405/4).
Ibidem, k. 4 (sygn. Rs II 405/5).
Maszynopis z autografem, k. 1 (sygn. Rs II 405/6.
Zygmunt Brocki, Kasz. zemnoska, literac. zimnica Limanda limanda, nadb. z: Jêzyk Polski, 1975, k. 3 opr. w karton, u góry 1 k. dedykacja autora dla A. Bukowskiego (sygn. Rs II
406/1); Idem, Tematyka jêzykowa w gdañskich czasopismach naukowych, nadb. z: Slavia
Occidentalis, t. 28/29, 1971, k. 5 opr. w karton, na odwr. ok³. dedykacja autora dla A. Bukowskiego (sygn. rs II 406/2); Idem, Problematyka dialektologiczna w czasopismach gdañskich w dziesiêcioleciu 1968-1977, nadb. z: Slavia, R. XLVIII (1978), cislo 2-3, k. 7, u do³u
k. tyt. dedyk. autora dla A. Bukowskiego (sygn. Rs II 406/3); Edward Breza, [Rec.] Atlas
jêzykowy kaszubszczyzny..., nadb. z: Rocznik Gdañski, t. XXIX/XXX, k. 5 (sygn. Rs II
406/4); F.Mk., [Rec.] A Bukowski, Florian Ceynowa w Gimnazjum Chojnickim 1831-1841
..., nadb. z: Letopis Jahresschrift des Instituts fur sorbische Volksforschung, Reihe B, ,
1972, nr 19/2, k. 4 (rec. na s. 240), na k. tyt dedyk. aut. dla A.B. (sygn. Rs II 406/5); Edmund
Kotarski, Gdañski Kongres Polonistów. Stanis³aw Potocki, Z dzia³alnoci Instytutu Ba³tyckiego,
nadb. z: Gdañskie Zeszyty Humanistyczne, k. 8 (sygn. Rs II 406/6); Roman Wapiñski, Gdañskie rodowisko historyczne, nadb. z: Zapiski Historyczne, t. XLII, 1977, z. 2, k. 9 (sygn.
Rs II 406/7).
W zbiorze znajduj¹ siê pe³ne teksty i streszczenia trzech prac: Jan Powierski, O ksiêciu wiê-
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ciekawych tekstów ró¿nych autorów (z zakresu problematyki kaszubsko-pomorskiej) zosta³ oznaczony sygnatur¹ Rs II 408 222. Koñczy za omawian¹ grupê zbiór
notatek i wypisów ród³owych (Rs II 409), odnosz¹cych siê m.in. do kwestii
regionalizmu, IV edycji Gryfa W³adys³awa Pniewskiego, Augusta Mosbacha
i in.223
Nastêpn¹, pokan¹ grupê kolekcji warsztatowych z materia³ami o tematyce
kaszubsko- pomorskiej, tworz¹ zbiory wycinków prasowych. Obejmuj¹ one ³¹cznie
a¿ 32 sygnatury. Pierwsza z nich (Rs II 410) gromadzi wycinki z prasy (g³ównie)
miêdzywojennej i jeszcze starszej224. S¹ tutaj obecne takie tytu³y ówczesnych
gazet i periodyków, jak Kurier Poznañski225, Kurier Bydgoski226, S³owo
Pomorskie227, Pielgrzym228, Dziennik Kujawski229, Kuryer Literacko-Naukowy.
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tope³ku, pochodzeniu jego rodziny i problemie samodzielnoci politycznej Pomorza Gdañskiego, pe³ny tekst (maszynopis, k. 44, sygn. Rs II 407/11) i streszczenie (maszynopis, k. 3,
sygn. Rs II 407/12); Roman Wapiñski, Miejsce kwestii kaszubskiej w ¿yciu politycznym Pomorza lat 1918-1939, pe³ny tekst (maszynopis, k. 20, sygn. Rs II 407/13) i streszczenie (maszynopis, k. 3, sygn. Rs II 407/14); Stanis³aw Potocki, Streszczenie artyku³u na temat agitacji
niemieckiej wród Kaszubów w okresie miêdzywojennym (maszynopis, k. 2, sygn. Rs II 407/
15b + list do A. Bukowskiego (rkps, k. 1, sygn. Rs II 407/15a); Hubert Górnowicz, Kaszubszczyzna: dialekt czy jêzyk?, pe³ny tekst (maszynopis, k. 24, sygn. Rs II 407/16) i streszczenie
(maszynopis, k. 2, sygn. rs II 407/17).
£¹cznie 7 opracowañ: Marek Andrzejewski, Próby niemieckiej propagandy oddzia³ywania na
ludnoæ kaszubsk¹. Materia³y (1926-1927), maszynopis, k. 23, sygn. Rs II 408/1; Idem, Kwestia Kaszubska w niemieckiej propagandzie rewizjonistycznej w okresie miêdzywojennym,
maszynopis, k. 11, sygn. Rs II 408/2; Idem, [Rec.] Przemys³aw Hauser: Mniejszoæ niemiecka
w województwie pomorskim w latach 1920-1939..., maszynopis, k. 5, sygn. Rs II 408/3;
Zbigniew Rynduch, Dyskusja nad przek³adem powieci Aleksandra Makowskiego o Remusie, maszynopis z odrêcznymi poprawkami i uzupe³nieniami, k. 4, sygn. Rs II 408/4; W³adys³awa Homowa, Walka o wyzwolenie Pomorza zachodniego jako motyw literacki w polskiej
literaturze lat szeædziesi¹tych, maszynopis z odrêcznymi poprawkami, k. 20, sygn. Rs II 408/
5; Jan Drze¿d¿on, Plan: ¯ycie kulturalne na Kaszubach w l. 1945-1970, maszynopis, k. 5,
sygn. Rs II 408/6; Leon M³yñski, Niektóre nonsensy z tak licznych w Kaszubach Bytowskich p. Kukiera (WM 1968), maszynopis, k. 14, sygn. Rs II 408/7.
£¹cznie 40 ca³ostek merytorycznych.
£¹cznie 26 ca³ostek merytorycznych.
M.in. wyd. wieczorne z dn. 20.06.1937 z tytu³em Wielkie Pomorze (sygn. Rs II 410/3), a tak¿e
artyku³ E.P.: Separatyzm polityczny na Kaszubach, z dn. 9.09.1938, nr 410 (sygn. Rs II 410/2).
M.in. artyku³ Aleksandra Labudy: Region Kaszubski, 17.04.1938, nr 89 (sygn, Rs II 410/1).
M.in. wycinek z notk¹ red. nt. czwartej edycji Gryfa (pod red. W. Pniewskiego i S. Brzêczkowskiego) i przedrukiem rozprawki S. Brzêczkowskiego: Istota ornamentu kaszubsko-pomorskiego, nr z dn. 1,07.1934 (sygn. Rs II 410/4).
M.in. nr 77(A), z soboty 27.06.1936, wydany z okazji setnej rocznicy powstania Collegium
Marianum w Pelplinie (sygn. Rs II 410,5).
M.in. fragment nr. z dnia 5.07.1913, z artyku³em Ignacego Gratkowskiego: Kaszubski przemys³ ludowy, opisuj¹cym dzia³alnoæ Teodory i Izydora Gulgowskich (sygn. Rs II 410/6).
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Dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego230, Dom Rodzinny231, Zapiski (Organ Towarzystwa Naukowego w Toruniu)232.
Pod sygnatur¹ Rs II 411 znajduje siê 10 tekstów (nadbitki, wycinki i maszynopis
redakcyjny) publikacji prasowych i w periodykach: Witolda Suchodolskiego233,
Edmunda Puzdrowskiego234, Ks. Bernarda Sychty235, Edwarda Brezy236, Floriana
Ceynowy237, Stanis³awa Janke238, Marii Giedz239, Konstantego B¹czkowskiego240,
Mi³onika Kaszub i Kaszubów241, Stanis³awa Gierszewskiego242, Miros³awa
Piepki243, Józefa Borzyszkowskiego244. W jednostce inwentarzowej Rs II 412
zgromadzono za szereg wycinków z notkami informacyjnymi i publikacjami
odnonie do regionalizmu i problematyki regionalnej245. Wymieniæ tutaj warto artyku³ Juliusza Nowaka D³u¿ewskiego (U róde³ regionalizmu) z roku 1948,
zamieszczony w tygodniku Dzi i Jutro246, artyku³ wiceministra kultury i sztuki
z lat szeædziesi¹tych, Zygmunta Garsteckiego (Problemy wspó³czesnego regio-
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M.in. wyc. z dn. 18.08.1930 r. z artyku³em Z.K. Historia medalami zawiadczona. Mo¿e na
czasie bêdzie przypomnienie historii medali gdañskich (sygn. Rs II 410/7).
Wyc. z artyku³em M.S.: Zdobnictwo ludu kaszubskiego, 1931, nr 6 (sygn. Rs II 410/8).
Szczotka z artyku³em recenzyjnym ks. Paw³a Czaplewskiego nt. ksi¹¿ki A. Majkowskiego:
Historia Kaszubów, Gdynia 1938 (sygn. Rs II 410/9).
Organizacja archiwów na terenie województw pomorskich, nadb. z: Jantar 1948 r., k. 7
(sygn. Rs II 411/1).
Literatura regionu, czy region literatury, wyc. z: Nowe Ksi¹¿ki, 15.08.1973, k. 2 (sygn.
Rs II 411/2).
Przezwiska u Kaszubów, nadb. z: Jêzyk Polski, t. XXXVI. 2, k. 13 (sygn. Rs II 411/3).
Nazwisko Krofej, nadb. z.: Jêzyk Polski, t. LVII. 5, k. 2, nad nag³ówkiem odrêczna dedykacja autora dla A.B. (sygn. Rs II 411/4).
Zabobon mieszkañców Ziemi Puckiej w dziedzinie medycyny, maszynopis, k. 15 (sygn. Rs
II 411/5).
Drzewo wielewskie, wyc. z: Gazeta Gdañska , 17.07.1990, 1 k. (sygn. Rs II 411/6).
SOS dla w. Jana, wyc. z: Gazeta Gdañska, op. cit.
Hieronim Derdowski. (W 55 rocznicê mierci), wyc. z: Pomorze, 1-15.09.1957, nr 13,
k. 1 (sygn. Rs II 411/7).
Kaszubski szewc po krakowsku, wyc. z: Dziennik Ba³tycki, 11-13.06.1982 nr 114 , k. 1
(Rs II 411/8).
W sprawie komendanta Gryfa Pomorskiego, wyc. z: G³os Wybrze¿a, 5-6.03.1988, nr 54,
k. 1 (sygn. Rs II 411/9).
Cz³owiek z Karzni, wyc. z G³os Wybrze¿a, op. cit.
Ostatni w³aciciel Kolibek. Losy kaszubskie  Witold Kukowski i inni, wyc. z: Gazeta
Gdañska, 2-3.06.. 1990, nr 83, k. 1 (sygn. Rs II 411/10).
£¹cznie 15 ca³ostek merytorycznych
7.03.1948, nr 10 (sygn. Rs II 412/1).
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nalizmu247), a tak¿e teksty wywiadów, które Redakcja tygodnika Panorama
Pó³nocy przeprowadzi³a z Andrzejem Bukowskim (Wyci¹gn¹æ region z zaciankowoci248) oraz z Wojciechem Wrzesiñskim (Widzieæ region w szerokim kontekcie249).
Kolejne 22 sygnatury (od Rs II 413 do Rs II 434) zawieraj¹ ró¿norodne
wycinki dotycz¹ce problematyki regionalnej: kaszubsko-pomorskiej, pochodz¹ce
z nastêpuj¹cych tytu³ów prasowych i czasopism po 1945 r.: Argumenty (Rs II
413), Arkona (Rs II 414), Dziennik Ba³tycki (Rs II 415), Fakty (Rs II 416),
Gazeta Gdañska (Rs II 417), Gazeta Ludowa (Rs II 418), G³os Pomorza
(Rs II 419), G³os Wybrze¿a (Rs II 420), Gwiazda Morza (Rs II 421), Ilustrowany Kurier Polski (Rs II 422), Kurier Pomorski (Rs II 423), Przegl¹d Katolicki (Rs II 424), Przekrój (Rs II 425), Robotnik (Rs II 426), Rzeczpospolita
(Rs II 427), Trybuna Ludu (Rs II 428), Tygodnik Kulturalny (Rs II 429),
Tygodnik Powszechny (Rs II 430), Wiadomoci Mazurskie (Rs II 431), Wybrze¿e (Rs II 432), Za Wolnoæ i Lud (Rs II 433), Ziemia Pomorska (Rs II 434).
Zamyka powy¿sz¹ grupê kolekcji warsztatowych blok szeciu zbiorów wycinków, zgromadzonych wed³ug poszczególnych tematów czy zagadnieñ. I tak
pod sygnatur¹ Rs II 435 znajdziemy 38 wycinków prasowych (z koñca lat czterdziestych i pocz¹tku piêædziesi¹tych, a tak¿e z drugiej po³owy lat siedemdziesi¹tych) dotycz¹cych problematyki owiaty i szkolnictwa wy¿szego oraz nauki
na Pomorzu i Kaszubach. Do folkloru kaszubskiego odnosi siê zbiór oznaczony
sygnatur¹ Rs II 436 250. Ukazuj¹c¹ siê w Dzienniku Ba³tyckim rubrykê Notatnik Kaszubski, dokumentuj¹ wycinki z jednostki inwentarzowej Rs II 437 251.
Wycinki, ale i równie¿ materia³y okolicznociowe, dotycz¹ce Klubu Studentów
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Pomorania zgromadzono w jednostce
inwentarzowej Rs II 438 252. Andrzej Bukowski by³ w gronie inicjatorów i za³o¿ycieli Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie. Zbiór omiu publikacji
prasowych (z drugiej po³owy lat siedemdziesi¹tych), dotycz¹cych tego muzeum
oraz postaci Józefa Wybickiego, zawiera sygnatura Rs II 439. Ostatnia kolekcja
wycinków (Rs II 440) odnosi siê do ró¿norakich omówieñ i recenzji publikacji
kaszubsko-pomorskich253.
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Dziennik Ludowy, 12.06.1963, nr «136 (sygn. rs II 412/2).
Panorama Pó³nocy, 12.02.1978, nr 7, k. 1 (sygn. Rs II 412/3).
Ibidem, k. 1 (sygn. Rs II 412 /4).
£¹cznie 13 wycinków.
4 wyc. z 1970, 14 wyc. z 1971, 14 wyc. z 1972 i 1 wyc. z 1973 r.
£¹cznie 9 ca³ostek.
£¹cznie 12 ca³ostek. M.in. trzy wycinki dotycz¹ce pracy zbiorowej pod red. A. Bukowskiego:
Gdynia. Sylwetki ludzi  Owiata i nauka  Literatura i kultura (Gdañsk 1979), a tak¿e
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Problematyka kulturalno-literacka
Drugi (mniejszy objêtociowo) podzespó³ spucizny Andrzeja Bukowskiego,
w ramach kolekcji materia³ów kaszubsko-pomorskich, dotyczy (sensu stricte)
problematyki literackiej. Pierwsz¹ jego jednostk¹ inwentarzow¹ (Rs II 441) jest
zbiór 60 prac Andrzeja Bukowskiego (autografy, maszynopisy, publikacje) zebrane w jednej teczce jako materia³y warsztatowe do przygotowywanej trzytomowej
monografii-syntezy: Literatura kaszubska. Otwieraj¹ za ten zbiór autografy
konspektów planowanej publikacji.
Tom pierwszy (w koncepcji autora) mia³ siê sk³adaæ z dwóch czêci: Ogólnej oraz zatytu³owanej Ceynowa i Derdowski, Bracia Pob³occy254. W Czêci
Ogólnej znajdziemy m.in. publikacje nstp. prac twórcy spucizny: Zwi¹zki
Kaszub z Polsk¹255, Folkloryci kaszubscy XVIII, XIX i XX w.256, Literatura
Kaszubów i o Kaszubach257, Florian Ceynowa (w stulecie mierci)258. Postaci
Ceynowy dotyczy te¿ szereg innych prac Bukowskiego, przeznaczonych jako
materia³ treciowy drugiej czêci tomu pierwszego omawianego dzie³a: Rodzina
i wie rodzinna Floriana Ceynowy (W 150 rocznicê urodzin)259, Florian
Ceynowa w Gimnazjum Chojnickim (18311841). Studium z dziejów owiaty,
konspiracji i folklorystyki pomorskiej260, Z tradycji postêpowych na Kaszubach. Florian Ceynowa w nurcie rewolucji (18411843)261, Udzia³ Floriana Ceynowy w powstaniach 1846, 1848 i 1863 roku w wietle nowych dokumentów262, Nieudana publikacja o Florianie Ceynowie263, Dyletantyzm agresywny. Dyskusji o Florianie Ceynowie ci¹g dalszy264, Ceynoviana w zbiorach
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4 wyc. z omówieniami albumu F. Fenikowskiego i W. Sampa Poczet ksi¹¿¹t Pomorza Gdañskiego (Gdañsk 1974).
W innym wariancie wystêpuje poprawka: Ceynowa, Derdowski i Bracia Pob³occy.
Wyc. z: Front Zachodni, 1936, nr 10 (sygn. Rs II 441/10).
Nadb. z: Literatura Ludowa, 1950, nr 1-2 (sygn. Rs II 441/11).
Nadb. z pracy zbior. pod red. B. Augustowskiego: Pojezierze Kaszubskie, GTN, Gdañsk
1979 (sygn. Rs II 441/13).
W; Ziemia Gdañska Biuletyn Metodyczny, 1981, nr 134 (sygn. Rs II 441/14)
Nadb. z: Gdañskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze, 1967, nr 15 (sygn.
Rs II 441/15).
Nadb. z: Rocznik Gdañski, t. XXVI, 1967 (sygn. Rs II 441/16).
Autograf (3 k.) i maszynopis (31 k.) [sygn. Rs II 441/17].
Nadb. z: Gdañskie Zeszyty Humanistyczne, 1960, nr 1-2 (sygn. Rs II 441/18).
Nadb. z: Gdañskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze, 1966, nr 14 (sygn.
Rs II 441/19).
Ibidem, 1967, nr 15 (sygn. Rs II 441/20).
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czeskich265, Prekursor demokratów kaszubskich266, Pionier myli postêpowej na Kaszubach267, Florian Cenowa  gor¹cy patriota polski, p³omienny trybun myli rewolucyjno-demokratycznej268, Florian Ceynowa. W 150 rocznicê
urodzin269, W sprawie Floriana Cenowy270, Kaszubski bicz na ksiê¿o-pañski
obóz271 Ceynowa Florian Stanis³aw (18171881)272, Ceynowa. Opracowania273.
Druga czêæ tomu 1. Literatury kaszubskiej A. Bukowskiego zawiera równie¿ jego prace powiêcone Hieronimowi Derdowskiemu i Ksiê¿om Pob³ockim:
Dzia³alnoæ literacka i spo³eczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885
1902). Z dodatkiem dwóch nieznanych jego utworów pt.: »Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podrózy do Ameryki« oraz »Listy z podró¿y« po osadach polskich
w Ameryce274, Rok Derdowskiego275, Hieronim Derdowski  poeta ludowego optymizmu276, Czorliñsci przed s¹dem277, Derdowski wród robotników278, »A jo... Polak jem, jak oni...«. Przypomnienie poety H. Derdowskiego279, Sobieski i wiktoria wiedeñska w literackim obrazie H. Derdowskiego280,
Richertczyzna281, Pob³ocki Gustaw (18401915)282, Pob³ocki Juliusz (1835
1915)283, Pob³ocki Wojciech (18531923)284, Pob³ocki Leon (18561900)285.
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Nadb. z: Rocznik Gdañski, t. XXVII, 1968 (sygn. Rs II 441/21.
Wyc. z: IKP, 1950, nr 65 (sygn. Rs II 441/22).
Wyc. z: Dziennik Ba³tycki. Rejsy, 1951, nr 88 (sygn. Rs II 441/23).
Wyc. z: G³os Wybrze¿a, 1952, nr 115 (952) [sygn. Rs II 441/24).
Ibidem, 1967, nr 107 (sygn. Rs II 441/25).
Maszynopis, 19.06.1953 , k. 4 (sygn. Rs II 441/26).
Maszynopis, k. 4 (sygn. Rs II 441/27).
Maszynopis i rekopis, k. 12 (sygn. Rs II 441/28).
Maszynopis, k. 4 (sygn. Rs II 441/29).
Gdañsk: Gdañskie Towarzystwo Naukowe, 1961, s. 83 [1] (sygn. Rs II 441/30).
Wyc. z: Dziennik Ba³tycki, 1952, nr 48 (sygn. Rs II 441/31).
Wyc. z: G³os Wybrze¿a, 1952, nr 124 (sygn. Rs II 441/32).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami, styczeñ 1953, 3 k. (sygn. Rs Ii 441/33).
Maszynopis, k. 2 (sygn. Rs II 441/34).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami, 9.03.1982, k. 7 (sygn. Rs II 441/35).
Maszynopis z autografem, k. 8 (sygn. Rs II 441/36).
Wyc. z: Arkona, 1946, nr 11 (sygn. Rs II 441/37).
Maszyn. powiel. z odrêcznymi poprawkami, k. 6 (sygn. Rs II 441/38).
Ibidem, k. 4 (sygn. Rs II 441/39).
Maszyn. powiel. z autografem, k. 3 (sygn. Rs II 441/40).
Ibidem, k. 4 (sygn. Rs II 441/41).
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Tom drugi omawianego dzie³a, przygotowywanego przez A. Bukowskiego,
nosi tytu³: M³odokaszubi. Aleksander Majkowski i inni. Na zawartoæ treciow¹
znajduj¹cych siê w teczce materia³ów roboczych, sk³adaj¹ siê  tak jak i w poprzednim tomie  ró¿norakie prace autora spucizny, zarówno w postaci maszynopisów jak i publikacji: ¯ycie i twórczoæ Aleksandra Majkowskiego286, Powieæ kaszubska Aleksandra Majkowskiego287, Aleksander Majkowski (1876
1938)288, Oblicze spo³eczne twórcy ruchu m³odokaszubskiego289, Fantazja
i prawda o A. Majkowskim i mistrzu Berkanie290, Pierwsza wersja powieci
Aleksandra Majkowskiego o Remusie291, Aleksander Majkowski w krzywym
zwierciadle Lecha B¹dkowskiego292, Aleksander Majkowski i jego walka ze
Smêtkiem293, Majkowski Aleksander, pseud. Mestwin,...294, Majkowski Aleksander (18761938)295, Sumienie regionalizmu kaszubskiego296, Realizator
testamentu Mestwina II (Wspomnienie o p. Janie Karnowskim)297, Ostatni
z trójcy m³odokaszubskiej298, Gulgowski Izydor, pseudonim Ernst Seefried,
(18741925)...299, Franciszek Sêdzicki (18821957)300, Franciszek Sêdzicki
jako poeta i pisarz (W 10-lecie zgonu)301, Zasiew pod now¹ literaturê ka-
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Przedmowa do ¯ece i przigode Remusa. Zvjercad³o kaszubskji A. Majkowskiego (Toruñ
1938), maszynopis z odrêcznymi poprawkami, k. 11 (sygn. Rs II 441/42).
Maszynopis, maj 1939, k. 3 (sygn. Rs II 441/43).
Maszynopis, k. 3 (sygn. Rs II 441/44).
Poznañ: PZWS, 1950. Odbitka z: Przegl¹d Zachodni, maj-czerwiec 1950, nr 5-6 (sygn.
Rs II 441/45).
Maszynopis z autografem, 27.12.1966 (sygn. Rs II 441/46).
Nadb. z: Gdañskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze, 1966, nr 14 (sygn.
Rs II 441/47).
Nadb. z Gdañskie Zeszyty Humanistyczne, 1965, nr 13 (sygn. Rs II 441/48).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami, 9.02.1983, k. 6 (sygn. Rs II 441/49).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami i autografem, 28.02.1973, k. 20, wariant tekstu biogramu do PSB (sygn. Rs II 441/50).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami, 2.12.1972, k. 32, wariant tekstu opracow. do t. 15.
bibliografii Nowy Korbut (sygn. Rs II 441/51).
Wyc. z: Arkona , 1946, nr 4, k. 5, artyku³ powiêcony Janowi Karnowskiemu (sygn. Rs II
441/52).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami, k. 5 (sygn. Rs II 441/53).
Nadb. z: Arkona, 1946, nr 11, k. 2, artyku³ powiêcony Ks. Leonowi Heyke (sygn. Rs II
441/54).
Maszynopis z autografem, k. 4, tekst biogramu do PSB (sygn. Rs II 441/55).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami, k. 13, biogram z pe³n¹ bibliografi¹ (sygn. Rs II 441/56).
Maszynopis, k. 6 (sygn. Rs II 441/57).
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szubsk¹302, Patock Jan Andrzej...303, Pamiêtnikarze pomorscy o epoce zaboru
pruskiego304.
Do tomu trzeciego Literatury kaszubskiej (Na rozdro¿u) w analizowanym zbiorze mamy tylko dwa warianty konspektu305. Brakuje (?) materia³ów
warsztatowych. Omawiany tom mia³ siê sk³adaæ z dwóch czêci. W pierwszej
autor planowa³ zaj¹æ siê (w kontekcie tzw. separatyzmu kaszubskiego) zarówno
miêdzywojennym, jak i powojennym rodowiskiem zrzeszeñców, sylwetkami
Aleksandra Labudy, Alojzego Budzisza, Friedricha Lorentza, a tak¿e Ferdynanda
Neureitera, równie¿ problematyk¹ tzw. gadzinówek. W tej czêci Bukowski zamierza³ te¿ zanalizowaæ rodowiska Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i redakcji
Pomeranii. W czêci drugiej przewidywa³ autor omówienie twórczoci takich
pisarzy i twórców kultury, jak Jan Drze¿d¿on, Franciszka Majkowska, Alojzy
Nagel, Anna £ajming, Augustyn Necel, Jan Piepka, Leon Roppel, a tak¿e pisma
Kaszëbe. Konspekt tomu trzeciego, zreszt¹, jak te¿ i ca³ego planowanego dzie³a,
sprawia wra¿enie, jakby by³ niedokoñczony i jeszcze mocno w wersji roboczej.
Kolejne jednostki inwentarzowe omawianego podzespo³u (a¿ do sygnatury
Rs II 454) to twórczoæ Andrzeja Bukowskiego. Maszynopis wydawniczy jego
pracy: Augustyn Necel i Jan Piepka  dwaj prozaicy kaszubscy (wraz z egzemplarzem umowy z Wydawnictwem Morskim306 oraz szeregiem materia³ów
warsztatowych307) stanowi jednostkê inwentarzow¹ Rs II 442. Sygnatur¹ Rs II
443 zosta³a oznaczona teczka zawieraj¹ca egzemplarz publikacji zbiorowej, powsta³ej pod red. twórcy spucizny: Gdynia. Sylwetki ludzi, owiata i nauka,
literatura i kultura 308 oraz maszynopis recenzji wydawniczej wspomnianej
ksi¹¿ki autorstwa Mariana Pelczara309, a tak¿e wycinki prasowe z recenzjami
302
303
304
305
306

307

308

309
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Maszynopis z odrêcznymi poprawkami, 21,03.1956, k. 6, tekst powiêcony twórczoci Franciszka Sêdzickiego, Leona Roppla i Jana Piepki (sygn. Rs II 441/58).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami, k. 5, tekst biogramu do PSB (sygn. Rs II 441/59).
Odbitka z Rocznika Gdañskiego, t. XL, z. 2, 1980, s. 74 (sygn. Rs II 441/60).
Sygn. Rs II 441/1.
Rozprawa Bukowskiego (jako rozszerzona wersja pisana wyst¹pienia autora na sesji naukowej Literatura Gdañska i ziemi gdañskiej w latach 1945-1975, która odby³a sie w Gdañsku
w dn. 21-23 III 1977 r.) stanowi rozdzia³, zamieszczony w pracy zbiorowej pod red. A. Bukowskiego: Literatura Gdañska i ziemi gdañskiej 1945-1975, Gdañsk: Wydawnictwo Morskie, 1979, s. 118-149.
Notatki i warianty robocze tekstu. M.in. rkps i maszynopis tez wyst¹pienia A. Bukowskiego
na sesji naukowej Literatura Gdañska i ziemi gdañskiej w latach 1945-1975 (zob. przypis
308). £¹cznie sygn. Rs II 442 grupuje 9 ca³ostek.
Gdañsk-Wroc³aw: Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich. Wydawnictwo, 1979, s. 437. Ksi¹¿ka
zosta³a wydana staraniem Wydzia³u I Nauk Spo³ecznych i Humanistycznych Gdañskiego
Towarzystwa Naukowego (sygn. Rs II 443/1).
K. 13 (sygn. Rs II 443/2).
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Jolanty Czy¿310 oraz Ewy Moskalówny311 i z informacjami o przyznaniu (za tê
pracê) A. Bukowskiemu nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za rok 1979312.
Szkice i notatki literackie. (Z krytyki i historii literatury) Oprac. w latach
19491950  to tytu³ skoroszytu (Rs II 444) z 5 tekstami w maszynopisie, przygotowywanego zapewne do publikacji313. Dwie kolejne teczki tematyczne maj¹
ju¿ charakter typowo dokumentacyjny. Pierwsza (Rs II 445) zawiera oprac.314
oraz materia³y warsztatowe315 dotycz¹ce obchodów 400 rocznicy mierci Miko³aja Reja w 1969 i w 1970 r.316. W nastêpnej (Rs II 446) znajduj¹ siê za opracowania i materia³y odnosz¹ce siê do obchodów 300 rocznicy zwyciêstwa króla Jana
III Sobieskiego pod Wiedniem. Oprócz zebranych tutaj cennych notatek i wypisów ród³owych oraz wycinków317, szczególn¹ uwagê przyci¹gaj¹ rêkopisy trzech
opracowañ A. Bukowskiego: Sobieski i wiktoria wiedeñska w obrazie literackim
H. Derdowskiego318, Sobieski i odsiecz wiedeñska w literaturze Pomorza Gdañskiego XIX i XX wieku319, Ignacy £yskowski o Janie III Sobieskim320.
Interesuj¹cy zbiór autografów i maszynopisów, ukazuj¹cy szeroki wachlarz
tematów bêd¹cych przedmiotem zainteresowañ twórcy spucizny w zakresie 
szeroko rozumianej  problematyki literacko-kulturalnej, dotycz¹cej aglomeracji Gdañska i Gdyni, a tak¿e w kontekcie marynistyki, zosta³ zgromadzony

310
311
312
313

314

315

316
317
318
319
320

Inne spojrzenie na Gdyniê, w: Dziennik Ba³tycki, 23-24.02.1980, nr 43 (sygn. Rs II 443/3).
Gdynia jakiej nie znamy, G³os Wybrze¿a, 7.02.1980 (sygn. Rs II 443/4).
2 wyc. z : Dziennik Ba³tycki, 1980, nr 43 i nr 44 (sygn. Rs II 443/5,6).
S¹ to nstp. opracowania: Praca na Wybrze¿u w pieni (k. 5, tekst publik. w G³osie Wybrze¿a
w 1949 r.), O satyrze i satyrykach kaszubskich (k. 3, tekst publik. w Rejsach w 1948 r.),
Ksiêgi Mickiewicza pod strzech¹ kaszubsk¹ (k. 4, tekst publik. w I.K.P. w 1950 r.), Puszkin
i Goethe po kaszubsku (k. 4, tekst publik. w Rejsach w 1949 r.), Molier i jego teatr (k. 4).
Na k. tyt., na pocz¹tku skoroszytu, jako pi¹ty tekst figuruje (dopisek odrêczny) tytu³: W krêgu
kaszubskiego zaplecza morskiego, brak jednak tego tekstu w skoroszycie Zamiast niego
jest (wymieniony ju¿ wczeniej) tekst opracowania Molier i jego teatr, tematycznie raczej
nie zwi¹zany z wybrze¿ow¹ i kaszubsk¹ nutk¹ zbiorku. By³ on przygotowywany do folderku
programowego Teatru Powszechnego w Gdañsku w 1958 r.
Rkps (k. 1), maszynopis (k. 2) i wyc. (Dziennik Ba³tycki, 1-2.02.1970, nr 27) z tekstem
...Polacy nie gêsi oraz maszynopis (2 k.) z tekstem wyst¹pienia A. Bukowskiego na sesji
naukowej IBL PAN w dn. 20-22.10.1969 r.
M.in. 2 wyc. z tekstami artyku³ów: prof. Juliana Krzy¿anowskiego: Na jubileusz Miko³aja
Reja (¯ycie Warszawy, 9/10.02.1969, nr 34), oraz Adriana Czermiñskiego: Wizerunek
cz³owieka poczciwego (G³os Wybrze¿a, 4-5.10.1969, nr 236).
£¹cznie 7 ca³ostek.
£¹cznie omawiana jednostka inwentarzowa zawiera 23 ca³ostki.
K. 3, 1983, tekst przygotowywany do publik. w Dzienniku Ba³tyckim (sygn. Rs II 446/1).
K. 27 (sygn. Rs II 446/2).
K. 1 (sygn. Rs II 446/3).
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w jednostce inwentarzowej Rs II 447 321. Jeszcze w okresie studiów polonistycznych A. Bukowskiego w Poznaniu powsta³y trzy autografy dotycz¹ce sylwetki
i twórczoci literackiej Marcina Borzymowskiego, poety z XVII w., autora poematu Morska nawigacja do Lubeka... w R.P. 1651 czyniona322. Z okresu miêdzywojennego pochodz¹ równie¿ dwa nastêpne autografy (Literatura ludowa323
oraz Uwagi w³asne324) i dwa maszynopisy: Morze w wspó³czesnej literaturze
polskiej325 oraz Najnowsza literatura kaszubska326. Kolejne pozycje datowane
ju¿ s¹ na okres po roku 1945: Literatura gdañska zaraz po wojnie. Pocz¹tki ¿ycia
literackiego na Wybrze¿u (19451948)327, Gdyñskie tradycje teatralne w okresie XX-lecia miêdzywojennego328, Jaros³awa Iwaszkiewicza spotkania z Gdañskiem i Gdyni¹329, O satyrze i satyrykach kaszubskich330, Mowa ojczysta na
Ziemiach Odzyskanych. Rozdzia³ pt. »Kaszuby« opracowa³ Andrzej Bukowski331,
Pimiennictwo kaszubskie332, Jeszcze o Cenowie i cenowimie333, ród³a
rozwoju i znaczenie ruchu regionalistycznego w Polsce. Tezy referatu334.
Sygnatur¹ Rs II 448 oznaczono teczkê z dokumentacj¹ wydawnicz¹335 oraz
ró¿nymi wariantami opracowania Literatura Kaszubów i o Kaszubach336.
321
322

323
324
325

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
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£¹cznie 17 ca³ostek.
Oblicze poetyckie Marcina Borzymowskiego, k 29 (sygn. Rs II 447/1), Recenzja pracy
kol. Aleksandry Rydlewskiej... Marcina Borzymowskiego »Morska nawigacja do Lubeka«
w opracowaniu ze stanowiska kulturalno-obyczjowego, k. 6 (sygn. Rs II 447/2), Marcin
Borzymowski ..., k. 3 (sygn. Rs II 447/3).
K. 5 (sygn. Rs II 447/4).
K. 1, tekst dotyczy problematyki literatury ludowej (sygn. Rs II 447/5).
K. 6, odrêczne uzupe³nienia tekstu i podpis autora, tekst pogadanki radiowej wyg³oszonej
w Rozg³oni Pomorskiej Polskiego Radia w Toruniu 3.02.1937 r., co dokumentuje stempel
w lewym górnym rogu k. 1. (sygn. Rs II 447/6).
Ok. roku 1936/1937, k. 3 (sygn. Rs II 447/7).
Autograf (k. 17, sygn. Rs II 447/8) oraz maszynopis (k. 12, 28.07.1984, w górnym prawym
rogu na k. 1 odrêczny dopisek o³ówkiem: Dla Kalend. Gdañ. 1985, sygn. Rs II 447/9).
Dwa warianty: (1) rkps (k.1) i maszynopis (k. 46), sygn. Rs II 447/10; (2) maszynopis, k. 22,
sygn. Rs II 447/11.
Maszynopis, k.. 5 + 3 , k. 1-5 tekst artyku³u, na dalszych trzech k. tekst poematu J. Iwaszkiewicza: Oda na Gdañsk (sygn. Rs II 447/12).
Maszynopis, k. 3 (sygn. Rs II 447/13).
Maszynopis, 22.02.1947, k. 15 (sygn. Rs II 447/14.
Maszynopis, 15.09.1976, k. 1 (sygn. Rs Ii 447/15).
Maszynopis z odrêcznymi poprawkami, k. 3 (sygn. Rs II 447/16).
Maszynopis powiel., k. 1, tekst obustronny (sygn. Rs II 447/17).
Pismo Boles³awa Augustowskiego Do Autorów »Pojezierza Kaszubskiego« z dn. 5.05.1977
oraz tekst recenzji wydawniczej Czes³awa Hernasa z 29.03.1977 (2 k. maszynopisu).
Autograf (k. 33); Maszynopis (k. 50); Maszynopis (k. 3): Streszczenie.
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Literatura Kaszubska 19201970  to tytu³ kolejnej teczki (Rs II 449),
zawieraj¹cej 31 (rêkopimiennych i w maszynopisie) notek biograficznych337 oraz
dotycz¹cych poszczególnych orodków i rodowisk rozwoju kultury i ¿ycia literackiego338. Badaczy dziejów najnowszych humanistyki gdañskiej zainteresuje
zapewne tekst z roku 1970: Dorobek naukowy polonistów gdañskich. Jego
autograf 339 oraz maszynopis340 i publikacja w Dzienniku Ba³tyckim341 tworz¹
jednostkê inwentarzow¹ Rs II 450. Zbiorek samych publikacji Andrzeja Bukowskiego (prasowych oraz w periodykach i wydawnictwach okolicznociowych)
rejestruje sygnatura Rs II 451 342. Znajdziemy tutaj nastêpuj¹ce teksty: Folklorystyka Pomorza Gdañskiego po 1945 roku343, Ksiêga Mickiewicza jest pod strzech¹
kaszubsk¹344, Aleksander Fredro i jego »M¹¿ i ¯ona«345, Franciszek Sêdzicki jako poeta i pisarz346, ¯ycie literackie na Pomorzu Gdañskim347, Twórczoæ literacka wiedziona ¿arliw¹ mi³oci¹ i pasj¹348. Dwie ostatnie jednostki
inwentarzowe z dokumentacj¹ twórczoci Andrzeja Bukowskiego w dziedzinie
literacko-kulturalnej Pomorza i Kaszub odnosz¹ siê do jego dzia³alnoci publicystyczno-popularyzatorskiej na antenie Rozg³oni Pomorskiej Polskiego Radia w
Toruniu w drugiej po³owie lat trzydziestych XX w. I tak pod sygnatur¹ Rs II 452
zgromadzono ró¿norodne materia³y (konspekty audycji, teksty utworów, nuty
itp.) w rêkopisie i w postaci maszynopisu oraz druku powielanego, dotycz¹ce
inscenizacji radiowych, popularyzuj¹cych folklor Pomorza i Kaszub349. Audycje
przygotowywane przez A. Bukowskiego (czy to pogadanki, czy inscenizacje) by³y
337

338

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Biogramy: Alojzego Budzisza, Alojzego Nagla, Augustyna Necla, Stanis³awa Okonia, Antoniego Piepera, Jana Piepki, W³adys³awa Pniewskiego, Wincentego Rogali, Jana Rompskiego,
Leona Roppla, Paw³a Szefki, Jana Trepczyka.
Opracowania dotycz¹ miejscowoci: Chojnice, Gdañsk, Kartuzy, Kocierzyna, Wejherowo
oraz tytu³ów periodyków: Pomorze. Dodatek Literacki (Dziennika Gdañskiego, Gazety
Gdañskiej, Kuriera Gdañskiego), Zabory. Dodatek Regionalny (Dziennika Pomorskiego,
Ludu Pomorskiego).
K. 4.
K. 6.
Wyc. z nr. 21, z 25-26.01.1970.
£¹cznie 7 ca³ostek.
Nadb. z: Literatura Ludowa, 1964 [druk 1965], nr 4-6, s. 186-194 (sygn. Rs II 451/1).
Wyc. z: I.K.P., 6.02.1950, nr 37, (sygn. Rs II 451/2).
Folder-program z okazji spektaklu sztuki w Teatrze Powszechnym Województwa Gdañskiego
z siedzib¹ w Sopocie w roku 1957 (sygn. Rs II 451/3).
Wyc. z: G³os Wybrze¿a, 22-23.04.1967, nr 95 (sygn. Rs II 451/4).
Wyc. z: G³os Wybrze¿a, 7.04.1977, nr 78 (sygn. Rs II 451/5).
2 wyc. z: Dziennik Ba³tycki, 27-29.05.1983, nr 104 (sygn. Rs II 451/6,7).
£¹cznie 17 ca³ostek.
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bardzo dobrze odbierane (i to zarówno) przez s³uchaczy (jak równie¿) i przez
ówczesn¹ krytykê prasow¹. wiadczy o tym szereg wycinków z ówczesnej prasy
(S³owo Pomorskie, Dzieñ Pomorza) z 1937 r. (Rs II 453, zawieraj¹cych
bardzo przychylne (dla ówczesnego redaktora naczelnego Teki Pomorskiej)
oceny i omówienia jego audycji radiowych350.
Na koniec niniejszego omówienia podzespo³u literackiego zosta³o jeszcze
6 sygnatur, grupuj¹cych materia³y ró¿nych autorów. Otwiera ten blok jednostka
inwentarzowa Rs II 454, gdzie znajdziemy teksty: Leona Roppla (Narodziny
ludowego dramatu kaszubskiego351), A.R. Chodyñskiego (Bibliofilskie tradycje
Gdañska352), Józefa Madei (Ocena pracy doktorskiej mgr Bernarda Woodrowa
Januszewskiego pt. »Wojciech Cybulski, dzia³alnoæ pedagogiczna, spo³eczna
i naukowa«353), nn. (Sprawy zachodnie w »Wile«354) oraz nekrolog Kazimierza Mê¿yñskiego, podpisany: Przyjaciele355. Maszynopis356 opowiadania
Dwaj weseli staruszkowie, nieznanego autora, oznaczono sygnatur¹ Rs II 455.
Kolejnymi sygnaturami oznaczono pojedyncze prace: Józefa Milewskiego (Rs II
456)  Kociewie Literackie. (Rys historyczny zjawisk literackich wraz z obszern¹
bibliografi¹)357, Edmunda Puzdrowskiego (Rs II 457)  Uwagi o wspó³czesnoci literatury kaszubsko-pomorskiej358, Tadeusza Orackiego (Rs II 458)  Folklorystyka Mazur i Warmii w okresie 18001914. (Zarys problematyki)359 oraz
Lecha Buntkowskiego [B¹dkowskiego] (Rs II 459)  Charakterystyka Pomorzan. (Szkic).

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
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£¹cznie 11 ca³ostek.
Wyc. z: Trybuna Artystów Miesiêcznik, Kraków, czerwiec-lipiec 1938, nr 2-3 (sygn. Rs II
454/1).
Wyc. z: G³os Wybrze¿a, 31.05.1972, nr 128 (sygn. Rs II 454/2).
Maszynopis, 5 k. (sygn. Rs II 454/3).
Maszynopis, k. 2 (sygn. Rs II 454/4).
Maszynopis, k. 3 (sygn. Rs II 454/5).
K. 45, formatu A4.
Maszynopis, Starogard Gdañski 1977 r., k. 108.
Maszynopis, k. 20.
Maszynopis, k. 104.
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Angelika D¹bal

Kolekcje dotycz¹ce Kocierzyny
i Józefa Wybickiego

Kocierzyna
W pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Marian Kallas  redaktor popularno-naukowej publikacji dotycz¹cej dziejów Kocierzyny, zwróci³ siê do Andrzeja Bukowskiego z propozycj¹ opracowania stosunków kulturalnych panuj¹cych tam w
okresie II Rzeczypospolitej360. W konsekwencji powsta³ przyczynek pt. ¯ycie
kulturalne (od koñca XIX wieku). Monografia ukaza³a siê w 1994 roku z okazji
650-lecia lokacji miasta, a jej uzupe³nienie stanowi artyku³ Andrzeja Grotha pt.
Kocierzyna w latach 1772-1806. Z problematyki ma³ego miasta pomorskiego361.
Zaprezentowany poni¿ej fragment spucizny zawiera materia³y warsztatowe
dotycz¹ce wspomnianego opracowania oraz inne dokumenty o Kocierzynie,
z któr¹ Andrzej Bukowski zwi¹zany by³ nie tylko z racji swoich naukowych zainteresowañ, ale równie¿ poprzez tamtejsze gimnazjum klasyczne, gdzie pobiera³
nauki w latach 19231931. Zapewne z tego powodu i ze wzglêdu na to, ¿e pocz¹tkowo tekst mia³ dotyczyæ owiaty w okresie miêdzywojennym wiêkszoæ materia³u zwi¹zana jest z histori¹, nauczycielami i absolwentami Pañstwowego Gimnazjum Klasycznego w Kocierzynie.
Zespó³ stanowi siedem sygnatur: Rs II 355Rs II 361.
Pierwsza zawiera maszynopis i rêkopis wspomnianego przyczynku, którego
tytu³ pierwotny brzmia³: Kocierzyna. Owiata i kultura w latach 1920-1939.
W³¹czono tu równie¿ notatki odnosz¹ce siê bezporednio do tekstu oraz korespondencjê, w wiêkszoci z redaktorem Marianem Kallasem. W zbiorze znajduje
siê tak¿e wycinek z Dziennika Ba³tyckiego z notatk¹ prasow¹ o ukazaniu siê

360
361

List Mariana Kallasa do Andrzeja Bukowskiego z dn. 21.11.1993 r. (sygn. Rs II 355).
Artyku³ zamieszczony w Acta Cassubiana, t. 6, 2004, s. 7-49.
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ksi¹¿ki oraz recenzja wydawnicza piêciu czêci monografii sporz¹dzona przez
Kazimierza Wajdê362.
Oddzieln¹ sygnaturê  Rs II 356 stanowi¹ materia³y ilustracyjne. Szczególnie cenne s¹ zdjêcia zas³u¿onych ludzi ziemi kocierskiej, wród nich oryginalna
fotografia Franciszka Sêdzickiego z 1943 r. oraz fotokopie zdjêæ Aleksandra Majkowskiego i Leona Heykego. Równie ciekawe s¹ orygina³y i kopie fotografii nauczycieli i uczniów szkó³ Ziemi Kocierskiej, m.in. Alojzego Gdañca, Aleksandra
Marchewicza oraz tableau nauczycieli z podobiznami: Jana Ma³uszyñskiego,
ks. Józefa Grochockiego, Edmunda Frankowskiego, Feliksa Kamiñskiego, Jana
Kontka, Andrzeja Mazikiewicza, Dawida Bruskiego, Stanis³awa Wrêbskiego,
Borysa Gieorgiewskiego, Piotra Lorocha, Józefa Willmy, zdjêcia Orkiestry Gimnazjum w Kocierzynie oraz wiele innych363. Zbiór uzupe³niaj¹ kserokopie stron
tytu³owych czasopism i wydawnictw kocierskich oraz spisy ilustracji.
Nastêpna grupa (sygnatura Rs II 357) to dokumenty odnosz¹ce siê do nauczycieli i wychowawców Pañstwowego Gimnazjum Klasycznego w Kocierzynie  Dawida Bruskiego, Jana Kontka i Piotra Lorocha.
Pierwszego z wymienionych dotyczy Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji
Rehabilitacyjnej dla Nauczycieli364, kserokopia w³asnorêcznie sporz¹dzonego
¿yciorysu oraz fotografia.
Wród materia³ów zwi¹zanych z postaci¹ Jana Kontka jest korespondencja
A. Bukowskiego z córk¹ nauczyciela Ew¹ Domañsk¹365 oraz jej list do Jana Grucha³y z za³¹czonym wspomnieniem o ojcu. Zbiór uzupe³nia kilka kopii zdjêcia
Kontka, kserokopia jego indeksu z okresu studiów na UJ oraz biogram autorstwa
Jana Grucha³y.
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Recenzja obejmuje nastêpuj¹ce prace: Józef Bober, Dzieje Kocierzyny w latach 1772-1918;
Mieczys³aw Widernik, Oblicze polityczne Kocierzyny w okresie miêdzywojennym oraz
Owiata w Kocierzynie w okresie miêdzywojennym; Andrzej Bukowski, Kocierzyna.
Owiata i kultura w latach 1920-1939; Miros³awa Brzeziñska, Rada Miejska i Magistrat
jako kolegialne organy ustrojowe miasta.
Pozosta³e fotografie i fotokopie to budynki szkó³ min.: Gimnazjum Klasycznego w Kocierzynie, Seminarium Nauczycielskiego, miejsca pamiêci pomordowanych i pomniki zas³u¿onych, zdjêcie z sesji popularno-naukowej powiêconej Leonowi Heyke w szkole jego imienia, fotokopia protoko³u przes³uchania Antoniego Pepliñskiego w sprawie mierci Alojzego
Gdañca, owiadczenie Leona Czecholiñskiego w sprawie nie wpisywania na Deutsche Volksliste,
zaproszenie na ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej ku czci Józefa Dambka, strona tyt. Druha.
W latach powojennych zosta³ on, jak ustali³a Komisja, nies³usznie zwolniony z pe³nienia
obowi¹zków dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Starogardzie Gdañskim, wobec czego
w orzeczeniu zaleci³a reaktywowanie go w charakterze dyrektora szko³y.
Dwa listy z 1991 r. zawieraj¹ce wiele danych biograficznych dot. Jana Kontka, min. jego
pochodzenia, edukacji, pracy zawodowej, rodziny itp.
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Piotra Lorocha dotyczy list W. Chockiego do A. Bukowskiego zawieraj¹cy
informacjê o jego mierci366.
Interesuj¹ce s¹ materia³y biograficzne i fragmenty dorobku naukowego wybitnych uczniów Pañstwowego Gimnazjum Klasycznego w Kocierzynie: Andrzeja
Bukowskiego, Jana Grucha³y, Leona Lubeckiego i Kazimierza Marchewicza 
sygnatura Rs II 358.
W korespondencji (sygn. Rs II 355) znajduje siê brulion listu A. Bukowskiego do kolegów z okresu nauki w gimnazjum: ...Przystêpujê (wreszcie!) do zbierania materia³ów o naszym kocierskim Pañstwowym Gimnazjum Klasycznym...
Spróbujmy odnotowaæ to, co jeszcze pamiêtamy.... co da³oby siê zebraæ w formie
fotografii, listów, wiadectw....
Wynikiem tej inicjatywy jest prezentowany poni¿ej fragment spucizny. Najciekawsze s¹ prace biograficzno-wspomnieniowe: Jana Grucha³y To by³o w Kocierzynie... oraz Leona Lubeckiego Krête i wyboiste cie¿ki z Borogowa do Krakowa. Pierwsza zawiera krótkie przedstawienie spotkania absolwentów w 1986 r.
oraz informacje o profesorach gimnazjum: Janie Kontku, Dawidzie Bruskim i in.,
druga, zdecydowanie bardziej obszerna, to pierwsza czêæ historii ¿ycia autora,
a okres nauki w gimnazjum kocierskim stanowi tylko jej czêæ367. Oba wspomnienia obok informacji faktograficznych daj¹ ciekawy opis ¿ycia codziennego
uczniów w okresie miêdzywojennym ich rozrywek, dzia³alnoci w ró¿nego
rodzaju organizacjach itp.
Na podstawie zebranych materia³ów opracowane zosta³y krótkie biogramy, które
odnosz¹ siê do ka¿dego z ww. kolegów. W odpowiedzi na probê A. Bukowskiego
wszyscy nades³ali swoje fotografie i opracowali ¿yciorysy, szczególnie obszerna
(18 kart rêkopisu) jest autobiografia Kazimierza Marchewicza. W zbiorze znajduj¹
siê równie¿ jego prace Liceum Wybickiego w sercu Kaszub (Ze zjazdu absolwentów
z 1939 r. w Kocierzynie), Martyrologia i walka spo³eczeñstwa ziemi kocierskiej
i skarszewskiej w latach 19391945 z perspektywy pó³wiecza, Pamiêci nauczycieli-bohaterów i mêczenników Ziemi Kocierskiej, Spo³eczeñstwo kocierskie
w walce o wolnoæ ziemi ojców oraz Leona Lubeckiego Refleksje o tragicznych dziejach Tajnej Organizacji Wojskowej »Gryf Pomorski«368. Pozosta³¹ czêæ
zbioru stanowi korespondencja A. Bukowskiego ze wspomnianymi kolegami.
Podtrzymywaniu szkolnych przyjani s³u¿y³y niew¹tpliwie spotkania absolwentów gimnazjum. W spucinie znajduj¹ siê materia³y dokumentuj¹ce kilka
takich zjazdów (sygnatura Rs II 359).
366
367
368

Na tablicy pami¹tkowej w Kocierzynie widnia³a informacja, ¿e za jego mieræ odpowiedzialni
s¹ hitlerowcy, tymczasem zosta³ on zamordowany w Katyniu.
Kolejn¹ czêæ ¿yciorysu, jak wynika z korespondencji, stanowi opracowanie dzia³alnoci
w ruchu oporu i WP.
Nadbitka z Biblioteki Fundacji Archiwum Pomorskie AK, t. 4, 1994 r.
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Pierwszy, który odby³ siê w czerwcu 1959 r. upamiêtniaj¹: zaproszenie, pismo w sprawie powo³ania Komitetu Organizacyjnego, wycinek prasowy oraz
pokwitowania z pobytu369.
Notatki, wycinki prasowe, korespondencja oraz fotografie zachowa³y siê
ze spotkañ zainicjowanych przez A. Bukowskiego w jego gdañskim mieszkaniu,
w 1971 r. z okazji 40-lecia matury i z kolejnego w 1977 r.
Jedno zdjêcie pochodzi ze zjazdu absolwentów ostatniego (1939) rocznika
w sierpniu 1984 r.370, kilka innych z kolejnego spotkania, które mia³o miejsce
trzy lata póniej .
Nastêpne zjazdy dokumentuj¹ dwie fotografie, których dok³adnej daty i okolicznoci powstania nie uda³o siê ustaliæ.
Sygnatura Rs II 360 to materia³y zwi¹zane z artyku³em A. Bukowskiego pt.
Z galerii zas³u¿onych ludzi Ziemi Kocierskiej. Jest to rêkopis i maszynopis pracy
przygotowanej do publikacji na ³amach Jantarowych szlaków oraz korespondencja371, z której wynika, ¿e zosta³a ona równie¿ przedstawiona na konferencji
powiêconej powo³aniu Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wybickiego oraz jako
odczyt w siedzibie Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Gdañsku.
Ostatnia sygnatura  Rs II 361 to materia³y ró¿ne dotycz¹ce Kocierzyny.
Zgromadzono tu wycinki prasowe odzwierciedlaj¹ce ró¿norodne aspekty ¿ycia
miasta na przestrzeni ubieg³ego stulecia. Najstarsze pochodz¹ z okresu miêdzywojennego, s¹ to artyku³y z Dziennika Pomorskiego (1936 r.) i ze S³owa Pomorskiego (1937 r.), zwi¹zane z 75-leciem Zak³adu NMP. Anielskiej w Kocierzynie, zawieraj¹ ilustracje biblioteki szkolnej, sali jadalnej i lekcji gimnastyki.
Pozosta³e to wycinki powojenne omawiaj¹ce m.in. stan owiaty, losy mieszkañców
miasta po wybuchu wojny, dotycz¹ce legend kocierskich, obchodów 600-lecia
Kocierzyny itp. Do grupy materia³ów ró¿nych w³¹czono równie¿ wypisy ród³owe,
notatki i fiszki bibliograficzne, podobnie jak wycinki prasowe zró¿nicowane tematycznie, od historii Kocierzyny poprzez materia³y dotycz¹ce zas³u¿onych mieszkañców regionu, instytucji kulturalno-owiatowych, zabytków itp. Zbiór uzupe³niaj¹
dwie wspó³czesne widokówki miasta oraz korespondencja A. Bukowskiego372.
369
370

371

372
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Op³aty za uczestnictwo, nocleg i wy¿ywienie.
Na fotografii znajduj¹ siê: ks. Anton Pepliñski, W³adys³aw Wysiecki, Witold Cerowski, Tadeusz
Pakiezer, Kazimierz Marchewicz, Zygfryd Zappa, Jan Kosater, ks. kan. Edmund Kosznik,
Klemens Kwidziñski.
Zaproszenie Zarz¹du Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Wydzia³u Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kocierzynie na konferencjê oraz zaproszenie na
odczyt A. Bukowskiego.
W kolejnoci chronologicznej listy skierowane do A. Bukowskiego zawieraj¹: propozycjê
Redakcji Jantarowych Szlaków napisania artyku³u nt. Dzieje Ziemi Kocierskiej, ¿yczenia z okazji Dnia Nauczyciela, probê o informacjê dot. daty ukazywania siê w Kocierzynie
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Józef Wybicki

W omawianej spucinie znajduje siê grupa dokumentów zwi¹zanych z postaci¹ Józefa Wybickiego. Andrzej Bukowski zaanga¿owany by³ w wiele inicjatyw popularyzuj¹cych ¿ycie i dzia³alnoæ autora naszego hymnu narodowego. Bra³
czynny udzia³ w obchodach jego Roku, mia³ swój wk³ad w powstanie Muzeum
w Bêdominie, sfinalizowa³ d³ugi proces wydawniczy III tomu Archiwum tego wielkiego Polaka. Wszystko to znalaz³o odzwierciedlenie w materiale, który zaprezentowano poni¿ej. Ca³oæ podzielona zosta³a na dziewiêæ grup tematycznych
w ramach sygnatur Rs II 460Rs II 468.
Rok 1972 og³oszono Rokiem Wybickiego, poniewa¿ zbieg³y siê wówczas
trzy wa¿ne rocznice: 225 rocznica jego urodzin i 150 rocznica mierci oraz 175
rocznica powstania Mazurka D¹browskiego 373.
Omówienie przygotowanego fragmentu spucizny rozpocznê od dokumentów odzwierciedlaj¹cych niektóre inicjatywy podejmowane wówczas dla uczczenia tych wa¿nych wydarzeñ (sygn. Rs II 460). Wród nich jest Uchwa³a Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 21 wrzenia w sprawie nadania Powiatowemu Domowi Kultury w Kocierzynie imienia Józefa Wybickiego oraz
fotografia z uroczystoci ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej i fotografia samej tablicy. Znajduje siê tu tak¿e ex libris Biblioteki Miejskiej w Sopocie, której autor
hymnu narodowego równie¿ sta³ siê wówczas patronem. Ponadto akt erekcyjny
szko³y w Bêdominie, materia³y zwi¹zane z powstaniem w Kocierzynie pomnika
Wybickiego: fotografie z konkursu na projekt, cegie³ka na jego budowê, akt erekcyjny z dnia 22 lipca oraz fotografie z uroczystoci jego wmurowania. Rocznice
Wybickiego uczci³ te¿ Teatr Wybrze¿e, inauguruj¹c ogólnopolski Rok Kulturalno-Owiatowy przedstawieniem Kulig. W spucinie znajduje siê fotokopia jednej
ze scen komedii oraz afisza teatralnego.
W dniach 2-4 czerwca odby³a siê w Gdañsku z okazji obchodów Roku Wybickiego sesja naukowa. Referaty, komunikaty oraz g³osy dyskusyjne tam prezentowane og³oszone zosta³y w zbiorowym wydawnictwie pod redakcj¹ Andrzeja Bukowskiego374. W omawianym zbiorze znajduje siê umowa wydawnicza na
opracowanie redaktorskie tej pozycji oraz umowa na opracowanie do publikacji
referatu z sesji: Spór o datê mierci J. Wybickiego.

373
374

czasopisma Gryf, zaproszenie na obchody 70-lecia powrotu Ziemi Kocierskiej do Macierzy oraz kopia jednego listu A. Bukowskiego do J. Machuta zawieraj¹ca propozycjê tekstu,
który mia³ byæ zamieszczony na tablicy pami¹tkowej na cianie Bazaru.
Andrzej Bukowski, Józef Wybicki w wietle obchodów jego rocznic i sesji Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, Gdañsk 1972, s. 5.
Józef Wybicki. Ksiêga zbiorowa, pod red. Andrzeja Bukowskiego, Gdañsk 1975.
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Profesor Bukowski otrzyma³ równie¿, jak wynika z zachowanej korespondencji, propozycjê opracowania materia³ów do krótkometra¿owego filmu o Wybickim,
z któr¹ zwróci³a siê do niego Wytwórnia Filmów Owiatowych w £odzi. W spucinie zachowa³o siê kilka listów dotycz¹cych tej sprawy oraz umowa o dzie³o.
Do materia³ów zwi¹zanych z obchodami Roku Wybickiego do³¹czono ponadto zaproszenie GTN na uroczystoci rocznicowe, scenariusz wystawy okolicznociowej organizowanej przez Dzia³ Rêkopisów Biblioteki Gdañskiej PAN,
notatki, wycinek prasowy z Dziennika Ba³tyckiego, koperty okolicznociowe
i pami¹tkowy stempel poczty polskiej.
Podsumowanie i omówienie wydarzeñ z 1972 r. zawiera ksi¹¿ka profesora
Bukowskiego pt. Józef Wybicki w wietle obchodów jego rocznic i sesji Gdañskiego
Towarzystwa Naukowego. W zbiorze zachowa³a siê korespondencja zwi¹zana
z wydawnictwem, g³ównie podziêkowania za przes³any egzemplarz wraz z bardzo
pochlebnymi recenzjami oraz listy dotycz¹ce poszukiwania materia³ów ilustracyjnych, a tak¿e same ilustracje czêciowo wykorzystane w tym wydawnictwie375.
Kolejna sygnatura  Rs II 461 zawiera niewielk¹ iloæ materia³ów zwi¹zanych z innymi rocznicami Wybickiego. W³¹czono tu maszynopis wstêpu do s³uchowiska Kulig przewidzianego na 200-lecie jego urodzin, zaproszenie na sesjê popularno-naukow¹ z 1987 r., wypisy ród³owe, notatki i wycinki prasowe376.
Jak ju¿ wspomniano, profesor Bukowski zaanga¿owa³ siê równie¿ w powstanie
muzeum powiêconego pamiêci twórcy Mazurka D¹browskiego. By³ jednym
z autorów scenariusza. W materiale (sygnatura Rs II 462) znajduje siê rêkopis
opracowania dotycz¹cego fragmentu ekspozycji powiêconego dziejom hymnu
narodowego oraz notatka z harmonogramem prac. Ponadto inne dokumenty zwi¹zane z organizowaniem siê placówki, które czêciowo stanowi¹ za³¹czniki do
zachowanej korespondencji. Wród nich ustalenia z narady w sprawie organizacji
Muzeum z 1 grudnia 1972 r. czy scenariusz wystawy dotycz¹cy biografii Wybickiego. Same listy dotycz¹ spraw organizacyjnych, w wiêkszoci s¹ to pisma dyrektora Muzeum Narodowego w Gdañsku do Andrzeja Bukowskiego i odpisy jego
korespondencji z Janem Pachoñskim. Otwarcie Muzeum w Bêdominie nast¹pi³o
375

376

Kopia acta_2006.p65

S¹ to fotokopie stron tytu³owych pism Wybickiego, portretów Józefa Wybickiego, Aleksego
Husarzewskiego, kolegium jezuickiego i kocio³a w Starych Szkotach pod Gdañskiem, nadania konstytucji Ksiêstwu Warszawskiemu oraz zdjêcia dworku Wybickiego w Bêdominie,
dêbu na dziedziñcu tego dworku, gotyckiej baszty w Skarszewach, wie¿y kocio³a w rodzie
Wielkopolskiej, dworu starociñskiego w Starych Polaszkach, m³yna w Kocierzynie, kaplicy
w Mirachowie, popiersia J. Wybickiego d³uta Wawrzyñca Sampa.
Wycinek z Trybuny Ludu z 1980 r. dotycz¹cy ods³oniêcia popiersia Wybickiego w Brodnicy, wycinek z Gazety Krakowskiej: W 160. rocznicê mierci twórcy Mazurka D¹browskiego, wycinek z Dziennika Ba³tyckiego: 240 lat temu w bêdomiñskim dworku oraz
dotycz¹cy wystawy historycznej o hymnie polskim w Reggio Emilia: Dziejowa rola Józefa
Wybickiego z Dziennika Ba³tyckiego 1947.
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17 lipca 1978 r., uroczystoæ upamiêtniaj¹ zachowane fotografie oraz wycinki
prasowe.
Zbiór uzupe³niaj¹ maszynopisy dwóch opracowañ nt. Muzeum377, notatka
z narady w dniu 15 kwietnia 1978 r. w sprawie urz¹dzenia wystawy w dworku
Wybickiego, wydany staraniem Towarzystwa Przyjació³ przewodnik po ekspozycji oraz materia³y ilustracyjne378.
Doceniaj¹c nak³ad pracy w³o¿ony przez Andrzeja Bukowskiego w powstanie
placówki upamiêtniaj¹cej postaæ Wybickiego Dyrektor Muzeum Narodowego
w Gdañsku wystosowa³ do profesora zaproszenie do uczestnictwa w zebraniu za³o¿ycielskim Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Hymnu Narodowego. W spucinie
pod sygnatur¹ Rs II 463 obok wspomnianego pisma znajduje siê formularz deklaracji cz³onkowskiej, projekt i tekst Statutu. Poza tym uchwa³y I Walnego Zgromadzenia w sprawie praw i obowi¹zków cz³onków, wysokoci sk³adek oraz Uchwa³a Programowa. W³¹czono tu równie¿ informacjê o dzia³alnoci Towarzystwa
w okresie od 16 marca do 25 kwietnia 1986 r. oraz notatki i wycinek prasowy.
Kolejna sygnatura Rs II 464 zawiera maszynopis pracy Ewy Muszyñskiej pt.
Z dziejów polskiego hymnu narodowego, wycinki prasowe z artyku³ami o powstaniu i historii Mazurka D¹browskiego oraz notatki dotycz¹ce tej pieni.
Oddzieln¹ tematycznie grupê materia³ów stanowi¹ dokumenty zwi¹zane
z wydawnictwem Archiwum Wybickiego. Sygnatura Rs II 465 to dwa pierwsze tomy
tego opracowania wydane po wojnie przez Towarzystwo Przyjació³ Nauki i Sztuki
w Gdañsku379. Inicjatywa zapocz¹tkowana zosta³a ju¿ w 1935 r., a Towarzystwo
podjê³o siê tego zadania, poniewa¿, jak pisze we wstêpie redaktor wspomnianych
tomów Adam Ska³kowski ...Wybicki by³ z synów Pomorza najznakomitszym
w dziejach Polski 380. Wybuch drugiej wojny przerwa³ zaplanowane prace, przygotowany materia³ zosta³ wówczas wywieziony z Pomorza i powróci³ dopiero po
odzyskaniu niepodleg³oci. W nawi¹zaniu do obchodów dwusetnej rocznicy urodzin
twórcy Mazurka D¹browskiego wznowiono proces wydawniczy381. Pierwszy
tom Archiwum ukaza³ siê w roku 1948, a nastêpny dwa lata póniej. Adam Ska³kowski zebra³ równie¿ materia³y do kolejnego tomu, które przed mierci¹ przekaza³ Towarzystwu. W za³o¿eniu ostatnia czêæ mia³a zawieraæ utwory literackie
i pisma polityczne Wybickiego382.
377

378
379
380
381
382

Henryk Wawrzyk, Muzeum Hymnu Narodowego bliskie ka¿demu Polakowi; Hanna Domañska, Bêdomin. Muzeum Hymnu Narodowego oraz recenzja tego opracowania zlecona
A. Bukowskiemu przez Krajow¹ Agencjê Wydawnicz¹.
Widokówki dworku w Bêdominie i zdjêcie z Rajdu Stu z Nieba.
Archiwum Wybickiego, t. 1-2, zebr. i wyd. A. M. Ska³kowski, Gdañsk 1948-1950.
Archiwum Wybickiego, t. 1, Gdañsk 1948, s. XII.
Ibidem, s. XII-XIII.
W spucinie (sygn. Rs II) znajduje siê odpis Przedmowy A. Ska³kowskiego z 1947 r. oraz
kopia maszynopisu o zawartoci tomu III.
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Ostatnim redaktorem trzeciego tomu Archiwum by³ Andrzej Bukowski. W jego
spucinie pod sygnatur¹ Rs II 466 znajduje siê bogata dokumentacja charakteryzuj¹ca proces wydawniczy od roku 1951 do momentu ukazania siê ksi¹¿ki383.
Zachowa³y siê tu obok korespondencji ró¿nego rodzaju sprawozdania finansowe,
protoko³y posiedzeñ Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, notatki z wyjazdów
s³u¿bowych i inne dokumenty odzwierciedlaj¹ce przebieg prac. Materia³y powy¿sze sta³y siê podstaw¹, znajduj¹cej siê równie¿ w spucinie, opinii w sprawie
sytuacji prawnej wydawnictwa, która okreli³a stosunek do autorów i spadkobierców oraz warunki zakoñczenia i wydania pracy.
Ponadto do zbioru w³¹czono maszynopisy przygotowywanych do druku dzie³
Wybickiego384, przedmowy trzech z kilku kolejnych jego redaktorów: A. Ska³kowskiego, A. Lewaka i A. Bukowskiego, recenzjê wydawnicz¹ profesora W³adys³awa Zajewskiego oraz notatki.
Kolejna, niewielka grupa materia³ów (sygn. Rs II 467) dotyczy ¿ycia i dzia³alnoci Józefa Wybickiego. Znajduj¹ siê tu kopie wyk³adów Adama Ska³kowskiego385 oraz praca magisterska Natalii Wierzbowskiej pt. Józef Wybicki w latach
1813-1822 386. Zbiór uzupe³niaj¹ fiszki ród³owe i bibliograficzne oraz dwie
widokówki z pa³acykiem Wybickiego w Manieczkach.
Ostatnia w tej czêci sygnatura  Rs II 468 zawiera wycinek prasowy oraz
zbiór 21 fotografii z uroczystoci nadania VII LO w Gdañsku imienia Józefa
Wybickiego w trzydziest¹ rocznicê powstania tej placówki.

383

384

385

386
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Trzeci tom Archiwum Wybickiego, zawieraj¹cy korespondencjê i pisma polityczne Wybickiego oraz jego rozprawy i uwagi, uzupe³niony regestami korespondencji i pism politycznych
z tomu pierwszego i drugiego ukaza³ siê w 1978 r.
S¹ to nastêpuj¹ce utwory: Listy obywatelskie do Jana Wêglañskiego ministra stanu Królestwa, Myli polityczne, Zbiór myli politycznych, O dziele pod tytu³em wstêp do wiadomoci politycznych, Rede Seiner Excellenz des Woiwoden Wybicki Senatorus von Polen,
Rozmowa miêdzy szlachcicem polskim, Szwaycarem a ¯ydem w Gdañsku, pisma dramatyczne: Pasterka zab³¹kana, Zygmunt August, Samnitka, korespondencja Józefa Wybickiego i przypisywany pierwotnie Wybickiemu utwór Warro na wsi.
S¹ to nastêpuj¹ce wyk³ady: Wybicki w wietle swego Archiwum, Wybicki w dobie legionowej, Wybicki a Kociuszko i legenda Bartosza G³wackiego, O Wybickim w 200-lecie
urodzin.
Praca napisana pod kierunkiem Stanis³awa Sosina w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku
w 1962 r.
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Eugeniusz Gò³¹bk

Kaszëbsczi s³owôrz normatiwny w przërównanim
ze s³owôrzama A. Labùdë i J. Trepczika.
Rozmajité tipë lëteracczi kaszëbiznë. Ùprocëmnienié
sã do mòwny nalecëznë pòlsczi i niemiecczi

Wprowadzenié
Ùkôzanié sã mòjégò S³owôrza normatiwnégo nie wëwò³a³o za g³osnégò pòmiónu
strzód Kaszëbów. Jednak òstô³ òn zaùwa¿ony, ò czim swiôdczi recenzjô Hannë
Makùrôt, òpùblikòwónô w internece, pn. Eugeniusz Gò³¹bk. Kaszëbsczi s³owôrz
normatiwny. Recenzëjô. Autorka1 recenzji wierã ni mô wikszich zastrzegów
do bédowónëch przeze mie konkretnëch rozstrzëgniãców normatiwnëch, le mie
zarzucywô, ¿e „Robòta Gò³¹bka je problematicznô z pòzdrzatkù metodologije.
Normatiwné kriteria, chtërnyma czerowô³ sã autor s³owôrza, nie òsta³ë sprecyzowóné” (...). S³owôrz „nie òstô³ òbwiãzóny wprowôdzaj¹cym tekstã. (...) Niesëga
wëraznégò naznaczeniô a òpisënkù metodë wëzwëskóny w robòce nad s³owôrzã
par³ãczi sã z ewideñtnyma warkòwima pòpùstnoscama”.
Domiszlóm sã, ò co Autorce chòdzy z tima „warkòwima pòpùstnoscama”.
Pò prôwdze, w mòjim S³owôrzu ni ma przëpisków òznôczaj¹cëch, do jaczégò
dzéla mòwë pòdôwóné s³owò nôle¿i (np. rzecz. – rzeczownik), czë jaczégò je ôrtu
– nôwë¿i tam sam je to òznaczoné, np. céñ (ôrt bia³g³. „ta céñ”). Ale kò s¹ wnet
przë kò¿dim s³owie-zéwiszczu przëk³adë zdañ, z jaczich czëtiñc sã mò¿e tegò
sóm dobadérowac.
A ¿elë jidze ò „normatiwné kriteria” stosowóné w nym S³owôrzu, to wëjasniwóm, ¿e jô je òpisô³ z wiksza w mòjëch Wskôzach kaszëbsczégò pisënkù, wëdónëch
w 97 r. Bò S³owôrz normatiwny z pòcz¹tkù bé³ le mô³im dodôwkã do Wskôzów,
a dopiere pòtemù sã rozrós³. Do tegò tu, wëdónégò w 2005 r. S³owôrza normatiwnégò bé³ do³¹czony tekst wprowôdzaj¹cy, le wëdôwca ny ks¹¿czi gò wëc¹³.
Dlôte terô tuwò jô so pòzwòlã przedstawic ne kriteria, i – w ca³oscë – mòje nôdbë
1

Tekst ny recenzji i skaszëbioné przez H. Makùrôt wierztë ks. Twardowsczégò, òpùblikòwóné
w Zwónkù Kaszëbsczim swiôdcz¹, ¿e H. Makùrôt kaszëbiznë za dobrze nie znaje.
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na kaszëbiznã lëterack¹. Ale to përznã ni¿i. Bò timczasã dosz³o jesz do mie wiad³o, ¿e prof. Edward Breza ùznô³ mój s³owôrz za „autorsczi”, a nié normatiwny.
Na to chcã tuwò zarô òdpòwiedzec:
Jô so zdôwóm sprawã, ¿e nié wszëtczé bédowóné przeze mie normë, tj. wskôzë
pisënkù gwësnëch s³ów s¹ taczé, jaczé bë sã widza³ë kò¿dému (jesz sã taczi nie
ùrodzy³, chtëren bë wszëtczim wëgòdzy³). Pò prôwdze, w nym s³owôrzu jô bédëjã
le mòje (Gò³¹bkòwé) normë. A ¿elë kòmùs mòje normë sã nie widz¹, mò¿e pisac
wedle swòjëch. Rozmiejã, ¿e Panu Profesorowi jidze ò to, ¿e S³owôrz normatiwny
pòwinien bëc pòpiarti autoritetã institucji, np. ZK-P i nôlepi, ¿ebë bé³ òprôcowóny
przez karno znajôrzów kaszëbiznë. Próbùjã so tej wëòbrazëc, jak bë wëzdrza prôcô
nad taczim s³owôrzã i jak d³ugò bë dérowa. Wierã bë trzeba bë³o pòwò³ac jak¹s
„radã nieùstôwaj¹c¹”, chtërna bë sã zjé¿d¿a rôz w mies¹cu i ùchwôliwa za jednym pòsedzenim jaczé sto zéwiszczów. W¹tpiã, czë taczi s³owôrz, stwòrzony na
zasadach zrzeszeniowi demokracji (zbiorowi m¹droscë...), bë wszëtczich zadowòlil.
Norma jãzëkòwô lëteracczi kaszëbiznë, jak¹ jô w S³owôrzu normatiwnym
bédëjã, je dosc bliskô dzysészi kaszëbiznie mówiony. Òd stronë foneticzi zdrzec
je to mòwa òpiartô na dialekce westrzédnokaszëbsczim. Ùnormòwanié tikô sã
wiôld¿im dzélã pisënkù s³ów, a dzélã té¿ ù¿iwónëch wariantów foneticznëch. Przë
tim jô dopùszcziwóm czãsto wnetk wszëtczé jistniej¹cé wariantë, a le tam sam
zalécóny je jeden, „lepszi”, wedle mòjégò, subiektiwnégò òdczëcô. Tej zastosowóné w nym S³owôrzu normë nie s¹ za òstré.
S³owizna pòlécónô w S³owôrzu normatiwnym je zbli¿onô do autenticzny s³owiznë ù¿iwóny przez lud. Wikszim dzélã pòchòdzy òna ze S³owôrza Zëchtë.
Robòta przë nym S³owôrzu zmùsziwa mie nierôz do pònownégò zastanowieniô sã nad sztô³tã lëteracczi kaszëbiznë. Przë le¿noscë jô skorigòwô³ swòje
dôwniészé ùdbë na ten temat. Trzeba bë³o sã ùprocëmnic do „kaszëbiznë zrzesziñsczi”, tzn. do doróbkù s³owarsczégò Zrzeszinców. Wëpôdô mie sã przëznac,
¿e chòc pierwi jô z ùfnosc¹, „pe³nyma garscama” kòrzëstô³ ze s³owiznë bédowóny
przez J. Trepczika, dzys robiã to ò wiele òstró¿ni. Bò mie bë³o dóné do¿dac sã
skùtków wprowadzeniô Trepczikòwégò S³owôrza do pòwszechnégò òbiegù. Dô³
sã òdczëc jegò wp³iw na tekstë m³odëch autorów. A trzeba rzec, ¿e dzél tekstów
pùblikòwónëch w „Òdrodze” i „Pòmeranii” mò¿e cz³owieka nôl¿i doprowadzëc
do zw¹tpieniô w cél robòtë dlô kaszëbiznë. Przëk³adã prakticznégò zastosowaniô
s³owiznë Trepczika mò¿e té¿ bëc recenzjô H. Makùrôt, chtërnã zwëczajny Kaszëba
le z biéd¹ mò¿e rozmiec.
S³owôrz normatiwny
Mësl ò napisaniu negò s³owôrza mie pòdsën¹³ profesor Jerzi Tréder, chtëren
gôdô³: - Zamiast t³omaczëc, czemù sã pòlécô taczi, a nié jinszi spòsób zôpisu, lepi
ne problemë przedstawic w formie s³owôrza.
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Ùklôdanié S³owôrza zajã³o mie w ca³oscë jaczich piãc lat. Robòta przë nim
sz³a sztërkama chùtkò, ale bë³ë té¿ ca³é mies¹ce, czej tekst le¿ô³ ùgòrã (mòja
Bia³ka cã¿kò zachòrza, i ùmar³a). Dlôte S³owôrz je, jaczi je. Na pewno nie je to
dze³o doskòna³é. Përznã je w nim drobnëch b³ãdów, przede wszëtczim lëtrowëch
(co w s³owôrzu – jakbë nie bë³o – normatiwnym je znaczn¹ wad¹); tam sam pòmilony je pòrz¹dk alfabeticzny; je té¿ – nié z mòji winë, le redakcji – w pòlsczich
zdaniach lëtra ê, zamiast ê. Ale mëszlã, ¿e i tak, nimò nëch wadów, je to rzecz
dosc pò¿ëtecznô.
Prakticzniészi bë wierã bé³ s³owôrz pòlskò-kaszëbsczi. Ale kò miô³ to bëc le
pòradnik pòprawnégò pisaniô, dlôte òn mô taczi, a nié jinszi szëk. W mòjim
S³owôrzu normatiwnym dosc ³atwò jidze nalezc pòtrzébny òdpòwiednik pòlsczégò
s³owa. Kò, czë sã to kòmù widzy czë nié, w kaszëbiznie wikszi dzél s³ów je pòdobny do pòlsczich. Te pòlasz¹cé s³ówka prowadz¹ nas do bar¿i apartnëch, „czësto”
kaszëbsczich. Zéwiszcza pòdstawòwé s¹ òbjasnioné – za pòmòc¹ òdpòwiedników, abò szerzi, w spòsób òpisowi.

Rozmajité mòdla lëteracczi kaszëbiznë
W dzejach twòrzeniô kaszëbsczi mòwë lëteracczi pierszô bë³a próba Flóriana
Cénôwë (w pò³owie XIX stolecégò). F. Cénôwa nie bé³ wiôld¿im artist¹ s³owa,
a stosowô³ pisón¹ kaszëbiznã bar¿i do prakticznëch célów, jakò jãzëk informacji
czë pùblicysticzi. Pò kaszëbskù òn pisô³, np. swòje „lëstë òtemklé”, w jaczich
prowadzy³ spiérkã z dejowima procëmnikama. Nym pòwszednym zastosowanim
kaszëbiznë òn sã ró¿ni³ od nastãpców taczich jak H. Derdowsczi, J. Karnowsczi,
A. Majkòwsczi, chtërny stosowelë jã w „pòswiãtny” f¹kcji, jakò jãzëk pòezji,
piesni, pòwiôstk i, w ca³oscë artisticzny prozë. Mielë òni ambicje „pòdnieseniô
kaszëbiznë ze zgardë”, ale òmijelë – ùmëslno czë nié? – nôprostszé, nôblëzszé
codniowi mòwie zastosowanié kaszëbiznë, jakò jãzëka zwëczajnégò komùnikatu
czë tekstów pùblicysticznëch. To bëlné pòle dzejaniô òni òstawilë pòlszczëznie.
Kaszëbizna wierã wëdôwa sã jima jesz niedozdrzelalô do te, ¿ebë s³u¿ëc do wëpòwiôdaniô sã ò taczich „m¹drëch” rzeczach. A. Majkòwsczi nawetka prosto rzek³,
¿e „jãzëkã nôùkòwim i jãzëkã wieców pòwinna òstac pòlszczëzna”... Ale kô taczé
wëstrzéganié sã przed ù¿ëcym kaszëbiznë w pòdstawòwi f¹kcji dlô kò¿dégò normalnégò jãzëka, to nie bë³a zdrowô sytuacjô. W normalnëch warënkach mòwa je
ù¿iwónô przë kò¿di le¿noscë. To zmùsziwô ù¿ëtkòwników mòwë do ji doskònaleniô. I tedë dochôdô do wzajemnégò bògaceniô sã jãzëka lëdu i lëteraturë
w sferze s³owiznë, idiomów itd. Le më wiémë, ¿e kaszëbizna nie rozwija sã
w normalnëch warënkach. Bë³a òna wiedno mòw¹ lëdu walcz¹cégò (corôz s³abi)
ò przetrwanié, mòw¹ zdominowón¹ przez przez blisko krewn¹ pòlszczëznã i przez
wrog¹ niemczëznã.
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Z czasã, w latach midzëwòjnowëch pòjawilë sã jinszi pisarze kaszëbsczi, np.
A. Bùdzysz, L. Hejka, L. Roppel, B. Zëchta itd., chtërnëch doróbk przëczëni³ sã
do rozwòju lëteracczi kaszëbiznë2. Ale nie dô sã zaprzeczëc, ¿e dopiérkù Zrzesziñcowie, jakò jedny z pierszich3 òd czasów F. Cénôwë zaczãlë stosowac kaszëbiznã jakò normaln¹ mòwã lëterack¹, w tekstach pisónëch dlô bie¿¹cëch pòtrzebów: felietónach, informacjach, polemikach, mòwach pògrzebòwëch itp. Pòd kùñc
¿ëcégò (w latach 80.) swòje doswiôdczenié pisarsczé Labùda i Trepczik wëkòrzëstelë przë ùk³ôdanim s³owôrzów.
Jô té¿, czej jem sã wz¹³ za uk³ôdanié S³owôrza, miô³ jem dosc d³ud¿é doswiôdczenié na pòlu lëteracczi kaszëbiznë. Rzeczë, jaczima jô sã zajimô³ – felietónë, referatë, przek³ôdanié tekstu Swiãtëch Pismión – zmùsziwa³ë miã do jãzëkòwi
dok³adnoscë, akùratnoscë. Dlôte, pò latach ùczeniô sã kaszëbiznë, pòd’zéraniô
méstrów kaszëbsczégò pióra i latach prakticznégò ji stosowaniô jô sã òdwô¿i³ na
pòbédowanié pòprzez S³owôrz normatiwny mòjégò wariantu lëteracczi kaszëbiznë.
Kaszëbizna, jak¹ jô bédëjã je, przënômni mie sã tak wëdôwô, kriticznym pòdsëmòwanim ca³égò dotëchczasnégò najégò doswiôdczeniô na drodze do lëteracczi mòwë,
òd ji pòcz¹tków do dzysôdnia. Je òna òpiartô przede wszëtczim na mòwie zapisóny
w s³owôrzach B. Zëchtë i S. Ramù³ta – a té¿ na ¿ëwi kaszëbiznie, jak¹ jô znajã „ze
s³ëchù” (dialekt westrzédnokaszëbsczi, kartëskò-wejherowsczi). Wzbògaconô je
òna s³owizn¹ z doróbkù Trepczika, Labùdë i jinszich autorów. Ale jak jem ju wë¿i
nadczid³, na tã „kaszëbiznã zrzesziñsk¹”, gãsto wzbògacon¹ neologizmama jô ju
zdrzã dzys baro kriticzno. A prôwdã rzec, ju w latach 80., pò przeczëtanim S³owôrza
S. Ramùlta jô òdkri³, ¿e je mò¿lëwô jinô, nié zrzesziñskô, le „normalnô” kaszëbizna lëterackô. Wëdanié dzys dnia na nowò S³owôrza S. Ramù³ta w òprôcowanim
prof. Jerzégò Trédra jô ùwô¿óm tej za wëdarzenié baro pò¿ëteczné dlô lëteracczi
kaszëbiznë. Czejbë jesz ti m³odi, pisz¹cy Kaszëbi chcelë to rozmiec...

Nôwrót do wspólnëch kòrzeni pòlskò-kaszëbsczich
Kaszëbi ¿ëj¹ w konkretny, taczi nié jinszi sytuacji kùlturowi. Kò¿di z nas
òdczuwô na co dzéñ wp³iw pòlsczégò jãzëka lëteracczégò. Czëjemë dzys tã mòwã
òd nôm³odszich lat doma, pòprzez radio i telewizjã, w szkò³ach, kòsco³ach itd.
Ni ma tej dzëwù, ¿e nierôz l¿i je nóm sã wës³owic pò pòlskù, jak pò kaszëbskù.
2
3
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Nôbar¿i do rozwòju ny lëteraturë przëczëni³ sã ks. B. Zëchta, chtërnégò S³owôrz òstô³ wëdóny
w II pò³owie XX w.
Zrzesziñcowie bëlë jednyma z pierszich. Bò bëlë té¿ jinszi, np. Friedrich Lorentz (z pòmòc¹
Alojzégò Bùdzysza?) pisywô³ (òd 1928 r.) pò kaszëbskù tekstë wprowôdzajacé do gadzënowégò Przyjaciela ludu kaszubskiego. A té¿ Francyszk Szréder z wejherowsczi Klëczi
swòje przëganë pòstawë Zrzesziñców pisywô³ po kaszëbskù.
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Nen òdwieczny wp³iw pòlsczégò jãzëka na kaszëbiznã przódë, w czasach
cëskù niemczëznë bé³ wikszim dzélã pò¿ëteczny. Pòlszczëzna wp³iwa na kaszëbiznã
pòbùdzaj¹co. Bez ni më bë ò wiele rëchli, do néd¿i zd¿inãlë w mòrzu niemczëznë.
Ò tim më wiémë. Równak nasz¹ spraw¹ je dzys dbac ò czëstosc swòji, rodny
mòwë – kaszëbiznë, chtërn¹ ùwô¿ómë za òsóbn¹, samòstójn¹ mòwã s³owiañsk¹
(chòc nôblë¿i krewn¹ z pòlszczëzn¹).
Nie je tu môl na òpòwiôdanié, jakno kaszëbizna wëapartni³a sã z szerszégò
zespò³u nocnos³owiañsczich dialektów. Òglowò mò¿emë równak rzec, ¿e jãzëkòwô
apartnosc kaszëbiznë je skùtkã ji wielowiekòwégò òddzeleniô grañcama pañstwòwima òd Pòlsczi. Nimò tegò wp³iw pòlszczëznë (s¹sednëch dialektów, ale té¿ ny
„kòscelny” ju òd XII w. a òd XVI w. „lëteracczi” pòlszczëznë) na kaszëbiznã bé³
sta³i, sztërkama s³abszi, sztërkama mòcniészi. Kaszëbizna ùléga³a té¿ wp³iwóm
niemczëznë (na Zôchòdnym Pòmòrzu ùleg³a czësto...). Z czasã czãsc domôcy,
kaszëbsczi s³owiznë òsta wëpiartô przez cëz¹ (niemieck¹) nalecëznã. Tu trzeba
zaznaczëc, ¿e kaszëbizna ògromnym dzélã mô s³owiznã i strukturã wspóln¹
z pòlszczëzn¹ (a z jinszima mòwama s³owiañsczima je krewnô përznã dali).
Rzeszi sã to ze spraw¹ bògaceniô kaszëbiznë ò pòtrzébn¹ s³owiznã, pòprzez
ùsôdzanié s³ów nowëch, òpiartëch na domôcëch dr¿éniach, czë pò¿ëczanié z s¹sednëch mòwów. Nôbar¿i naturalnym spòsobã bë³o i je pò¿ëczanié z pòlszczëznë,
chtërnô je nôblëzszô kaszëbiznie. Ale czasã chòdzy le ò òdswié¿enié zabëtégò
s³owa. Bò trzeba tuwò zaznaczëc, ¿e niechtërne s³owa òdczuwóné dzys dnia jakò
pòlasz¹cé, dôwni w kaszëbiznie bë³ë ù¿iwóné. Le z czasã òne òsta³ë przëg³ëszoné
przez niemczëznã i wnet czësto zad¿inã³ë. Wezmë dlô przëk³adu: wewn¹trz, wnãtrzé,
wnãtrzny, wnãtrznoscë, zewn¹trz, zewnãtrzny, abò taczé jak czerpac, zaczerpn¹c
[ù Zëchtë w S³ownikù le: czerpiskò – w znaczenim: kòpalniô], drwic, wada [Zëchta,
S³ownik] i wiele jinëch. Niechtërne s³owa le przez przëpôdk czë przëòczenié nie
nalaz³ë sã w S³owôrzu Zëchtë i st¹d té¿ nie trafi³ë do s³owôrzów Labùdë i Trepczika,
a nym spòsobã jakbë nie jistnia³ë. Tak sã sta³o, wezmë, z wëgódnym s³ówkã brak,
chtërno J. Trepczik próbòwô³ zastãpòwac przez nimienié..., a Pawe³ Szczëpta
przez brëk. Jinszim przëk³adã òkaléczeniô kaszëbiznë je rzeczownik „tkanina”,
jaczégò w kaszëbsczich s³owôrzach sã wierã nie naléze? Trepczik w swòjim
S³owôrzu jakò òdpòwiedniczi pòlsczégò „tkanina” pòdôwô le: wôrpòwina, sztof,
folisz. Chòc s¹ w nim s³owa: tkac, tkôcz(-ka), tkactwò, tkóny itd.
Co prôwda, czasã trzeba w³o¿ëc përznã robòtë, ¿ebë sã dokòpac do kòrzeni
kaszëbiznë (pòlskò-kaszëbsczich...). Dlô przëk³adu wezmë s³owò „nôwrót”, ù¿ëté
przeze mie w nôdpisu tegò tu akapitu, zapisóné przez Zëchtã we wielny (mnod¿i)
lëczbie: nôwrotë || starodôwné: nôwartë – nëczi, pòl. kaprysy, narowy. Chòdzy
ò nëczi, jaczé sã tej sej pòwtôrzaj¹, tzn. nawrôcaj¹. W pòjedinczny lëczbie to dôwô
„nôwrót”, chtëren ni mùszi miec nick wspólnégò z nëkama. Zamiast „nôwrotu”
móg³bë jem wstawic té¿ „pòwrót”, kò mómë pòwrócëc (òb. S³owôrz Zëchtë. T VI).
Tak samò „òbrót”, ¿elë mómë „òbrócëc” itd.
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W tim dokòpiwanim sã do kòrzeni kaszëbskò-pòlsczich trzeba równak té¿
miec miarã (¿ebë sã nie przekòpac na drëg¹ stronã...), bò sa w kaszëbiznie s³owa
abò mòwné zwrotë brzmi¹cé pòdobnie jak pòlsczé, ale znacz¹cé co jinégò. Ò tim
mdze mòwa terô, pòni¿i.

Pòlskô nalecëzna
Kaszëbi òd wiele pòkòleniów s¹ lëdã dwù- abò i „trzëjãzëcznym”. Kò starszi
lëdze znaj¹ niemczëznã, a zôs niejedny, m³odi – angelsk¹ mòwã. Czej cz³owiek
ù¿iwô na co dzéñ dwóch czë trzech mòwów, tej nierôz cos przeniese z jedny
mòwë do drëd¿i. Nawetka lëdzóm baro dobrze gôdaj¹cym pò kaszëbskù zdôrzô sã
ù¿ëc s³owa „sen” zamiast „spik”, czë „prawie” w znaczenim „wnet”. A ju wnetka
pòwszechnym zwëkã je wplôtanié w gôdkã jaczégò módnégò pòlsczégò zwrotu czë
s³owa, np. „(no) w³anie” – kasz.: prawie to; (në) ò to chòdzy; (në) wejle; në jo, (në)
pewno, ò to to... Tegò „w³anie” jô nijak ni mògã ùznac za s³owò kaszëbsczé, tej
trzeba je tãpic. Ale co do wiele jinszich pòlonizmów jô bë nie bé³ ja¿ tak stanowczi.
W latach 70. Jan Trepczik pisywô³ do cz¹dnika „Pomerania” felietónë, w jaczich
midzë jinszima zajimô³ sã kaszëbsk¹ s³owizn¹ i gani³ pòlaszenié. Wdarzã so przëtoczoné przez niegò przëk³adë: „Bia³ka robi na drótach” – czë to je pò kaszëbskù?
Nié – òdpòwiôdô³. Pò kaszëbskù sã gôdô: „Bia³ka wiãze”. Abò: „Szlachcëcowi
z bòkù zwisa³a szpôdã” (... szabla). „Ch³op pôli papierosa” (cygaretã); itp.
Taczé ùprocëmnienié Trepczika do pòlaszeniô jô pòpiéróm. Bò jô té¿ nie
lëdóm wplôtaniô s³ów czë zwrotów tipòwò pòlsczich do kaszëbsczi gôdczi. Jednak
czej felëje nóm pasowné s³owò, a chcemë, ¿ebë nas lëdze rozmielë, tej pierszim
òdruchã je pò¿ëczenié gò z s¹sedny mòwë. Wic przódë, czej bë³a niemieckô szkò³a,
Kaszëbi w taczich razach nierôz stosowelë s³owa niemiecczé. A dzys sygómë
colema³o pò s³owò pòlsczé.

Pòlonizmë zamiast neologizmów?
Mòwa lëdzkô z czasã sã zmieniwô – rozwijô, bògacy – bò nowé rzeczë i zjawiszcza trzeba jakòs nazwac i „òpisac”. S¹ na to dwa spòsobë: 1. pò¿ëczanié pasownëch
s³ów ze s¹sedny mòwë, abò 2. ùsôdzanié nowëch s³ów, neologizmów. Colema³o
czãscy biwô tak, ¿e nôprzód sã przëjimô gòtow¹ nazwã z cëzégò jãzëka, a dopiérkù z czasã wëmiszlô sã ji domôcy òdpòwiednik – neologizm. Le òstôwô k³opòt
z jegò rozpòwszechnienim. Ze s³owama pò¿ëcznyma tegò k³opòtu ni ma, bò òne
same „sã pchaj¹” na mësl i na jãzëk.
Kaszëbi przez wieczi òbchôdelë sã bez s³owôrzów, a kaszëbizna jistnia jakò
naturalnô mòwa, chtërny pòdstawòwi zasób s³owny bé³ (i je) wspólny z pòlsczim
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– le mò¿e pôrã procent s³owiznë, to s¹ s³owa apartné. Dopiérkù w slédnëch pôrãdzes¹t,
a mò¿e le pôrãnôsce latach zasz³ë w kaszëbiznie rewolucyjné przemianë. Za spraw¹
s³owôrzów A. Labùdë i J. Trepczika òsta³o wprowadzoné w ji òbiég wiele nowëch
s³ów, neologizmów i neosemantizmów. Dzél òstô³ wprowadzony pò to, ¿ebë zastãpic niemieck¹ czë pòlsk¹ nalecëznã, chtërna szpacë³a òsoblëwi szëk kaszëbiznë.
Drëd¿i dzél – ¿ebë zmodernizowac i wzbògacëc kaszëbiznã tak, ¿ebë z gôdczi
wiesczégò lëdu przerodzë³a sã w nowòczasny jãzëk, w pe³nym znaczeniu tegò
s³owa. Ale jaczis dzél ùsadzonëch przë ny le¿noscë nowëch s³ów s¹ to nié wiedno
kònieczné „dubletë”, nowé synonimë, òdpòwiedniczi nëch stôrëch, pòlskò-kaszëbsczich. Wëpôdô tej sã do te ùprocëmnic.
Jô ùwô¿óm, ¿e w dzysészi sytuacji kaszëbiznë (a kò je òna – ùtcëwie rzec –
tragicznô), pòwinno sã pòstãpòwac baro òstró¿no z wprowôdzanim ti nowi s³owiznë do lëteraturë czë „do szkò³ów”. Bò gwô³towné zastãpòwanié ùtrwalonëch
w kaszëbiznie pòlonizmów i germanizmów neologizmama, przënôszô kaszëbiznie
wicy szkòdë jak pò¿ëtkù. Dlôte té¿ jô nie pòpiéróm Trepczikòwëch neologizmów
taczich jak, wezmë: wielëna (lëczba), wielny (lëczbòwi). Pòwiém té¿, ¿e zamiast
niezdarnëch neologizmów jô wòlã stosowac szëkòwné pòlonizmë, przëstosowóné
do kaszëbsczi wëmòwë (to foneticzné przëstosowanié sã tikô té¿ internacjonalizmów). Jem za rozs¹dnym i tradicyjnym stosowanim pòlonizmów, òsoblëwie taczich,
co s¹ òd wieków w kaszëbiznie zakòrzenioné.
Mëszlã, ¿e dzél pòlonizmów trzeba ùznac za swòje (jakò s³owa kaszëbsczé),
bò i tak sa òne przez Kaszëbów ù¿iwóné. W mòjim S³owôrzu normatiwnym jô
dopùszcziwóm niechtërne s³owa pòlasz¹cé, taczé, co mòjim zdanim nie szpac¹
kaszëbiznë. Pòdôwóm té¿ jich òdpòwiedniczi kaszëbsczé tak, ¿e chto nie chce,
nie darwô jich ù¿ëwac. Jem, co prôwda zdaniô, ¿e „g³upé” pòlaszenié czë niemczenié trzeba z kaszëbiznë rëgòwac, òsoblëwie z tekstów pisónëch, jaczé pòwinne
dawac wzór bëlny kaszëbiznë. Le wiémë, ¿e tãpienié rozmajitégò ôrtu cëzy nalecëznë je spraw¹ trudn¹ i szlachùje k¹sk za donkichoteri¹.
Òpiéranié sã przed przëjimanim niejednëch nowszich pòlonizmów té¿ bë bë³o
wierã nierozs¹dné. Mòjim zdanim ni ma sã co òpierac przed przëjãcym pòlsczi
pralczi (Trepczik: piérnica), lodówczi, zamra¿arczi, zmiwarczi, drëkarczi, sëszarczi,
wiertarczi, kawiarni, ksãgarni itp. Jednak, jak przë wszëtczim, tak i tu té¿ trzeba
k¹sk rozs¹dkù. Bò do pòlszczëznë wesz³o té¿ niema³o mòwnëch „smiecy”... Chòdzy
le, wikszim dzélã ò pò¿ëczanié nazw nowszich ùrz¹dzeniów technicznëch czë
zjawiszczów spò³ecznëch. Nie trzeba pò¿ëczac wiele, bò kaszëbizna je sama dosc
bògatô. Kò Kaszëbi, nié gãsë... Mómë té¿ swòje, domôcé nazwë na niejedne rzeczë.
Np. zamiast pòlsczégò „m³odzie¿” mómë: m³odzë(z)na; zamiast internacjonalizmù
„horyzont”, mómë: widnik i òbzór. Mómë té¿ led³o zamiast trichtera / trëchtla
(pòlsczégò „lejka”); zdrzad³o zamiast szpégla czë lustra; zdrzélnik, zamiast greckò-³acyñsczégò telewizora itd.
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Niemieckô nalecëzna
Niedôwno w telewizyjnym programie „Rodnô Zemia” wëst¹pi³ prof. Francyszk
Grëcza, chtëren przekònywaj¹co broni³ niemiecczi nalecëznë w kaszëbiznie. Mô òn
dzél prôwdë w tim, ¿e ni ma „czësti” mòwë. We wszëtczich jãzëkach jistnieje
znaczny, a nawet wikszi dzél s³ów cëzégò pòchòdzeniô. Té¿ w kaszëbiznie. Òsoblëwie
niemiecczich s³ów je w ni ja¿ skòpic¹ (w pòlszczëznie té¿ jich je bòkadosc). I czejbë
chto chcô³ sã jich wëzbëc, nijak bë sã ni móg³ dogadac z blëznyma w swòjim
jãzëkù.
Niemczëzna w rozmajiti spòsób wchôda do gôdczi Kaszëbów. Dzél s³ów niemiecczich òstô³ przëswòjony foneticznie, np. lëft – pòwietrzé, hëc – ceplëzna, mët
– razã (np. „Pùdzesz të ze mn¹ / z nim mët?”), sztël – cëchò, dëcht, dëchtowny,
dërch – wcyg, dërch¹ cu / wiedno cu (niem. durch un zu), tj. wiedno wkó³, brëkòwac
(niem. brauchen), lëdac (niem. leiden), sztëlowac (sã), szëkòwac (sã), szëk, rëchtowac (sã), miec rëcht, sztócëk || -cylk (sztërk) itd. Dzélã ne s³owa òsta³ë przëjãté
wnet bez zmianë, w formie dolnoniemiecczi, np. fardich, czë górnoniemiecczi:
fertich, bészét, fórbëj (= nimò, kòle nas, niem. vorbei, np. „Òn tu jachôl fórbëj”),
ôpen (òtemk³i). Kò przódë ¿ë³o na Kaszëbach wiele Niemców, jaczich ùda³o sã
(abò i nié...) skaszëbic, ale òni té¿ „zaszczépilë” kaszëbiznie swòje s³owa. Zôs
Kaszëbi, co chodzëlë do niemiecczi szkò³ë, ùczëlë sã niemczëznë, a pòtemù jã
wprowôdzelë do swòji, codniowi gôdczi. Mëszlã, ¿e czasã robilë to ùmëslno, bò
bë³o to dlô nich taczé czwiczenié jãzëkòwé, wprôwianié sã w niemczenim. St¹dka
terô mómë w kaszëbiznie „pòdwójné” s³owa, kaszëbskò-niemiecczé, np. „kò doch”,
„dërch wkó³”, „dëcht czësto”, „wiedno cu”. Ju ni ma co gadac ò rzeczownikach,
nazwach rzeczi codniowégò ù¿ëtkù, taczich jak: taska, kléd, bluza, bùksë, kn¹pa,
mùca, kanka, giskana, zéd¿er, szchanie / szuñde (z niem. schon hände...), auto /
autó³, fliger, czë jinëch zakòrzenionëch pò¿iczk, tipù: bënë, bùten, norda, marachòwac sã, sztridowac sã, trekac itd. Taczich s³ów ni mómë sã co wstëdzëc.
Czë to znaczi, ¿e trzeba pòpierac niemczenié? Jô ùwô¿óm, ¿e nié. Piszã to
stanowczo, bò widzã, ¿e wëpòwiésc Profesora F. Grëczë baro przekòna Génka
Prëczkòwsczégò, i ùtwierdzë³a gò w ùdbie, ¿e w tekstach dlô dzecy wstawianié
tegò nót, mët, doch i czësto blãk, gwës je dobr¹ maniér¹... A mòjim zdanim swiadomi Kaszëba, tim bar¿i pisôrz, pòwinien przede wszëtczim dbac ò swòjiznã.
Trzeba przëzdrzec sã jak Czeszë, niewiele mni òd nas zgermanizowóny, wëzbëlë
sã niemczeniô. Abò brac przëk³ôd z Niemców, i dbac ò kaszëbiznã tak jakno òni
dbadz¹ ò niemczëznã! A brutalnie rzec, trzeba sã jesz rôz zastanowic, czë më chcemë
bëc Kaszëbama czë Niemcama? Bò ¿elë zaczniemë sã troszczëc ò pòdtrzëmiwanié
germanizmów, tej le chcemë sã òd razu przëznac, ¿e ju pò prôwdze jesmë zniemcza³i i ju nie chcemë bëc S³owianama...
Jô jem za danim przédnictwa s³owiznie s³owiañsczégò pòchòdzeniô, np. wcyg,
wiedno, trzeba, pòwinien, razã, kò || tec || przecã, pò prôwdze / prôwdzëwi, pe³ny
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|| -³en, pewno / -ny (a nié: dërch, nót, mët, richtich, doch, fùl, gwës) itd. Jednak
dzél ti niemczëznë trzeba timczasã zlëdac. Bò przesadnô dba³ota ò czëstosc mòwë
bë doprowadzë³a do sztëcznoscë i òderwaniô sã jãzëka lëteracczégò òd codniowi,
zëwi mòwë lëdu.
Pisz¹cy Kaszëba mô do wëbraniô pòmidzë rozmajitima mòd³ama kaszëbiznë
lëteracczi, w tim i kaszëbiznã z niemieck¹ nalecëzn¹, chtërnã stosowelë np. Alojzy
Bùdzysz czë Jan Drze¿d¿ón. W pòwiôstkach J. Drze¿d¿ona je to autenticznô kaszëbizna z jegò domôcëch strón, tj. z Domôtowa4, gdze sã bëlaczi i ù¿iwô nosówczi
ê (np. rêka, zamiast: rãka). Te wërazné dialektowé znanczi s¹ przeszkòd¹, ¿ebë
jesmë jã mòglë ùznac za mòwã lëterack¹. Nie dô sã té¿ ùkrëc, ¿e mòwa Kaszëbów
z nordë, pò wiekach germanizacji, je bar¿i ni¿ gdze jindze „òbònionô” niemczëzn¹.
A chòc tekstë J. Drze¿d¿ona mie sã baro widz¹ (z wszelejaczich wzglãdów), i chòc
w mòjëch stronach Kaszëbi té¿ w gôdkã wplôtaj¹ germanizmë, jednak jô nie
ùznôwóm taczi gôdczi za bëlné mòd³o kaszëbiznë lëteracczi.
Òkróm germanizmów czasã ù¿iwónëch przez Kaszëbów w rozmajitëch stronach, tipù: doch, richtich, gwës, frëch, dichtich, fardich, dëbelt, sztolc, genau,
zacht, raus, rut || ruten, bóma (drzewò, drzéwiã), kaninka (trus, truska), spòtikómë ù J. Drze¿d¿ona wplot³é w tekst niemiecczé s³owa, np. fór, nach, berumt
(s³awny), folsztendich („czësti”, ca³owny, pòl. zupe³ny – niem. vollständich), czë
cytatë niemiecczich zwrotów, np. wi noch ni (jak jesz nigdë – niem: wie noch nie).
Chòc s¹ òne wstawioné dlô dodaniô ekspresji i autentizmù, kò taczégò niemczeniô ni mò¿emë pòdawac za wzór bëlny kaszëbiznë. Gôdka takô szlachùje za „makaroniczn¹” pòlszczëzn¹ z XVIII w.
Jan Drze¿d¿ón miô³ jiné zdanié – w przërównanim ze Zrzesziñcama i ze mn¹
– co do kaszëbiznë lëteracczi. Czedës (kole 1980 rokù), òn przëjachô³ na zaproszenié Trepczików i Kamiñsczich, do Wejherowa. Czej jesmë rozmôwielë ò ùnormòwanim lëteracczi kaszëbiznë, J. Drze¿d¿ón rzek³, ¿e jemù, dlô jegò pòtrzebë
sprawi takô kaszëbizna, jak¹ gôdaj¹ lëdze pò wsach, bò w ni òn mò¿e wës³owic
wszëtkò, co mù je pòtrzébné... „Naturalizm” bé³ prawie jednym z artisticznëch
efektów stosowónëch przez J. Drze¿d¿ona. Herojama jegò pòwiôstk s¹ prosti lëdze
ze wsë, chtërny nie ù¿iwaj¹ na co dzéñ ùcza³ëch s³ów, ani neologizmów. Zôs w jinëch
swòjëch ks¹¿kach, òmówieniach kaszëbsczi lëteraturë, J. Drze¿d¿ón sã wëpòwiôdô³
pò pòlskù...
Temat lëteracczi kaszëbiznë – w tim sprawa niemczeniô i pòlaszeniô – je
baro szeroczi. Przëda³o bë sã jesz nicos napisac ò wp³iwie niemczëznë i pòlszczëznë
(a pòstrzédno ³acëznë) na sk³ôdnia, tj. szëk s³ów w zdaniu. Ale na dzys niech
sygnie to, co móm ju rzek³é.

4

W rozmòwie nadóny przez Radio Kaszëbë w 2006 r. jegò syn, Adam Drze¿d¿ón wspòminô³,
jak Jan D. jezdzy³ w swòje rodné stronë, ¿ebë pòs³ëchac gôdczi stôrëch lëdzy.
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Archajizowanié i ùdzywnianié
W tekstach gazétczi „Òdroda”, òkróm jinszich apartnoscy (ò jaczich mdze
gôdka òsóbno) mò¿emë pòstrzéc té¿ „módã” na archajizowanié. Mëszlã tu ò stosowanim stôrokaszëbczich form tipù: starna, barñ, star¿ô itp. Chòc taczé formë
maj¹ dodawac tekstowi apartnégò szëkù, równak trzeba przëznac, ¿e tekst przeplot³i archajizmama k¹skã pôchnie „naftalin¹”. Kò na co dzéñ, w pòwô¿ny rozmòwie Kaszëba ju nie pòwié: „Sadnij so pò drëd¿i starnie sto³u”; czë „Jô tobie nie
barniã tam jic”; „Jô warcã do dóm dopiérkù reno”. Czejbë chto to dzysô czu³, to
bë sã wierã pòd nosã ùsmiô³.
S³owò barnic mò¿e dodôwa³o patosu czë krëjamnégò blaskù Nôglowim tekstóm (... „i barniã wiôld¿é karna, s³owiañsczich stôrëch s³ów”), ale kò w ¿ëwi
kaszëbiznie ju òno nie jistnieje. Wiémë, ¿e w gôdkach nocnokaszëbsczich, gdze
chtos bë sã móg³ nôl¿i spòdzewac zachòwaniô stôrokaszëbsczégò *tart (np. garsc,
garnk), tam prawie ù¿iwóné s¹ dzys formë hiperpòprawné grósc, grónk. Ale naszi
pisarze bë nie bëlë sob¹, czejbë nie ùtrudniwelë ¿ëcégò czëtiñcóm. Tej w jednym
i tim samim teksce spòtikómë nierôz formë 1. ze stôrokaszëbsczim *tart,
2. z dzysészim (pòlskò-kaszëbsczim) *trot i 3. z pô³niowò s³owiañsczim i czesczim *trat, np. star¿ô, stró¿owac i stra¿. Prosto rzec, w tim wszëtczim ni ma
konsekwencji.
Aleksander Labùda wëkôzô³ sã òsoblëwim temperamentã przë twòrzenim
nowëch s³ów (ò nëch jegò neologizmach mdze jesz mòwa). Miô³ z nima wërwas
prof. E. Breza, czej mù przësz³o redagòwac S³owôrz A. Labùdë. Labùda próbòwô³
té¿ wprowadzac do lëteraturë taczé mòwné zabëtczi jak: go³wa, go³dny, gó³d
(zamiast: g³owa, g³odny, g³ód). Je to swiadectwò jegò interesowaniô sã dzejama
kaszëbiznë. Czë A. Labùda liczi³ na to, ¿e te archajizmë sa nazôd przëjimn¹
w codniowi gôdce Kaszëbów? Nie wiém. Bé³bë to przëk³ôd wiôld¿i wiarë w mòc
drëkòwónégò s³owa.
Jan Trepczik té¿ w swòjim s³owôrzu pòlécô do ù¿iwaniô wiele s³ów stôrokaszëbsczich, ale dôwô colema³o jesz formã „nowòkaszëbsk¹”, np. marwa || mrówka;
marwiszcze || mrowiszcze; wô³na || we³na; wô³k || wilk. Chòc nié wiedno, bò np.
damic, mô³czëc, mùczëc („milczec” ni ma). J. Trepczik, chtërnégò jô dosc d³ugò
miô³ za pisarza pòwô¿niészégò, w przërównaniu z A. Labùd¹, a bënômni òstró¿niészégò w madrowanim przë kaszëbiznie, té¿ lubi³ sobie i jinszim (czëtiñcóm)
ùtrudniwac ¿ëcé. Ò Trepczikòwëch neologizmach jesz mdze mòwa ni¿i. Tu le
wspòmnã jesz ò jegò maniérze ù¿iwaniô s³ów w jich môlowi, dialektowi òdmianie.
Wezmë, òn rôd ù¿iwô³ formë „bare” (lëzyñskò-szëma³dzczé: wiedne, ma³e, czãste),
zamiast: baro. Pisô³ „kòj¿di” (zamiast: kò¿di), „tewò” „snô¿éwò” zamiast: tegò,
snô¿égo) „wespieczny” zamiast bezpieczny itp. To „wespieczny” bë³o ju z czësto
jiny, pô³niowò-kaszëbsczi parafii... Apartnosc Trepczika wëchôda té¿ w pisënkù.
Chòc bé³ jednym z nôle¿ników zrzeszeniowi Kòmisji normùj¹cy kasz. pisënk

Kopia acta_2006.p65

181

07-01-03, 13:37

EUGENIUSZ GO£¥BEK

182

w latach 70., òn ne pòdpisóné przez sebie Wskôzë pisënkù próbòwô³ òmijac
i starô³ sã wëzwëskac luczi w przepisach.

S³owôrze Labùdë i Trepczika
Na sztô³t lëteracczi kaszëbiznë dotëchczôs nôbar¿i wp³ënãlë dwaji pisarze
– A. Labùda i J. Trepczik. Brzadã jich zainteresowaniô kaszëbsk¹ s³owizn¹ s¹
ù³o¿oné przez nich s³owôrze. Na dze³a te trzeba jednak zdrzec kriticzno, jak na
rezultatë kò¿di lëdzczi robòtë. Jak wiadomò, leno dzél s³owiznë pòzebróny
w nëch s³owôrzach pòchòdzy z ¿ëwi mòwë lëdu. Drëd¿i, znaczny dzél, to s¹ neologizmë i neosemantizmë.
Aleksander Labùda wëdô³ w 1981 r. swój S³owôrz pòlskò kaszëbsczi i kaszëbskò
pòlsczi, w chtërnym nalaz³o sã niema³o s³ów przez niegò ùtwòrzonëch. Do nich
kriticzno ùprocëmni³ sã prof. Edward Breza, i bë³a to kritika sprawiedlëwô. Zreszt¹
w pòdobny spòsób E. Breza òdniós³ sã do neologizmów ze S³owôrza J. Trepczika,
wëdónégò w 1994 r.
S³owôrz A. Labùdë nie je pe³nym s³owôrzã pòlskò-kaszëbsczim. Wëdôwô
sã, ¿e A. Labùda chcô³ przede wszëtczim pòkazac „Antkóm” apartnosc kaszëbiznë,
a ò pò¿ëtk, przëdatnosc dlô pisz¹cëch ju mni dbô³. Lech B¹dkòwsczi, chtërnégò
zas³ëg¹ je wëdanié Labùdowégò S³owôrza przez ZK-P, zwrócy³ ùwôgã, ¿e felëje
w nim wiele s³ów, jaczé s¹ potrzébné w mòwie kùlturalnégò cz³owieka, np. emocjô,
emocjonalny. Jô bë rzek³, ¿e A. Labùda w swòjim S³owôrzu bédëje wiele pòtrzébnëch
s³ów, ale dzél z nich s¹ to s³owa sztëczné i dzëwaczné, a przez to bezù¿ëteczné.
Dlôte té¿ jô z tego S³owôrza za wiele jem nie kòrzëstô³ przë pisanim prze³o¿ënku
Swiãtëch Pismión czë felietónów.
Z prosb¹ ò pòdpòwiedzenié mie apartniészich s³ów jô sã zwrôcô³ w latach
80. colema³o do J. Trepczika5, chtërnégò jem wnenczas ùwôzô³ za autoritet
w sprawach lëteracczi kaszëbiznë. Ale dzélã té¿ sz³o ò to, ¿e S³owôrz Labùdë ju
bé³ dostãpny w formie ks¹¿czi, a nen Trepczika jesz nié.
S³owôrz J. Trepczika wnenczas jistniô³ le w formie kartoteczi, do jaczi trôfia³ë,
òkróm s³ów „zrzesziñsczich”, s³owa wëpisywóné ze s³owôrzów Ramù³ta, Zëchtë
i Lorentza (F. Hinca). Miô³ to bëc, wedle pocz¹tkòwégò zamiaru „S³owôrz kaszëbsczich apartnoscy” (nadczid³ ò tim czëdës w Pomeranii W. Czedrowsczi). Nen
spòsób gromadzeniô s³owiznë wp³ënã³ na sztô³t Trepczikòwégò s³owôrza, chòc
pózdni ùdba ta òsta zmienionô, kò w kùñcu „S³owôrz apartnoscy” przerodzy³ sã
w S³owôrz polskò-kaszëbsczi. Jednak s³owizna mni apartnô w procëmkù do pòlsczi,
nigdë za baro Jana Trepczika nie interesowa. A Méster Jan, czim bé³ starszi, tim
bar¿i sã zamikô³ w swiece kaszëbsczi apartnoscë i corôz bar¿i nieùstãplëwie
5

Trepczik w lëstach przësélô³ mie ca³é litanie kaszëbsczich òdpòwiedników pòlsczi s³owiznë.
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biôtkòwô³ ò „czëstosc” kaszëbiznë, w swòjim, subiektiwnym òdczëcym. Ja¿ czedës
jegò drëch, Féliks Marszô³kòwsczi, przë le¿noscë ¿artoblëwëch ¿ëczbów, jaczé
rozes³ô³ na Gòdë, napisô³: „Chcemë le so ¿ëczëc, ¿ebë Trepczik nóm ju dali nie
kaszëbiô³”.
Trzeba rzec, ¿e w s³owôrzach Trepczika i Labùdë s³owizna blë¿szô pòlsczémù
jãzëkòwi bë³a nierôz spichónô na dalszi môl abò i tam sam pòmijónô. Hewò,
wezmë dlô pòlsczégò zéwiszcza obrót nalô¿ómë w S³owôrzu Trepczika kaszëbsczé
òdpòwiedniczi: òbrócenié, òbrócënk (neologizm), òbrôcëna (neologizm). Nôblë¿szégò pòlszczëznie òbrotu ni ma. Tam sam J. Trepczik w swòjim S³owôrzu, zamiast s³owa nôblë¿szégo pòlszczëznie, nôprzód bédëje zrzesziñsczi neologizm,
Wezmë: wyzwolenie – òdpòjãcé, ùwòlnienié, wëbawienié, wëzwòlenié.
W s³owôrzu A. Labùdë té¿ nalô¿ómë wiele przëk³adów pòminiãcô nôblë¿szëch
òdpòwiedników pòlsczégò zéwiszcza. Hewò przëk³adë ze str. 65.
- odk³adaæ (co na jutro) – witrowac,
- odk³oniæ siê – òdpòzdrowic,
- odkrycie – wëmëslënk,
- odkryæ – òdchlastn¹c, wëg³owic, wëmëslec, wënowic,
- odlecieæ – òdfurgn¹c,
- odlegle – d³u¿awno,
- odlepiæ siê – òdelgn¹c, òdlëmic sã, òdwôrn¹c.
Labùda i Trepczik cygnãlë w stronã jãzëkòwi samòwëstarczalnoscë kaszëbiznë. Zamiast pò¿ëczac z nôblë¿szi pòlszczëznë, òni mili ùsôdzelë nowé s³owa
na pòdstawie niewëkòrzëstónëch jesz (przez Pòlôchów...) dr¿éniów abò nadôwelë
szerszé znaczenié stôrim s³owóm. Wëmiszlelë té¿ s³owa czësto nowé, pòdobné òd
stronë foneticzny do pòlsczich wzorów – wezmë na to: swi¹da (tzn. swiadomòsc),
na wzôj (na wzajem, wzajemno). Labùda szukôl wzorów té¿ w jãzëkach pô³niowòs³owiañsczich (te nowòtwòrë mù pòtemù prof. E. Breza ze s³owôrza wëc¹³),
a zôs Trepczik – w czesczich (nôslédny – czes. nasledujici) i ùkrajinsczich (np.
prowôdnik – na wzór ùkrajiñsczégò: prowidnik, zamiast kaszëbsczégò, òdnotowónégò przez Zëchtã: prowadnik – tã slédn¹ formã jô bédëjã). A chòc Trepczik
tak ùmikô³ sã przed pòlaszenim, w jegò s³owôrzu mómë jednak té¿ formë pòlasz¹cé, np. suchòtë (zamiast: sëchòtë) i wiãc / wic (jakò równoznaczné z: tej).
Trzeba rzec, ¿e niemczeniô J. Trepczik za baro sã nie wëstrzégô³, np. zapewnienie
– zagwësnienié, zazychrowanié; zape³ni(a)æ - (za)fùlowac, zafùlëwac. Jednym
z przërostków, czãscy ùziwónëch przez niegò do bùdacji abstraktów rzeczownikòwëch je -unk / -ënk, np. zapêd – zapùscënk.
Labùda swój kùñszt artisticzny nôbar¿i òkôzô³ w hùmòreskach ze serii „Gùczów
Mack gôdô”. W negò ôrtu pòwiôstkach mòg³ë czasã ùñc dzëwad³a jazëkòwé,
taczé jak jarbòta, zamiast robòta, czë zwatwa, zamiast nazwa. Ale jegò neologizmë stosowóné w pòwô¿niészëch tekstach i bédowóné w S³owôrzu nié wiedno
s¹ zrozëmia³é dlô strzédnëch Kaszëbów. Wezmë: ùdoprziscëc, ùdoskarnic, òprzawno,
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ògradzan, jigrzan, jigrzecznô, gòrsznik, wëraszczac. Òstawiã je bez wëjasnieniô,
niech chto wëzgòdnie, co òne znacz¹...6
Jinszé znôù s³owa – wnãtrzny, zewnãtrzny – Labùda skaszëbi³ w swòjim
S³owôrzu jesz bar¿i, na: wnitrzny i zewnitrzny. Je to, co prôwda zgódné z nôstarsz¹
znank¹ jãzëkòw¹ kaszëbiznë, zmian¹ samòzwãków nosowëch ã, ¹ na i, (przërównôj: nocnokaszëbsczé wzyc, ùcyc i wetrzédnokasz. wz¹c, ùc¹c) ale to prawie
na nordze zachòwô³ sã, jak pòdôwô Zëchta wnãtrzk – synonim w¹piora... Tej je
widzec, ¿e te wnitrzny i zewnitrzny s¹ s³owama „pòdmalowónyma”.
Labùda pòd kùnc ¿ëcégò, wierã pòd cëskã kriticzi E. Brezë ùznô³, ¿e pò prôwdze
k¹sk przesadzy³ z t¹ apartnosc¹ kaszëbsczi s³owiznë. Próbòwô³ tej naprawic b³¹d
i j¹³ „bògacëc” kaszëbiznã niepòtrzébnym pòlaszenim. W jednym ze swòjëch „Macków” ù¿i³ s³owa roztropnota. W S³owôrzu ti „roztropnotë” ni ma. Le tam, pòd
pòlsczim zéwiszczã rozwaga – nalô¿ómë kasz. òdpòwiedniczi òbaczëtwa (nie
òznaczoné jakò neologizm!), rozwôga; i pòd zéwiszczã rozs¹dek – rozs¹dk.
W S³owôrzu A. Labùdë prof. E. Breza òznaczi³ dzél neologizmów, przëpiskã
„neol.”. Zôs w S³ownikù pòlskò-kaszëbsczim J. Trepczika to nie je zaznaczoné.
Tej mni doswiôdczony ù¿ëtkòwnik tegò s³owôrza nie wié, co je s³owã naturalnym, a co sztëcznym, ùsadzonym przez Trepczika. Mò¿e òn le sã domëszlac, ¿e
neologizmama s¹ s³owa mni pòdobné do pòlsczich, np. p³ëwny (p³ëwacczi); wëswi¹dowanié (wërozmienié, pòl. ‘wywnioskowanie’); òdwzôjnic sã (òdp³acëc sã,
pòl. ‘òdwzajemniæ siê’). Nié wszëtczé s³owa, jaczé J. Trepczik bédëje do u¿ëtkù
s¹ równo szëkòwné. Wedle mie, niechtërne z nich brzmi¹ dzys przëcã¿kò, niezgrabno czë stôroswiéckò, abò s¹ ma³o zrozëmia³é dlô „prostëch” Kaszëbów. Np.
teoretno / -ny (zamiast: teoreticznie / -ny); apfelzyna, apfelzynowi (pòmarancza,
pòmaranczowi); tomata, tomatowi (pòmidor(-a), pòmidorowi). Tu przëk³ôd na
mòwn¹ òpacznota J. Trepczika. Jednym z nôchãtni przez niegò ù¿iwónëch przërostków przëdôwnika je -owi. Ale Trepczik gò czasã nie stosëje tam, gdze òn prawie
je w jãzëkù pòlsczim, wezmë: pòl. motorowy – kasz. 1. mòtorny, nëkaj¹cy;
2. mòtornik...
Chcã tu zaznaczëc, ¿e jô nie pòtãpiwóm ca³égò doróbkù s³owarsczégò J. Trepczika czë A. Labùdë, a nawetka ùwô¿óm, ¿e jich neologizmë s¹ – dzélã – szëkòwné,
prosté do zrozmieniô i pò¿ëteczné, i sóm wiele z nich ù¿iwóm. Le jidze ò „pòlitikã jãzëkòw¹” Zrzesziñców – pòmijanié przez nich s³ów wspólnëch z pòlszczëzn¹
i jinyma mòwama s³owiañsczima.
Bò mòjim zdanim, më jednak nie darwómë sã wëzbëwac taczich s³ów, jak
lëczba (Trepczik: wielëna – neol.), mnod¿i (Trepczik: trójny – neol., wielny –
neol.), mnó¿stwò (Trepczik: trój – neol., rzma – ë jiné), së³a (Trepczik: mòc, dôga
6

Dzél s³owiznë bédowóny przez A. Labùdã zastosowa jegò córka Jaromira w zbiorkù pòezji
pn. Kôrba cëchòtë. Je to jeden z przëk³adów (mòjim zdanim negatiwny) zastosowaniô zrzesziñsczich neologizmów w lëteraturze twòrzony przez m³odszé pòkòlenié Kaszëbów.
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itp.), ró¿nic sã (Trepczik: apartnic sã – neol., jinaczëc sã – neol.), pòsôg || spòsôg
(Trepczik: spòsób) i wiele jinszëch. A jak sã czãsto òkazëje, ne òdpòwiedniczi
blëzszé pòlsczim s¹ w S³owôrzach Labùdë i Trepczika pòmijóné. Wezmë, hewòle
jakò òdpòwiednik pòlsczégò „nast¹piæ po czym” Trepczik pòdôwô: nast¹pic,
prziñc pò czim. Ale ju jakò òdpòwiednik pòlsczégò „nastêpny” Trepczik pòdôwô:
zôstny – neol., pòsobny – neol., drëd¿i, prziñdny – neol., nôslédny – czechizm?,
dalszi, pòstãpny – neol. S³owa „nastãpny” ni ma.
Skùtkã taczégò pòstãpòwaniô je to, ¿e w tekstach pisónëch przez m³odëch
Kaszëbów stosowóné s¹ bez miarë s³owa sztëczné, pòchòdz¹cé ze s³owôrzów
A. Labùdë i, òsoblëwie J. Trepczika7. A mòjim zdanim pòwinna bëc stosowónô
przede wszëtczim s³owizna naturalnô, zakòrzenionô w kaszëbiznie òd dôwna.
Prawie taczi s³owiznie jô dôwóm pierszéñstwo w mòji s³owôrzu normatiwnym.
Tu chcã sã przëznac, ¿e jô w swòjim czasu, czej jem przek³ôdô³ Nowi Testament,
jem sã zgôdzô³ z Trepczikòwim spòsobã pòdchôdaniô do kaszëbiznë. Zamiast tej,
np. ù¿ëwac pòlasz¹cégò „pòtomka”, jô w teksce Sw. Pismión stosowô³ „nastãpnika”, zamiast „wskrzesëc” jô pisô³ „ò¿ëwic”, zamiast „przestãpstwò” – „przekroczenié” itp.

Przërównanié s³owôrzów Labùdë i Trepczika z mòjim
Chtos mò¿e rzec, ¿e w S³owôrzu Gò³¹bka je za wiele pólaszëznë. A prôwd¹
je, ¿e ti „pólaszëznë” je té¿ wiele w ¿ëwi kaszëbiznie, zapisóny przez Ramù³ta
i Zëchtã. Kò z jich s³owôrzów jô tã „pòlaszëznã” przeniós³ do swòjégò. A jesz
wicy pòlaszëznë je dzys w mówiony kaszëbiznie. Zreszt¹ stosowanié s³owiznë
„zrzesziñsczi” nie je gwarancj¹ na niepólaszenié. Czej sã przezérô tekstë m³odëch
Òdrodiñców, widzec je jak spòd szëchtë Trepczikòwëch neologizmów wëlô¿ô
spólasza³osc...
W przërównanim ze s³owôrzama J. Trepczika i A. Labùdë jô w mòjim s³owôrzu
bédëjã kaszëbiznã nié tak apartn¹ jak òni, ale wierã blë¿sz¹ ¿ëcégò. Bò mòjim
zdanim, spòsób dobiéraniô s³owiznë przez Zrzeszinców – „wiedno jinaczi jak pò
pòlskù” – je to spòsób na zniechãcenié Kaszëbów do czëtaniô pò kaszëbskù (a z tim
nie bë³o i nie je dobrze), a nawet do gôdaniô. Jô rozmiejã, ¿e më mómë wòl¹
ùtrzëmac swòjã kaszëbsk¹ apartnosc. Le wedle mie, ¿elë zadbómë ò ùtrzimanié
tegò, co pò prôwdze je wô¿né i wesprzemë sã na kòrzeniach kaszëbiznë, a òdrzucymë dzél cëzy nalecëznë, tej òstónie jesz dosc wiele apartnëch znank naji mòwë.
Kaszëbizna i tak dosc sã ró¿ni òd pòlszczëznë, a nie trzeba ji na së³ã robic jesz
apartniész¹, ni¿ òna je. Naturaln¹ zgrôw¹ (tendencj¹) s¹sednëch jãzëków je zbli¿anié sã do se (kò lëdze chc¹ sã jakòs dogadac), a mòwny separatizm je dzejanim
7
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wbrew nôtërze. Jô té¿ nie lëdóm pòlaszeniô, tipù: w³asznie / w³ôsnie, ksz¹¿ka,
proszëc, proszimë (jô proszã – ale: prosëc, prosymë), mëszlëc, cosz, czegòsz,
pùszczëc (pùscëc, pùscë, chòc: pùszczac)... Ale czemù Kaszëbi maj¹ ù¿ëwac s³owa
„téma”, jak no bédëje J. Trepczik (wedle czesczégò czë rusczégò zwëkù jãzëkòwégò), zamiast „temat”. Z tegò, co jô wiém, to dzysészi Kaszëbi gôdaj¹ czasã
na jaczis temat (ò czims) i pòrësziwaj¹ rozmajité tematë (sprawë), a nié „témë”8.
Przë le¿noscë chcã rzec, ¿e nie jem przekònóny do te, ¿ebë w kaszëbiznie
„-izmë” bë³ë regùlarno zastãpòwóné przez przërostk -izna || -ëzna jakno je
w s³owôrzu J. Trepczika, wezmë: socjalëzna, neologizna – zamiast: socjalizm,
neologizm. Tak samò nie jem za zùbò¿iwanim kaszëbiznë przez ùmikanié sã przed
przërostkã -iczny, czë -ijny – wezmë: genealogiczny, teologiczny, tendencyjny
i temù pòdobné, jaczé J. Trepczik zastãpùje wnetk wiedno przez -owi / -òwi,
wezmë na to: tendencjowi, genealogòwi, teologòwi (przërównôj té¿ Trepczikòwé
teoretny, z „pòlasz¹cym” teoreticzny).
Z „k³opòtlëwim bògactwã” kaszëbiznë – ze zró¿nicowanim foneticzi i mnogòsc¹ gramaticznëch kùnôszków – jem sã rozprawi³ wikszim dzélã ju rëchli, przë
pisanim Wskôzów kaszëbsczégò pisënkù. Przë le¿noscë ùk³ôdaniô S³owôrza normatiwnégó jem miô³ le¿nosc jesz rôz zastanowic sã, jak rozwiãzac konkretné problemë. Wezmë na to:
A) W kaszëbiznie wëstãpùje czilë òbòcznëch wariantów kùnôszka przejãtégò
z greczi czë ³acëznë tipù -ent, np. lament || lameñt || lamãt || lamañt. W kùñcu
doszed³ jem do te, ¿e nôlepi je pòlecëc do ù¿iwaniô jakò pòdstawòwi tip lament,
a jakò òbòczny dopùscëc lameñt. Co jinégò ze s³owama: ró¿añc, mañtel (p³ôszcz),
grañca, pòjmañczik, pañsczi, gdze stronama té¿ pòjôwiô sã -eñ-, ale jô bédëjã je
pisac z -añ-.
B) Terôzka sprawã krotszich i d³ëgszich przërostków rzeczowników tipù
pòstacjô || pòstacëjô, litaniô || litanijô. Jak wiadomò, w ¿ëwi kaszëbiznie dzys
dnia leno czile s³ów wëstãpùje w taczi d³ëgszi, zasëszony formie, a s¹ to balijô,
biblëjô, bestijô || -tëjô, i swiniarëjô (z niemiecczégò: Schweinerei). Ale na ògle
nen d³ëgszi tip pòstacëjô, litanijô je ju wnet czësto martwi, a normalné s¹ formë
tipù pòstacjô, litaniô – kaszëbizna jidze tu dosc zgódnô z dzysészim jãzëkã
pòlsczim. Wedle mie te -ëje i -ije, s¹ dzys le taczim mòwnym òzdobnikã, bez
znaczeniô dlô f¹kcji informacyjny. Dlôte jô jem dzys za stosowanim przede
wszëtczim formów tipù litaniô, pòstacjô.
W procëmkù do pô³niowòkaszëbsczégò systemù òdmianë czasników przëjãtégò przez J. Trepczika w jegò s³owôrzu – dac – dôwac – dôwôj; spiéwac (òn)
spiéwô – spiéwôj; lôc – doléwac – doléwôj itp., jô bédëjã jakò lëteracczi przëjimn¹c system bar¿i nocnokaszëbsczi: dac – dawac, òn dôwô, më dôwómë, dawôj;

8

S³owa téma, temat itp. s¹ grecko-³acyñsczégo pòchòdzeniô.
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spiewac, (òn) spiéwô spiewôj; lôc – dolewac, òn doléwô, òni doléwaj¹ dolewôj.
Trepczik bé³ w tim niekonsekwentny. Kò z drëd¿i stronë òn baro dbô³ (òsoblëwie
w piesniach) ò nocnokaszëbsczi akcent, i w tekstach pisónëch rôd stosowô³ formë
czasników, z -i- w môlu samòzwãków nosowëch, tipù przëjic, wzyc, ùcyc (zamiast:
przëj¹c, wz¹c, uc¹c).
Chcã przë le¿noscë dac bôczenié na to, ¿e w mòjim s³owôrzu, tak jak i w ¿ëwi
kaszëbiznie ni ma wszãdze labializacji O pò spó³zwãkach m, b, p, f, w, k, g, ch/ h.
Bò w s³owach cëzégò pòchòdzeniô labializacjô samòzwãkù o colema³o nijak nie
wëstãpùje. Mómë dôjmë na to s³owa cëzégò pòchòdzeniô, taczé jak: fon (von),
forsz, foska, fotoaparat, gol, gondola, kombajn, komplet, kompleks, kompùter,
koncert, konspekt, konstruktor, komplet, kombinacjô, monstrancjô, mola, Mongol, moneta, neologizm, borta, ponton, port, worzta, hotel. Niejedne z nich – ne
bar¿i przëswòjoné – ju tam sam nabiéraj¹ labializacji, jak wezmë; fòlwark, fòrma,
pòlitika. – To tëli, krótkò ò tim.
Pòd wzglãdã s³owiznë mój s³owôrz je bar¿i pòdobny do s³owôrza S. Ramù³ta
(òprôcowónégò przez prof. Jerzégò Trédra w standardowi ortografii). Jednak w mòjim
s³owôrzu znaczniészi dzél s³owiznë zajimaj¹ internacjonalizmë, chòc dzél jich je
le pò to, ¿ebë „pò nitce do k³¹bka” trafic do jich kaszëbsczich òdpòwiedników.
W mòjim s³owôrzu jô kriticzno pòdchôdóm do wszelejaczi sztëcznoscë. Òd
neologizmów mie sã bar¿i widz¹ s³owa „¿ëwé”, „ùcarté”, nawetka ¿elë s¹ pò¿ëczoné
z s¹sednëch mòwów. W s³owôrzu pòdôwóm té¿ przëk³adë òdmianë przez przëpôdczi abò zdaniów (frazeologii). Bò kò¿dé s³owò wëstãpùje colema³o w zdaniu,
w towarzëstwie jinszich s³ów. Kò¿di jãzëk mô swòje charakteristiczné zwrotë czë
idiomë. Móm nôdzejã, ¿e mój s³owôrz zachãcy pisz¹cëch Kaszëbów, òsoblëwie
m³odëch autorów do stosowaniô mòjégò mòd³a kaszëbiznë. Je to kaszëbizna
zwëczajnô, nawetka baro tradicyjnô, chòc i môlama nowòczasnô, ale przede
wszëtczim je òna bliskô codniowi mòwie Kaszëbów. Kò je¿lë chcemë, ¿ebë Kaszëbi
czëtelë swòjã lëteraturã, tej nie trzeba jima tegò ùtrudniwac. Prawie òpak.
Mòj¹ ùdb¹ przë ùk³ôdanim S³owôrza normatiwnégò (a przed tim Wskôzów
kaszëbsczégò pisënkù) bë³o doprowadzëc kaszëbiznã lëterack¹ do równowôd¿i
i normalnoscë. Eksperimentowanié na kaszëbiznie pòwinno sã ju pòmalë kùñczëc.
Jô ùwô¿óm, ¿e ju wiémë, jak mô wëzdrzec mòd³o lëteracczégò jãzëka (sóm jem
sã té¿ përznã przëczëni³ do ùstaleniô tegò mòd³a). Je jasné, ¿e w sytuacji wielotë
kaszëbsczich dialektów kaszëbizna lëterackô pòwinna sã òpierac na systemie
jãzëkòwim westrzédnokaszëbsczich dialektów (z „przechi³ã” na nordã, np. jachóny
– zamiast -any), wbògaconëch s³owizn¹ z nordë i pô³niô, a té¿ pòwinno sã w ni
nalezc wszëtkò to, co je pò¿ëteczné w doróbkù s³owòtwórczim Labùdë i Trepczika.
Mòjim zdanim, nie darwómë sã té¿ tak baro wëstrzegac pò¿ëtecznëch pòlonizmów i internacjonalizmów. ¯elë pragniemë, ¿ebë kaszëbizna przetrwa i ¿ebë
kaszëbskô lëteratura sa dali rozwija, trzeba corôz bar¿i dbac ò jesz scëslészé ùnormòwanié lëteracczi mòwë i miec starã ò ji wësok¹ kùlturã. Ze swòji stronë jô
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bédëjã pisanié i mówienié normaln¹, zwëczajn¹ kaszëbizn¹, bez ùdzywnianiô. I pò
to jô napisô³ nen S³owôrz normatiwny.

Kaszëbizna „Òdrodë” i „Zwónka”
Przez Zrzesziñców i jich nastãpników kaszëbizna bë³a i je pòddôwónô rozmajitim przeróbkóm, przë czim próbùje sã tam sam zmienic jãzëkòwi òbëczôj,
ùtrwalony òd wieków. To madrowanié przë kaszëbiznie – mòjim zdanim – nie
wëchôdô ji na zdrowié. Czãsto bë³o to i je leno psëcé tegò, co w ti pòniewiéróny
kaszëbiznie jesz bëlnégò òsta³o.
Pò ùkôzaniu sã S³owôrza J. Trepczika wiele m³odëch autorów zaczã³o w bezkriticzny spòsób pòbierac stamt¹d s³owiznã do swòjëch tekstów i to tã nôapartniész¹. Przez to ne tekstë s¹ trudné do rozmieniô nawetka dlô lëdzy taczich jak jô,
chtërny na co dzéñ maj¹ do ùczinkù z pisón¹ kaszëbizn¹.
Ale czë mò¿emë za to winic nëch m³odëch autorów? Kò òni le zawierzëlë
s³owôrzowi J. Trepczika, a do s³owôrza Zëchtë ni maj¹ przëstãpù, bò òstô³ òn le rôz
wëdóny, trzëdzescë lat temù. M³odi autor mò¿e nie wiedzec, co je zrzesziñsczim
neologizmã, a co s³owã wzãtim z ¿ëwi kaszëbiznë. Jô móm doma S³owôrz Zëchtë,
dlôte wiém, ¿e np. s³owò „kôrbac” wëstãpùj¹cé té¿ w òdmianie „kôrbic” to nie
je to samò, co gadac, mówic, le znaczi: zmëszlac, bajac, gãstolëc, sto¿ëc ewentualnie „kôrbac so” = pòwiadac so, pòlsczé „gawêdziæ”. A kò w s³owôrzach Labùdë
i Trepczika s³owò kôrbac je pòdôwóné bez zastrzed¿i jakò òdpòwiednik s³ów
gadac, mówic (Labùda jesz mô: pirotac, pirotno, pirotny, pirotwa...).
Mùszã rzec, ¿e czëtiwanié dokôzów pisónëch dzysô pò kaszëbskù przez
m³odëch autorów nie przëchôdô letkò. A nawetka pòwiém, ¿e na to „dokôzywanié” m³odëch jô zdrza z òbaw¹... Ju za „mòjëch czasów” (w latach 1975–90.) té¿
bë³o z tim lëchò. Tedë té¿ pòjawi³o sã nowé pòkòlenié autorów (midzë jinszima
jô...), chtërny dopierze próbòwelë stawiac pierszé kroczczi w pisanim pò kaszëbskù
i òd razu z tima niepòradnyma tekstama biegelë do „Pomeranii”. Pózdni przësz³o
pòkòlenié „Tatczëznë”, i tak samò (chòc përznã jinaczi...) b³¹dzë³o. W tekstach
„Tatczëznë”, pòdobnie jak w pózdniészi „Òdrodze” dôwô³ sã òdczëc kaszëbsczi
„mesjanizm”, tj. tón pòùczaj¹cy i òdkriwanié rzeczi dôwno òdkrëtëch... Je to cos
na ôrt dzecny chòrobë, jak¹ kò¿di mùszi przeñc. Tekstë pùblikòwóné pôrã(-nôsce)
lat temù w „Tatczëznie” i „Òdrodze” bë mòg³ë s³u¿ëc jakò przëk³adë mòwny niezdarnoscë autorów i jich nieznajomòscë kaszëbiznë, a té¿ jakò przëk³ôd corôz
dali pòstãpùj¹cégò wëôrtiwaniô sã kaszëbiznë w ca³oscë.
Nie wiém, jak je terô, bò do czëtaniô „Òdrodë” jem sã czësto zniechãcy³. Znank¹
tekstów z ti gazétczi bë³o z jedny stronë pòlaszenié czë niemczenié, a z drëd¿i –
archajizacjô (starna, gard), wstôwianié lëtrë ë tam, gdze ji nigdë nie bë³o (np.
formë tipù: òrganizacëjny), przesadnô konsekwencjô w stosowaniu labializacji
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o (ò) czë tipòwò kaszëbsczégò przeñdzeniô ra- na re- (redio, redzëc, doredzëzna...).
Co prôwda, to „redio” je z angelska wëmôwiónym „radiã”... Zôs s³owò „redzëc”
je blë¿szé niemiecczégò originalu: reden. Le cë¿ pòradzëc, ¿elë Kaszëbi gôdaj¹
„radio” i „radzëc”. Tej widzec bë³o w tim le przekòrã redaktora „Òdrodë”, Paw³a
Szczëptë. Òn ù¿iwô(-³) té¿ formë „tëch dzeców”, zamiast „dzecy”, a na zwrócon¹
mu ùwôgã òn rzek³, ¿e przërostk -ów je czãstszi w kaszëbiznie, tej za pôrã lat
Kaszëbi i tak md¹ gôdelë: „dzeców”...
Chcã dodac, ¿e jô ju dôwno ca³é „litanie” ùwôgów do jãzëka „Òdrodë” sélô³
do Paw³a Szczëptë, co përzinkã przëczëni³o sã do pòprawë9. A czej w slédnym
czasu mòjã kritikã na temat kaszëbiznë „Òdrodë” jem próbòwô³ przekazac przez
Tomka F., òn òdrzek³, ¿e „lepi tak òstro nie pisac, bò pùblicyscë z Òdrodë to s¹ jesz
m³odi lëdze i mòg¹ sã zniechãcëc”... Dlôte terô, t¹ drog¹ jô pragnã mòje ùwôd¿i
przekazac, nié le autoróm „Òdrodë”. Bò ùwô¿óm, ¿e kritika (rzetelnô) je pò¿ëtecznô
i kòniecznô. Pòtrzébné je té¿ pùbliczné òmôwianié sprôw zwi¹zónëch z lëteracka
kaszëbizn¹, w czasach czej próbùjemë z ni¹ weñc do szkò³ów.
Tej sej dochôdô do mie té¿ pismiã „Zwónk Kaszëbsczi”, jaczé – ¿elë wezniemë pòd ùwôgã slédny numer 4/2006 – ró¿ni sã òd „Òdrodë” tematik¹. Nie je
to pismiã tak zakompleksa³é jak znónô mie sprzed pôrã lat „Òdroda”, mò¿e temù,
¿e pòrësziwô jiné tematë (wëdôwóné je przez Klub Sztudérów Kaszëbów „Jutrzniô”
WSD w Pelplinie). Òd jãzëkòwi stronë „Zwónk” té¿ nie je tak mòcno zale¿ny òd
S³owôrza J. Trepczika. Prôwdac, w przërównanim z pòprzednyma „Zwónkama”
ten slédny je té¿ jakbë k¹sk starowni zredagòwóny (pòprzedné numrë bë³ë gòrszé...).

Kaszëbizna w radiu i telewizji
Dosc d³ugò bawi³o, nigle jem Paw³owi Szczëpce wëbi³ z g³owë „redio”... Pò
jaczims czasu, czej ùda³o mie sã natrafic na wieczórn¹ audicj¹ dlô Kaszëbów
w gduñsczim radiu, czëjã, ¿e zamiast ù¿iwónégo przez lud stopnia na òkreslenié
temperaturë, autorze audicji propagùj¹ ³acyñsczi grad. Òkazëje sã, ¿e to té¿ je
sprôwka J. Trepczika, bò nen „grad” pòchòdzy z jegò S³owôrza. Przë jiny le¿noscë jô czu³, ¿e Leszk Szmëtka z Paw³ã Szczëpt¹ mùszelë na chùtczégò wëmëszlac
nowé s³owa, òdpòwiedniczi angelsczich. Chto wié, co òni tam wëmëslelë? Mò¿e
i dobrze, ¿e jô tego nie znajã...

9
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Ten grad je dosc znankòwnym przëk³adã „zawrôcanié Wis³ë czijã”. Kò ju dôwno
temù, chtos nalôz³ kaszëbskò-pòlsczi òdpòwiednik dlô lacyñsczégò gradusa. Nen
„grad” je té¿ mil¹cy, bò no s³owò pòjôwiô sã przë zôpòwiescë wiodra, a czasã òb
lato mò¿emë sã spòdzewac té¿ gradu.
W niechtërnëch audicjach gduñsczégò radia wëstãpùje sympaticzny Górôl,
p. Dominik Sowa, chtëren tej sej – jak no sã rzeczë pò góralskù – „robi za Kaszuba”,
co dôwô efekt kómisz. Jô wiém, ¿e Dominik je Góralã, ale niechtërny wierã bierz¹
tã Jegò gôdkã za wzorcow¹ kaszëbiznã. Szkòda... A kò jô znajã jinszich Góralów,
co gôdaj¹ pò kaszëbskù czësto dobrze.
S³ëchanié kaszëbsczich audicji w radiu bë sã dlô mie wierã skùñczë³o nabëcym
wrzodów ¿ô³¹dka abo jin¹ chòrosc¹. Na szczescé ni mùszã tegò s³ëchac. Ale czej
sã zdarzi niechc¹co ùstawic aparat na stacjã Radio „Kaszëbë”, mùszã sã zdobëc
na maksymum tolerancji...
Jedn¹ z prezenterków je Ania Cupa, chtërna gôdô pò kaszëbskù corôz to lepi,
chòc jesz nié tak dobrze, jak bë sã chca³o. Gòrzi je, czej sã trafi na spikera (Pioter
Cëskòwsczi?), gôdaj¹cégò pò kaszëbskù, co prôwda dialektã pùcczim. Czëc je, ¿e
pò kaszëbskù òn gôdô òd dzecka, ale ni mògã gò pòchwalëc, bò je to gôdka dosc
nielusô (bar¿i taczi ¿argón kaszëbskò-pòlsczi). Ni móm té¿ serca gò tu dobijac...
Móm le prosbã, ¿ebë òn sã zacz¹³ kaszëbiznë ùczëc, a chòc le zazdrzô³ tej nisej do
mòjégò s³owôrza... Té¿ w tekstach piesniczków, np. Roszmana czëjemë „rodinné
Kaszëbë” (a mòg³ë bëc: rodzynné, domôcé abò np. nômilszé). W zôpòwiescë wiadomòscy mómë internacjonalisticzné „informacëje” z akcentã na -ë- (a mòg³ë bë
wierã bëc: nowinë, jak pò czeskù). Zôs w przëspiéwce „Radio Kaszëbë” czëjemë:
Kaszebe z d³ud¿im, akcentowónym -e-.
Ju le ju... Miéjmë nôdzejã, ¿e z czasã cos bëlniészégò sã z tegò wëklëje?
Sprawa kaszëbiznë w telewizyjnym programie „Rodnô Zemia” je òd wiele
lat – dzãka El¿biéce i Eugeniuszowi Prëczkòwsczim – dosc szëkòwno prowadzonô, przënômni ¿elë chòdzy ò narracj¹. Gòrzi biwô z Kaszëbama stôwiónyma
przed kamerë. Ale kò taczi je stón kaszëbiznë dzysô.

„Niezachãcowny pòpëzglënk”, tj. pòmiészanié z pòpl¹tanim
Na dzysészim etapie kaszëbiznë (d¿in¹cy kaszëbiznë!), kò¿di pisôrz pòwinien
dbac ò to, ¿ebë kaszëbizna lëterackô bë³a jak nôbëlniészô. Òsoblëwie w tekstach
adresowónëch do dzecy i m³odzëznë trzeba sã wëstrzegac mòwnégò ùdzywnianiô.
W 2002 r. ùkôza sã, piãkno – òd stronë graficzny – wëdónô ks¹¿ka dlô m³odzëznë, pòd nôdpisã Pòwiôstczi gduñsczé, skaszëbionô przez Zbigniewa Jankòwsczégò. Autorã pòlsczégò tekstu je niejaczi Stan Bogdan. Ks¹¿ka ta zas³ugiwô na
chòc le krótëchn¹ z mòji stronë recenzjã. Pòwiém òd razu: jô bë ti ks¹¿czi mojim
dzecóm nie pòlécôl. Kò w ji teksce, spòd kaszëbsczi „politurë” wëzérô co sztërk
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pòlszczëzna originalu. Z drëd¿i stronë, nen tekst je jesz jednym przëk³adã prakticznégò i pòju¿négò zastosowaniô s³owiznë J. Trepczika. Tuwò jô przëtoczã le
czile przëk³adów: „Ùsn¹³ g³ãbòczim snã” (spikã / ùsn¹³ mòcno). „D¿ibkò wëkònô³
gwô³towny òbrócënk” (tj. chùtkò òbrócy³ sã). „Widzënk nie bé³ zachã-cowny”
(nick czekawégò nie bë³o widzec). ...z Sankt Petersburga – miasta, chtërno bùdujã
wëbëtno (wëtrwale), z mòklëzn¹ na ³ësënie. (pòlsczé: w pocie czo³a...). Na nen
sygnal gduñczóni z pòspiéwanim (z pòspiechã) zebrelë sã we (...) wczasni (rëchli
/ przed tim) wëznaczonëch, zbiérnëch môlach. Ùbarniony (ùzbrojony) bëlë w
mùskétë. I tak dali.
Ra¿¹cé je stosowanié w teksce „Pòwiôstk gduñsczich” form archajizëj¹cëch
tipù ksy¿ëc (zamiast: ks¹¿ã), ùbarniony, òbòk „ùcza³ëch” form tipù sytuacjô, reprezentatiwny. Zdôrzaj¹ sã w teksce formë pòlasz¹cé – ptôczi (str. 34), czë bùdujã
– i b³ãdné, wszelejaczégò tipù. Wezmë: Pògòda bë³a snô¿ô, s³onecznô i welëchnô
– str. 118 (co znaczi s³owo welëchny?!...); majkùfer (chrab¹szcz – a ¿elë ju..., tej
to s³owò Kaszëbi wëmôwiaj¹: majkéfer – tak samò jak Niemcowie...) – str. 6;
rôjca – w znacz. rôdca – kò rôjca to je to jistné, co rajk, rajôrz.
Zbigniew Jankòwsczi starô³ sã za pòmòc¹ kaszëbsczich s³ów oddac szëk jãzëka
Stana B. ale w stanie... nie bé³. Bò kaszëbizna mô jinsz¹ estetikã, tej nié wiedno
to, co je piãkné pò pòlskù brzmi tak samò piãkno pò kaszëbskù. Szkòda, ¿e té¿
korektor i, jakbë nie zdrzô³, pierszi recenzent ti ks¹¿czi Eugeniusz Prëczkòwsczi
przë³o¿i³ rãkã do pùblikacji tak kalécznégò tekstu. Tej trzeba z przikrosc¹ rzec, ¿e
ta piãkno wëdónô pëzglëna je té¿ dzélã jegò sprôwk¹.

P¹kt czë „pùnkt”?
Przë le¿noscë: jem sã doczu³, ¿e prof. Edward Breza nie pòchwôliwô wprowadzony przeze mie normë pisaniô s³ów f¹kcjô i p¹kt (i pòkrewnëch z nima czasników czë przëdôwników). Wedle niegò pòwinne òne bëc pisóné, jak pò pòlskù
– funkcjô, punkt. Czejbë tak pisac, tej trzeba bë sã spòdzewac, ¿e w pisënkù pòjawi¹ sã formë z labializowónym u (fùnkcjô, pùnkt)... Ale nawetka ¿elë pòminiemë
labializacjã u, wiadomò, ¿e samòzwãk u w kaszëbiznie mô „pòdwë¿szon¹” czë „zwã¿on¹” artikùlacjã (je blë¿szi niemiecczémù ü), tej s³owa funkcjô, punkt przeczëtóné
pòprawnie, zabrzmi¹ z grëbsza jak: p³ynkt / pynkt, f³ynkcjô / fynkcjô. A tak Kaszëbi
nie gôdaj¹.
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Ewa Siatkowska

Kaszubskie elementy
w sorabistyce warszawskiej

W roku 2005 Instytut Slawistyki Zachodniej i Po³udniowej Uniwersytetu
Warszawskiego obchodzi³ dziewiêædziesiêciolecie swojego istnienia (w 1915 roku
powsta³o Seminarium Slawistyczne bêd¹ce zal¹¿kiem obecnego Instytutu1). Warto
przypomnieæ o jeszcze jednym okr¹g³ym (choæ rednich rozmiarów) jubileuszu,
mianowicie o piêtnastu latach wydawania przez Instytut czasopisma Zeszyty
£u¿yckie, którego pierwszy numer ukaza³ siê w roku 1990.
Zeszyty £u¿yckie nie rozpoczê³y pracy od zera. Sorabistyka i rozmaite formy dzia³alnoci sorabofilskiej w Warszawie maj¹ bardzo d³ug¹ tradycjê.
Do pierwszych polskich autentycznych sorabistów, którzy wzbogacili wiedzê
o kulturze £u¿yczan, nale¿a³ warszawski slawista Andrzej Kucharski (1795
1862)2. Razem z dzia³aczami ³u¿yckimi zainicjowa³ on badania nad ³u¿yck¹ literatur¹ ludow¹, wyprzedzaj¹c znanego ³u¿yckiego folklorystê Arnoszta Smolera.
Niestety, Kucharski nie pozostawi³ nastêpców.
T³umaczem i propagatorem literatury ³u¿yckiej, a tak¿e publicyst¹ domagaj¹cym siê praw dla narodu ³u¿yckiego, ponadto autorem kilku sorabistycznych
prac naukowych by³ Alfons Parczewski (18491933)3, profesor prawa, w latach
19151919 dziekan Wydzia³u Prawniczego na Uniwersytecie Warszawskim,
a w latach 19191922 na Uniwersytecie Wileñskim i póniej rektor tej¿e uczelni.
Ten wybitny autorytet naukowy na pocz¹tku lat trzydziestych przyczyni³ siê do
o¿ywienia dzia³alnoci na rzecz £u¿yczan wród cz³onków Ko³a Slawistycznego
UW. Zachowa³a siê relacja z zebrania Ko³a, na którym mgr Julia Wiele¿yñska,
asystentka prof. Stanis³awa S³oñskiego  kierownika Seminarium Slawistycznego,
1
2
3

Por. Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, pod red. Jerzego Molasa, Warszawa
2005, s. 8.
Por. E. Siatkowska, Andrzej Kucharski, Zeszyty £u¿yckie, t. XII, 1995, s. 24-27.
Por. W. Sobecki, Alfons Parczewski, tam¿e, s. 66-69.
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opowiada³a o przekazanej jej probie ju¿ bardzo sêdziwego profesora, by ratowaæ
zagro¿ony naród ³u¿ycki (chodzi³o g³ównie o Dolnych £u¿yczan).
Apel profesora Parczewskiego odczytano jako wezwanie do pog³êbiania wiedzy
o £u¿ycach i szerzenia jej wród polskiego spo³eczeñstwa. Wierzono, ¿e w ten
sposób naród ³u¿ycki, w sytuacji narastaj¹cych przeladowañ hitlerowskich, zyska
w Polsce oparcie i pog³êbi swoje poczucie wiêzi z rodzin¹ narodów s³owiañskich.
Zaczêto sprowadzaæ z £u¿yc ksi¹¿ki, prasê codzienn¹ i naukow¹, organizowaæ koncerty, akademie itd. Prezesem Ko³a by³, póniejszy profesor, Andrzej Sieczkowski4.
Klimat do rozwoju dzia³alnoci sorabofilskiej w Seminarium Slawistycznym
istnia³ ju¿ wczeniej. Prof. S³oñski studiowa³ w Lipsku, by³ wiêc w problematykê
³u¿yck¹ wprowadzony i w swojej pracy dydaktycznej uwzglêdnia³ j¹ w szerokim
zakresie. Zatrudni³ specjalistê od literatury ³u¿yckiej doc. Józefa Go³¹bka (1889
1939)5, a tak¿e lektora górno³u¿yckiego Jurija Jeke.
W roku 1936 powsta³o, grupuj¹ce te¿ cz³onków spoza uniwersytetu, Towarzystwo Przyjació³ Narodu Serbsko-£u¿yckiego, którego prezesem zosta³ prof.
S³oñski, a wice-prezesk¹ mgr Julia Wiele¿yñska. Towarzystwo mia³o osobowoæ
prawn¹. W latach 1936/37 wydawa³o ono swój biuletyn, bazuj¹cy g³ównie na
przedrukach z prasy polskiej i czeskiej, pocz¹tkowo te¿ ³u¿yckiej (póniej nie
mo¿na by³o korzystaæ z tego ród³a, bo kolejne czasopisma ³u¿yckie by³y przez
nazistów likwidowane). W zwi¹zku z aktualnymi wydarzeniami w Biuletynie Towarzystwa Przyjació³ Narodu Serbsko-£u¿yckiego dominowa³a tematyka
polityczna6.
Edukacja sorabistyczna inteligencji warszawskiej kontynuowana by³a w czasie
wojny w ramach tajnych wyk³adów Studium S³owiañskiego, zorganizowanego
przez absolwentów Seminarium Slawistycznego: Jerzego B¹ba³ê i Andrzeja Sieczkowskiego, a powi¹zanego z tajnym Uniwersytetem Warszawskim7. Prelekcje te
mia³y charakter otwarty, choæ cile zakonspirowany.
W pierwszych latach powojennych status polityczny £u¿yc by³ niepewny8.
Znalaz³o to odbicie w dzia³alnoci polskich sorabofilów nastawionej g³ównie na
obronê s³owiañskoci £u¿yczan. Has³em, za³o¿onej jeszcze w czasie okupacji
i bardzo aktywnej po wojnie, przede wszystkim w Wielkopolsce, m³odzie¿owej
organizacji Pro³u¿ by³o: Nad £u¿ycami polska stra¿!. Po utworzeniu w 1948 r.
4
5
6
7
8
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Por. Andrzej Sieczkowski, £u¿yckie akcenty mojej biografii, Zeszyty £u¿yckie, t. IV
1992, s. 37-39.
Por. Marta Zió³kowska-Sobecka, Józef Go³¹bek, Zeszyty £u¿yckie, t. XII, s. 95-98.
Szerzej E. Siatkowska, Przodek Zeszytów £u¿yckich, Zeszyty £u¿yckie, t. IV, 1992,
s. 52-62.
Zob. Andrzej Sieczkowski, op. cit., s. 44-45.
Przejrzyst¹ charakterystykê tego okresu daje artyku³ P. urmana, Powojenny ruch £u¿yczan
w latach 1945-1948, Zeszyty £u¿yckie, t. XXVI, 1999, s. 96-105.
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Niemieckiej Republiki Demokratycznej Pro³u¿ zosta³ rozwi¹zany, a jego prezes,
poznañski historyk, Alojzy Stanis³aw Matyniak aresztowany.
W Warszawie praca dla £u¿yczan do koñca lat szeædziesi¹tych mia³a przede
wszystkim charakter naukowy. Punkt ciê¿koci przeniós³ siê na teren Instytutu
S³owianoznawstwa PAN. Wtedy to prace powiêcone £u¿yczanom spotka³y siê
z pracami powiêconymi Kaszubom, choæ p³ynê³y dwoma odrêbnymi nurtami.
Jednoczy³a je osoba profesora Stiebera  najwybitniejszego polskiego sorabisty9,
a jednoczenie organizatora powojennej kaszubologii w Polskiej Akademii Nauk10,
jednoczy³a je te¿ osoba Hanny Popowskiej-Taborskiej (w latach 19641975 redaktora naukowego Atlasu), której dysertacja doktorska dotyczy³a kaszubologii11,
a habilitacyja  sorabistyki12. Ze rodowiska akademickiego, stworzonego przez
prof. Stiebera, wywodz¹ siê niezale¿ne opracowania tego samego zjawiska w jêzyku kaszubskim i w jêzykach ³u¿yckich lub w kaszubskim i ³u¿yckim we wzajemnym powi¹zaniu13.
Na Uniwersytecie wówczas uwzglêdniano jedynie ogólne zagadnienia ³u¿yckie
w dydaktyce i  tylko incydentalnie  w pracach naukowych14.
Prze³om rozpocz¹³ siê od kursów jêzyka górno³u¿yckiego organizowanych w
Budziszynie co dwa lata, pocz¹wszy od roku 1967. By³y one dla slawistów warszawskich okazj¹ do bli¿szego poznania £u¿yczan i ich kraju, do wejcia w jego
atmosferê, zaanga¿owania siê w ¿ywotn¹ dla tego narodu problematykê. Emocje
obudzone na £u¿ycach prze³o¿y³y siê na dzia³anie.
W po³owie lat siedemdziesi¹tych na warszawskiej slawistyce powsta³ zespó³
studentów, którym kierowa³a Ewa Siatkowska, roboczo nazwany sekcj¹ sorabistyczn¹. Przyst¹piono do konkretnej pracy naukowej, mianowicie na podstawie
zasobu leksykalnego dolno³u¿yckiego s³ownika A. Muki, bez pomocy komputera,
sporz¹dzono indeks a tergo15. Zosta³ opublikowany w roku 1988, po wieloletniej,
bardzo ciê¿kiej, pracy. Jest to pierwszy tego typu s³ownik ³u¿ycki. Autorzy i au9
10
11
12
13
14

15

E. Siatkowska, Zdzis³aw Stieber, Zeszyty £u¿yckie, t. XII, 1995, s. 110-114.
Najwiêkszym jego osi¹gniêciem by³o zorganizowanie prac nad Atlasem Jêzykowym Kaszubszczyzny...
H. Popowska-Taborska, Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego, Warszawa 1961.
Ta¿, Dawne pogranicze jêzykowe polsko-dolno³u¿yckie w wietle danych toponomastycznych,
Warszawa 1965.
Zob. E. Siatkowska, Z badañ nad problematyk¹ ³u¿yck¹ i kaszubsk¹, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, Gdañsk 2001, s. 230-236.
Zob. E. Siatkowska, Sorabistyka w Warszawie, Lìtopis, A. 28/2, 1981, s. 184-193 ; ta¿, Die
polnische Sorabistik in Vergangenheit und Zukunft, Lìtopis, LII, 2005, s. 3-19 (tam dalsza
literatura) oraz zmieniona wersja Sorabistyka polska z lotu ptaka, Zeszyty £u¿yckie,
t. XXXVII/XXXVIII, 2004, s. 12-32.
Z. K³os, D. Rzymska, E. Siatkowska i zespó³, Indeks a tergo do dolno³u¿yckiego s³ownika
Arnota Muki,Warszawa 1988, ss. 711.
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torki w trakcie prac nad nim pokoñczyli studia, pozak³adali rodziny. Poza drobnymi
sumami, które studenci dostawali za ekscerpcjê hase³, nikt z zespo³u nie otrzymywa³
honorariów.
Na podstawie s³ownika A. Muki sporz¹dzono poza tym Indeks dolno³u¿yckich
czasowników prefiksalnych (Warszawa 1990), które s³ownikarz ten umieszcza³
pod has³em podstawowym. Nastêpn¹ publikacj¹ by³ Wybór hase³ z dolno³u¿yckiego
s³ownika Jana Chojnana z 1650 r., w polskiej i niemieckiej wersji (Warszawa
1991). Ca³y s³owniczek Chojnana pozostaje w rêkopisie, poza has³ami cytowanymi
przez Mukê. Ponad to wykonano kartotekê s³ownika rosyjsko-dolno³u¿yckiego,
wychodz¹c od rosyjskich ekwiwalentów wystêpuj¹cych u Muki. Kartotekê tê studenci zawieli do Instytutu £u¿yckiego w Budziszynie.
Sekcja sorabistyczna z koñcem lat osiemdziesi¹tych w sposób naturalny zakoñczy³a dzia³alnoæ, choæ sorabika wydawano w ówczesnym Instytucie Filologii
S³owiañskiej jeszcze w nastêpnym dwudziestoleciu. Nie mia³y one ju¿ tylko charakteru warsztatowego, w wiêkszoci stanowi³y opracowania naukowe. Wymieniæ
mo¿na, wydan¹ wspólnie z ³u¿yck¹ organizacj¹ Maæica Serbska, broszurê £u¿yczanie  s³owiañski naród w Niemczech, Warszawa 1996, pod redakcj¹ Jana Malinka i Mìræina Völkla oraz Ewy Siatkowskiej i Stanis³awa Marciniaka, która
ukaza³a siê drukiem z okazji Dni kultury ³u¿yckiej w Polsce, a sfinansowana
zosta³a przez fundacjê Hermanna Niermanna w Düseldorfie. Dalej ukaza³ siê zbiór
artyku³ów sorabistycznych E. Siatkowskiej Studia ³u¿ycoznawcze, Warszawa 2000,
ss. 581. Podrêcznikiem dla intensywnych kursów jêzyka górno³u¿yckiego (zob.
ni¿ej) by³a praca dwojga autorów Ewy Siatkowskiej i Tima Mekanka, O jêzyku
£u¿yczan prawie wszystko, Warszawa 2001, ss. 144 + 6 tablic, sk³adaj¹ca siê
z zarysu historii literackich jêzyków ³u¿yckich i samouczka do nauki górno³u¿yckiego. Wreszcie wyszed³ jeszcze jeden s³ownik, tym razem polsko-górno³u¿ycki
i górno³u¿ycko- polski (Warszawa 2002), ss. 223. Czêæ I, autorstwa E. Siatkowskiej, S. Wölke, Z. K³osa i J. Molasa, przy wspó³pracy Z. Arasimowicza, jest
pierwszym s³ownikiem polsko-górno³u¿yckim. Czêæ II, napisana przez R. Leszczyñskiego, równie¿ jest cenna: zawiera, jako aneks, historiê s³ownikarstwa ³u¿ycko-polskiego.
Dzia³alnoæ wydawnicza pozostawia³a pewien niedosyt. Oczekiwano wiêkszego
zaanga¿owania w szeroko pojête sprawy ³u¿yckie. W po³owie lat osiemdziesi¹tych
na ówczesnym kierunku serbochorwatystycznym znaleli siê studenci zafascynowani
£u¿ycami. Od nich wysz³a inicjatywa wprowadzenia zajêæ wy³¹cznie sorabistycznych, a nie tylko uwzglêdniania sorabistyki w ogólnoslawistycznej dydaktyce. I tak
zrodzi³a siê ³u¿ycka dydaktyka.
Od 1985 r. Ewa Siatkowska zaczê³a prowadziæ zajêcia ³u¿yczoznawcze, pocz¹tkowo o charakterze encyklopedycznym, póniej coraz bardziej wyspecjalizowane.
Jako paralela do historii jêzyków ³u¿yckich traktowana by³a historia jêzyka kaszubskiego (wraz z czytaniem tekstów), na dalszym planie  informacje o Drze-
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wianach, £emkach, Runiakach, Rezjanach itd. Frekwencja na zajêciach by³a tak
du¿a, ¿e w niektórych latach grupy musia³y byæ dzielone. Przyci¹ga³a swoista
egzotyka £u¿yczan  narodu od tysi¹ca lat ¿yj¹cego w otoczeniu niemieckim
i zachowuj¹cego sw¹ to¿samoæ, przyci¹ga³a te¿ mo¿liwoæ wyjazdów na wyj¹tkowo atrakcyjne jêzykowe kursy wakacyjne oraz na roczne stypendia do Lipska,
a ponadto  wówczas pionierskie  uwzglêdnianie jêzyków i historii innych s³owiañskich mniejszoci narodowych, wród których na pierwszym planie (zaraz
po £u¿yczanach) byli Kaszubi.
Dydaktyce sorabistycznej towarzyszy³y sympozja naukowe studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Lipskiego. Pierwsze odby³o siê w roku
1996. Pok³osiem jego by³a publikacja Sprawy ³u¿yckie w ich s³owiañskich kontekstach, red. J. Molas, E. Siatkowska, (Warszawa 1996), zawieraj¹ca teksty referatów z zakresu jêzykoznawstwa, historii, literatury i etnologii. W publikacji tej
znajduje siê interesuj¹cy artyku³ Tomasza Derlatki, absolwenta warszawskiej slawistyki, a doktoranta Uniwersytetu w Lipsku, pt. Czy Kaszubi pod¹¿¹ ladem
£u¿yczan? Drugie sympozjum mia³o inny charakter. Stanowi³o prezentacjê debiutów literackich m³odzie¿y ³u¿yckiej i polskiej, które nastêpnie zosta³y opublikowane w tomie Ciê¿ar bytu, red. Tomasz Derlatka, Wawrzyniec Kostrzewski,
wstêp E. Siatkowska (Warszawa 2000).
W trosce o podniesienie poziomu sorabistycznej dydaktyki organizowano
intensywne kursy nauki jêzyka górno³u¿yckiego, prowadzone przez lektorów
z £u¿yc. Praktycznej nauce jêzyka towarzyszy³y wyk³ady prowadzone przez pracowników UW i PAN. Kursy te cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Przyje¿d¿a³y
na nie nawet osoby spoza Warszawy, np. dr Ma³gorzata Mieczkowska  historyczka z Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Bardzo wa¿n¹ rolê dydaktyczn¹ spe³nia³y Zeszyty £u¿yckie, ale przed przyst¹pieniem do tego tematu nale¿y jeszcze zaj¹æ siê pewnymi wydarzeniami.
W roku 1985, w magazynie Przekrój, ukaza³a siê notatka Zenona Wadowskiego na temat hymnu narodowego £u¿yczan Hiæe serbstwo njezhubjene.
Autor informowa³, ¿e pieñ ta, razem z melodi¹, jest replik¹ polskiego hymnu
Jeszcze Polska nie zginê³a. Nie jest to do koñca prawd¹16. Na niecis³¹ informacjê zareagowa³y, niezale¿nie, dwie osoby: pu³kownik Stanis³aw Marciniak, który
w 1945 r. wyzwala³ £u¿yce i nabra³ do tej ziemi sentymentu i Ewa Siatkowska.
Po spotkaniu na ³amach Przekroju odby³o siê drugie spotkanie na gruncie
prywatnym, w którym wziê³y udzia³ jeszcze dwie, zainteresowane sprawami ³u¿yckimi osoby: Zdzis³aw K³os i Ryszard Michalik (autor sorabistycznej pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Sieczkowskiego). I znów, jak kiedy Alfons Parczewski i Julia Wiele¿yñska, stwierdzi³y one, ¿e koniecznie trzeba co zrobiæ dla
£u¿yczan. To, co siê dzieje w dydaktyce, to za ma³o.
16

Zob. W. Dorosz, Mazurki na £u¿ycach, Zeszyty £u¿yckie, t. V, 1992, s. 95-104.
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Dziêki koneksjom pu³k. Marciniaka utworzono w pocz¹tku 1986 r. przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym Ko³o Zainteresowañ Kultur¹ £u¿yczan. Prezesem do roku 1989 by³ Stanis³aw Marciniak, nastêpnie do roku 1992  Ewa
Siatkowska, potem do roku 1995  Marta Zió³kowska-Sobecka.
W programie Ko³a by³y comiesiêczne zebrania z referatami o tematyce sorabistycznej. W 1989 r. powsta³ projekt publikacji co ciekawszych referatów, ale
przeszkodê stanowi³ brak funduszy. Podjêto decyzjê, by pismo, któremu nadano
tytu³ Zeszyty £u¿yckie, by³o wydawane przez Instytut Filologii S³owiañskiej UW.
Przyst¹piono do pracy nad wydawaniem pisma. Pocz¹tki by³y trudne. Nie
by³o ani jednego pracownika administracyjnego, nie by³o lokalu, baza techniczna
by³a nader skromna. Przepisywane na maszynie artyku³y drukowano w Zak³adach Ma³ej Poligrafii UW. Ca³¹ pracê redakcyjn¹, naturalnie bez wynagrodzenia,
wykonywa³y Ewa Siatkowska i Marta Zió³kowska-Sobecka, kolporta¿ (bardzo
sprawnie) prowadzi³ Zdzis³aw K³os. Druk finansowa³ IFS UW, który te¿ by³ odbiorc¹ zysków ze sprzeda¿y (ni¿szych ni¿ koszty druku). Dopiero po czterech
latach, od numeru IX, wprowadzono sk³ad komputerowy.
Sukcesywnie zwiêksza³ siê sk³ad redakcji i wzrasta³a liczba autorów. Pisywali
do Z£ wybitni naukowcy, jak np. prof. Józef Magnuszewski, prof. Frantiek
Václav Mare, prof. Hinc ewc, prof. Volodimir Motornyj, prof. Ludmi³a P. £apteva
i wielu innych, pisywali dzia³acze z tzw. £u¿yc Wschodnich i studenci. Coraz
czêciej w pracach naukowych zaczêto powo³ywaæ siê na artyku³y Z£. Przez
wiele lat pismo by³o jedynym periodykiem wy³¹cznie sorabistycznym wychodz¹cym poza granicami £u¿yc i jako takie zosta³o wprowadzone do banku danych
o europejskich mniejszociach narodowych Mercator, prowadzonym przez Departament Informacji i Ksiêgoznawstwa Walijskiego Uniwersytetu w Aberystwyth17.
Obecnie rocznik Pro Lusatia wydaje rodowisko opolskie.
Dotychczas wysz³y nastêpuj¹ce numery Z£: 1990  nr 1; 1991  nr 2; 1992
 nr 3, 4, 5; 1993  nr 6, 7; 1994  nr 8, 9, 10, 11; 1995  nr 12, 13, 14, 15; 1996 
nr 16, 17, 18; 1997  nr 19, 20, 21; 1998  nr 22/23, 24, 25; 1999  nr 26, 27, 28;
2000  nr 29, 30, 31; 2001  nr 32/33; 2002  nr 34; 2003  35/36; 2004 (druk
2005)  nr 37/38.
W zdecydowanej wiêkszoci artyku³y Z£ by³y pracami oryginalnymi, przedruki nale¿a³y do wyj¹tków.
Tematyka Z£ by³a bardzo ró¿norodna. Redakcja dba³a, by poruszano problemy kluczowe dla egzystencji £u¿yczan. I tam, tak jak w dydaktyce, starano siê
prezentowaæ ten naród w relacjach do innych s³owiañskich narodów mniejszociowych, w tym tak¿e Kaszubów. Przyk³adowo wymieniæ mo¿na artyku³y: Marty
Zió³kowskiej-Sobeckiej, Krabat i Remus  dwa mity, jedna idea, Z£, II, 1991,
17
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Szczegó³owiej M. Zió³kowska-Sobecka, Zeszyty £u¿yckie z perspektywy dziesiêciu lat,
Zeszyty £u¿yckie, XXXI, 2000, s. 19-25.
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s. 67-73 czy Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, Historia i wspó³czesnoæ Serbów £u¿yckich i Kaszubów, Z£, IX, 1994, t. 30-42.
Ka¿dy numer, pocz¹wszy od szóstego, posiada³ swój profil tematyczny i tytu³.
Stosowano te¿ wewnêtrzny podzia³ materia³u na artyku³y naukowe, recenzje, kronikê kulturaln¹, t³umaczenia literackie. W ka¿dym dziesiêtnym numerze znajdowa³a siê bibliografia. Wszystkie materia³y drukowano po polsku. Artyku³y naukowe i wstêp zaopatrzone by³y w streszczenia w jêzyku niemieckim. W celu
wprowadzenia rodzinnej, przyjaznej dla odbiorcy, atmosfery prowadzono te¿ rodzaj kroniki towarzyskiej, zawiadamiaj¹c o wa¿niejszych wydarzeniach z ¿ycia
cz³onków redakcji i bardziej popularnych autorów. Regularnie zamieszczano wspomnienia o zmar³ych sorabistach.
Zeszyty by³y ilustrowane. Oprócz ilustracji ³¹cz¹cych siê merytorycznie
z tekstem, ka¿dy numer posiada³ okrelony motyw graficzny, który pe³ni³ funkcje
ozdobnika. W miarê mo¿liwoci finansowych umieszczano te¿ ilustracje kolorowe,
np. reprodukcje malarstwa ³u¿yckiego.
Za³o¿eniem redakcji by³o, aby zeszyty dociera³y do jak najszerszych krêgów
czytelniczych, propaguj¹c wiedzê o £u¿ycach, która w spo³eczeñstwie polskim
jest czasem ¿enuj¹co uboga. Dlatego starano siê, by nawet powa¿ne problemy
naukowe przedstawiane by³y w sposób przystêpny, tak jak np. w historycznym
periodyku Mówi¹ Wieki. Naukowych czasopism slawistycznych adresowanych
do grona profesjonalistów, w których jest miejsce na artyku³y o tematyce ³u¿yckiej, wychodzi w Polsce du¿o (przyk³adowo wymieniæ mo¿na Studia z Filologii
Polskiej i S³owiañskiej, Prace Filologiczne, Rocznik Slawistyczny, Slavia
Occidentalis, kongresowe Z polskich studiów slawistycznych  o wê¿szym
profilu: Jêzyk Polski i Poradnik Jêzykowy, ewentualnie o profilu szerszym:
Przegl¹d Humanistyczny, szereg pism lokalnych itd.), brak natomiast by³o ³u¿yczoznawczego pisma popularnego i tê lukê Zeszyty £u¿yckie stara³y siê zape³niæ. By³y otwarte zarówno na masowego czytelnika, jak na masowego autora,
jeli tylko mia³ co ciekawego do powiedzenia. Z satysfakcj¹ obserwowano, jak
niektórzy autorzy stopniowo doskonal¹ swój kunszt pisarski. Dotyczy³o to przede
wszystkim m³odzie¿y, choæ nie wy³¹cznie.
Dla studentów publikacje w Zeszytach £u¿yckich stanowi³y wietn¹ szko³ê,
wyrabia³y ich intelektualnie i wi¹za³y z £u¿ycami emocjonalnie. Stanowi³y uzupe³nienie sorabistycznej dydaktyki18.
W roku 2002 zmieni³ siê sk³ad redakcji. Redaktork¹ naczeln¹ zosta³a dr El¿bieta Wroc³awska z PAN, cz³onków redakcji jest mniej, za to utworzono radê

18

Por. te¿ H. Jenè, K pjeæasydomdesaæinam prof. Ewy Siatkowskeje, Rozhlad, t. LV, z. 7,
2005, s. 271-273 oraz E. Siatkowska, O sobie samej do potomnoci, Zeszyty £u¿yckie,
t. XXXIX (w druku).
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redakcyjn¹. W latach 2002 i 2003 wysz³y numery 34 i 35/36, przygotowane jeszcze
przez dawn¹ redakcjê.
Ostatni numer zosta³ pozytywnie oceniony przez prof. J. Borzyszkowskiego19.
Miejmy nadziejê, ¿e jego zdanie podziel¹ i inni czytelnicy.
Sorabistyka warszawska, jak wynika z powy¿szego przegl¹du, nie ogranicza
siê tylko do Zeszytów £u¿yckich. Wa¿n¹ rolê pe³ni zarówno produkcja naukowa,
jak uniwersytecka dydaktyka oraz szersza dzia³alnoæ spo³eczna, realizowana
w Towarzystwie Polsko-Serbo³u¿yckim. Tak jak w Zeszytach nast¹pi³y tu zmiany:
z Instytutu odesz³a na emeryturê Ewa Siatkowska, z Towarzystwa  wieloletni prezes
Zbigniew Gajewski (prezesem zosta³ Miros³aw Perzyñski). Za wczenie jeszcze
na ocenê pracy nowej ekipy.

19
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J. Borzyszkowski, Ma³e i du¿e jêzyki i kultury, Acta Cassubiana, t. VI, Gdañsk 2005, s. 341-343.
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Roman Wapiñski

O poznawaniu dziejów Pomorza
i dostrzeganiu ich z³o¿onoci

Nie podejmujê siê w tym artykule próby oceny stanu poznania dziejów Pomorza.
Nie zawar³em te¿ w nim takich propozycji ich ujêæ, które by zasadniczo odbiega³y
od przyjêtych przez autorów wielotomowej, wydawanej od schy³ku lat szeædziesi¹tych monumentalnej Historii Pomorza. Uwa¿am, ¿e nadal u¿ytecznymi generalnymi propozycjami ujêæ tych dziejów, u³atwiaj¹cymi ich poznanie, pozostaj¹
wysuniête przed kilkudziesiêciu laty przez najlepszego niew¹tpliwie ich znawcê,
twórcê koncepcji tego dzie³a, Gerarda Labudê1. Ró¿nie tylko  jak wszystkie propozycje ujêæ generalnych  bywaj¹ interpretowane.
Pragnê siê jedynie podzieliæ niektórymi ze spostrze¿eñ, jakie nasunê³y siê mi
w toku badañ dziejów najnowszych tej czêci Pomorza, która w naszej historiografii
najczêciej jest obejmowana mianem Gdañskiego lub Nadwilañskiego2, i przeobra¿eñ narodowociowych w Europie rodkowo-Wschodniej w XIXXX w.3,
przede wszystkim procesu kszta³towania siê polskiej wspólnoty wyobra¿onej4.
1
2

3

4
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Zob. Historia Pomorza, t .I, do roku 1466, pod redakcj¹ G. Labudy, czêæ I opracowali:
M. Biskup, J. Kostrzewski, G. Labuda, L. Leciejewicz, K. laski, Poznañ 1969, s. 7-31, 57-81.
Zob. m.in.: G³ówne elementy integracji Pomorza Gdañskiego z pozosta³ymi ziemiami polskimi
w latach 1920-1970, Zapiski Historyczne, 1972, z. 3, s. 47-79; Polska nad Ba³tykiem
w latach 1920-1939, op. cit., 1979, z. 4, s. 5-22; ¯ycie polityczne Pomorza w latach 1920-1939,
Warszawa 1983; Zewnêtrzne i wewnêtrzne aspekty konsekwencji powrotu Polski na Pomorze
w 1920 r., Zapiski Historyczne, 1991, z. 2-3, s. 35-57.
Zob.: Polska i ma³e ojczyzny Polaków. Z dziejów kszta³towania siê wiadomoci narodowej
w XIX i XX wieku po wybuch II wojny wiatowej, Wroc³aw 1994; Polska na styku narodów
i kultur. W krêgu przeobra¿eñ narodowociowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdañsk
2002.
Podzielam opiniê Benedicte Andersona, ¿e naród: jest to wyobra¿ona wspólnota polityczna,
wyobra¿ona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna. Jest wyobra¿ona, poniewa¿ cz³onkowie nawet najmniej licznego narodu nigdy nie znaj¹ wiêkszoci swych rodaków, nie spotykaj¹
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Nie traktujê zdecydowanej wiêkszoci tych spostrze¿eñ jako odkrywczych,
w dok³adnym tego okrelenia rozumieniu. Wiele z nich, podobnie jak znaczna
czêæ naszych opinii o badanych wyobra¿eniach i zachowaniach spo³ecznych,
rzadko zas³uguje na miano rzeczywicie oryginalnych. Identyczne lub prawie identyczne spotykamy przecie¿ niejednokrotnie w wypowiedziach bohaterów analizowanych wydarzeñ. Niema³¹ czêæ formu³owanych pogl¹dów mimowiednie przejmujemy od wspó³czesnych nam badaczy, podejmuj¹cych który z zakresów interesuj¹cej nas problematyki badawczej.
Gros ze spostrze¿eñ, które mog¹ u³atwiæ badanie najnowszych dziejów Pomorza, poczyni³em niedawno, w pracach opublikowanych w ostatnich kilkunastu
latach. By³y to jednak lata bardzo burzliwe, obfituj¹ce w wydarzenia i prze¿ycia,
niesk³aniaj¹ce do refleksji. Nagle, niemal z dnia na dzieñ, Polska odzyska³a suwerennoæ, a ogromna wiêkszoæ jej mieszkañców mog³a wreszcie, po raz pierwszy
w swym ¿yciu, zacz¹æ korzystaæ z pe³ni swobód obywatelskich. O bardzo wielu
uczestnikach wspó³czesnego polskiego ¿ycia publicznego, w tym tak¿e o wielu
historykach, zw³aszcza historykach najnowszych dziejów Polski, mo¿na powiedzieæ, ¿e zach³ysnêli siê wolnoci¹. I uznaæ to za zjawisko naturalne. Nie tylko
dlatego, ¿e przysz³o im ¿yæ w czasach rzeczywistego prze³omu politycznego, zawsze i wszêdzie redukuj¹cego rolê mylenia racjonalistycznego. Tak¿e i dlatego,
¿e prze¿ycia spo³eczeñstwa polskiego5 ostatnich kilku dziesiêcioleci przyczyni³y
siê do upowszechnienia w jego krêgach opiniotwórczych i przywódczych mylenia symbolicznego, dysponuj¹cego trwa³ym wsparciem w ciesz¹cym siê w nich
i wczeniej najwiêksz¹ popularnoci¹ martyrologiczno-powstañczym nurcie polskiej tradycji narodowej, i do zdecydowanego po 1989 r. zwiêkszenia wp³ywu
tego rodzaju mylenia na postrzeganie rzeczywistoci. Tak aktualnej, tej z prze³omu XX i XXI w., jak i minionej, sprzed kilku lub kilkunastu dziesiêcioleci.
Tego, ¿e po 1989 r. dosz³o wyranej intensyfikacji badañ dziejów najnowszych Polski, nie trzeba dowodziæ. Szanse poznania ich przez ogó³ aktywniejszych uczestników ¿ycia politycznego s¹ dzi bez porównania wiêksze, ni¿ by³y
przed kilkunastu laty. Ka¿dy, kto interesuje siê najnowszymi okresami dziejów
narodowych, mo¿e bez trudu dotrzeæ do prac traktuj¹cych o do niedawna przemilczywanych, b¹d bardzo niechêtnie przypominanych wydarzeniach. Zdecydowane
zwiêkszenie dostêpu historyków do achiwaliów, nie tylko w kraju, przyczyni³o
siê do wyranego wzrostu erudycyjnoci pisanych przez nich ksi¹¿ek. Ich czytelnik mo¿e odnosiæ wra¿enie, i w nim jest przez nich upewniany, ¿e wszystkie publikowane w ostatnich kilku latach (im bli¿ej 2006 r., tym lepiej), w przeciwieñ-

5

ich, nic o nich nie wiedz¹, a mimo to pielêgnuj¹ w umyle obraz wspólnoty. B. Anderson,
Wspólnoty wyobra¿one. Rozwa¿ania o ród³ach i rozprzestrzenianiu siê nacjonalizmu, przek³ad
S. Amsterdamski, Kraków 1997, s. 19.
Ogó³u obywateli pañstwa polskiego.
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stwie do wydawanych powojennej Polsce do 1989 r. (w tzw. pierwszym obiegu),
s¹ pisane sine ira et studio, ca³kowicie wolne od ujêæ prezentystycznych, tak¿e
tych mimowiednych.
Tak cudownie siê jednak staæ nie mog³o, i nie sta³o. Historycy s¹ przecie¿
ludmi. Mog¹ siê staraæ nie poddawaæ presji, wywieranej przez pretenduj¹ce
i dzi do nieomylnoci instytucje, zwi¹zki polityczne i koterie, ale czy zawsze
w pe³ni skutecznie? Czy historycy dziejów Pomorza, zw³aszcza dziejów Pomorza
po II wojnie wiatowej, niema³ej czêci z nas wspó³czesnych, s¹ w stanie badaæ je
bez emocji, w ca³ej ich z³o¿onoci? Gerard Labuda, w opublikowanym przed paru
laty, wartym uwagi historyków wszystkich epok studium, powiêconym kwestiom
genealogii teraniejszoci i przysz³oci, za u³atwiaj¹c¹ zdanie sobie sprawy z dziedzictwa przesz³oci uzna³ historiograficzn¹ analizê Wielkiej historii Polski,
10-tomowej syntezy pióra historyków krakowskich, opublikowanej w latach 1998
2001. Pragniemy  konstatuje, okrelaj¹c swoje cele poznawcze  dowiedzieæ
siê od ka¿dego z autorów tych syntez, co w ka¿dym badanym i rekonstruowanym
przez nich okresie dziejów uwa¿aj¹ oni za osi¹gniêcia lub niedoci¹gniêcia, które
w istotny sposób zawa¿y³y nie tylko na jego spójnoci i odrêbnoci, lecz tak¿e co,
przechodz¹c w spadku od jednego do nastêpnego okresu dziejów, zachowa³o swoj¹
¿ywotnoæ i w mniej lub bardziej zmiennej postaci sta³o siê jednym z sk³adników
wspó³czesnoci 6. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e równie poznawczo u¿yteczna mog³a by byæ analogiczna analiza wielotomowej Historii Pomorza. Takiego jednak
zadania móg³by siê podj¹æ tylko historyk, bêd¹cy tak jak Gerard Labuda utalentowanym historiozofem i polihistorykiem. Bowiem tylko takiego by³oby staæ na
danie wywa¿onej, niepoddanej emocjom chwili, w miarê komplementarnej,
uwzglêdniaj¹cej ró¿norakie konteksty i uwarunkowania dziejów Pomorza, odpowiedzi na pytanie: na ile autorom tego dzie³a uda³o siê ukazaæ dziedzictwo przesz³oci. Uwa¿am jednak, ¿e dzi po¿ytecznymi, u³atwiaj¹cymi wszystkim badaj¹cym dzieje Pomorza zdanie sobie sprawy ze wyj¹tkowej ich z³o¿onoci, mog¹ siê
okazaæ nawet przypuszczenia.
Ilu z nas, historyków dziejów najnowszych Polski, w tym tak¿e tych, których
mo¿na obj¹æ mianem historyków dziejów Pomorza, w dostatecznym stopniu
uwzglêdnia, ¿e bardziej d³ugotrwa³e, cilejsze zwi¹zki z pañstwowoci¹ polsk¹
 od jej zarania po rok 1945  ³¹czy³y jedynie Pomorze Gdañskie. Ilu z dzi badaj¹cych dzieje czêci Pomorza rozci¹gaj¹cych siê od Lêborka do Szczecina i ujcia
Odry, analizuj¹c je  zawsze pamiêta (nikt im nie musi tego przypominaæ)  ¿e
w Polsce do zwiêkszenia zainteresowañ ich przesz³oci¹ i teraniejszoci¹, nawet
w rodowiskach przywódczych i opiniotwórczych, zaczê³o dochodziæ dopiero
6
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G. Labuda, Zadania i cele poznawcze syntezy historii Polski od prawieku do wspó³czesnoci,
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoci, Forum naukowe, Prace historyczno-politologiczne,
2004, nr 4, s. 13.
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w czasie II wojny wiatowej. W latach poprzedzaj¹cych agresjê III Rzeszy na
Polskê, z podejmowaniem ¿ywszych dzia³añ, wyraniej sprzyjaj¹cych rozwojowi
i upowszechnianiu polskiej ofensywnej myli zachodniej, odwo³uj¹cej siê do tradycji Polski piastowskiej7, spotykamy siê niemal wy³¹cznie wród ho³duj¹cych
ekstremistycznie pojmowanym zasadom ideologii integralnego nacjonalizmu, w
miarê up³ywu czasu coraz bardziej bliskich ideologii etnonacjonalizmu, cz³onków Stronnictwa Narodowego i pozosta³ych grup politycznych obozu narodowego oraz jego sympatyków. I gdyby do tej agresji nie dosz³o, nie dosz³oby te¿
do zwiêkszenia w latach wojny do tak znacznego spo³ecznego zasiêgu hase³ powrotu na ziemie piastowskie i do opowiedzenia siê zdecydowanej wiêkszoci
polskich rodowisk politycznych w kraju i na wychodstwie za wysiedleniami
ludnoci niemieckiej. ¯aden historyk nie mo¿e pomniejszaæ wspó³odpowiedzialnoci Polski za hekatombê od dawna ¿yj¹cej na tych ziemiach ludnoci niemieckiej, ¿aden jednak, tak polski, jak i niemiecki, analizuj¹cy ówczesne wobec
niej poczynania w³adz polskich i zachowania przybywaj¹cych na te ziemie
polskich osadników i przesiedleñców, ani na moment nie mo¿e zapominaæ,
¿e proces kataklizmowych wydarzeñ lat 19391947 zosta³ zapocz¹tkowany niemieck¹ agresj¹ na Polskê, wysiedleniami ludnoci polskiej z ziem w³¹czonych do
Rzeszy i podejmowanymi przeciw niej  od pierwszych dni wojny  dzia³aniami
eksterminacyjnymi.
W roku 2006, po ponad pó³wieczu od ja³tañskich i poczdamskich decyzji
zwyciêskich mocarstw koalicji antynazistowskiej, w ca³kowicie odmiennych od
dominuj¹cych wówczas w Europie i w wiecie klimatach politycznych i ideowych,
z du¿¹ ³atwoci¹ (moim zdaniem, ze zbyt du¿¹) przychodzi zarzucanie ówczesnym
politykom abstrahowanie od wielu wartoci ogólnoludzkich, miêdzy innymi rozstrzyganie szeregu bardzo z³o¿onych konfliktów miêdzy narodami za pomoc¹ rozwi¹zañ ekstremalnych: przesiedleñ milionów Niemców i Polaków oraz dziesi¹tków tysiêcy Ukraiñców, a historykom, d¹¿¹cym do traktowania przesz³oci ziem
nowych, objêtych granicami pañstwa polskiego nie po jego odrodzeniu w 1918 r.,
a dopiero w roku 1945, jako niew¹tpliwie nieroz³¹cznej czêci wielow¹tkowych
dziejów pañstwa i narodu polskiego, prezentyzmu. S¹dzê, ¿e bardzo wielu aktywnych obecnie uczestników ¿ycia publicznego, w tym tak¿e historyków, w zbyt
ma³ej mierze bierze pod uwagê, ¿e sztucznie czêsto w latach czterdziestychosiemdziesi¹tych XX w. kreowana genealogia teraniejszoci mieszkañców Ziem Odzyskanych (maj¹ca dowodziæ trwa³oci ich zwi¹zków z macierz¹ (trzonem
etnicznych ziem polskich, z historyczn¹ Wielkopolsk¹ i Ma³opolsk¹), w miarê
up³ywu czasu zaczê³a, jak siê zdaje  zw³aszcza w wypadku m³odych pokoleñ
7

Zob. przede wszystkim: M. Mroczko, Polska myl zachodnia 1918-1939. (Kszta³towanie
i upowszechnianie), Poznañ 1986; Z Mazur, Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu
Zachodniego, Poznañ 2002.
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Polaków, dorastaj¹cych i wyrastaj¹cych w powojennej, narodowo niemal jednorodnej Polsce  w najwiêkszym stopniu okrelaæ wymiar genealogii przysz³oci8.
Wielu z wywodz¹cych siê z tych pokoleñ historyków, bardzo niekiedy krytycznie
oceniaj¹c znaczn¹ czêæ dzie³ powojennej historiografii polskiej dotycz¹cej dziejów
Pomorza, l¹ska, Mazur i Warmii, formu³uj¹c  nie bez podstaw  pod adresem
niektórych ich autorów zarzuty mylenia ahistorycznego, prezentyzmu i ulegania
presji bie¿¹cych potrzeb politycznych, moim zdaniem nie dostrzega, ¿e i prezentowane przez nich ujêcia tych dziejów nie s¹ niejednokrotnie wolne od takich
samych s³aboci. Prezentyzmu najczêciej mimowiednego, determinowanego
postrzeganiem przez nich tych regionów jako ca³kowicie swojskich, równie sobie
bliskich jak Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze i Ma³opolska. Ci, którzy urodzili
siê, koñczyli studia i zaczynali uczestniczyæ w ¿yciu publicznym na pó³nocnych
i zachodnich ziemiach Polski, od 1945 r. przez wiele lat zwanych Ziemiami Odzyskanymi, zapewne wiêcej uwagi powiêcaj¹ ich przesz³oci (przede wszystkim
powsta³ym ongi, tak przed wiekami jak tu¿ przed wybuchem II wojny wiatowej,
budowlom i dzie³om sztuki wieckiej i sakralnej), ni¿ zwyk³a by³a to czyniæ ogromna
wiêkszoæ ich dziadów i ojców, przyby³ych na te ziemie w latach czterdziestych
i piêædziesi¹tych XX stulecia zza Buga b¹d dorzecza Wis³y i Sanu. Wnuki i synowie czêsto negatywnie oceniaj¹ liczne do prze³omu politycznego lat 19891990
prace, w których niemiecka, czeska i skandynawska przesz³oæ tych ziem by³a
traktowana marginalnie i w sposób uproszczony, ale równie czêsto zapominaj¹
o ca³kowicie odmiennej genealogii teraniejszoci w Polsce powojennej, nie tylko
roku 1945, ale i 1989 r., na ziemiach przez zdecydowan¹ wiêkszoæ dziejów narodu
i pañstwa polskiego tworz¹cych trzon polskiego terytorium narodowego (przez
s¹siadów i wiêkszoæ zewnêtrznych obserwatorów najczêciej postrzeganego jako
jedyne niew¹tpliwie polskie), i innej genealogii teraniejszoci na tych, które w czasie
obejmowania ich przez Polskê obejmowane by³y mianem Ziem Odzyskanych.
Przede wszystkim bowiem na nich dosz³o w Polsce powojennej do zmian, które
nosi³y charakter prze³omowych9, do powstania na nich w nastêpstwie kataklizmowych wydarzeñ diametralnie odmiennych uk³adów politycznych, kulturowych
i spo³ecznych od istniej¹cych do koñca II wojny wiatowej. Pewnie, i na tych
ziemiach, na kszta³tuj¹c¹ siê po roku 1945 genealogiê przysz³oci, oddzia³ywa³a
odleglejsza ich przesz³oæ. Polityczna, w pierwszych kilku dziesiêcioleciach powojennych postrzegana by³a prawdopodobnie przez gros nowych ich mieszkañców,

8
9
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tak przesiedleñców, jak i osadników10, jako ca³kowicie im obca i wroga, sprzyjaj¹ca utrzymywaniu siê lêków o przysz³oæ, o to, czy nie zostan¹ ponownie zmuszeni do opuszczenia mieszkañ i miejsc pracy. Znacznie s³abszy wp³yw, zw³aszcza w pierwszych kilkudziesiêciu latach, na kszta³towanie siê powszechniejszych
wyobra¿eñ o przesz³oci tych ziem  jak mo¿na s¹dziæ  wywiera³a mo¿liwoæ
korzystania z efektów bardziej na nich zaawansowanych procesów modernizacyjnych. Mimo zniszczeñ czasów wojny, powojennych dewastacji i rabunków
(sowieckich  na ogó³ usankcjonowanych postanowieniami wielkich mocarstw
i wymuszonymi na sprawuj¹cych ster rz¹dów w Polsce komunistach ustêpstwami, dotycz¹cymi polskiego udzia³u w reparacjach wojennych), u³atwiaj¹cych przesiedleñcom i osadnikom korzystanie w domach i w gospodarstwach rolnych
z udogodnieñ stwarzanych przez postêp techniczny, wczeniej wielu z nich
w ogóle nieznanych.
Nie potrafimy daæ w miarê prawdopodobnych odpowiedzi na pytania, jaki
wp³yw te tchn¹ce prezentyzmem, odwo³uj¹ce siê do zamierzch³ej przesz³oci ujêcia
dziejów w³¹czonego w 1945 r. na mocy decyzji poczdamskich do Polski Pomorza
Zachodniego, w kraju do lat osiemdziesi¹tych XX w. dominuj¹ce11, wywiera³y
na wyobra¿enia i zachowania nowych w ogromnej wiêkszoci ich mieszkañców.
W pierwszych kilkunastu latach najprawdopodobniej znikomy. Jednak w miarê
up³ywu czasu  jak mo¿na s¹dziæ  pogl¹d o naturalnoci powrotu Polski nad
Ba³tyk, Odrê i Nysê £u¿yck¹ zyskiwa³ na popularnoci. Z roku na rok zwiêksza³
siê wród nich odsetek urodzonych na tych ziemiach. Dzieci i wnuki przesiedleñców z ziem wschodnich Polski odrodzonej 19181939 mog³y nawet podzielaæ
oburzenie swych ojców i dziadów, wyzutych z siedzib rodzinnych, ale czy chcia³yby zamieniæ znane sobie warunki ¿ycia w Olsztynie, Gdañsku czy w Szczecinie,
na te wspominane w domach rodzinnych z Baranowicz, Nowogródka czy nawet
Wilna? Do upowszechniania przekonañ o naturalnoci objêcia przez Polskê granicami wszystkich ziem pomorskich i l¹skich przyczynia³ siê nie tylko up³yw
czasu, sprzyjaj¹cy przyzwyczajaniu siê do nowych warunków ¿ycia, ale tak¿e

10

11

By³y to  czego znaczna czêæ badaczy dziejów Polski po II wojnie wiatowej nie bierze
w dostatecznym stopniu pod uwagê  przynajmniej w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych
XX w., dwie znacznie siê ró¿ni¹ce zbiorowoci. Upraszczaj¹c problem, mo¿na powiedzieæ,
¿e tworz¹cy pierwsz¹, okolicznociami lub wyranym przymusem zmuszeni do opuszczenia
swych ojczyzn po wschodniej stronie nowej granicy polsko-sowieckiej, czuli siê wygnañcami,
podczas gdy drudzy, wywodz¹cy z trzonu ziem polskich, decydowali siê zamieszkaæ na
l¹sku, Pomorzu czy Mazurach, gdy¿ mieli tam mo¿noæ poprawy codziennych warunków
¿ycia materialnego, a nierzadko równie¿ szybkiego zdobycia wy¿szej pozycji spo³ecznej.
Nie tylko w kraju. Z odwo³ywaniem siê do argumentacji historycznej, jako uzasadniaj¹cej
prawa Polski do granicy na Odrze  Nysie £u¿yckiej, spotykamy siê równie¿ w wielu wypowiedziach tych cz³onków polskich rodowisk emigracyjnych, które podkrela³y niezbywalnoæ jej praw do granicy ustanowionej traktatem ryskim roku 1921.
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popularyzowany w szko³ach i wiêkszoci kocio³ów, w czasopismach, dziesi¹tkach tysiêcy broszur propagandowych i wielu utworach literackich zasób informacji o dziejach Polski Piastów. Stopieñ ich znajomoci, podobnie jak w ogóle
dziejów Polski, by³ (i dot¹d pozostaje) niewielki, a akceptacja pogl¹du o naturalnoci granicy na Odrze  Nysie £u¿yckiej nie musia³a iæ przecie¿ w parze
z gotowoci¹ rezygnacji z ziem po³o¿onych na wschód od nowej granicy polsko-sowieckiej.
Zapewne tacy, którzy byli sk³onni zawierzyæ propagandzistom, przekonuj¹cymi, ¿e s¹ oni w prostej linii sukcesorami zamieszkuj¹cych przed wiekami ziemie
pomorskie i l¹skie S³owian, pozostawali nieliczni. Jednak¿e o wielu przyby³ych
na te ziemie, zw³aszcza ju¿ na nich urodzonych i wyros³ych, mo¿na chyba powiedzieæ, ¿e taki pogl¹d u³atwia³ im przystosowanie siê do nowej dla nich sytuacji.
Cz³onkowie rodowisk opiniotwórczych, nierzadko absolwenci studiów historycznych, staraj¹cy siê przerzuciæ pomost miêdzy odleg³¹ w czasie Polsk¹ piastowsk¹
i im wspó³czesn¹, drugiej po³owy dwudziestego stulecia, nie zawsze mogli konsekwentnie przyczyniaæ siê do likwidacji ¿ywionych przez nowych mieszkañców
tych ziem lêków, zbyt bowiem czêsto wyolbrzymiali niebezpieczeñstwa, jakie
terytorialnemu status quo w Europie niesie rewizjonizm niemiecki, i wzrostu poczucia swojskoci (m.in. stopniowemu nabieraniu przez nich przekonañ, ¿e krajobraz nowych siedzib jest im niemal równie, a cz³onkom m³odszych pokoleñ 
bardziej bliski od krajobrazów utraconych na wschodzie ojczyzn ich dziadów
i pradziadów)  jednak jak siê wydaje  w niema³ym stopniu przyczynili siê
do przyzwyczajania siê do nowego otoczenia i nowych warunków codziennej
egzystencji.
I  jak s¹dzê  z roku na rok wzrasta³ odsetek uwa¿aj¹cych siê za pe³noprawnych obywateli tych ziem, mieszkañców ukszta³towanych na nich po 1945 r. ich
nowych ma³ych ojczyzn (w wiêkszoci narodowo jednorodnych), traktuj¹cych
znajduj¹ce siê na nich zabytki ju¿ jako swoje. U¿y³em cudzys³owu, gdy¿ w
doæ wielu wypadkach mamy do czynienia ze znaczn¹ nieokrelonoci¹ terminu
swój. Ca³kowicie swojskimi, bez zastrze¿eñ akceptowanymi przez aktualnych
ich mieszkañców obiektami, s¹ najczêciej budowle sakralne (m.in. na skutek
przejêcia ju¿ w latach 19451946 zdecydowanej ich wiêkszoci, tak¿e luterañskich). Jednak¿e coraz czêciej za swoje zostaj¹ uznane budowle wieckie, tak¿e
wiadcz¹ce o du¿ej na ziemiach pomorskich d³ugotrwa³oci w³adztwa pruskoniemieckiego. A w ostatnich kilku latach spotykamy i takich mi³oników przesz³oci tych ziem, którzy  przynajmniej werbalnie  wyra¿aj¹ gotowoæ traktowania go jako czêci swojej przesz³oci, m.in. pruskiego aresztu w Gdañsku.
Mo¿na by tego rodzaju dzia³ania uznaæ za naturalne, za ca³kowicie zracjonalizowane, gdy¿ sprzyjaj¹ce umocnienia wiêzi obywateli z instytucjami pañstwa,
równie¿ z organami przemocy. S¹dzê jednak, ¿e te coraz czêciej w ostatnich
kilkunastu latach spotykane na Pomorzu próby traktowania znacznej czêci dzie-
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dzictwa brandenburskiego, krzy¿ackiego i prusko-niemieckiego jako czêci polskiego dziedzictwa, nie s¹ na ogó³ przemylanymi. Nosz¹ moim zdaniem w gruncie rzeczy podobny charakter do tych, których  w dobie PRL  celem by³o pomniejszenie niemieckiego dziedzictwa kulturowego.
W publikowanych po prze³omie politycznym lat 19891990 pracach dotycz¹cych dziejów Pomorza, zw³aszcza najnowszych, ahistoryzm goci niemal tak
samo czêsto jak przed kilkudziesiêciu laty. Nie mo¿na przy tym wykluczyæ, ¿e
pojawiaj¹ce siê obecnie propozycje ujêæ prezentystycznych wywr¹ wiêkszy wp³yw
na kszta³towanie powszechniejszej wiadomoci historycznej Polaków od tych
sprzed kilkudziesiêciu i kilkunastu lat. O tamtych odbiorca wiêkszoci ambitniejszych opracowañ historycznych by³ doæ czêsto uprzedzany. W rezultacie przedmiotem Historii Pomorza  pisa³ w momencie oddawania pierwszego jej tomu do
druku, w Przedmowie do niej Gerard Labuda  s¹ dzieje miejscowej ludnoci bez
wzglêdu na jej narodowoæ i jej ró¿norodn¹ przynale¿noæ polityczn¹. Nie lekcewa¿¹c niczyjego dorobku, staralimy siê jednak ze szczególn¹ starannoci¹ wydobyæ dzia³alnoæ Pomorzan, jako zachodnios³owiañskiego odga³êzienia jednego z licznych plemion polskich, i Prusów jako odga³êzienia jednego z licznych
plemion ba³tyjskich; nie mniej uwagi powiêcilimy ukazaniu wiêzi ³¹cz¹cych oba
te plemiona z reszt¹ ziem polskich, wskazuj¹c zarówno na procesy integracyjne,
jak i dezintegracyjne w stosunku do tworz¹cego siê przez wiele wieków narodu
i pañstwa polskiego. Doceniaj¹c równie¿ w pe³ni rolê innych narodowoci w rozwoju dziejów Pomorza, pragnêlimy doprowadziæ do obiektywnego zrównowa¿enia wk³adu ka¿dej z uczestnicz¹cych w tym procesie narodowoci, tendencyjnie
zniekszta³canego w interesie narodowoci niemieckiej przez nacjonalistycznie
nastawian¹ historiografiê niemieck¹, dominuj¹c¹ nad obrazem historii Pomorza
w XIX i na pocz¹tku XX wieku 12.
W latach czterdziestychszeædziesi¹tych wród dostrzegaj¹cych nieodzownoæ walki z ujêciami nacjonalistycznie nastawionej historiografii niemieckiej
zawodowych, dobrze w wiêkszoci wykszta³conych historyków polskich, jak
mo¿na s¹dziæ, przewa¿ali zdaj¹cy sobie sprawê, ¿e musz¹ uwzglêdniaæ utylitaryzm polityczny. Nie tylko i nie g³ównie dlatego, ¿e do tego ich sk³ania realizowana wówczas przez PPR i PZPR polityka historyczna. Tak¿e (a mo¿e nawet przede
wszystkim) dlatego, ¿e sami eksponowanie wspólnoty dziejów wszystkich ziem
uznanych przez siebie za pomorskie traktowali jako patriotyzmem motywowany
wymóg chwili. Oba przywiecaj¹ce im wtedy g³ówne cele: przyczynianie siê do
zakorzenienia w nich przesiedleñców i osadników, uznania przez nich za uczuciowo
sobie jednakowo bliskie, za równie swojskie Pomorze Gdañskie i Szczeciñskie13,
12
13

Historia Pomorza, t. I do roku 1566..., s. 8-9.
Wielu obecnych historyków Pomorza zdaje siê nie braæ pod uwagê, ¿e nie tylko w potocznej,
przed wybuchem II wojny wiatowej kszta³tuj¹cej siê ¿ywio³owo tradycji polskiej, ale tak¿e w
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i dawanie odporu rewizjonizmowi niemieckiemu, mo¿na uznaæ za jednoczenie przez nich akceptowane (zas³uguj¹ce na akceptacjê) i na nich wymuszane.
By stwierdziæ, która ze wspomnianych przes³anek wywiera³a wiêkszy wp³yw,
musielibymy o niemal ka¿dym z historyków Pomorza, podobnie te¿ l¹ska, opracowaæ pe³n¹ biografiê, przez niektórych z nas obejmowanym mianem psychobiografii.
Prezentyzm w ujêciach dziejów sprzed lat znajdowa³ swój podstawowy wyraz chyba najczêciej w ograniczonej uwadze dziejom wiêkszoci ziem pomorskich w XVI  pierwszej po³owie XX w., w eksponowaniu antypolskiej (i uto¿samianej z ni¹ antykaszubskiej) polityki niemieckiej oraz w powiêcaniu szczególnej
uwagi przebiegowi powojennych procesów osadniczych. Obecnie  w minimalizowaniu roli nacjonalizmu niemieckiego i przedstawianiu dzikoci zachowañ dzia³aj¹cych na tych ziemiach czerwonoarmistów. Zdarza siê, czasami dobrym historykom, zapominaæ, ¿e bez zwyciêskich ofensyw Armii Czerwonej wiosn¹ 1945 r.
i stanowisku zajêtymi przez Józefa Stalina w Poczdamie nie dosz³oby do objêcia
polskim w³adztwem Pomorza Zachodniego. A uznanie tego nie koliduje z przyjêciem negatywnych ocen zachowañ ¿o³nierzy tej armii. Musimy mieæ na uwadze
zarówno ich bestialstwo, rekwizycje sowieckie, dyktat sowiecki, jak i to, ¿e
w dziejach polskiej pañstwowoci nie by³o czarnej dziury. Gdyby by³a, to czy
dzi Szczecin by³by polskim miastem.

tej wiadomie przez uczestników rodowisk opiniotwórczych (zob. m.in.: J. Smoleñski, Morze i Pomorze, Poznañ b.r.w.; K. Górski, Pomorze wczoraj i dzi, Lwów 1934) pojawia siê
niemal wy³¹cznie Polskie Pomorze, uto¿samiane z Gdañskim, z Prusami Królewskimi, a
na prze³omie XIX i XX w., w latach konkretyzacji polskich aspiracji terytorialnych. Sam, w
momencie przybycia w 1955 r. z nakazem pracy do Gdañska, tê czêæ ziem pomorskich postrzega³em jako sobie równie blisk¹ jak Ma³opolska i Mazowsze. A i póniej tylko j¹ traktowa³em jako trwa³y generalnie element podstawowego polskiego terytorium narodowego,
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Peregrynacje

Credo
W ¿adnym z etapów swojej dobiegaj¹cej koñca kariery historyka nie wykazywa³em wiêkszych zainteresowañ historiozofi¹. Zapewne przez znaczn¹ czêæ,
byæ mo¿e nawet przez wiêkszoæ historyków historiografii polskiej drugiej po³owy XX wieku bêdê uznany za historyka ulegaj¹cego wp³ywom marksizmu-leninizmu, gdy¿ powiêca³em wiele uwagi spo³ecznym uwarunkowaniom pogl¹dów
i zachowañ politycznych i by³em autorem obowi¹zuj¹cych w latach siedemdziesi¹tych podrêczników historii dla liceów. Wielu, zw³aszcza obecnych wyznawców ideologii nacjonalistycznej, mog¹ raziæ moje oceny spo³ecznych i politycznych rodowisk prawicy. Tropi¹cy przejawy oddzia³ywania ideologii komunistycznej, najczêciej równie jak jej wyznawcy ideologiczni, rzadko bowiem bior¹ pod
uwagê naturalnoæ lewicowych opcji badaj¹cych przesz³e i wspó³czesne stosunki
spo³eczne i polityczne. Doceniam wp³yw prowadzonej w czasach PRL indoktrynacji na badania najnowszych dziejów Polski, uwa¿am jednak, ¿e jest on obecnie
przeceniany. Uwa¿am, i¿ znacznie wiêkszy, zw³aszcza na wybór zakresu problematyki badawczej, by³ wywierany przez bie¿¹c¹ politykê PZPR, unikaj¹ce z ni¹
kolizji wydawnictwa i podobnie jak dzi przez modê.
Pozna³em znaczn¹ czêæ pism Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina, ale nie one
by³y lektur¹, która okrela³a zakres podejmowanych przeze mnie badañ i rozwój
mojego warsztatu. Mogê z pe³nym przekonaniem stwierdziæ, ¿e kr¹g moich podstawowych zainteresowañ naukowych kszta³towa³a poszerzaj¹ca siê wiedza
o dziejach najnowszych Polski, zdobywana w toku kwerendy archiwalnej i lektury
opracowañ historycznych. Wiedza pocz¹tkowo, w latach studiów i bezporednio
po ich ukoñczeniu, bardzo niewielka. Dzi, oceniaj¹c powsta³e na prze³omie lat
piêædziesi¹tychszeædziesi¹tych prace dotycz¹ce dziejów Polski po 1918 r., niezwykle rzadko bierze siê pod uwagê, ¿e podstawow¹ o nich wiedzê moglimy
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czerpaæ tylko z opublikowanych w latach dwudziestych i trzydziestych ujêæ syntetycznych Micha³a Bobrzyñskiego, Stanis³awa Kutrzeby i Adama Próchnika, ¿e
podejmowane przez nas badania nosi³y charakter badañ pionierskich, z natury
rzeczy u³omnych. Przy tym, poza nielicznymi wyj¹tkami, przeze mnie podejmowane szczegó³owe zakresy problematyki tych dziejów nie by³y w czasach PRL
preferowane. Mo¿na chyba nawet powiedzieæ, ¿e by³y tylko tolerowane. Poszukiwa³em podpowiedzi, które by mog³y u³atwiæ interpretacjê badanych zjawisk
i wydarzeñ, ale nigdy we wskazaniach twórców doktryny zwanej marksizmem-leninizmem. Publikacje, które niew¹tpliwie wywar³y du¿y wp³yw na postrzeganie celów poznania, jakie powinien sobie stawiaæ historyk, i na rozwój mojego
warsztatu naukowego w latach jego kszta³towania, to przede wszystkim: Witolda
Kuli Rozwa¿ania o historii i Problemy i metody historii gospodarczej, Marca
BlochaPochwa³a historii i Fernanda Braudela Historia i trwanie.
Byæ mo¿e, i¿ w niektórych swych wypowiedziach w pierwszych latach po
ukoñczeniu studiów dawa³em wyraz przekonaniu o istnieniu uniwersalnych praw
historycznych, jednak gdy przyst¹pi³em do pisania pracy doktorskiej interesowa³
mnie wy³¹cznie przebieg badanych wydarzeñ i ich uwarunkowania. A gdy j¹ broni³em, w pe³ni ju¿ zdawa³em sobie sprawê z u³omnoci poznania. W jakiej mierze
przyczyni³o siê do tego przyjêcie jako g³ównego przedmiotu egzaminu doktorskiego z filozofii twórczoci neopozytywistów. Niema³y te¿ wp³yw na kszta³towanie siê ówczesnych moich wyobra¿eñ o mo¿liwociach poznania, miêdzy innymi
o roli jak¹ w procesie poznania odgrywa przypadek, wywar³a lektura wydanej
w 1960 r. w Polsce pracy W.I.B. Beveridga Sztuka badañ naukowych, dotycz¹ca
badañ biologicznych i medycznych. W zestawach moich lektur znajdowa³y siê
doæ czêsto prace traktuj¹ce o metodologii badañ, nie tylko historyków. Korzysta³em
z zawartych w nich propozycji, w wiêkszym jednak stopniu jedynie z dotycz¹cych konkretnych rozwi¹zañ badawczych. I jedynie tym kwestiom powiêci³em
wiêcej uwagi w swych publikacjach. One te¿ dominuj¹ w tej wypowiedzi, rozmowie z samym sob¹, bêd¹cej swego rodzaju rozrachunkiem.
Wp³yw przypadków
Gdyby piêædziesi¹t piêæ lat temu kto mnie zapyta³: kim bêdziesz, jaki bêdziesz mieæ zawód, to prawdopodobnie odpowiedzia³bym, ¿e in¿ynierem. Ca³kowitej pewnoci jednak nie mam. Na to, ¿e tak wyobra¿a³em swoj¹ przysz³oæ
wskazuj¹ dwa fakty: interesowa³em siê konstrukcjami lotniczymi, w 1948 r. po
ukoñczeniu gimnazjum podj¹³em nieudan¹ próbê dostania siê do Liceum Lotniczego w Warszawie i naukê kontynuowa³em nie w liceum humanistycznym
a matematyczno-fizycznym. Alici wiosn¹ 1950 r., kilka tygodni przed matur¹
zamierzenia te uleg³y zmianie  jak siê zdaje  niemal wy³¹cznie w nastêpstwie
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podjêcia aktywnej dzia³alnoci w Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. Jeszcze przed
zdaniem egzaminów maturalnych zosta³em  na szczêcie tylko na kilka miesiêcy
 pracownikiem etatowym jego Zarz¹du Miejskiego w Czêstochowie i podj¹³em
decyzjê studiowania w Szkole G³ównej S³u¿by Zagranicznej w Warszawie (dawnej
Akademii Nauk Politycznych). Staraj¹c siê o przyjêcie do niej, nie zastanawia³em
siê, co bêdê po jej ukoñczeniu robi³, nie ¿ywi³em ambicji politycznych. By³a to
decyzja podyktowana jedynie nastrojem chwili. Los jednak zrz¹dzi³, ¿e na skutek
zaginiêcia na uczelni po egzaminie moich papierów nie zosta³em jej s³uchaczem.
Za bardziej ju¿ uzasadnion¹ mogê dzi uznaæ podjêt¹ po roku decyzjê studiowania na kierunku historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Historia, obok jêzyka polskiego, geografii i biologii, nale¿a³a w szkole
redniej do przedmiotów, które nie sprawia³y mi ¿adnych trudnoci. Interesowa³em
siê ju¿ ni¹ w latach dzieciñstwa. Wprawdzie nie by³y to zainteresowania skonkretyzowane, znajduj¹ce wyraz w d¹¿eniu do pe³niejszego jej poznania, ale w jakiej
mierze przyczyni³y siê podjêcia tej decyzji i sprzyja³y nabywaniu przydatnej
i póniej wiedzy o przesz³oci. Lubi³em czytaæ powieci historyczne, tak¿e te,
które pozwala³y poznaæ dawn¹ codzienn¹ obyczajowoæ. W czasie wojny z upodobaniem siêga³em do znajduj¹cych siê w domu wspomnieñ Aleksandra Fredry Trzy po
trzy i pióra Szymona Askenazego biografii ksiêcia Józefa Poniatowskiego. W wieku
czternastu lat doæ dobrze zna³em twórczoæ naszych wieszczów (w bibliotece
domowej znajdowa³y obszerne wybory pism Mickiewicza, S³owackiego i Krasiñskiego). Pamiêtam, ¿e parokrotnie czyta³em powieci Krasiñskiego oraz Mazepê
i Ksiêdza Marka S³owackiego. A po podjêciu w 1945 r. normalnej nauki w gimnazjum
wiedza ta ulega³a rozszerzeniu i uporz¹dkowaniu. W niewielkim stopniu przyczyni³y
siê do tego lekcje historii, mia³em jednak w osobie Józefa (?) Miko³ajtisa znakomitego nauczyciela literatury polskiej. Sk³aniaj¹cego do lektury Zarysu dziejów
literatury polskiej Juliusza Kleinera i wydawnictwa Polska, jej dzieje i kultura.
Siêga³em tak¿e do Wielkiej historii powszechnej Trzaski, Everta i Michalskiego.
Bez trudnoci zdawa³em w czasie studiów wszystkie podstawowe egzaminy
i uzyskiwa³em zaliczenia kierunkowych æwiczeñ. Ju¿ od pierwszego roku  jak
mniemam  uchodzi³em za dobrego studenta, ale gdyby nie panuj¹ce w Instytucie
Historycznym klimaty i zwyczaje, to prawdopodobnie tym bym siê zadowoli³
i zosta³bym nauczycielem szko³y redniej lub bibliotekarzem. Gdy po pierwszym
semestrze uzyska³em status normalnego s³uchacza (pocz¹tkowo by³em bowiem
wolnym s³uchaczem i grozi³a mi s³u¿ba w wojsku), moja bardzo zdolna i ambitna
kole¿anka z roku, Ewa Wipszycka (obecnie Wipszycka-Bravo), która ju¿ wtedy
mia³a ca³kowicie sprecyzowane zainteresowania i nale¿a³a, obok Tadeusza Wasilewskiego, Jurka Kolendy, Tadeusza Ros³anowskiego i chyba El¿biety Wichrzyckiej
(obecnie Kaczyñskiej), do wtedy ju¿ myl¹cych o karierze naukowej, wytknê³a
mi brak wiêkszych aspiracji. Chyba ona spowodowa³a, ¿e razem z ni¹, Kolend¹,
Wasilewskim i Wichrzyck¹ zacz¹³em uczêszczaæ na seminarium magisterskie pro-
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wadzone przez profesor Izê Bie¿uñsk¹-Ma³owist. Staro¿ytnikiem nie zosta³em,
ale przyjêcie na to seminarium na pocz¹tku studiów by³o wyranym wyró¿nieniem. A towarzyszy³o mu kolejne: znalezienie siê w gronie, które otrzyma³o traktowan¹ przez nas jako wyró¿nienie propozycjê pe³nienia dy¿urów w Lektorium
Instytutu. Pe³ni¹c je, otrzymywalimy stypendium Towarzystwa Mi³oników Historii (by³o ono niezale¿nym od stypendium socjalnego) i prawo do wypo¿yczania ksi¹¿ek do domu. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wszyscy z tego grona podjêli po
ukoñczeniu studiów badania naukowe. Nie zosta³em historykiem dziejów staro¿ytnych, podobnie jak Wasilewski i Wichrzycka. Pod koniec drugiego studiów,
gdy trwa³y zapisy na pozosta³e seminaria magisterskie, kolega ze starszego o rok
rocznika, Jurek Holzer (wówczas jeden z najbardziej aktywnych w Instytucie studentów), zaproponowa³ mi uczestnictwo w seminarium prowadzonym przez profesor
¯annê Kormanow¹. Nie by³a wybitnym historykiem, nale¿a³a do tych, których
pogl¹dy polityczne wywar³y negatywny wp³yw na badania historyczne w latach
19451956, ale w naszym Instytucie by³a pierwszym historykiem godz¹cym siê
na pisanie prac magisterskich dotycz¹cych wewnêtrznych dziejów Polski lat 1918
1939, stwarzaj¹cym tym samym  niezale¿nie od ¿ywionych przez ni¹ przekonañ
 warunki zdobycia wiêkszej wiedzy o tym okresie dziejów narodowych. Jurek
Holzer pisa³ pracê o powstaniu Lewiatana (Centralnego Zwi¹zku Polskiego
Przemys³u, Finansów i Handlu), Janusz ¯arnowski, z tego samego co Jurek rocznika,
o strajku kolejowym w 1921 r., ja  co dzi mo¿e budziæ sprzeciw  o Tymczasowym
Komitecie Rewolucyjnym Polski w 1920 r.
Nie mam najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e udzia³ w tym seminarium przyczyni³
siê do rozbudzenia moich zainteresowañ naukowych i pocz¹tkowo objêcia nimi
g³ównie dziejów Polski w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Ich utrwaleniu sprzyja³
tak¿e udzia³ w studenckim ruchu naukowym. Z Jurkiem Holzerem przygotowalimy na odbyty w koñcu 1954 r. Ogólnopolski Zjazd M³odych Historyków referat
pt. Udzia³ studentów Warszawy w walce o front ludowy w latach 19341938.
A wzbogacaniu mojej wiedzy o dziejach Polski dwudziestolecia s³u¿y³y równie¿
otrzymywane prace zlecone. Pierwsza polega³a na zbieraniu informacji o polonikach, ukazuj¹cych siê w dwudziestoleciu w ZSRR. Druga, zmuszaj¹ca do wiêkszego wysi³ku, zlecona przez profesora Tadeusza Manteuffla, kierownika Instytutu
Historycznego UW i dyrektora powstaj¹cego wówczas Instytutu Historii Polskiej
Akademii Nauk, by³a zwi¹zana z podjêciem przez ten Instytut prac, których celem by³o przygotowanie tomu IV wielotomowej Historii Polski. Wtedy  o ile
pamiêæ nie zawodzi  zespo³em, który mia³ ten powiêcony dziejom Polski lat
19181939 tom przygotowaæ, kierowa³ ówczesny zastêpca kierownika Wydzia³u
Historii Partii Komitetu Centralnego PZPR, Józef Kowalski. Moim zadaniem by³o
przygotowywanie kalendarium zachodz¹cych w tych latach wydarzeñ. Prawdopodobnie gdybym powiêci³ tej pracy wiêcej uwagi, to po ukoñczeniu studiów
znalaz³bym siê w gronie pracowników Instytutu Historii PAN. W 1954 r. nadal
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jednak nie zastanawia³em siê, co bêdê robi³ po ukoñczeniu studiów. O znalezieniu
pracy, odpowiadaj¹cej niew¹tpliwie zwiêkszaj¹cym siê moim aspiracjom, zacz¹³em myleæ dopiero pod koniec ostatniego semestru. I w³aciwie przypadek zdecydowa³, ¿e podj¹³em pracê w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku. Nie
pomyla³em, ¿e warto by by³o porozmawiaæ o pracy w Instytucie Historycznym
UW z którym z lepiej mnie znaj¹cych jego pracowników. Po obronieniu w pierwszych dniach czerwca 1955 r. pracy magisterskiej pojecha³em wypocz¹æ do Gdañska, do rodzinnego domu ¿ony. Zjawi³em siê na Uniwersytecie dopiero w dniu,
w którym mia³em otrzymaæ obowi¹zuj¹cy nas wtedy nakaz pracy. Dowiedzia³em
siê, ¿e rysuje siê mo¿liwoæ uzyskania asystentury w Instytucie, jednak tylko rysuje. Ostateczna w tej sprawie decyzja mia³a zapaæ dopiero jesieni¹, a ja ze wzglêdów rodzinnych czekaæ tak d³ugo nie mog³em. A pracê w gdañskiej WSP mia³em
zagwarantowan¹.
Wiedzia³em, ¿e podobnie jak pozosta³e WSP nie jest uczelni¹ wy¿sz¹ z prawdziwego zdarzenia. Jedynym wówczas zadaniem pracuj¹cej w nich kadry, w wiêkszoci magistrów, by³o kszta³cenie nauczycieli. Gdy podejmowa³em pracê w gdañskiej, mia³a ju¿ prawo prowadzenia studiów magisterskich, jednak¿e od prowadz¹cych seminaria magisterskie, w wiêkszoci zatrudnionych na stanowiskach
zastêpców profesora magistrów, nie wymagano podnoszenia kwalifikacji naukowych. Nie brakowa³o wprawdzie wród nich takich, którzy d¹¿yli do ich zwiêkszenia, prowadz¹cych badania naukowe, ale nie oni okrelali realizowane przez
gdañsk¹ WSP cele. Ówczesnego jej rektora, mgr. Czarneckiego (?), i najbli¿szych
jego wspó³pracowników interesowa³o de facto jedynie to, czy zajêcia dydaktyczne odbywaj¹ siê zgodnie z planem i z programem studiów, czy nie s¹ naruszane
zasady socjalistycznej moralnoci i czy studenci chodz¹ w kapciach (sic!). Na
szczêcie od wiosny 1956 r. zaczê³o dochodziæ do zmian, sprzyjaj¹cych aspiracjom. Kwiecieñ przyniós³ zmianê w³adz WSP, a po kilku miesi¹cach, w nastêpstwie ma³o dzi docenianych przemian padziernikowych, dosz³o do znacz¹cych przemian w ca³ym szkolnictwie wy¿szym: przywrócono w pewnym zakresie
samorz¹dnoæ uczelniom i nieco póniej (w 1958 r.) dawne stopnie naukowe
i wyranie zwiêkszono wymagania stawiane nauczycielom akademickim, zw³aszcza
m³odszym (adiunktom i asystentom).
Nie dysponujê sporz¹dzanymi w tych latach zapisami, pierwsze  w domu
nazywane z³otymi mylami, poczyni³em dopiero w lipcu 1962 r. podczas pobytu
w Zakopanem. Nie potrafiê w zwi¹zku z tym daæ dok³adnej odpowiedzi na pytanie, jak wówczas kszta³towa³y siê moje aspiracje. Wiele jednak wskazuje na to, ¿e
pe³niejszy im wyraz zacz¹³em dawaæ dopiero w latach 19581959. Wprawdzie od
chwili zatrudnienia na WSP myla³em o prowadzeniu badañ, ale wiele czasu poch³ania³ udzia³ w jej kierownictwie i do stycznia 1957 r. dzia³alnoæ partyjna.
Poza tym musia³em przygotowywaæ siê do prowadzenia zajêæ, zw³aszcza do prowadzonego od padziernika 1956 r. wyk³adu z historii Polski lat 19181939.
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Myla³em o przygotowaniu pracy kandydackiej, ale do 1958 r. pozostawa³o to
w krêgu pobo¿nych ¿yczeñ. Pierwotnie myla³em o kontynuowaniu zainteresowañ z okresu studiów, o pisaniu pracy dotycz¹cej politycznych aspektów wojny
1920 r. Znalaz³o to wyraz w przedstawionym przeze mnie komunikacie 11 kwietnia
1959 r. na sesji naukowej Wydzia³u Humanistycznego WSP pt. Sytuacja polityczna
na ziemiach polskich w czasie wojny 1920 r. Przyczynek do dziejów wojny polsko-radzieckiej 1920 r. To by³o jedn¹ z przyczyn ubiegania siê w 1959 r. o przyjêcie na
uruchamiane wtedy w Wy¿szej Szkole Nauk Spo³ecznych (?) przy KC PZPR studia
doktoranckie. Przedstawiony przeze mnie zakres problematyki badawczej  o ile
nie zawodzi mnie pamiêæ  zosta³ przez komisjê kwalifikacyjn¹ zaakceptowany,
ale kieruj¹c siê przede wszystkim intuicj¹, zrezygnowa³em z zamys³u podjêcia jej
jako tematyki rozprawy doktorskiej. Zacz¹³em braæ udzia³ w prowadzonym ju¿
na WSP seminarium doktorskim profesora Witolda £ukaszewicza z Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika, w latach 19571969 pracuj¹cego na drugim etacie w WSP,
i przygotowywaæ pracê o dziejach ruchu robotniczego na Pomorzu (cilej  odzyskanej przez Polskê w 1920 r. jego czêci) w dwudziestoleciu miêdzywojennym.
Tak¹ pracê napisa³em, zosta³a wydana w 1963 r. przez Wydawnictwo Morskie,
ale ju¿ w pocz¹tkowej fazie zbierania materia³ów w archiwach i bibliotekach
Bydgoszczy i Torunia swe zainteresowania skupi³em na Narodowej Partii Robotniczej, o której wiedzia³em tylko to, ¿e istnia³a, mimo ¿e legitymowa³em siê ju¿
dobr¹ znajomoci¹ stanu badañ, dotycz¹cego dziejów Polski dwudziestolecia. NPR
i zwi¹zana z nim centrala zwi¹zkowa, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, nie by³y
wówczas nie tylko w historiografii krajowej traktowane jako organizacje lewicowe, eksponuj¹ce klasowe interesy robotników, ale profesor £ukaszewicz podzieli³ mój pogl¹d o potrzebie poznania ich poczynañ. Wyrazi³ zgodê na uczynienie
przedmiotem pracy doktorskiej dziejów tych organizacji i na ograniczenie jej zakresu do lat 19201930, w których dysponowa³y masowymi wp³ywami na Pomorzu.
Dziêki temu ju¿ 13 czerwca 1961 r. mog³em broniæ pracy Dzia³alnoæ Narodowej
Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1930
i uzyskaæ stopieñ naukowy doktora. A nie by³a to jedyna korzyæ objêcia zainteresowaniami organizacji nieuchodz¹cymi wtedy za lewicowe. Badania dzia³alnoci
NPR i ZZP na Pomorzu w trudnym do przecenienia stopniu przyczyni³y siê do
rozwoju zainteresowañ dziejami wszystkich polskich organizacji i ugrupowañ,
które eksponowa³y nadrzêdnoæ polskich interesów narodowych. U³atwi³y miêdzy innymi odrzucenie dominuj¹cego wówczas w literaturze pogl¹du o antynarodowej polityce endecji. Nie ¿ywi³em sympatii do obozu narodowo-demokratycznego, ju¿ z domu rodzinnego wynios³em przekonania o ujemnym jego wp³ywie na kszta³towanie siê wyobra¿eñ i zachowañ spo³ecznych, jednak¿e, zdobywaj¹c
coraz pe³niejsz¹ wiedzê o roli odgrywanej przez ten obóz w najnowszych dziejach
Polski, dostrzeg³em jej z³o¿onoæ i jako jeden w latach szeædziesi¹tych z nielicznych
niezbêdnoæ powiêcenia mu wiêkszej uwagi. Do podjêcia w rozprawie habilita-
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cyjnej próby przedstawienia dzia³alnoci endecji na Pomorzu sk³ania³y tak¿e rezultaty kwerendy ród³owej, przeprowadzonej w czasie przygotowywania pracy
doktorskiej. Umo¿liwi³y one bowiem szybkie napisanie pracy Narodowa Demokracja na Pomorzu w latach 1920-1939 i uzyskanie ju¿ trzy lata po doktoracie, 2
czerwca 1964 r., stopnia naukowego doktora habilitowanego (wtedy: stopnia docenta).
Doæ wiêc wczenie, gdy¿ w wieku 33 lat, zosta³em pe³noprawnym cz³onkiem cechu historyków. Wprawdzie i przed zdobyciem uprawnieñ mistrza nie
czu³em siê gorszym od tych swych kole¿anek i kolegów z roku i seminarium magisterskiego, którzy znaleli zatrudnienie w instytucjach naukowych w Warszawie, w ¿adnym momencie nie mia³em kompleksu prowincji, ale zdawa³em sobie
sprawê, ¿e pracuj¹c w Gdañsku, a nie w Warszawie znajdujê siê w gorszym od
nich po³o¿eniu. Mieli na miejscu bogate zbiory biblioteczne i archiwalne, a od
1956 r. dysponowali bez porównania wiêkszymi mo¿liwociami nawi¹zania kontaktów zagranicznych. Mia³em jednak niew¹tpliwe powody do satysfakcji, by³em
jednym z pierwszych sporód nich wyzwolonym, dysponuj¹cym pe³n¹ swobod¹ wyboru tematyki badawczej. By³em wprawdzie  je¿eli mo¿na tak powiedzieæ  bardziej od nich osamotniony; lokalne gdañskie rodowisko historyczne
dopiero siê kszta³towa³o, na miejscu dysponowa³em bardzo ograniczonymi mo¿liwociami konfrontowania swych przemyleñ i zamierzeñ; ale nie by³a to sytuacja pozbawiona pozytywów. Bêd¹c przez wiele lat jedynym w tym rodowisku
historykiem dziejów najnowszych Polski, legitymuj¹cym siê powa¿niejszym dowiadczeniem badawczym, dysponowa³em wiêksz¹ od nich szans¹ kszta³cenia
uczniów i kszta³towania ich zainteresowañ. I mniemam, ¿e w znacznym stopniu
j¹ wykorzysta³em.
Nie czujê siê twórc¹ szko³y naukowej, jednak¿e s¹dzê, ¿e pocz¹wszy od koñca lat szeædziesi¹tych, przyczynia³em siê do poszerzenia zakresu podejmowanej
problematyki badawczej dziejów Polski schy³ku XIX  pierwszych dziesiêcioleci
XX w. Nie tylko w Gdañsku. Sprzyja³ temu fakt objêcia przeze mnie badaniami
po macoszemu do lat osiemdziesi¹tych traktowanych w¹tków dziejów najnowszych Polski. Mogê chyba powiedzieæ, ¿e moje publikacje dotycz¹ce dziejów
endecji wydatnie przyczyni³y siê do zwiêkszenia zainteresowañ dziejami wszystkich polskich rodowisk nacjonalistycznych w ca³ej Polsce. W jakim te¿ stopniu
przyczyni³em do wzrostu zainteresowañ przemianami, jakim ulega³a wiadomoæ
polityczna Polaków od schy³ku wieku XIX.
Gdybym dzi, w roku 2004, a nie kilkadziesi¹t lat temu, podejmowa³ te same
co wtedy zakresy problematyki badawczej, to nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e rezultaty moich badañ by³yby dojrzalsze. Dzi bowiem dysponujemy bez
porównania wiêksz¹ ni¿ wówczas wiedz¹ o dwudziestowiecznych dziejach Polski i powszechnych i doskonalszymi metodami ich badañ. Ponadto od kilkunastu
lat korzystamy z pe³nej wolnoci s³owa. Publikuj¹c wyniki badañ, nie musimy siê
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liczyæ z ograniczeniami cenzuralnymi, ulegaæ presji mimowiednej autocenzury
i pisaæ ezopowym jêzykiem. Obecnie ka¿dy z nas mo¿e byæ: Sam sobie sterem,
¿eglarzem, okrêtem. Wk³ad w poznanie dziejów tej epoki okrelaj¹ wy³¹cznie
nasze umiejêtnoci.
Od pierwszych prób badania tej epoki, tak¿e tych podejmowanych w czasie
studiów, przywieca³a mi idea lepszego, wszechstronniejszego jej poznania.
Stara³em siê uwzglêdniaæ wszystkie uwarunkowania i konteksty badanych wyobra¿eñ, zachowañ i wydarzeñ, jednak¿e nie zawsze z powodzeniem. Niew¹tpliwie
z najmniejszym w toku badañ dziejów Polski w pierwszych latach po II wojnie
wiatowej, uwieñczonych opublikowan¹ w 1970 r. ksi¹¿k¹ pt. Pierwsze lata
w³adzy ludowej na Wybrze¿u Gdañskim. Na szczêcie by³ to tylko epizod. W 1962 r.
PZPR obchodzi³a jubileusz swego dwudziestoletniego istnienia, a na Wybrze¿u ja
wtedy by³em jedynym dysponuj¹cym nieco wiêkszym dowiadczeniem badawczym historykiem najnowszych dziejów Polski. Mój krytycyzm wobec systemu
ulega³ ju¿ znacznemu zwiêkszeniu, po wizycie Zenona Kliszki w pocz¹tkach
listopada 1956 r. w Gdañsku nie ¿ywi³em ju¿ nadziei, ¿e padziernik otwiera
ca³kowicie nowy okres w powojennych dziejach Polski i nie by³a mi w pewnym
momencie obca myl wyst¹pienia z PZPR, przewa¿y³y jednak obawy przed konsekwencjami takiego kroku i pozosta³em w jej szeregach. Gdy wiêc zapad³a
w Komitecie Wojewódzkim PZPR decyzja, tu¿ po uzyskaniu przeze mnie doktoratu, zorganizowania w Gdañsku sesji powiêconej temu jubileuszowi, zgodzi³em
siê przygotowaæ referat pt. Rola Polskiej Partii Robotniczej w powstaniu i utrwalaniu w³adzy ludowej na terenie województwa gdañskiego 1945-1947. Wprawdzie
ani przez chwilê nie myla³em, by uczyniæ z powojennych dziejów Polski g³ówny
przedmiot swych zainteresowañ badawczych; by³em ju¿ wtedy zdecydowany przygotowaæ rozprawê habilitacyjn¹ o endecji na Pomorzu. Utwierdza³ mnie w tych
przekonaniach równie¿ bêd¹cy naukowym organizatorem tej sesji profesor £ukaszewicz, przestrzegaj¹c w rozmowie przed przyjêciem jako tematu takiej rozprawy
dziejów powojennych, stwierdzaj¹c m.in.: Mia³by pan, panie Romanie, co najmniej stu niefachowych recenzentów; alici zebrany do tego referatu bogaty jak
na ów czas materia³ ród³owy i zachêta Wydawnictwa Morskiego sk³oni³y mnie
do napisania wspomnianej wy¿ej ksi¹¿ki. W pierwotnej wersji gotowej do druku
ju¿ w po³owie lat szeædziesi¹tych.
Nie stroni³em i póniej od problematyki tego okresu dziejów narodowych,
ale ju¿ nigdy nie by³a przedmiotem moich badañ monograficznych. Uzna³em bowiem, ¿e brakuje sprzyjaj¹cych temu warunków. Nieco uwagi powiêca³em tej
problematyce tylko w pracach, w których stara³em siê sygnalizowaæ trwa³oæ uwarunkowañ znacznej czêci zachodz¹cych w ca³ym XX w. przemian spo³eczno-politycznych i kulturowych. Takie ni¹ zainteresowania znalaz³y wyraz miêdzy
innymi w opublikowanej w 1972 r. w Zapiskach Historycznych rozprawie G³ówne
elementy integracji Pomorza Gdañskiego z pozosta³ymi ziemiami polskimi w latach
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1920-1970, w z³o¿onym w tym samym roku w Wydawnictwie Morskim zbiorze
esejów Historia  wspó³czesnoæ i w swej ostatniej wiêkszej pracy, przyjêtej przez
Ossolineum, zatytu³owanej Polityka i politycy. O polskiej scenie politycznej
XX wieku.
Rzemios³o i przygoda intelektualna
Zdobywanie informacji o ma³o znanych wydarzeniach sprawia³o mi przyjemnoæ ju¿ w toku zbierania materia³ów ród³owych do pracy magisterskiej.
Ba, bardzo u³omna wtedy u³omna wiedza o dziejach Polski odrodzonej sprzyja³a
¿ywieniu przekonania, ¿e poczynione przeze mnie ustalenia maj¹ wyj¹tkow¹ wartoæ poznawcz¹. W trakcie pisania rozpraw doktorskiej i habilitacyjnej pogl¹d
o ich trwa³oci ulega³ wyranemu zachwianiu, jednak¿e w pe³ni dojrza³ym badaczem przesz³oci, staraj¹cym siê zawsze pamiêtaæ o wzglêdnoci jej poznania,
zacz¹³em siê stawaæ  jak s¹dzê  dopiero gdzie od prze³omu lat szeædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych. Do zwiêkszenia siê mojego sceptycyzmu teoriopoznawczego
przyczyni³y siê w jakiej mierze moje w³asne dowiadczenia badawcze, rozszerzanie szczegó³owego zakresu podejmowanej problematyki badawczej, w jakiej
lektura prac dotycz¹cych metod badañ naukowych, w niema³ej jednak  jak siê
wydaje  wydarzenia, do których dosz³o na Wybrze¿u w grudniu 1970 r. Ich bardzo
emocjonalne prze¿ycie u³atwi³o mi dostrze¿enie z³o¿onoci uwarunkowañ ludzkich zachowañ, nie tylko tych które znajdowa³y wyraz w demonstracjach
i strajkach. A za uznaniem tego rodzaju prze¿yæ za wa¿ne dla historyka dowiadczenie badawcze przemawia³o znane mi ju¿ wczeniej spostrze¿enie, jakie Marc
Bloch poczyni³ w Pochwale historii: Trzeba niema³ego wysi³ku wyobrani, aby
starym tekstom przywróciæ to pulsowanie ¿ycia ludzkiego, które we wspó³czesnoci jest bezporednio dostêpne naszym zmys³om. Czyta³em wielokrotnie i sam czêsto opowiada³em historie wojen i bitew; ale czy zna³em naprawdê, w pe³nym tego
s³owa znaczeniu, wewnêtrzn¹ ich treæ, dopóki sam nie dozna³em okrutnego obrzydzenia, dopóki nie poczu³em, czym jest dla armii okr¹¿enie, a dla narodu klêska?
Czy wiedzia³em naprawdê, co oznacza piêkne s³owo »zwyciêstwo«, dopóki sam
latem i jesieni¹ 1918 roku nie odetchn¹³em jego radosn¹ atmosfer¹.
Analizuj¹c na gor¹co przebieg prze¿ywanych w grudniu wydarzeñ (do podjêcia takiej analizy sk³ania³y tak¿e pytania studentów historii), zda³em sobie pe³niej sprawê z wp³ywu, jaki na wyobra¿enia i zachowania bior¹cych w nich udzia³,
zarówno aktywnych uczestników wyst¹pieñ robotniczych, jak i cz³onków rodowisk rz¹dz¹cych, wywiera³y dawniej, niekiedy w bardzo odleg³ym czasie ukszta³towane przekonania. Wprawdzie i w pracach pisanych w latach szeædziesi¹tych
stara³em siê ukazaæ wczeniej zaistnia³e przes³anki analizowanych w nich zjawisk,
nie powiêca³em im jednak dostatecznej uwagi.
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Wiedzia³em, ¿e w toku badañ zawsze powinno siê uwzglêdniaæ wp³yw, jaki
na przebieg analizowanych wydarzeñ wywieraj¹ zjawiska okrelane mianem zjawisk d³ugiego trwania, ale dopóki nie obj¹³em pe³niejszymi zainteresowaniami
dziejów wiadomoci spo³ecznej, tylko wiedzia³em. Podobnie jak wiêkszoæ badaj¹cych dzieje Polski, zw³aszcza za jej dwudziestowieczne dzieje, gros uwagi,
a nie tak rzadko wy³¹czn¹, powiêca³em przebiegowi wydarzeñ. Zajmuj¹c siê
w coraz wiêkszym stopniu dziejami myli politycznej, nie abstrahowa³em od przemian, jakim ulega³a w XX w. wiadomoæ uczestników badanych przeze mnie
rodowisk politycznych. Do rzeczywistego zwiêkszenia zainteresowañ dziejami
wiadomoci dosz³o jednak dopiero gdzie od po³owy lat siedemdziesi¹tych,
w jakiej mierze pod wp³ywem odczuæ wywo³anych negatywnymi ocenami rz¹dz¹cych i stanu wiadomoci spo³eczeñstwa (ulegania przez nie sk³onnociom
anarchicznym, niedocenianiu roli pañstwa itp.), wyranie nasilaj¹c¹ siê wówczas
megalomani¹ narodow¹ i bezkrytyczn¹ apologi¹ Polski odrodzonej lat 19181939.
Prawdopodobnie efekty podjêcia przez mnie badañ tych dziejów by³yby ograniczone, gdybym w takim samym stopniu jak dotychczas liczy³ siê z wymogami
instytucji cenzury i nadal ulega³ autocenzurze. Na szczêcie rozszerzeniu zakresu
podejmowanej problematyki badawczej towarzyszy³y okolicznoci, sprzyjaj¹ce
pozbyciu siê od dawna uwieraj¹cych mnie skrêpowañ. Perypetie wydawnicze
pierwszej po³owy lat siedemdziesi¹tych, dotycz¹ce trzech zamówionych przez
wydawnictwa ksi¹¿ek: Narodowej Demokracji 1893-1939, Historii  wspó³czesnoci i Historii Polski 1914-1945, uzmys³owi³y mi w pe³ni, ¿e autocenzura
i ezopowy jêzyk przynosz¹ z³udne korzyci. W niewielkim tylko stopniu chroni³y przed interwencjami cenzury, natomiast niew¹tpliwie przyczynia³y siê do
zmniejszenia wartoci poznawczych przedstawianych wyników badañ. W tamtych latach nie wydanie tych ksi¹¿ek traktowa³em jako pora¿kê. ¯ywi³em wtedy
przekonanie, ¿e Historia i wspó³czesnoæ i Historia Polski 1914-1945 mog¹ siê
przyczyniæ do poprawy edukacji historycznej, a Narodowa Demokracja 1893-1939 bêdzie torowaæ drogê wolnemu od uprzedzeñ poznaniu dziejów rodowisk
polskiej prawicy spo³ecznej. Ju¿ jednak po kilku latach przesta³em ¿a³owaæ, ¿e
nie zosta³y one wydane. W dwóch pierwszych zbyt wiele by³o niedopowiedzeñ,
a w trzeciej nie do koñca przemylanych propozycji ujêæ dziejów tego najbardziej
wp³ywowego w Polsce pierwszej po³owy XX w. obozu politycznego, zw³aszcza
za dziejów jego myli politycznej. Natomiast te ustalenia, które poczyni³em
w napisanej po kilku latach monografii Narodowa Demokracja 1893-1939.
Ze studiów nad dziejami myli nacjonalistycznej, w 1980 r. wydanej (z oporami)
przez Ossolineum, w wiêkszoci wytrzyma³y próbê czasu.
Trudny do przecenienia wp³yw na odrzucenie zewnêtrznych, krêpuj¹cych moje
pisarstwo ograniczeñ wywar³a te¿ podjêta w sierpniu 1980 r. decyzja o wyst¹pieniu z PZPR. Wprawdzie i uprzednio stara³em siê zachowaæ niezale¿noæ, jednak
dopiero po z³o¿eniu legitymacji partyjnej mog³em jej daæ pe³ny wyraz. Nie tylko
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i nie g³ównie dlatego, ¿e przed podjêciem tej decyzji musia³em siê liczyæ z grob¹
sankcji, ale tak¿e dlatego, ¿e przesta³em byæ ju¿ obligowany cz³onkostwem PZPR.
Mogê  jak s¹dzê  powiedzieæ, ¿e po 1980 r. przyj¹³em pozycjê badacza,
licz¹cego siê wy³¹cznie z merytorycznymi opiniami. Prze¿ywaj¹cym swobodnie,
mimo dzia³ania nadal w latach osiemdziesi¹tych cenzury, kolejne przygody intelektualne. Obecnoæ cenzury uwzglêdni³em ju¿ tylko w trakcie przygotowania
trzeciego wydania biografii W³adys³awa Sikorskiego. Dzi zapewne nie ograniczy³bym siê do podania informacji o og³oszeniu 13 kwietnia przez radiostacje
niemieckie komunikatu o odkryciu grobów pomordowanych oficerów polskich
w lasku katyñskim, w rejonie Smoleñska, jednak¿e i dzi pisz¹c o mordach polskich oficerów i policjantów w Zwi¹zku Sowieckim w 1940 r. nie obejmowa³bym
tych mordów mianem ludobójstwo.
W równym bowiem stopniu, jak wywo³ywane dzia³aniem cenzury zak³amania
i niedopowiedzenia, ra¿¹ mnie ujêcia megalomañskie i nastawienia ksenofobiczne.
W swych badaniach nigdy nie ulega³em wp³ywom cierpiêtnictwa i nastrojom nacjonalistycznym. W trudnym do przecenienia stopniu zawdziêczam to klimatom
panuj¹cym w domu rodzinnym, zw³aszcza ogl¹daj¹cemu zawsze wiat krytycznie, wolnemu od uprzedzeñ wobec cz³onków innych narodów, ojcu. W jakiej
mierze przed tego rodzaju wp³ywami chroni³y prze¿ycia z czasów dzieciñstwa.
W latach wojny mielimy bowiem do czynienia i z zachowuj¹cymi siê ludzko
Niemcami, tak¿e i funkcjonariuszami w³adz okupacyjnych. Rosjê w domu traktowano jako niew¹tpliwego wroga Polski, znalezienie siê Polski po 1944 r. w bloku
sowieckim uwa¿ano za nieszczêcie, lecz ojciec, który Rosjê zna³ dobrze, nie
deprecjonowa³ nigdy jej kulturowego dorobku.
U¿y³em okrelenia przygody intelektualne, gdy¿ dokonuj¹c wyboru podstawowej tematyki badawczej, zawsze kierowa³em siê ciekawoci¹, chêci¹ poznania s³abo lub w ogóle niezbadanych zjawisk i wydarzeñ. Alici w pierwszych
kilkunastu latach po ukoñczeniu studiów mój wk³ad w poznanie najnowszych
dziejów Polski by³ doæ ograniczony. Znajdowa³ wyraz niemal wy³¹cznie we wzbogaceniu wiedzy faktograficznej, o wydarzeniach. Wyraniejszemu zwiêkszeniu zacz¹³
ulegaæ dopiero od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Wi¹¿ê to przede wszystkim
z opublikowaniem dwóch monografii: w 1980 r. Narodowa Demokracja 1893-1939
i w 1983 r. ¯ycie polityczne Pomorza w latach 1920-1939, i w tym¿e roku
w Kwartalniku Historycznym artyku³u Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej. Raz
dlatego, ¿e zawar³em w tych publikacjach propozycje nowych  przynajmniej
w wypadku historiografii historii najnowszej Polski  ujêæ, zwiêkszaj¹cych szanse
komplementarnego poznania tej epoki. A po wtóre dlatego, ¿e mo¿na w nich,
zw³aszcza w artykule Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, dostrzec zapowiedzi
objêcia przeze mnie g³ównymi zainteresowaniami dziejów wiadomoci i kultury
politycznej. Problematyki badawczej wa¿nej, nastrêczaj¹cej jednak wyj¹tkowo
du¿o trudnoci. Zamys³ podjêcia takich badañ narodzi³ siê spontanicznie, bardziej
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pod wp³ywem ówczesnych prze¿yæ i obserwacji wydarzeñ politycznych, maj¹cych
miejsce w Polsce w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych, ni¿ w³asnych dowiadczeñ badawczych i lektury dotycz¹cych tych zakresów problematyki badawczej
opracowañ historycznych i socjologicznych. O ile mnie pamiêæ nie myli, po raz
pierwszy z myl¹ o napisaniu pracy powiêconej dziejom kultury politycznej
w Polsce miêdzywojennej podzieli³em siê w rozmowie z redaktorem Rakowskim
z Wydawnictwa £ódzkiego, odbytej w czasie Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Katowicach w 1979 r. Jednak¿e i w momencie podpisywania z tym
wydawnictwem umowy nie zdawa³em sobie w pe³ni sprawy ze z³o¿onoci tych
zakresów problematyki badawczej, z ryzyka przyjêtego zobowi¹zania.
Podjêcie tych badañ niew¹tpliwie u³atwi³o mi to, ¿e uzyska³em ju¿ wszystko
to, co mo¿na osi¹gn¹æ, bêd¹c nauczycielem akademickim. Mia³em ju¿ bowiem
tytu³ profesora i pokan¹ gromadkê uczniów, w tym i rokuj¹cych du¿e nadzieje.
Ich podjêciu sprzyja³o tak¿e i to, ¿e ca³kowicie obce mi by³y ju¿ wtedy d¹¿enia
decydowania o rozwoju uczelni i odgrywania znacz¹cej roli w ogólnopolskim
rodowisku historycznym. D¹¿y³em jedynie do wzmocnienia najbli¿szego rodowiska, skupionego w kierowanym przeze mnie Instytucie Historii Uniwersytetu
Gdañskiego. Mog³em wiêc ju¿ swobodnie szukaæ przygody intelektualnej, w pe³nym tego okrelenia znaczeniu. Po oddaniu legitymacji partyjnej liczy³em siê
wprawdzie z mo¿liwoci¹ utraty pracy na Uniwersytecie, ale nie wp³ywa³a ona
ani na prowadzone przeze mnie badania, ani na moje zachowania w ¿yciu publicznym. Mogê chyba nawet przyj¹æ, ¿e ta mo¿liwoæ przyczyni³a siê do zwiêkszenia mojej aktywnoci naukowej, o czym mo¿e wiadczyæ nie tylko iloæ przygotowanych do druku w latach 19811982 prac, ale  jak s¹dzê  tak¿e ich jakoæ,
zw³aszcza za zawarte w nich propozycje nowych ujêæ znanej problematyki badawczej. Ju¿ w tych latach pisa³em, nie licz¹c siê ani z ograniczeniami cenzuralnymi,
ani ze zwiêkszaj¹c¹ siê presj¹ megalomanii narodowej. Jednak¿e ani wówczas ani
póniej, po prze³omie politycznym lat 19891990, nie zapad³em na najpowszechniejsz¹ w ostatnich kilkunastu latach w Polsce chorobê: na amnezjê. Mogê chyba
powiedzieæ, ¿e moje pogl¹dy na wewnêtrzne dzieje Polski i na miejsce Polski
w dziejach powszechnych, w odró¿nieniu od pogl¹dów wielu swych kolegów
z cechu historyków, zw³aszcza historyków dziejów najnowszych, nie uleg³y zasadniczym zmianom. Przesta³em siê jedynie pos³ugiwaæ ezopowym jêzykiem
i unikaæ podejmowania tematów, które w latach PRL by³y tematami tabu.
Równoczenie jednak znacznie siê zwiêkszy³ mój sceptycyzm teoriopoznawczy.
Ju¿ w trakcie pisania monografii wiadomoæ polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej zacz¹³em braæ w o wiele wiêkszym stopniu pod uwagê, ni¿ czyni³em to uprzednio, ograniczone mo¿liwoci poznania badanych zjawisk i wydarzeñ.. Zda³em
sobie pe³niej sprawê z braku mo¿noci uwzglêdnienia przez historyka wszystkich
uwarunkowañ i kontekstów badanych wyobra¿eñ i zachowañ. Tak w tej monografii,
jak i w pisanych póniej, stara³em siê ujawniaæ przesz³oæ nie tak¹, jak¹ widzimy
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dzisiejszymi oczami, ale tak¹, jak¹ widzieli ci, dla których by³a teraniejszoci¹
(Gilles Anquetil, Forum, 9.07.1989, nr 27), jednak w niezadowalaj¹cym mnie
stopniu. W monografiach: Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Polska i ma³e
ojczyzny Polaków, Polska na styku narodów i kultur i biografii Ignacego Paderewskiego, jak siê wydaje, w wiêkszym ni¿ pozosta³ych pracach uda³o mi siê
wnikn¹æ w tamten wiat, ale tylko w wiêkszym.
Mogê jednak powiedzieæ, ¿e zajêcie siê badaniami dziejów wiadomoci
i kultury politycznej wydatnie przyczyni³o siê do lepszego poznania przeze mnie
dziejów Polski w XIX i XX w. Niew¹tpliwie zdoby³em dziêki nim wiele dowiadczeñ, u³atwiaj¹cych w ogóle prowadzenie badañ historycznych. Miêdzy innymi
zacz¹³em przywi¹zywaæ wiêksz¹ uwagê do u¿ywanych przez historyków terminów,
ich du¿ej bardzo czêsto umownoci. Jêzyk historyka zawsze bêdzie siê ró¿ni³ od
jêzyka, jakim pos³uguje siê fizyk czy matematyk, próby jego unaukowienia,
uczynienia go podobnym do jêzyka matematyków, nie przyczyniaj¹ siê moim zdaniem do pog³êbienia analizy i uwiarygodnienia przedstawianych jej wyników.
Uwa¿am natomiast, ¿e w swych pracach powinnimy zwracaæ uwagê na wieloznacznoæ takich okreleñ jak  przyk³adowo  naród, Polska, Polacy czy
spo³eczeñstwo polskie. Przede wszystkim za na to, ¿e by³y w poszczególnych
okresach dziejów Polski ró¿nie rozumiane. Przekona³em siê te¿, ¿e czêstokroæ
wa¿niejsze od ustalenia przebiegu wydarzeñ jest poznanie ówczesnego ich odbioru.
Daleki jestem od przeceniania znaczenia wyników swych badañ, prowadzonych w ostatnich kilkudziesiêciu latach. Ich recepcja by³a i pozostaje nadal ograniczona. Nie uwa¿am siê za odkrywcê niedostrzeganych wczeniej zjawisk.
Wrêcz przeciwnie, utwierdzi³em siê w przekonaniu, ¿e wspó³czeni im niejednokrotnie pe³niej je dostrzegali od ich dziejopisów. Wszelako nie mam najmniejszej
w¹tpliwoci, ¿e prze¿yte w toku badañ dziejów wiadomoci i kultury politycznej
Polaków przygody intelektualne przynios³y mi wiele korzyci. Sta³em siê dziêki
nim bardziej dojrza³ym badaczem przesz³oci i obserwatorem wspó³czesnoci,
w o wiele wiêkszym stopniu, ni¿ przed kilkudziesiêciu laty, zdaj¹cym sobie sprawê
z braku mo¿noci pe³nego poznania badanych zjawisk i wydarzeñ. U³atwi³y mi
równie¿ zachowanie w³asnej to¿samoci. Ani na moment, tak¿e w wypowiedziach
publicznych, nie odcina³em siê od swych badañ i pozosta³ych swych poczynañ
w czasach PRL, w których by³em przez wielu postrzegany jako jeden z czo³owych re¿imowych historyków, a mimo to wkrótce po prze³omie lat 19891990
spotka³y mnie niespodziewane, bardzo mi³e wyró¿nienia: wybranie do reaktywowanej Polskiej Akademii Umiejêtnoci i Polskiej Akademii Nauk.
Gdañsk, 24 wrzenia  20 padziernika 2004 r.
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Czêæ III

Materia³y ród³owe
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Antoni Kakareko

Andrzeja Bukowskiego widzenie to¿samoci
pomorsko-kaszubsko-polskiej:
trzy przyczynki ród³owe

Pierwszy cz³on sformu³owanego wy¿ej nag³ówka, mo¿e stanowiæ temat obszernej monografii, która  zwa¿ywszy na osobowoæ, dzia³alnoæ i dorobek twórczy autora Regionalizmu kaszubskiego  wczeniej czy póniej zas³uguje na powstanie1. Zamierzenie ni¿ej podpisanego jest o wiele skromniejsze. Publikowane
poni¿ej (w postaci oryginalnych reprodukcji2) trzy wa¿ne teksty Andrzeja Bukowskiego powsta³y w pierwszym czterdziestoleciu jego d³ugiego ¿ycia, przed
przemian¹ wiatopogl¹dow¹ w kierunku marksistowskim, która to nast¹pi³a definitywnie na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych3. Aczkolwiek powy¿sza metamorfoza
ideowa  moim zdaniem (wymaga to oczywicie jeszcze dog³êbnego zbadania) 
w kwestii to¿samoci narodowej na Pomorzu, w tym te¿ i na Kaszubach, nie zmie1

2
3
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Nale¿y przy tym zauwa¿yæ brak wydanej pe³nej naukowej monografii Andrzeja Bukowskiego
(1911-1997). Lukê tê  jak dot¹d  wype³niaj¹ syntetyczne biogramy Józefa Borzyszkowskiego
w S³owniku Biograficznym Pomorza Nadwilañskiego (Suplement I, Gdañsk 1998, s. 47-49)
i w Pomeranii (luty 1998, nr 2, s. 46-50) oraz (oparte na materiale przygotowanym przez
samego A. Bukowskiego) notki biograficzne w obu wydaniach Przewodnika Encyklopedycznego Literatura Polska (W-wa 1984, t. I, s. 121 oraz W-wa 2000, s. 76), a tak¿e szereg
publikacji natury g³ównie wspomnieniowej, autorstwa m.in. E. Brezy [Wspomnienie o zas³u¿onym Kaszubie. Prof. Andrzej Bukowski (30.XI.1911  14.II.1997), Gryf Kocierski, 1997,
nr 11], J. Daty [Andrzej Bukowski (1911-1997), Roczniki Towarzystwa Literackiego im.
Adama Mickiewicza, 1997], L. Lubeckiego [Moje kontakty z prof. Andrzejem Bukowskim,
Acta Cassubiana, t. I, 1999].
W formie skanów, które wykona³ kustosz Oddzia³u Zbiorów Specjalnych Biblioteki G³. UG,
mgr Adam Jurkowski.
W trakcie porz¹dkowania i opracowywania spucizny A. Bukowskiego w Bibliotece G³ównej
UG, w kartonie 28 natkn¹³em siê na egzemplarz (kopiê) jego pisma Do Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy P.W.S.P. w Gdañsku z dn. 10 marca 1953 r., w którym to zg³asza
on swój akces wst¹pienia w szeregi PZPR. W za³¹czonym do tej deklaracji maszynopisie
Ocena w³asnej dzia³alnoci naukowej Bukowski, charakteryzuj¹c pierwsze piêæ lat swojej
twórczoci powojennej, stwierdza, ¿e prace z tego okresu nosz¹ jeszcze na sobie wyrane
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ni³a generalnie zasadniczych pogl¹dów A. Bukowskiego, wydaje siê, i¿ jest to
jednak cezura istotna, zw³aszcza w kontekcie jego publicystyki z okresu lat piêædziesi¹tych, kiedy to czynnik ideologiczny staje siê w niej ju¿ wyranie zauwa¿alny. Jednak niezale¿nie od stosowanej metodologii czy opcji ideowej w ró¿nych okresach ¿ycia, niejako klamr¹, spinaj¹c¹ jego widzenie i rozumienie omawianego tu zagadnienia w jedn¹ ca³oæ, jest znak równoci miêdzy trzema cz³onami
terytorialnymi, wystêpuj¹cymi w tytule. Dla Bukowskiego bowiem pomorski
czy kaszubski znaczy³o generalnie tyle samo, co polski. Wiêcej, ostatni termin jest dla pozosta³ych dwóch nadrzêdny, nie roztapiaj¹ siê jednak one w nim
ca³kowicie, zachowuj¹c swoj¹ specyficzn¹ substancjê. Widaæ to szczególnie
wyranie w trzech przedstawionych tu tekstach.
Pierwszy z nich  Zwi¹zki Kaszub z Polsk¹  ostateczny kszta³t publikacji otrzyma³ w roku 1936, równolegle na ³amach Frontu Zachodniego (nr 10) oraz w S³owie Pomorskim (nr 290 z dn. 13 XII), który to wariant zamieszczam poni¿ej4.
Andrzej Bukowski by³ w tym czasie wie¿o upieczonym magistrem filologii
polskiej Uniwersytetu Poznañskiego i otwiera³a siê przed nim b³yskotliwa kariera.
Jako zdolny, obiecuj¹cy polonista, zarazem literat i publicysta, zajmuj¹cy siê problematyk¹ regionaln¹ Pomorza i Kaszub, zwi¹za³ siê z toruñskim rodowiskiem
naukowo-literackim i artystycznym. Pracuj¹c w Ksi¹¿nicy Miejskiej, gdzie opracowywa³ m.in. s³ynn¹ kolekcjê Walentego Fia³ka, zosta³ te¿ przyjêty do elitarnej
Konfraterni Artystów. Jako cz³onek Ko³a Literackiego Konfraterni wszed³ równie¿
w sk³ad redakcji powsta³ego w tym samym roku kwartalnika Teka Pomorska,
redagowanego przez wspomniane Ko³o. W nastêpnym roku zosta³ redaktorem
odpowiedzialnym i naczelnym tego¿ pisma, które pod jego kierunkiem znalaz³o
siê w czo³ówce najlepszych periodyków zajmuj¹cych siê problematyk¹ regionaln¹.
Uda³o mu siê zgromadziæ wokó³ Teki najwybitniejszych przedstawicieli ¿ycia
spo³ecznego, kulturalnego i literackiego Pomorza i Kaszub, w tym równie¿ liderów ruchu m³odokaszubskiego: Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego
i ks. Leona Heyke5. Ów nurt m³odokaszubski, wyra¿aj¹cy siê w hale co kaszub-

4

5

piêtno tendencyj metody obiektywistycznej i faktograficznej. Jako datê definitywnego zerwania z powy¿sz¹ metodologi¹, wymienia rok 1950, po którym to mia³ nast¹piæ w jego ¿yciu
okres zarówno wiadomego i systematycznego przyswajania sobie nauki marksistowsko-leninowskiej, jak i praktycznego jej stosowania.
Reprodukowany wycinek ze S³owa Pomorskiego z omawianym tekstem znajduje siê w zespole
kolekcji warsztatowych, odnosz¹cych siê do problematyki regionalnej pomorsko-kaszubskiej,
w spucinie Andrzeja Bukowskiego, znajduj¹cej sie w Bibliotece G³ównej Uniwersytetu
Gdañskiego (sygn. Rs II 369/19). Prezentowany tekst by³ równie¿ publikowany w Kurierze
Ba³tyckim (nr 149/1939) i w Biuletynie Pomorskim (nr 7-8/1939) oraz w jêz. niem.
w Publikationstelle (lipiec 1939).
W spucinie A. Bukowskiego w Bibliotece G³ównej UG znajduje siê archiwum redakcyjne
Teki Pomorskiej, którego zawartoæ zosta³a opisana w tomie pi¹tym Acta Cassubiana
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A. Bukowski, Zwi¹zki Kaszub z Polsk¹, wyc. z: S³owo Pomorskie, R. 16/1936, nr 290,
sygn. spuc. A. B. w Bibl. G³. UG - Rs II 369/19

Kopia acta_2006.p65

229

07-01-03, 13:37

ANTONI KAKAREKO

230

Kopia acta_2006.p65

230

07-01-03, 13:38

ANDRZEJA BUKOWSKIEGO WIDZENIE TO¯SAMOCI POMORSKO...

231

skie to polskie, wywar³ niezatarte piêtno na pogl¹dy i ca³¹ twórczoæ naukow¹
i literack¹ Andrzeja Bukowskiego, nie tylko zreszt¹ w okresie miêdzywojennym,
ale równie¿ i powojennym. W prezentowanym artykule jest on bardzo wyrazisty.
Charakterystyczne dla omawianego tekstu jest równie¿ mocne osadzenie tradycji
i kultury kaszubskiej nie tylko na fundamencie polskim, ale równie¿ i w katolicymie. Wiara chrzecijañska  pisze Bukowski  zosta³a rozkrzewiona na
Kaszubach za spraw¹ królów polskich. Od tego czasu bracia znad morza z braæmi
z g³êbi kraju z³¹czyli siê niez³amanym ogniwem. Przechodzi³y zawieruchy dziejowe,
zmieniali siê w³adcy, ale wyznanie wiary pozosta³o jednak. W wspólnej walce
z germanizacj¹ w czasie ostatniego zaboru pojêcia »katolicki« i »polski« zla³y siê
w jedno pojêcie....
Po uczestnictwie w kampanii wrzeniowej, okres wojny spêdzi³ Andrzej
Bukowski w wiêkszoci jako jeniec oflagu w Woldenbergu6. Tam w³¹czy³ siê
aktywnie w dzia³alnoæ wszechnicy oficerskiej, w ramach której organizowa³ m.in.
dyskusje i prelekcje o tematyce pomorskiej. W brulionie z tamtego okresu, zawieraj¹cym jego oryginalne notatki o ¿yciu kulturalno-owiatowym oficerskiej spo³ecznoci oflagu woldenberskiego, pisze m.in.: W dniu 8 lutego 1942 r. zwróci³em siê do grona kolegów z prob¹, a¿eby zechcieli zastanowiæ siê i zebraæ materia³ do nastêpuj¹cego tematu: »Poznaj samego siebie! Pomorzanin jako typ
cz³owieka; jego zalety i wady« 7. W ramach zainicjowanego cyklu Bukowski
przygotowa³ referat Charakter Pomorzan w wietle historii 8. Na kanwie tego
wyst¹pienia, w wyniku dalszych refleksji nad tematem, zaraz po wojnie, na ³amach
Komunikatów Dzia³u Informacji Naukowej Instytutu Ba³tyckiego, opublikowa³
szkic: Pomorzanie w charakterologii polskiej. (Uwagi ogólne i metodyczne)9. Tekst
ten jest drugim przyczynkiem ród³owym, zamieszczonym w niniejszym opracowaniu w postaci reprodukcji z oryginalnego egzemplarza Komunikatów...10.

6
7

8
9

10
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(2003). Zob. A. Kakareko, Z prac nad spucizn¹ Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece G³ównej
Uniwersytetu Gdañskiego. Kolekcje warsztatowe dotycz¹ce czasopimiennictwa, literatury
oraz biografistyki i leksykografii Pomorza i Kaszub, s. 90-101 (rozdz.: Archiwa redakcyjne
Teki Pomorskiej i ¯ycia Pomorza).
Dzisiejszy Dobiegniew w województwie lubuskim.
Brulion w miêkkiej, szarej ok³adce, z napisem (na bia³ej naklejce) Ppor. Andrzej Bukowski,
znajduje siê w zespole kolekcji warsztatowych, dotycz¹cych pomorsko-kaszubskiej tematyki
regionalnej, w spucinie A. Bukowskiego w Bibliotece G³ównej UG, sygn. Rs II 399/1.
Autograf tego tekstu znajduje siê w omówionym wy¿ej brulionie. Zob. przypis nr 7.
Po wyzwoleniu z oflagu A. Bukowski od 1945 r. by³ pracownikiem Instytutu Ba³tyckiego,
najpierw w Toruniu, póniej w Bydgoszczy, a nastêpnie (od 1948 r.) w Gdañsku. Omawiany
tekst ukaza³ siê w 1945 r. w Komunikacie, nr 11, s. 1-4.
Omawiany egzemplarz znajduje siê w zbiorze Komunikatów Instytutu Ba³tyckiego z lat
19451947, w zespole kolekcji warsztatowych, dotycz¹cych pomorsko-kaszubskiej problematyki regionalnej, w spucinie A. Bukowskiego w Bibl. G³. UG., sygn. Rs II 365/1.
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A. Bukowski, Pomorzanie w charakterologii polskiej. (Uwagi ogólne i metodyczne), w: Instytut
Ba³tycki. Wydzia³ Pomorzoznawczy. Dzia³ Informacji Naukowej. (Komunikaty D.I.N.), Komunikat
nr 11 / Rok 1945, (Bydgoszcz 1945), s [1] - 4, sygn. spuc. A. B. w Bibl. G³. UG - Rs II 365/1
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W trakcie swoich wywodów, analizuj¹c w aspekcie historycznym powstanie
i kszta³towanie siê cech specyficznych dla rodzimych mieszkañców ziem pomorskich, Bukowski stwierdza m.in., i¿ ...bardzo dotkliwe dowiadczenia historyczne
sprawi³y, ¿e Pomorzanie przejawiaj¹ ¿yw¹, niekiedy nadmiern¹ troskê o zachowanie w³asnego typu, co ma zreszt¹ uzasadnienie w omawianej wy¿ej niezatartej
jeszcze tradycji samodzielnoci i udzielnoci.... Konstatuj¹c swoj¹ refleksjê, zaznacza jednak wyranie: Z tym stanem rzeczy w rozpoczynaj¹cym siê zarówno
dla Polski, jak Pomorza nowym okresie dziejów trzeba siê liczyæ nie dlatego, by
pielêgnowaæ partykularyzm, lecz by znaleæ takie drogi syntezy, które by zapewni³y poszanowanie w³aciwych cech duszy pomorskiej, jako wartociowego wspó³czynnika polskiej duszy narodowej.
Trzecim tekstem A. Bukowskiego, reprodukowanym tutaj z oryginalnego
maszynopisu jest jego referat Zagadnienia kaszubskie. Owietlenie momentów
dra¿liwych, wyg³oszony wiosn¹ 1947 r. na zamkniêtym zebraniu Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Nie zosta³ on nigdzie opublikowany i zachowa³ siê tylko
w wersji maszynowej w spucinie jego autora11. Przedmiotem analizy jest tutaj
miejsce Kaszubów w polskiej wspólnocie narodowej i pañstwowej oraz niepokoj¹ce zjawiska zwi¹zane z tym zagadnieniem. Przyczyn¹ ich jest czêsto niezrozumienie i niechêæ mieszkañców innych rejonów Polski. Nie tylko ludzie proci
spoza Pomorza  pisze Bukowski  ale tak¿e z dyplomami uniwersyteckimi, nie
maj¹ ugruntowanego zdania, co s¹dziæ o Kaszubach; nie przeszkadza im to zreszt¹
z karygodn¹ nieodpowiedzialnoci¹ ferowaæ s¹dów, godz¹cych w jednoæ narodu
polskiego, spychaj¹cych Kaszubów do rzêdu jakiej »mniejszoci narodowej« lub
okrelaj¹cych ich zgo³a jako Niemców... Winê za brak spopularyzowania tego
zagadnienia  kontynuuje swoj¹ refleksjê autor referatu  ponosi tak¿e w powa¿nym stopniu nauczycielstwo szkó³ powszechnych i rednich, które mimo 20-lecia
niepodleg³ej Polski zbyt ma³o posiada³o  i posiada  wiedzy o Polsce wspó³czesnej. Bardzo krytycznie ocenia Bukowski sytuacjê powojenn¹. Nowa fala 
pisze  która przysz³a na teren Wybrze¿a i Kaszub, ustosunkowa³a siê do Kaszubów
jak do elementu obcego, odmawiaj¹c im polskoci, prawa do mieszkañ, gospodarstw itp.. Takie traktowanie nie mog³o pozostaæ bez echa w psychice Kaszubów... Przyczyni³y siê one do powstania niezwykle szkodliwego kompleksu separatyzmu kaszubskiego, którym to terminem nap³ywowa spo³ecznoæ polska
czêsto krzywdz¹co okrela³a uprawianie regionalizmu kaszubskiego z akcentowaniem walorów mowy, tradycji hist. itp.... Ów kompleks jest czêsto przyczyn¹
swoistego parali¿u dzia³alnoci spo³ecznej na Kaszubach. Obawa przed ewent.
zarzutem separatyzmu  stwierdza autor omawianego referatu  jest tak silna, ¿e

11

W zespole kolekcji warsztatowych, dotycz¹cych pomorsko-kaszubskiej tematyki regionalnej.
Sygn. Rs II 369/25.
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A. Bukowski, Zagadnienia kaszubskie. Owietlenie momentów dra¿liwych (w streszczeniu),
maszynopis, k. 6, sygn. spuc. A.B. w Bibl. G³. UG - Rs II 369/25
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wielu m³odych zdolnych Kaszubów woli tkwiæ w biernoci ni¿ wyzywaæ siê na
polu twórczej pracy spo³eczno-kulturalnej. Kaszubê boli  konstatuje Bukowski 
wszelkie pos¹dzenie go o brak polskiego patriotyzmu.
Uprawianie regionalizmu kaszubskiego jest dla Andrzeja Bukowskiego
kwesti¹ niezwykle istotn¹. Dzia³alnoæ tê nale¿y jednak mocno osadziæ w kontekcie kszta³towania polskiej wiadomoci narodowej. Dzieje tego regionalizmu
wykazuj¹  podkrela dobitnie autor referatu  ¿e im wiêcej znajdowa³ w spo³eczeñstwie polskim zrozumienia i sympatii, tym bardziej zlewa³ siê z nurtem kultury polskiej, ilekroæ za spotyka³ siê z niezrozumieniem, niechêci¹ i tendencj¹ zwalczania, tylekroæ radykalizowa³ siê, wpada³ w skrajnoci....
Point¹  niejako  pogl¹dów A. Bukowskiego na istotê i cel kaszubskiej dzia³alnoci regionalnej jest konstatacja: Lud kaszubski, pielêgnuj¹c swoje rodzime
wartoci, pragnie zachowaæ swoj¹ indywidualnoæ szczepow¹ i poprzez ni¹ wzbogacaæ ogóln¹ kulturê narodow¹. Stwierdzenie to doskonale te¿ charakteryzuje
widzenie przez Andrzeja Bukowskiego kwestii to¿samoci pomorsko-kaszubskopolskiej, nie tylko zreszt¹ w okresie pierwszego czterdziestolecia jego ¿ycia i twórczoci, którego to dotycz¹ g³ównie prezentowane poni¿ej teksty, ale mo¿e te¿
stanowiæ kwintesencjê jego zapatrywañ w tej kwestii do koñca ¿ycia.
W roku 2007 minie dziesiêæ lat od mierci Andrzeja Bukowskiego. W kontekcie tej rocznicy, ale równie¿ w kontekcie aktualnie obchodzonego piêædziesiêciolecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którego autor Regionalizmu
kaszubskiego by³ wspó³za³o¿ycielem, niniejsza skromna publikacja pragnie przypomnieæ jego niebagatelny wk³ad w rozwój myli i kultury regionalnej Pomorza
i Kaszub.
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Józef Borzyszkowski

O ideologii pomorskiej i pocz¹tkach
Zrzeszenia Kaszubskiego

Rok 2006, uchwa³¹ Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Pomorskiego,
og³oszony zosta³ Rokiem Kaszubskim. Jednym z czynników uzasadniaj¹cych
tê decyzjê by³ fakt przypadaj¹cego na ten rok 50-lecia dzia³alnoci Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, powsta³ego w 1956 roku jako Zrzeszenie Kaszubskie,
a przemianowanego w 1964 r. na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Bogaty program obchodów Roku Kaszubskiego i 50-lecia ZK-P obejmuje multum przedsiêwziêæ i wydarzeñ w Gdañsku i w terenie, z których na pierwszy plan  obok
uroczystoci wybitnie rocznicowych  wysuwaj¹ siê m.in. kolejny Zjazd Kaszubów w Gdyni i pielgrzymka do Zakopanego. Wa¿nym przedsiêwziêciem by³o wypracowanie i przyjêcie przez ZK-P Strategii ochrony i rozwoju jêzyka i kultury
kaszubskiej, w czym swój udzia³ ma równie¿ Instytut Kaszubski
Niemniej donios³ym, mo¿e nie dla wszystkich, faktem jest wspólne przygotowanie z inicjatywy Instytutu Kaszubskiego z udzia³em ZK-P g³ównie przez
Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie otwartej w czerwcu 2006 r. wystawy pt. Ruch kaszubsko-pomorski w XIXXXI w.
W piêædziesiêciolecie upowszechniania kultury Kaszub i Pomorza przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie1. Autorem scenariusza wystawy jest Cezary Obracht-Prondzyñski z Instytutu Kaszubskiego, a jej komisarzem mgr Janina Kurowska
z Muzeum; ich te¿ g³ównie dzie³em jest ciekawy Katalog... Wystawa ta pokaza³a
bogactwo tradycji ruchu kaszubsko-pomorskiego i tworz¹cych go postaci, niekiedy
nieco zapomnianych w festynowo-religijno-pielgrzymkowej codziennoci ZK-P
ostatnich lat. Niemniej wa¿nym wydarzeniem by³o zorganizowane przez Instytut
Kaszubski seminarium pt. Qvo vadis Cassubia?, z którego materia³y, mam nadziejê, uka¿¹ siê równie¿ drukiem2. Zarówno wystawa, jak i seminarium, mia³y
1
2

Tego¿ samego dnia ZK-P zorganizowa³o okolicznociow¹ konferencjê powiêcon¹ 60-leciu
I Kongresu Kaszubskiego w Wejherowie i festyn folklorystyczno-kulinarny
W ramach seminarium (Gdañsk, 25 lutego 2006 r.) zosta³y wyg³oszone nastêpuj¹ce referaty:
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na celu pobudzenie rodowiska badaczy i dzia³aczy kaszubsko-pomorskich do
g³êbszej refleksji nad wspó³czesnoci¹ naszego regionalizmu w kontekcie wczoraj
i dzi oraz wyzwañ jutra.
Obserwuj¹c codziennoæ ZK-P i ca³oæ ruchu regionalnego na Pomorzu
w ostatnich latach, mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿ wiêkszoæ jego przywódców ucieka
od poznawania przesz³oci  myli i dokonañ poprzedników, a tym samym od
dyskusji i g³êbszej refleksji nad wspó³czesnoci¹  wspó³czesn¹ ideologi¹ i praktyk¹ dzia³ania. Dominuje doranoæ mylenia i dzia³ania masowego, nastawionego
na dokonania i efekty raczej folklorystyczne, medialne, populistyczne, niewymagaj¹ce ani g³êbszej rzetelnej wiedzy, ani te¿ wyobrani. Szczególnie dotkliwa jest
daleko id¹ca bezrefleksyjnoæ, pomijaj¹c skrajne mylenie i dzia³ania grupki najbardziej zorganizowanej, zw³aszcza w ich skojarzeniu z interesami w¹skich rodowisk samorz¹dowo-medialno-biznesowych 3.
Z myl¹ o zminimalizowaniu zasygnalizowanych naszych s³aboci, jak i chêci¹
oddania ho³du poprzednikom, postanowilimy opublikowaæ na ³amach Acta
Cassubiana seriê wa¿nych tekstów  dokumentów ród³owych, dotycz¹cych ideologii pomorskiej oraz narodzin i dziejów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Byæ mo¿e powstanie przy okazji w przysz³oci osobny tom, stanowi¹cy uzupe³nienie opublikowanych przez Instytut Kaszubski biografii historycznych najwybitniejszych postaci ruchu kaszubsko-pomorskiego, a przede wszystkim dwóch
monografii Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Kaszubi  miêdzy dyskryminacj¹
a regionaln¹ podmiotowoci¹, Gdañsk 2002 oraz powstaj¹cych dziejów ZK-P.
W niniejszym tomie publikujemy na pierwszym miejscu szczególnie cenny
dokument z 1922 r.  Jana Karnowskiego Refleksje nad ideologi¹ pomorsk¹, zachowane w jego spucinie, której opiekunem i dziedzicem by³ p. Feliks Marsza³kowski. On to przed wielu laty, wiêcej ni¿ æwieræwieczem, wspó³pracuj¹c
z Wojciechem Kiedrowskim, redaktorem Pomeranii, a póniej i ze mn¹, zamierza³ opublikowaæ ten dokument, przygotowuj¹c jedn¹ z wersji jego maszynopisu,
z której tu korzystamy. Ówczesne uwarunkowania, funkcjonowanie przeró¿nej
cenzury, spowodowa³y, ¿e do tego nie dosz³o.

3
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Refleksje nad ideologi¹ pomorsk¹, mo¿na powiedzieæ kaszubsk¹, kaszubskopomorsk¹, J. Karnowskiego, dotycz¹ korzeni i przysz³oci, a wiêc i wspó³czesnoci, ruchu regionalnego na Kaszubach i Pomorzu. Stanowi¹ dokument swoicie
programowy, okrelaj¹cy m.in. stan ducha nie tylko autora, jego rozpoznanie rzeczywistoci, swoist¹ diagnozê oraz zalecenia na przysz³oæ.
Jan Karnowski (18861939) s³usznie zosta³ nazwany przez Andrzeja Bukowskiego i innych mózgiem M³odokaszubów i sumieniem regionalizmu kaszubskiego4. Jego refleksje powsta³y w 1922 r., w bardzo trudnym momencie dziejów
Pomorza i Rzeczypospolitej, zmagaj¹cej siê z skutkami zaborów oraz przeró¿nych ¿ywio³ów, tak¿e narodowociowo-spo³eczno-polityczno-bisnesowych, maj¹cych swój pocz¹tek nie tylko w okresie I wojny wiatowej5.
S¹ one zwi¹zane z dzia³alnoci¹ Bractwa Pomorskiego, powsta³ego w tym¿e
1922 r. po rozwi¹zaniu Rady Pomorskiej 6. Autor napisa³ je w momencie integrowania, administracyjnego g³ównie jednoczenia Pomorza z odrodzon¹  odradzaj¹c¹ siê Rzeczpospolit¹. W jego Mojej drodze kaszubskiej czytamy:
Ja osobicie w tym czasie (r. 1922) by³em bardzo intensywnie czynny w Bractwie Pomorskim. By³o to zrzeszenie Pomorzan maj¹ce równie¿ na celu rozwój
kultury polskiej na Pomorzu, opieraj¹c siê na rodzimych w³aciwociach. Prowodyrem by³ dr Zegarski. Mia³o ono te¿ tendencjê samoobrony przeciw zalewowi
galicyjskiemu. Wobec tego upatrywali urzêdnicy z innych dzielnic w tej organizacji niejako »bojówkê przeciw unifikacji«. Tak j¹ te¿ kto raczy³ nazwaæ. W roku
1923 atoli z Bractwa wyst¹pi³em, gdy¿ mia³em wra¿enie, ¿e organizacja ta jest
zanadto powolna prezesowi Zagarskiemu i s³u¿y mu jako odskocznia dla w³asnych aspiracji. Na jednym z walnych zebrañ (2.V.22), które by³o bardzo liczne,
wyg³osi³em odczyt na temat: »Refleksje nad ideologi¹ pomorsk¹«7.  Dalej Karnowski w MDK przywo³uje koñcowy obszerny fragment Refleksji  swoje wnioski
 stwierdzaj¹c: Powy¿sze przytoczone fragmenty wiadcz¹ dostatecznie o moim

4

5

6

7

Zob. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950 oraz C. Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (1886-1939)
 pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski dzia³acz regionalny, Gdañsk 1999
Zob. Sejm Rzeczypospolitej o Pomorzu w 1920 roku. Sprawozdanie Komisji Pomorskiej, opr.
i wstêp J. Borzyszkowski i P. Hauser, Gdañsk 1985 oraz J. Kutta, My i oni na Pomorzu
w latach 1920-1939. Przyczynek do integracji spo³eczeñstwa polskiego, Zapiski Historyczne, 1991, z. 2-3 oraz J. Kutta, Regionalizm czy separatyzm? Przyczynek do dziejów integracji spo³eczeñstwa polskiego w latach 1920-1939, Gdañsk-Bydgoszcz 1989.
Zob. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdañsk-Wejherowo 2002 oraz J. Kutta, Rada Pomorska, Pomerania, 1998, nr 3 i Bractwo Pomorskie w piêciolecie swego istnienia, Toruñ 1926, reprint w oprac. i ze wstêpem J. Kutty,
Bydgoszcz 1997.
J. Karnowski, Moja droga kaszubska. Z rêkopisu opracowa³, wstêpem i przypisami opatrzy³
J. Borzyszkowski, Gdañsk 1981, s. 126.
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ówczesnym nastawieniu psychicznym. Dla wyjanienia tego stanu na razie nic
wiêcej nie przytaczam. Pracê moj¹ w Bractwie Pomorskim oceni³ dr M[ajkowski] krytycznie. Nawet bardzo ostro wypowiedzia³ siê w pewnym licie do mnie
o tej sprawie. Zaznaczy³ w tym licie, ze za³o¿enie Bractwa Pomorskiego wygl¹da
na wykradzenie jego w³asnych idei, przeciwko czemu siê stanowczo zastrzega³.
Oczywicie by³a to niewczesna nerwowoæ i przesada. Bractwo Pomorskie zosta³o
za³o¿one niezale¿nie od zamiarów Majkowskiego  stworzenia kaszubskiej organizacji, i zosta³o za³o¿one wreszcie na zupe³nie innych zasadach. Pozna³ to te¿
dr M. i w jednym z nastêpnych listów zrektyfikowa³ swoje pierwotne stanowisko 8.
 Zasygnalizowany tu kontekst wystêpuj¹cych nieporozumieñ, zw³aszcza w myleniu i postawie A. Majkowskiego, trzeba równie¿ uwzglêdniæ. Jednak¿e najwa¿niejsze s¹ myli  s³owa samego J. Karnowskiego, a jego obecnoæ w Bractwie Pomorskim przemawia te¿ za tym, by traktowaæ je jako wa¿ne ogniwo
szerzej pojêtego ruchu kaszubsko-pomorskiego. St¹d te¿ i waga jego refleksji.
Autor z w³aciw¹ sobie znajomoci¹ historii i wspó³czesnoci, a jednoczenie
olbrzymim poczuciem odpowiedzialnoci, prezentuje specyfikê Pomorzan w ramach Rzeczypospolitej. Jego refleksje s¹ wyrazem myli i odczuæ niemal ca³oci
ówczesnych elit spo³eczeñstwa pomorskiego i szerszych warstw mieszkañców
regionu, zw³aszcza ludzi zatroskanych o przysz³oæ Polski, polskoci Pomorza
i kaszubszczyzny 9. Zawieraj¹ one miêdzy innymi namiastkê pomorskiej wizji pañstwa polskiego, kszta³towania jego administracji oraz kszta³cenia nowego pokolenia miejscowej spo³ecznoci. Chodzi w nich o kszta³towanie wród m³odych
to¿samoci pomorskiej, umacnianie polskoci przez rozwijanie specyficznej kultury Kaszubów i Pomorza. S¹dzê, i¿ refleksje te zas³uguj¹ na szersz¹ analizê,
a zawarta w nich problematyka stanowi wymienity przedmiot dalszych badañ 
materia³ na osobn¹ monografiê. Problem istnienia i sformu³owania aktualnej ideologii pomorskiej, kaszubsko-pomorskiej jest wci¹¿ otwarty
Jak s¹dzê, swoist¹ kontynuacjê rozwa¿añ J. Karnowskiego winnimy dostrzec
w kolejnych dokumentach, zwi¹zanych z narodzinami Zrzeszenia Kaszubskiego.
S¹ to: 1° Protokó³ z zebrania organizatorów Zrzeszenia Kaszubskiego odbytego
w dniu 28.10.1956 r. w Gdyni, sporz¹dzony przez Feliksa Marsza³kowskiego
i Jana Piepkê wraz z list¹ 32 osób  Cz³onkowie za³o¿yciele Zrzeszenia Kaszubskiego obecni na zgromadzeniu w Gdyni dnia 28.X.1956 r. oraz 2° dwa teksty
wyst¹pieñ Lecha B¹dkowskiego na forum w³adz Zrzeszenia z 1957 r.: a) Zrzeszeniu najpierw trzeba daæ (kwiecieñ 1957) i b) Lech B¹dkowski  na zebraniu
Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubskiego, Gdañsk-Oliwa, 15 lipca 1957 r.
Te trzy dokumenty zawieraj¹ równie¿ podobne myli, dotykaj¹ uniwersalnych
spraw, sygnalizuj¹ podobn¹ problematykê, choæ obecne w innych ju¿ uwarunko8
9
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waniach i czasie, jak Refleksje J. Karnowskiego. Powsta³e 35 lat póniej stanowi¹ odbicie rzeczywistoci z kolejnego etapu dziejów Pomorzan i Rzeczypospolitej, a przede wszystkim ruchu kaszubskiego, kaszubsko-pomorskiego. W tej nowej rzeczywistoci PRL-u stare problemy nieustannie ujawnia³y swoj¹ obecnoæ,
a stawiane kiedy przez J. Karnowskiego pytania aktualnoæ.
Postaci¹ ³¹cz¹c¹ te trzy dokumenty, bêd¹c¹ zarazem kontynuatorem intelektualnych trudów J. Karnowskiego, jest Lech B¹dkowski (19201984)  wspó³twórca i g³ówny ideolog Zwi¹zku Pomorskiego w Wielkiej Brytanii10 oraz Zrzeszenia Kaszubskiego w PRL-u. Jego szczególna rola w Zrzeszeniu KaszubskoPomorskim, a tak¿e jako przedstawiciela spo³ecznoci kaszubsko-pomorskiej na
forum ogólnopolskim, jest niekiedy zapomniana11. Zrzeszenie w du¿ej mierze za
przyczyn¹ L. B¹dkowskiego sta³o siê przedmiotem szczególnego zainteresowania
w³adz, jak i podmiotem politycznym, niew¹tpliwie s³abym, ale tak¿e ich partnerem.
Jako niby dziecko (niektórzy mówili bêkart) polskiego padziernika stanowi³o
te¿  bêd¹c reprezentantem rodzimej spo³ecznoci  podmiot wspó³tworz¹cy now¹
rzeczywistoæ PRL-u na Pomorzu, a tym samym w Polsce, w której narodzi³a siê
III Rzeczpospolita.
Wczytuj¹c siê z uwag¹ w te trzy dokumenty, mo¿emy dojæ do kilku wniosków, weryfikuj¹cych nieco stan naszej dotychczasowej wiedzy  wiadomoci
historycznej: 1° Zrzeszenie, a raczej ludzie je tworz¹cy, przez swoje zaanga¿owanie obywatelskie mog¹ byæ zaliczeni do ojców polskiego padziernika na Pomorzu; 2° pamiêtaj¹c, i¿ za dzieñ powstania Zrzeszenia Kaszubskiego przyjmujemy datê 2 grudnia 1956 r.  I Walnego Zjazdu Delegatów, mo¿e warto by uwzglêdniæ fakt nieco jego wczeniejszych narodzin  przesun¹æ datê urodzin naszej
organizacji na 28 padziernika 1956 r. By³oby to zgodne z tym, kogo uwa¿amy za
za³o¿ycieli naszej organizacji. Powszechnie przyjmuje siê owe grono 32 uczestników zebrania z 28 padziernika 1956 r., z których ostatni zmarli w 20052006 r.
Byli to bracia Tadeusz Bolduan (19302005) i Rajmund Bolduan (19292006)12.
O tym¿e gronie 32 za³o¿ycieli jeszcze dalej bêdzie mowa 3° Dyskusja na zebraniu za³o¿ycielskim, jak i obie wypowiedzi L. B¹dkowskiego sygnalizuj¹ nie tylko
uwarunkowania zewnêtrzne, polityczne, dzia³alnoci ZK, ale w równiej mierze
kondycjê obywatelsk¹ samej Spo³ecznoci Zrzeszonej i ogó³u Kaszubów...13
10

11
12

13

Bli¿sz¹ charakterystykê tego fragmentu jego dzia³alnoci, a raczej ilustracjê w postaci dokumentów ród³owych, zaprezentujemy w kolejnym tomie A.C. Dzi zob. odpowiednie fragmenty w: T. Bolduan, Nie dali siê z³amaæ. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995, Gdañsk
1996 oraz P. Zbierski, Na w³asny rachunek. Rzecz o Lechu B¹dkowskim, Gdañsk 2004.
Zob. Pro memoria. Lech B¹dkowski (1920-1984), zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2004.
Zob. J. Borzyszkowski, Pro memoria Tadeusz Bolduan (5 IV 1930-10 VI 2005), Acta Cassubiana, t. VII, Gdañsk 2005, s. 387-395. Rajmund zmar³ 1 lipca 2006 r. w dzieñ Zjazdu
Kaszubów w Gdyni.
Zob. te¿ Spo³ecznoæ Zrzeszona. 1956-1971, pr. zbiorowa, Gdañsk 1971.
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Sygnalizuj¹ ci¹g³oæ pewnych zjawisk spo³ecznych, mentalnociowych, wrêcz
s³aboci  nie tylko organizacyjnych, ale i intelektualnych Wskazuj¹ te¿
na daleko id¹ce podobieñstwo osobowoci J. Karnowskiego i L. B¹dkowskiego.
O wszystkich tych sprawach, zjawiskach czy okolicznociach warto pamiêtaæ
Podobnych dokumentów, zachowanych w dostêpnych nam spuciznach
Andrzeja Bukowskiego, Lecha B¹dkowskiego, Feliksa Marsza³kowskiego, Bernarda Szczêsnego, Tadeusza Bolduana jest wiêcej. Publikowane tutaj pochodz¹
z spucizny archiwalnej p. Tadeusza Bolduana, bliskiego nie tylko ideowo zarówno Lechowi B¹dkowskiemu, jak i Janowi Karnowskiemu. Istot¹ tego bliskiego ich podobieñstwa jest g³êbokie rozpoznanie rzeczywistoci, tak¿e historycznej
 równie¿ poprzez w³asne badania i wspó³czesnej  dziêki w³asnemu zaanga¿owaniu, w której funkcjonuje ruch kaszubsko-pomorski w szerszym kontekcie
spraw polskich i miêdzynarodowego s¹siedztwa oraz ogólnoludzkich. Chodzi³o
im trojgu o stan  mo¿na rzec za J. Karnowskim  o sanacjê duszy kaszubskiej,
o dobitniejsz¹ rolê w ruchu spo³ecznym czynnika intelektualnego przy docenianiu roli emocji, przedsiêwziêæ wrêcz ludycznych  choæby misteriów religijnych, o których myla³ ju¿ Jan Karnowski, chodz¹c po Kalwarii Wielewskiej
i pamiêtaj¹c o Wejherowie.
Na koniec niniejszego wprowadzenia do lektury publikowanych tu dokumentów, tych dotycz¹cych pocz¹tków ZK-P, warto zatrzymaæ siê i powiêciæ odrobinê refleksji postaciom za³o¿ycieli. Tak siê z³o¿y³o, ¿e wstêpuj¹c do ZK-P, czyli
ju¿ przekszta³conego do wspó³czesnej statutowej postaci przed ponad 40 laty,
mia³em jeszcze mo¿noæ osobicie poznaæ niemal wszystkich za³o¿ycieli Nie
spotka³em wówczas jedynie Jana Fija³kowskiego i Franciszka Kajtanowskiego,
o których i dzi nie jestem w stanie nie powiedzieæ14. Pozostali w wiêkszoci byli
aktywni w ZK-P do koñca swojego ¿ycia, st¹d nadal ¿yj¹ nie tylko w mojej pamiêci. Wielu pochodzi³o z pokolenia ukszta³towanego w 20-leciu miêdzywojennym, a Franciszka Majkowska uto¿samia³a tak¿e tradycje M³odokaszubów z czasów zaboru. Najliczniejsza grupa  wychowanków odrodzonej Rzeczypospolitej
 wyros³a w klimacie dzia³aj¹cych wówczas organizacji akademickich Pomorzan
czy Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów w Kartuzach, ale równie¿ Polonii Gdañskiej i rozwijaj¹cej siê Gdyni. O ka¿dym z nich nale¿a³oby tu napisaæ oddzielnie.
Wiêkszoæ z za³o¿ycieli ma ju¿ swoje portrety  ¿yciorysy w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwilañskiego, albowiem by³y to osoby aktywne spo³ecznie nie tylko w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Reprezentowali oni ludzi wiadomych swoich praw, ale i obowi¹zków obywatelskich, swojej odpowiedzialnoci za wspólne dobro. Swoje przywi¹zanie i pracê dla ma³ej Ojczyzny  Tatczëznë
³¹czyli z wiadomym i niejednokrotnie bardzo aktywnym uczestnictwem w sprawach,
14
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dzia³aniach i wydarzeniach dotycz¹cych wielkiej Ojczyzny  Polski. Niemal ka¿dy z nich dokumentowa³, nieraz przypomina³, ceni³ dokonania poprzedników,
reprezentuj¹cych ró¿ne nurty ruchu kaszubsko-pomorskiego, czêsto od siebie dalekie, ale czu³ siê ich nastêpc¹  kontynuatorem.
Niejedna postaæ zosta³a przywo³ana przez Ró¿ê Ostrowsk¹ i Izabellê Trojanowsk¹ oraz Tadeusza Bolduana w ich bedekerach kaszubskich. Niemal wszyscy
wielokrotnie wystêpowali jako bohaterzy czy aktorzy tekstów na ³amach Pomeranii. Nale¿¹cy do najm³odszych, urodzeni przed, ale wykszta³ceni po II wojnie
wiatowej, to m.in. Jan Piepka, Izabella Trojanowska, Rajmund i Tadeusz Bolduanowie, którzy opucili nas wraz z Bernardem Kul¹ i Aleksandrem Arendtem
zaledwie w ostatnich latach. Ze smutkiem mo¿na stwierdziæ, i¿ ZK-P w swoje
drugie 50-lecie wkracza bez choæby jednego przedstawiciela za³o¿ycieli. Wszyscy
na miarê swoich talentów, mo¿liwoci i osobowoci, mimo s³aboci i potkniêæ,
przyczynili siê do olbrzymiego dorobku i niez³ej kondycji Spo³ecznoci Zrzeszonej,
jakie zastalimy w koñcu XX wieku, jakie przejêli ich nastêpcy z pocz¹tków XXI
stulecia. To nowe stulecie, nowa Rzeczpospolita, dzi i jutro ZK-P, to szczególnie
odpowiedzialne zadanie
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Jan Karnowski

Refleksje nad ideologi¹ pomorsk¹

Istnieje utarty aksjomat, ¿e ró¿nice szczepowe lub dzielnicowe stworzy³y
kordony wzniesione przez pañstwa zaborcze. Na tle tego aksjomatu wyros³a te¿
tak zwana polityka unifikacyjna, która nie zadowoli³a siê zniesieniem fizycznych,
politycznych i gospodarczych granic, ale d¹¿y do unifikacji personalnej i kulturalnej w zupe³noci.
Aksjomat ten, szczególnie na Pomorzu przyjêto bezkrytycznie i powtarza siê
go przy ka¿dej sposobnoci. Nad s³usznoci¹ aksjomatu tego siê zastanawia³em
i przyszed³em do przekonania, ¿e odnonie do Pomorza i Pomorzan jest on
w zasadzie b³êdny. Nie kordony stworzy³y szczepow¹ i psychiczn¹ ró¿nicê, która
cechuje Pomorzan w porównaniu do innych szczepów polskich, lecz pochodzenie
i historia, bo nawet wobec Wielkopolan siê ró¿nimy.
Obecnie Pomorze polskie, tj. terytorium Województwa Pomorskiego sk³ada
siê pod wzglêdem ludnociowym z dwóch pierwotnie odrêbnych sk³adników,
a mianowicie Pomorzan po lewym brzegu Wis³y i Kujawian po prawym brzegu
Wis³y, którzy zasymilowali tak¿e tubylcz¹ ludnoæ prusk¹ w powiecie lubawskim.
Pomorzanie po lewym brzegu Wis³y, tj. Kaszubi, Borowiaccy, Krajniacy i Kociewiacy pod wzglêdem antropologicznym, etnograficznym i kulturalnym (o ile mamy
na myli kulturê ludow¹) wskazuj¹ jeszcze dzisiaj fizygnomiê jednolitego szczepu,
aczkolwiek Kociewiacy i Krajniacy pod wzglêdem dialektowym znacznie siê zbli¿yli do dialektów polskich. ( ) Studia, a mianowicie pomiary antropologiczne
na Pomorzu nie s¹ jeszcze przeprowadzone i nie dostarczaj¹ dostatecznego materia³u porównawczego, aby na tej podstawie móc oprzeæ definitywny s¹d. Jednak¿e
oko laika z ³atwoci¹ spostrze¿e, ¿e mianowicie mieszkañcy Borów Tucholskich,
zapad³ych okolic po³udniowych Kaszub i powiatu kartuskiego odznaczaj¹ siê odrêbnym swoistym typem antropologicznym. S¹dzê, ¿e uk³ad krtani Pomorzan jest
inny. Skutki tej fizjologicznej w³aciwoci widaæ mianowicie u Kaszubów, o ile
chodzi o wymowê polsk¹.
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Te pierwotne odrêbne sk³adniki ludnociowe, Pomorzanie i Che³miniacy,
nabra³y z biegiem czasu, tj. wskutek jednolitego ustroju pañstwowego za rz¹dów
krzy¿ackich i pierwszej Polski jednolity ustrój spo³eczny, który zachowa³y do
dzi dnia. Mimo tego jednolitego ustroju spo³ecznego tych 2 czêci Pomorza,
psychika jednakowo¿ nie zdo³a³a siê ujednoliciæ zupe³nie. Nawet w ubieg³ym stuleciu ujawni³y siê jeszcze 2 odmienne zupe³nie pogl¹dy na rozwój myli i kultury
polskiej na Pomorzu, o których poni¿ej bêdzie mowa.
Wobec tych faktów nasuwa siê pytanie, czy dzisiejsze Pomorze zdo³a³o tak¿e
w przesz³oci wytworzyæ w³asn¹ ideologiê, to znaczy w³asne koncepcje, czy to
w kierunku politycznym, czy kulturalnym. I owszem. Pomorze nie stanowi³o,
przede wszystkim w przesz³oci, tylko masy etnograficznej, lecz by³o twórczym
przede wszystkim pod wzglêdem pañstwowym. W niniejszym szkicu dajê pogl¹d
przede wszystkim na liniê pañstwowoci w ideologii pomorskiej.

II

Myl pañstwowa Pomorza
Najwybitniejsz¹ osobistoci¹ ksi¹¿¹t pomorskich na Gdañsku jest bez w¹tpienia wiêtope³k. On jest w³aciwie twórc¹ odrêbnej pañstwowoci pomorskiej
po lewym brzegu Wis³y. Zupe³nie wiadomie d¹¿y³ on do opanowania ca³ej dolnej Wis³y. W tym celu posun¹³ dzier¿awy swe i kolonizacjê pomorsk¹ nawet za
Nogat i w dzisiejszy powiat Sztumski i próbowa³ usadowiæ siê w Che³mnie i innych punktach po prawej stronie Wis³y. On pierwszy z dynastów polskich pozna³
siê na donios³oci tworz¹cego siê pañstwa krzy¿ackiego. St¹d 20-letnia wojna
z Krzy¿akami, któr¹ prowadzi³ w sojuszu z Prusami, nie lêkaj¹c siê interdyktu
papieskiego. wiêtope³k by³ zwyciêski, dopóty jedynie z Krzy¿akami mia³ do
czynienia, ale uleg³ koalicji ksi¹¿¹t polskich i Krzy¿aków. Rezultat tej wojny by³
ten, ¿e wiêtope³k zosta³ zasadniczo odrzucony na lewy brzeg Wis³y i ¿e w kwestii
dolnej Wis³y odt¹d dzier¿y³o hegemoniê m³ode pañstwo krzy¿ackie. Pañstwowoæ
pomorska by³a odt¹d w swej podstawie zagro¿ona.
Drugi wielki czyn wiêtope³ka upatrujê w tym, ¿e stworzy³ tutaj na wschodzie
Europy pierwsze zacz¹tki prawa miêdzynarodowego. Za jego inicjatyw¹ dosz³o
do skutku, ¿e w d³ugoletniej wojnie, któr¹ prowadzi³ z koalicj¹ polsko-krzy¿ack¹
przyjêto jako zasadê, ¿eby nie braæ w jasyr podbitej chwilowo ludnoci cywilnej.
Myl samodzielnej polityki pomorskiej przej¹³ po ojcu Mestwin Drugi, ostatni
z tej dynastii, mimo d³ugoletniego poró¿nienia miêdzy nim a ojcem za dawniejszych lat, które prawdopodobnie wynik³o na tle matrymonialnym. Mestwin Drugi
by³ dobrym administratorem, o czym wiadczy przeprowadzenie systemu kasztelanii w po³udniowym Pomorzu, lecz brak³o mu talentu strategicznego, którym
odznacza³ siê ojciec. Najwiêkszym czynem Mestwina jest zapis jego (donatio
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inter vivos) Pomorza na rzecz krewnego Przemys³awa Wielkopolskiego r. 1282
w Kêpnie. Póniejsze zapiski historyczne potwierdzaj¹ wyranie, ¿e rada panów
pomorskich, która za jego rz¹dów si³¹ faktów siê utworzy³a, zniewoli³a go do tego
zapisu w³anie ze wzglêdu na pobratymczoæ mowy i zwyczajów. Zapis ten mia³
dla rozwoju przysz³ej pañstwowoci polskiej zupe³nie tak samo niezmierne znacznie jak unia personalna Korony i Litwy za czasów Jagie³³y. Zapis ten by³, jak
wiadomo, powodem do szeregu d³ugoletnich wojen i procesów politycznych
i okaza³ tak¿e w najnowszych czasach swe znaczenie, gdy¿ obecnie przy tworzeniu
nowej pañstwowoci polskiej chodzi³o o historyczne ufundowanie praw Polski
do Pomorza. Zapis ten jeszcze dzisiaj jest alf¹ i omeg¹ dla zasadniczej orientacji
politycznej ka¿dego uwiadomionego Pomorzanina. Muszê zaznaczyæ, ¿e decyzja ta dla Mestwina nie by³a ³atw¹, gdy¿ w m³odszym wieku obok ojca stacza³
boje pod Nak³em z tymi osobami, z którymi teraz w Kêpnie zapis podpisywa³.
Wiêzy pokrewieñstwa nie by³y decyduj¹ce, gdy¿ te same wiêzy ³¹czy³y go z Asuañczykami w Brandenburgii, z Gryfitami w Szczecinie, Wis³awem na Rugii lub
ksi¹¿êtami na Kujawach. Podkreliæ nale¿y, ¿e Brandenburczykom nie zapisa³
kraju, mimo dawniejszego przyrzeczenia danego za m³odych lat. A ksi¹¿¹t Kujawskich dlatego szczególnie nienawidzi³, gdy¿ popierali politykê wuja jego Sambora, propagatora niemieckiej kultury na Kociewiu. Akt ten jest tak¿e dlatego tak
znamienny, ¿e jest on wynikiem nie tylko sentymentu dynasty, lecz przede wszystkim
rycerstwa pomorskiego, a przede wszystkim rycerstwa Zachodniego Pomorza,
nawet nowo nabytej Ziemi S³upskiej. Rycerstwo to stanê³o tutaj w obronie swej
odrêbnoci s³owiañskiej, widz¹c skutki germanizacji w pobratymczym pañstwie
szczeciñskim z jednej strony, a nowym pañstwie krzy¿ackim z drugiej.
Akt w Kêpnie nie podaje szczegó³ów co do formy z³¹czenia Pomorza z Wielkopolsk¹. Ale faktyczny stan rzeczy po z³¹czeniu tych ziem po mierci Mestwina
wskazuje, ¿e pañstwa te z³¹czono w formie unii personalnej, ¿e wewn¹trz Pomorza
pod wzglêdem administracyjnym, s¹dowym, itd. siê nic nie zmieni³o. Urzêdy piastowali tylko tubylczy Pomorzanie. Rada panów jako consilium przyboczne ksiêcia
czuwa³a nad prerogatywami tego kraju. Ten stan rzeczy nie zmieni³ siê absolutnie
gdy Wac³aw Czeski obj¹³ rz¹dy w Wielkopolsce i Ma³opolsce, król, który pod
wzglêdem administracyjnym nie mia³ wówczas równego sobie. Pozycja autonomiczna Pomorza jeszcze bardziej zosta³a ufundowan¹ przez to, ¿e otrzyma³o osobnego namiestnika, którego funkcjê sprawowa³ znany Swenza.
Sytuacja zmieni³a siê za rz¹dów £okietka. £okietek mia³ jeszcze obrachunki
z Pomorzanami z czasów Mestwina. Bo i on by³ pretendentem do spadku po Mestwinie. Za drugich rz¹dów £okietka rozpoczê³a siê po raz pierwszy na Pomorzu
unifikacja. Usun¹³ pomorsk¹ radê panów i obsadzi³ najwa¿niejsze urzêdy swymi
krewnymi. Znamienny jest zatarg jego z Piotrem Swenz¹, któremu w ogóle mia³
do zawdziêczania, ¿e Pomorze siê osta³o przy Polsce po wyganiêciu Przemylidów.
Ta polityka unifikacyjna £okietka by³a powodem, ¿e rycerstwo pomorskie roz-
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darte zosta³o na dwa obozy, jeden za £okietkiem, a drugi za Swenz¹. Zdaje siê, ¿e
przewa¿nie rycerstwo zachodniej czêci sta³o przy Swenzy. Dalszym skutkiem
upadku Swenzy by³o zawojowanie Pomorza przez Krzy¿aków, w której to wojnie
poleg³ kwiat naszego rycerstwa pomorskiego i nast¹pi³o szybkie niemczenie siê
rycerstwa zachodnio pomorskiego ( w powiatach lêborskim, bytowskim) za rz¹dów
krzy¿ackich.
Po zawojowaniu Pomorza przez Krzy¿aków popad³a ludnoæ pomorska
w odrêtwienie. Zachowuje wprawdzie dalej uporczywie sw¹ odrêbnoæ etnograficzn¹ i prawn¹, bo zwyczajowe prawo pomorskie utrzymuje siê nadal.
Dobrowolna germanizacja postêpuje naprzód. Jeszcze dzisiaj widzimy wyranie lady tej duchowej germanizacji w s³ownictwie kaszubskim i anachronistycznych formach prawnych. Wiemy, ¿e poszczególne jednostki stawa³y namiêtnie w obronie praw zwyczajowych, o czym wiadcz¹ np. kopenhaskie i gdañskie
tablice woskowe, ale dosyæ du¿o czasu up³ynê³o, nim wy³oni³a siê w ludnoci
pomorskiej odrêbna myl antykrzy¿acka. Myl ta nie wysz³a z ludnoci pomorskiej po lewej stronie Wis³y, lecz z ludnoci polskiej Ziemi Che³miñskiej. Myl ta
wyst¹pi³a w formie organizacji samoobronnej, która jest znan¹ u nas pod nazw¹
bractwa jaszczurników (r.1397). Wiemy, ¿e bractwo to, które z pocz¹tku by³o
tajne, a póniej jawne, stoczy³o 50-letni¹ walkê o prawa stanowe, o uznanie zwyczajowych praw familijno-spadkowych, o zachowanie raz uzyskanych przywilejów.
Bractwo to da³o pochop do utworzenia sojuszu z miastami pod nazw¹ Pruskiego
Zwi¹zku i stworzy³o w³asn¹ koncepcjê pañstwow¹. Ujawni³y siê dwa pr¹dy w ³onie
bractwa  jeden ugodowy a drugi radykalny. Pierwszy uznawa³ zdolnoci administracyjne rz¹du krzy¿ackiego i chcia³ po przyznaniu praw stanowych dojæ do
uk³adu z Krzy¿akami. Drugi natomiast d¹¿y³ do radykalnej zmiany ustroju pañstwowego. W dokumentach zachodzi³y wyrane lady tych koncepcji. Najwa¿niejszym momentem w tej walce by³ moment psychologiczny, t.j. uczucie odrêbnoci, które dzieli³o ludnoæ tubylcz¹ od Krzy¿aków, jako elementu nie tutejszego, nap³ywowego. To uczucie dzieli³y nie tylko polskie lub pomorskie jednostki
zwi¹zku jaszczurników, lecz tak¿e zasiedzia³a ludnoæ niemiecka wolnych miast.
Uczucie to przeobrazi³o siê w nienawiæ tym szybciej, o ile cz³onkowie zakonu
krzy¿ackiego czy to w urzêdowaniu, czy w prywatnym po¿yciu odbiegali od zasad zakonu lub nawet zwyk³ej etyki ludzkiej. Osobom przoduj¹cym w Zwi¹zku
Pruskim (np. Janowi Ba¿yñskiemu) przywieca³ idea³ stworzenia w miejsce pañstwa krzy¿ackiego samodzielnej Rzeczypospolitej na wzór gburskiej Rzeczypospolitej szwajcarskiej. Prowodyrzy byli przekonani, ¿e w³asn¹ si³¹ zbrojn¹ zdo³aj¹ zwaliæ rz¹d krzy¿acki, nie obawiali siê ataku ociennego z Niemiec, mianowicie kurfirsta brandenburskiego, który uchodzi³ za zaciêtego wroga pañstwowego
ustroju stanowego, gdy¿ ju¿ na swoim terytorium upokorzy³ miasta i ukróci³ wolnoæ rycerstwa. Wobec tego przewa¿y³a myl oparcia siê o pañstwo s¹siedzkie.
Jedynie jaszczurnikom mamy do zawdziêczenia, ¿e po d³ugich sporach miasta
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i rycerstwo pomorskie zdecydowa³o siê oprzeæ o Polskê, a nie o Daniê lub Wêgry.
Za Polsk¹ g³osowa³y przewa¿nie miasta pomorskie z Gdañskiem na czele i rycerstwo pomorskie i che³miñskie. Koncepcja polityczna jaszczurników znalaz³a w
g³ównej czêci swe urzeczywistnienie w znanym przywileju inkorporacyjnym
Kazimierza Jagielloñczyka, który daje Pomorzu ³¹cznie z Warmi¹ pañstwowy ustrój
stanowy i kompletn¹ autonomiê polityczn¹ z namiestnikiem królewskim, tzw.
gubernatorem na czele. Jedynie urzêdy administracji publicznej, s¹dowej i wojskowej dostosowano na ogó³ do polskich, ale prawo materialne publiczne i prywatne zosta³o nietkniête, ponadto istnia³o zastrze¿enie indygenatu, póniejszy
kamieñ obrazy, który dawa³ powód do nowych sporów, a¿ do rozbiorów r. 1772.
Ideologia ówczesnych jaszczurników i ich duchownych nastêpów sz³a w tym
kierunku, ¿e uwa¿ali z³¹czenie Prus z Polsk¹ za uniê personaln¹, czego widocznym wyrazem by³ gubernator królewski. Koncepcja polska natomiast czepia³a siê
terminu inkorporacji i waha³a siê miêdzy pojêciem unii realnej lub autonomii
dzielnicowej. Walczono i dysputowano namiêtnie na ten temat na sejmikach pruskich i sejmach Rzeczypospolitej, ale do jasnych pojêæ siê nie dosz³o. Spór ten
nie zosta³ w teorii rozstrzygniêty, natomiast zosta³ rozstrzygniêty w praktyce, od
kiedy pos³owie pruscy zasiadali w sejmie polskim, od kiedy ustawy sejmowe
Rzeczypospolitej odnosi³y siê tak¿e do Prus. Jeszcze wiêkszym kamieniem obrazy ni¿ polityczny spór o unifikacjê by³a sprawa indygenatu. Przywilej indygenatu
zosta³ niejednokrotnie przez królów z³amany (pierwszy raz przez nominacjê Stanis³awa Hozjusza na biskupa che³miñskiego), ale ka¿dy fakt ³amania wywo³ywa³
¿ywe protesty po stronie drugiej. Antagonizm do przybyszów trwa³ a¿ do koñca
Rzeczypospolitej. wiadcz¹ o tym uchwa³y sejmików pruskich i nawet pamiêtniki Wybickiego. W ogóle widzimy w sprawie kasacji gubernatorstwa i obsadzaniu
t³ustych starostw lub urzêdów senatorskich kandydatami nie tubylczymi  ten sam
objaw, który ju¿ bolenie odbi³ siê na Pomorzu za czasów £okietka, a obecnie
mutatis mutandis ma swój odpowiednik i w dzisiejszych czasach.
Patrz¹c z pewnej odleg³oci na czas rz¹dów polskich na dzisiejszym Pomorzu
stwierdzam nastêpuj¹ce zasadnicze fakty:
a) Lewa i prawa strona Wis³y, które ju¿ za rz¹dów krzy¿ackich powoli przejmuj¹
prawo che³miñskie, id¹ za rz¹dów polskich dalej po tej samej linii rozwoju
spo³ecznego. Nastêpuje dalszy rozwój prawa che³miñskiego, rozwój kolonizacyjny typu gburskiego po wojnach szwedzkich. Nastêpuje tak¿e regeneracja
czêciowa dawniejszego prawa zwyczajowego, mianowicie co do prawa spadkowego, o czym wiadczy ius correctum nobilitatis Prusiae. Prusy Królewskie
wytworzy³y spo³eczeñstwo zró¿niczkowane, o silnie rozwiniêtym stanie rednim
i miejskim, posiadaj¹ wyczerpuj¹c¹ kodyfikacjê prawa cywilnego.
b) Prusy Królewskie posiada³y i zaznacza³y na zewn¹trz odrêbne poczucie szczepowe, gdy¿ wystêpowa³y pod nazw¹ Prusów na sejmach Rzeczypospolitej
i by³y wiadome swej odrêbnoci.
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c)

Prusy Królewskie stanowi³y pod wzglêdem wojskowym dzielnicê dobrze
wyszkolon¹, o czym wiadczy 13-letnia wojna, wojny szwedzkie, a mianowicie fakt, ¿e Gustaw Karol dopiero po zawojowaniu ca³ej Polski stworzy³
pó³nocny front i rozpocz¹³ ofensywê na Pomorzu. Gdañska zdobyæ nie móg³.
Ujemne zjawiska s¹ nastêpuj¹ce:
Struktura polityczno-pañstwowa Prus nie dozna³a ¿adnego rozwoju. Sejmik
pruski stanowi³ zawsze pewnego rodzaju torso. W drugiej po³owie rz¹dów polskich wybitnych g³ów politycznych na Pomorzu w ogóle nie ma.
Reformacja by³a na Pomorzu g³ówn¹ przyczyn¹ upadku tej dzielnicy, a to
g³ównie przez to, ¿e antyreformacja uzyskawszy przewagê, da³a powód do stosowania praw wyj¹tkowych wobec dysydentów.
W Prusach Królewskich dysydenci stali siê przez to elementem antypañstwowym.
Postêp protestantyzacji i germanizacji na lewej stronie Pomorza, a mianowicie na
Kaszubach jest zastraszaj¹cy. Jako dowód s³u¿yæ mo¿e konfederacja grudzi¹dzka
i zjazd dysydentów w Toruniu, gdzie razem z Goltzem zero szlachty siê zjecha³o,
przewa¿nie z lewej strony Wis³y; dowodem s¹ te¿ listy homagialne z r. 1776.
Za rz¹dów polskich widzimy tak¿e brak produkcji w kierunku kultury technicznej, jak i architektury lub robót publicznych. Pimiennictwo polskie znajduje
siê tutaj zaledwie w pocz¹tkach.
Era rz¹dów polskich skoñczy³a siê letargiem politycznym. Rozbiór r. 1772
przyjê³a ca³a ludnoæ z apati¹. Mimo tego, dzia³a³y stosunki spo³eczne i miejskie
nawet w tym stadium upadku politycznego i ekonomicznego o¿ywczo na rozwój
myli pañstwowej polskiej. Wybicki studiuj¹c prawo w³ocian lub mieszczan
i opracowuj¹c projekty w tym kierunku, wzorowa³ siê na odnonych typach Prus
Królewskich, gdzie od wieków by³o w u¿yciu to, co Konstytucja 3 Maja lub Kodeks
Zamojskiego dopiero chcia³y zaprowadziæ.
XXXXXXXXXXXXXX
Okres porozbiorowy jest zdaniem moim dla zrozumienia chwili obecnej mo¿e
najwa¿niejszy, gdy¿ on stworzy³ podstawy dla dzisiejszej psychiki pomorskiej.
Pomorze by³o w o tyle gorszym po³o¿eniu od rodzinnych dzielnic Polski, ¿e
zosta³o ju¿ oko³o 20 lat przed wyganiêciem pañstwowoci polskiej od³¹czone.
Wobec tego duch regeneracji, który w Polsce coraz wyrazistsze przybiera³ formy
i w Konstytucji 3 Maja ostateczny znalaz³ wyraz, na Pomorzu krzewiæ siê nie
móg³, zw³aszcza, ¿e przoduj¹ce jednostki ze sfery szlacheckiej opuszcza³y b¹d
to dobrowolnie kresy pomorskie, b¹d te¿ zosta³y przez rz¹d pruski do tego zmuszone. Ten okres destruktywny, okres upadku ducha narodowego i kultury polskiej na Pomorzu trwa a¿ mniej wiêcej do roku 1830. Dopiero miêdzy r. 1830-40
napotykamy siê na Pomorzu na pierwsze organizacje zmierzaj¹ce do podtrzymania
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i odbudowy narodowoci polskiej. Sprzyja³a tej tendencji mianowicie ta okolicznoæ, ¿e nast¹pi³a reorganizacja Kocio³a przez bulê De salute animarum, która
z³¹czy³a ca³e Pomorze w jednolite biskupstwo che³miñskie z siedzib¹ w Pelplinie.
Chocia¿ biskup Sedlag du¿o sprowadzi³ ksiê¿y obcych, a mianowicie Górnol¹zaków zniemcza³ych, to jednak¿e od tego czasu datuje siê jednolite wychowanie
duchowieñstwa w seminarium w Pelplinie, gdzie ¿ywio³ polski szybko zaj¹³ stanowisko dominuj¹ce.  Po roku 1830 tworz¹ siê tak¿e przy gimnazjach katolickich
w Chojnicach i Che³mnie zwi¹zki m³odzie¿y gimnazjalnej, maj¹ce na celu pielêgnowanie ducha narodowego pod form¹ uczenia siê jêzyka i literatury polskiej.
Zwi¹zki te, jako te¿ inne organizacje obywatelstwa, powsta³y jako etapy centralnego towarzystwa demokratycznego w Pary¿u. Muszê wyznaæ, ¿e has³o stworzenia demokratycznej Polski i reforma spo³eczna znalaz³y na Pomorzu dosyæ podatny
grunt. wiadczy o tym organizacja powstañcza z roku 1846 i przygotowany napad
na koszary w Starogardzie przez Kociewiaków z Klonówki, Rywa³du i Sumina.
Ju¿ w tym czasie widzimy, ¿e Pomorze tworzy z reszt¹ Polski jednolit¹ ca³oæ pod
wzglêdem ideowym, ¿e duchowa unifikacja by³a ju¿ dokonana, rozbiory w³anie
dokona³y tego, czego wieki ca³e dokonaæ nie mog³y, tzn. ¿e wyrobi³y przewiadczenie ogólne, ¿eby tylko Polska by³a, a forma pañstwowa znajdzie siê potem. W tym
duchu wy³¹cznie ideowym poszed³ ruch narodowo-owiatowy, który bym nazwa³
che³miñskim, gdy¿ punkt ciê¿koci jego znajdowa³ siê w Che³mnie i w ziemi che³miñskiej. Szko³a i Szkó³ka Narodowa urabia³y opiniê polityczn¹, czysto ideow¹:
Wêclewski, Danielewski, Sierp-Polaczek i inni stworzyli literaturê polsk¹ na Pomorzu.
W przeciwieñstwie do tego ruchu stan¹³ Ceynowa, który sam bêd¹c rewolucjonist¹ przekona³ siê, ¿e prowodyrzy rewolucji polskiej jedynie mgliste, utopijne maj¹ cele na oku. Nazywa ich wo³ami maj¹cymi mleko w brzuchu a serwatkê
w g³owie. Postawi³ w kierunku do ruchu che³miñskiego, kierunek kaszubski,
a opieraj¹c go na ró¿nicach szczepowych i historycznych tej resztki pierwotnych
Pomorzan, d¹¿y³ do stworzenia odrêbnej kultury i narodowoci kaszubskiej. Dla
urzeczywistnienia tego celu szuka³ protektoratu Rosji, która wtenczas z pewn¹
wspania³omylnoci¹ d¹¿y³a do urzeczywistnienia idea³ów panslawistycznych.
Radykalny ten kierunek zosta³ zdyskredytowany przez powstanie r.1863, w którym
nawet kaszubscy gimnazjalici i synowie gburów brali udzia³, i przede wszystkim
przez kulturkampf. Kulturkampf jest dniem chrztu narodowego dla Kaszub. Przez
kulturkampf i póniejsz¹ prusk¹ politykê antypolsk¹ doszli przede wszystkim
po³udniowi Kaszubi do wiadomoci, ¿e nale¿¹ do narodowoci polskiej. Oba
kierunki che³miñski i ceynowistyczny, stara³ przed wojn¹ wiatow¹ uzgodniæ tak
zw. ruch m³odokaszubski, który postawi³ nowy program kulturalny dla Pomorza,
a przede wszystkim dla Kaszub, opieraj¹c rozwój kultury i narodowoci polskiej
na rodzimych pierwiastkach. Konkretnym owocem i niejako symbolem kierunku
che³miñskiego jest Towarzystwo Naukowe w Toruniu, a ruchu m³odokaszubskiego
roczniki Gryfa i Muzeum Kaszubskie w Sopocie.
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Charakterystyczn¹ cech¹ tej epoki porozbiorowej, a mianowicie okresu restauracyjnego jest, ¿e Pomorze zdo³a³o odbudowaæ narodowoæ polsk¹ o w³asnych si³ach, ale w³asnej ideologii nie wytworzy³o. Po kulturkampfie staje siê
Pomorze powoli czêci¹ integraln¹ systemu organizacyjnego, który prof. Bernhard okrela zbiorow¹ nazw¹ Das polnische Gemeinwesen im preuss. Staat,
którego inicjatorem i twórc¹ jest Ksiêstwo. Ekspansja narodowa na Pomorzu nie
sta³a si³¹ inteligencji, która by³a nieliczna, lecz si³¹ tak zwanych hegemonów ludu,
którzy za pomoc¹ prasy i wieców zdo³ali tak¿e warstwê gburów i ch³opów przej¹æ
ogólnymi has³ami obrony narodowej.
Wiemy, ¿e traktatem wersalskim zosta³o Pomorze przy³¹czone do Polski.
Przy³¹czenie to nast¹pi³o bez zastrze¿eñ, bez jakichkolwiek rezerwatów. Z³¹czenie
to absolutne by³o dlatego mo¿liwe, ¿e w³anie rozbiory dokona³y unifikacji narodowej i puci³y w niepamiêæ dawniejsze postulaty samodzielnoci politycznej.
W roku 1920 ³¹czy siê Pomorze po raz trzeci z Polsk¹. Ka¿demu z nas s¹
znane chwile ekstazy, z jak¹ witano wojsko i w³adze polskie. Pó³ roku po przejêciu widzimy patriotyzm zwarzony, apatiê, upadek ducha narodowego, antagonizm
szczepowy i personalny i walkê partyjn¹ na ca³ej linii, we wszystkich warstwach
spo³eczeñstwa. Ta awersja dosz³a do takiego stadium, ¿e powa¿nie myl¹cy ludzie obawiali siê, ¿e korytarz pomorski utracimy. Patrz¹c na te objawy, ka¿dy
z nas zadawa³ sobie pytanie, na czym polega ta nag³a reakcja dawniej tak patriotycznego spo³eczeñstwa pomorskiego. Nic innego nie by³o powodem jak uczucie
krzywdy, które ka¿dy Pomorzanin ¿ywi³ i zepchniecie Pomorzan na drugi stopieñ
obywatelski. Wiemy, ¿e rz¹dy wojska by³y haniebne, równaj¹ce siê rz¹dom soldateski w podbitym kraju. Wiemy, ¿e nie tylko ¿o³nierze, ale i oficerzy o instynktach prymitywnych upatrywali rozwój kultury polskiej na Pomorzu w szerzeniu
publicznego nierz¹du, w rozpasaniu i negli¿owaniu wszelkich praw cywilnych.
Powiaty nasze graniczne od czasów wojen szwedzkich tak ciê¿kich chwil nie przechodzi³y jak pod opiek¹ strzelców granicznych. Znany jest fakt równania marki
za markê, na czym ludnoæ straci³a miliardy. To s¹ g³ówne powody, inne powody
czy to ekonomicznej czy geograficznej natury nie mia³y tego wp³ywu na psychikê
Pomorzanina. Wobec tego nic dziwnego, ¿e obudzi³o siê w Pomorzaninie ponownie poczucie odrêbnej szczepowoci, poczucie w³asnej odrêbnoci, gdy¿ musia³
patrzeæ na odmienn¹ etykê w ¿yciu publicznym i prywatnym wojskowych, p³ywaczy i szanta¿ystów, którzy zdewalutowane Pomorze wziêli niejako w arendê.
W zamian za to obdarzono Pomorze owiat¹. Owieca³ Pomorze Oddzia³ Drugi
i jego liczne ekspozytury, owieca³a Rada Pomorska, teatry i teatrzyki trzeciorzêdne, studenci, reporterzy. Ka¿dy przyb³êda roci³ sobie prawo szerzenia owiaty
i kultury na Pomorzu. Nastrój by³ chwilowo taki, ¿e mówiono o nieszporach
sycyliañskich, o wynekaniu Antków.
Wiemy, ¿e kryzys ten min¹³, ale wiemy równie¿, ¿e antagonizmy istniej¹.
Powiedzia³ mi pewien obywatel z pó³nocnych Kaszub, ¿e czego nie dokona³y
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150-letnie rz¹dy pruskie, tego dokona³o wojsko polskie, gdy¿ obudzi³o w ludzie
kaszubskim wiadomoæ odrêbnoci szczepowej i etycznej wobec przybyszów.
Potrzeba bêdzie 20-letniej pracy ostro¿nej, systematycznej i kierowanej sercem
i dobr¹ wol¹, aby przywróciæ ten stan psychiczny, który panowa³ przed okupacj¹.
Powy¿sze uwagi jednakowo¿ nie uprawniaj¹ do wniosku, ¿e przeciêtny Pomorzanin,
a przede wszystkim Pomorzanin powiatów granicznych lub pó³nocnych zarzuci³
ideê polsk¹. O tym nie ma mowy. Sam o tym siê przekona³em, ¿e tak nawet nie
by³o przed pó³tora rokiem, w chwilach inwazji bolszewickiej. Zosta³a natomiast
nieufnoæ do rz¹du i tym wiêcej, ¿e na Pomorzu rz¹d jest reprezentowany przewa¿nie przez jednostki nie pomorskie.
Powy¿sza charakterystyka historyczna wskazuje, ¿e metoda rz¹dów czy to
£okietkowych, czy podczas sporu unifikacyjnego po upadku hegemonii jaszczurników, czy to najnowsza okupacja przez wojsko polskie wykazuja dziwne analogie, a mianowicie zupe³nie wyrane tendencje przeprowadzenia unifikacji gwa³townej, szybkiej, tak¿e w dziedzinie personalnej, ignorowanie postulatów psychologicznych i dziwn¹ nieznajomoæ osób rz¹dowych co do historycznych,
ekonomicznych i kulturalnych podstaw psychiki Pomorzan.

III

Wnioski
Powy¿sze refleksje zniewalaj¹ mnie do nastêpuj¹cych wniosków:
1) Podnoszenie pomorskiej koncepcji politycznej, chocia¿ objêtej ramami ogólnej
pañstwowoci polskiej, by³oby dzisiaj wobec dokonanych faktów anachronizmem.
Jednakowo¿ winno byæ poczucie szczepowoci pomorskiej dalej utrzymane i pielêgnowane i to tak d³ugo, a¿ naturalny proces asymilacyjny ogólnopolski pod
wzglêdem cywilizacyjnym i spo³ecznym bêdzie dokonany. Okaza³o siê, ¿e odbudowa
nowej Rzeczypospolitej nie odby³a siê wed³ug jednego schematu i nie wed³ug
ideologii jednej dzielnicy, lecz ka¿da dzielnica w odrêbny sposób za³atwi³a kwestiê
z³¹czenia siê z macierz¹. Równie¿ okaza³o siê w chwilach krytycznych, ¿e pañstwowoæ polska nie posiada takiej spoistoci, ani nie zdo³a wlaæ w obce pokolenie odpowiedniego pietyzmu pañstwowego. Do wiadomoci jego dosz³a jedynie
potrzeba pañstwowoci. Wobec tego stanowi szczepowoæ rezerwuar si³, który
w krytycznych chwilach cudów dokonaæ mo¿e i mo¿e byæ ród³em regeneracji.
2) W stosunku do innych dzielnic uchodzi Pomorze za kraj uspo³eczniony i stosunkowo wysoce cywilizowany, ale z punktu widzenia kultury polskiej za duchowego ¿ebraka. W s¹dzie tym widzê du¿o s³usznoci. Pomorze porównaæ mo¿na
do owego s³ugi w Pimie wiêtym, który odebra³ jeden talent, i który nie wie co ma
z nim pocz¹æ. Mamy przesz³oæ historyczn¹ indywidualn¹ i bogat¹, pomnikowe
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lady myli ludzkiej w prawach i zwyczajach, pomnikowe dzie³a ducha i r¹k ludzkich w architekturze, mamy po³o¿enie geograficzne cudowne, mamy psychikê
g³êboko zwi¹zan¹ z przesz³oci¹, mamy plemiona od niepamiêtnych czasów siedz¹ce na tej samej glebie i nie zmieszane pod wzglêdem antropologicznym, a wiêc
posiadamy dane ku tworzeniu wielkiej kultury. Nabycie poloru ogólnopolskiego
nie pozbawia nas obowi¹zku wziêcia na wieczn¹ w³asnoæ tego, co zostawi³y nam
przesz³e pokolenia, wyuczyæ myl przewodni¹ i tworzyæ z tego dorobek w³asny
dla kultury polskiej. Jedynie wtenczas przestaniemy byæ Helotami i s³usznie nosiæ
bêdziemy nazwê Pomorzan.
3) Wiemy, ¿e Pomorze posiada  o ile chodzi o urzêdników wy¿szych kategorii
 9/10 urzêdników nietutejszych. Te dwie kategorie zajmuj¹ wobec siebie wyczekuj¹ce stanowisko. Objaw ten jest zupe³nie naturalny zdaniem moim, gdy¿ ¿aden
przybysz nie mo¿e wymagaæ, ¿e lud pomorski po tym co zasz³o rzucaæ mu siê
bêdzie w objêcia. Trzeba zjeæ z cz³owiekiem miech soli, a dopiero wtenczas
mo¿na mu ufaæ  mówi przys³owie kaszubskie. Ale z objawu tego wysnuwa siê
konsekwencjê, ¿e nie bêdzie lepiej, dopóty ostatni Pomorzanin nie zostanie przeniesiony  ewentualnie  na wschodnie kresy. Czy ta unifikacja personalna
w rzeczywistoci zostanie przeprowadzona, przes¹dzaæ nie chcê, ale s¹dzê, ¿e po
tym co zasz³o, nale¿y siê z ni¹ liczyæ. Jeli unifikacja ta nast¹pi, wtenczas moim
zdaniem przepaæ miêdzy tutejszym ¿ywio³em, a inno dzielnicowym stanie siê
wyrazistsz¹ i g³êbsz¹ i proces asymilacji zostanie wstrzymany. Ze strony pomorskiej s³ysza³em zdanie, ¿e unifikacji personalnej wstrzymaæ nie bêdziemy mogli,
i ¿e wobec tego zaleca³oby siê, aby Pomorzanie ju¿ teraz opucili s³u¿bê pañstwow¹
i wrócili do zawodów prywatnych i starali siê na polu gospodarczym i cywilizacyjnym zdobyæ dominuj¹ce stanowisko. Primum est vivere, deinde philosophari.
Maj¹c za sob¹ si³ê ekonomiczn¹ zdobêdziemy w drugim pokoleniu tak¿e placówki
urzêdnicze. Ja w sprawie powy¿szego problemu w³asnego zdania na razie wypowiedzieæ nie chcê, ale podajê problemat ten ku ogólnej rozwadze.
4) Kwestia owiaty równie¿ powa¿ne nasuwa problemy. Wiemy, ¿e ¿adnej dzielnicy tak nerwowo siê nie owieca, jak w³anie Pomorze. Wziêto Pomorzan niejako w przymusowe wychowanie. S³yszy siê skargi, ¿e ca³a ta praca ma³e wydaje
rezultaty i ¿e dawniej skromne czytelnie ludowe wiêcej zdzia³a³y, ni¿ dzisiejszy
aparat szkolny i pozaszkolny.
Ja sobie t³umaczê objaw ten w taki sposób. Ca³a literatura polska jest obecnie
po odbudowie pañstwowoci polskiej w zasadzie anachronizmem. W swej istocie
by³a literatura polska literatur¹ narodow¹ i jeden idea³ jej przywieca³ tj. Polska.
Z tym wymarzonym, nieuchwytnym idea³em z¿y³ siê ka¿dy Polak, który z grubsza chocia¿ wczyta³ siê w literaturê polsk¹. Ten idea³ zosta³ w zasadzie urzeczywistniony, ale urzeczywistniony tak, ¿e nast¹pi³o rozczarowanie. Ka¿dy sobie
powiada: Ja sobie tê Polskê jednakowo¿ inaczej wystawia³em. To rozczarowanie
i ta duchowa pró¿nia dla braku nowego wspólnego idea³u jest zdaniem moim
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powodem apatii owiatowej. Literatura nowoczesna musi lukê tê zape³niæ i rozwi¹zaæ problemat stosunku jednostki do pañstwa, na³o¿yæ hipernarodowym tendencjom cugle i utrzymaæ kontakt z kultur¹ ogólnoludzk¹.
Wychowanie m³odego Pomorzanina winno zataczaæ trzy krêgi: poznanie rzeczy w³asnych pomorskich, ogólnopolskich i ogólnoludzkich. W tym kierunku
posz³o wykszta³cenie Józefa Wybickiego, a najproduktywniejsze okaza³y siê pierwiastki wiedzy, nabyte w dziedzinie prawa i administracji ówczesnego Pomorza,
a wiêc pierwiastki pomorskie.
Z tego wynika, ¿e szko³a powszechna winna w nauce historii i geografii oprzeæ
siê o rzeczy pomorskie. Nauka historii Pomorza winna byæ zgodna z prawd¹ historyczn¹. Jest zbrodni¹ wpajaæ dzieciom pomorskim przekonanie, ¿e Pomorzanie
za czasów Polski Piastowej byli buntownikami, a wiêtope³k pod³ym zdrajc¹,
gdy¿ zabi³ Leszka Bia³ego.
5) Pod wzglêdem sztuki, a mianowicie sztuki architektonicznej posiada Pomorze
w³asne piêtno, i to piêtno monumentalizmu. Zaprzeczyæ nie mo¿na, ¿e mianowicie na prawej stronie Wis³y epoka krzy¿acka wyry³a swe piêtno architektoniczne;
natomiast w budownictwie drzewnym i zdobnictwie ludowym du¿o w³asnych
posiadamy okazów. Jest zdaniem naszych specjalistów wykazaæ liniê w³asnej
twórczoci budowniczej.
W obecnym czasie nie posiadamy w³asnej twórczoci tak¿e w dziedzinie
malarskiej. Wystawa sztuk piêknych w Grudzi¹dzu wykaza³a, ¿e mamy niema³o
i niepolednich malarzy na Pomorzu, ale o odrêbnej ideowoci w malarstwie nie
widzia³em ani ladu. W ogóle zdaje mi siê, ¿e ogólny poziom ideowy naszych
artystów malarzy jest tego rodzaju, ¿e o wytworzeniu szko³y pomorskiej w malarstwie w tym pokoleniu mowy nie bêdzie.
Na Pomorzu si³¹ faktów ekonomicznych zawsze znaczenie bêdzie mia³a scena
amatorska. Równie¿ mog¹ inne, na oficjalnych scenach zarzucone sztuki, na tej
scenie amatorskiej dawne uzyskaæ uznanie. Mam tutaj na myli przedstawienia
religijne misterialne, których resztki znachodzimy jeszcze dzisiaj w literaturze
ludowej. Wznowienie tego rodzaju sztuki bêdzie mia³o na pewno wielkie znaczenie
pedagogiczne.
Istnieje zamiar stworzenia sceny religijnej tego rodzaju podczas wielkich pielgrzymek kalwaryjskich w Wejherowie i Wielu.
Toruñ, dnia 2 maja 1922 r.
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Odpis

Protokó³
z zebrania organizatorów Zrzeszenia Kaszubskiego odbytego
w dniu 28.10.1956 r. w Gdyni.

Obecnych wg listy obecnoci  32 osoby.
Zebranych przywita³ kol. Szefka proponuj¹c wybór przewodnicz¹cego zebrania,
którym zosta³ wybrany kol. B¹dkowski oraz dwaj cz³onkowie Prezydium zebrania kol. Rompski i Komkowski. Na protokolantów wybrano kol. Marsza³kowskiego i kol. Piepkê.
Porz¹dek zebrania za³¹cznik Nr 1.
Kol. B¹dkowski proponuje do³¹czyæ do porz¹dku dziennego dwa punkty
a/ uchwalenie postulatów do w³adz
b/ omówienie wyborów do Sejmu
Wniosek ten zosta³ przejêty jednog³onie.
Z kolei kol. B¹dkowski omawia sytuacjê polityczn¹ w kraju, zaznaczaj¹c, ¿e
w kraju jest jeszcze wiele niejasnoci w zwi¹zku z niedostatecznym informowaniem. W sprawach kaszubsko-pomorskich sytuacja uleg³a radykalnej zmianie na
lepsze. Dzia³anie nasze musi byæ mia³e, ale m¹dre. W³adze nasze nie zda³y egzaminu. Jest obecnie tendencja wy³onienia w przeciwstawieniu do skompromitowanych w³adz cia³a organizacyjno-koordynacyjnego sk³adaj¹cego siê z delegatów rad robotniczych, zwi¹zków twórczych itp. Nale¿y zapewniæ w tym udzia³
towarzystwa. Musimy stanowczo ¿¹daæ, by wreszcie osi¹gn¹æ nasze cele.
Kol. Bukowski zaczyna swój g³os od nazwania ostatnich wydarzeñ zwi¹zanych z VIII Plenum polskim padziernikiem
Zerwalimy z niechlubnymi latami ubieg³ego okresu. Mamy teraz podj¹æ
decyzje w naszych sprawach. Dobrze siê sta³o, ¿e ruch nasz zacz¹³ siê ju¿ na
wiosnê przez co dalimy wyraz naszej orientacji politycznej. Wyraz ten znalaz³
odbicie w odezwie do Kaszubów i Kociewiaków /odczytuje apel/. Statut nasz
powinien odzwierciedlaæ wszystkie zagadnienia zwi¹zane z nasz¹ spraw¹. S¹ ju¿
teraz g³osy alarmuj¹ce o separatyzmie. Musimy siê od takich g³osów odci¹æ. Nie
mo¿na dopuciæ do psucia dobrych stosunków miêdzy ludnoci¹ rodzim¹ a nap³y-
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wow¹. Poziom przewa¿aj¹cej czêci przedstawicieli w³adz jest zastraszaj¹co niski. Musimy jednych przekonaæ, a drugich pokonaæ. S¹ tu miêdzy nami ró¿nice
pogl¹dów. Mamy obowi¹zek szukaæ tego co nas ³¹czy. Nasza praca musi siê ³¹czyæ
z przysz³¹ prac¹ przysz³ych Frontów Narodowych. Nie mo¿emy zwlekaæ.
Kol. Kula: Mam szereg zastrze¿eñ politycznych. Za j¹dro zagadnieñ uwa¿am
sprawê Kaszubów. Zmiany VIII Plenum nie by³y rewolucj¹, a zmianami wewn¹trz
partii. Stosunek naszego spo³eczeñstwa do materialistycznego wiatopogl¹du jest
raczej negatywny. Pañstwo nasze daje mo¿liwoæ rozwijania form pracy pañstwa
socjalistycznego. Nie trzeba iæ z otwartymi sztandarami pod materializmem. Mog¹
to zrobiæ komunici. Raczej wola³bym, abymy nasze prace zerodkowali na regionalizmie. Nie deklarowaæ siê ca³kiem po stronie materializmu.
Kol. Piepka. Zgadza siê z wypowiedzi¹ kol. Kuli dodaj¹c, ¿e mimo i¿ w m³odzie¿y naszej s¹ zadatki materialistycznego pogl¹du wiêkszoæ spo³eczeñstwa
kaszubskiego jest temu przeciwna. Spraw¹ naszego sumienia jest deklarowanie
siê jedynie w stopniu, jaki odpowiada rzeczywistoci.
Kol. Robakowski-mówi po kaszubsku. Ch³op nie bêdzie politykowaæ. Chodzi
o otoczenie opiek¹ Kaszubów. Socjalizm odpowiada Kaszubom, chocia¿ nie odpowiada materializm. Nie zastanawiajmy siê nad polityk¹, lecz idmy do Kaszubów z prawd¹. Kaszuba niewiele skorzystaæ móg³ ze zdobyczy Polski Ludowej.
We w³adzach powinni byæ nasi ludzie i w ten sposób powinnimy realizowaæ
nasze postulaty.
Kol. Fija³kowski: Chodzi o to czy przemiany, które nast¹pi³y daj¹ mo¿noæ
prowadzenia naszej roboty. Chyba tak. Jestemy w tej chwili wiadkami nawi¹zywania kontaktu miêdzy klas¹ dyktatury proletariatu a ca³ym narodem. Droga do
usuniêcia wyzysku cz³owieka przez cz³owieka jest nasz¹ drog¹ do socjalizmu.
Kol. Roppel w³adze s¹ zdezorientowane. Sonduj¹ nas. Nasi ludzie nie chc¹
braæ udzia³u w polityce na skutek b³êdów i dyskryminacji. Szkodzi to nam. W tej
chwili jest dogodny moment do wejcia przez nas w ¿ycie pañstwowe i spo³eczne.
Uwa¿am, ¿e powinnimy w³anie, jak najwiêcej politykowaæ.
Kol. £ukowicz: Ludnoæ jest bez przywództwa tj. bez organizacji. Wisimy
dot¹d w powietrzu. Nale¿y skupiæ si³y regionu. Jestemy powo³ani do tego, by
zacz¹æ przewodziæ.
Kol. Rompski: po kaszubsku  Nie patrzy na sprawê rozpolitykowania
czy rozfilozofowanie. M³odzie¿ na wsi nie ma wcale wiatopogl¹du /odn. G³osu
Piepki/. Musimy byæ wszêdzie. Bukowski mówi³ o programie. Spraw¹ wa¿n¹ jest
przedstawicielstwo w Sejmie. Pose³ Bigus nie jest naszym reprezentantem. Musimy
mieæ ludzi w Sejmie odwa¿nych, ideowych.
Kol. Pr¹dzyñski: Nie politykowaæ. Nasza droga musi byæ zawsze w³aciw¹ 
kaszubsk¹. Si³ê polityczn¹ wyka¿emy nasz¹ wartoci¹. Lekcja o regionalizmie
w szkole ³¹czy siê z tym, kto i z czego bêdzie uczy³. Sprawa ta chyba mo¿e siê
znaleæ m.in. w nauce o konstytucji.
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Kol. Szefka: Czas nawi¹zaæ kontakt z naszym spo³eczeñstwem. Wyci¹gn¹æ
ludzi z zastraszenia. Je¿eli przyjdziemy do ludu z prawd¹ to sprawa nie bêdzie
przegrana. Lud czeka na przywódcê. W naszym gronie nie powinnimy politykowaæ
obecnie, ale musimy siê zaj¹c polityk¹. Musimy wychowaæ polityków. Program
Gomu³ki przyjmie ka¿dy. Nale¿y ujawniæ jak najprêdzej nasz dorobek kulturalny.
Sprawy wydawania pisma, wydawnictwa, audycji itp. zbuduj¹ nasz lud je¿eli chodzi o wiadomoæ. Nasi ludzie znajduj¹cy siê ju¿ obecnie we w³adzach powinni
wystêpowaæ z naszymi sprawami. Ujawniæ tych wszystkich, którzy hamowali,
przeciwstawiali siê nam. Zrehabilitowaæ naszych ludzi, którzy zostali skrzywdzeni.
Np. wród 27 skrzywdzonych na terenie Gdyni nauczycieli jest 18  kaszubskich.
Dotrzeæ do ludnoci wiejskiej.
Kol. Stryszak: Wracam jeszcze raz do przysz³oci naszego ruchu, czy towarzystwo opiekuñcze czy wejæ na szersz¹ arenê polityczn¹. Nale¿y to ustaliæ. ¯ycie
nie sk³ada siê tylko ze spraw kulturalnych. Je¿eli ograniczymy siê do towarzystwa
opiekuñczego, ograniczymy siê do sk³adania petycji. Jasne, ¿e powinnimy wszêdzie wejæ. Nasz¹ rzecz¹ jest pilnowanie tych ludzi, którzy wejd¹ we w³adze, by
nie oderwali siê od spo³eczeñstwa.
Kol. Kirstein: Z³o¿y³ wniosek o uchwalenie drugiej deklaracji i og³oszenie
jej w prasie. Wniosek nie zosta³ przyjêty.
Kol. Bukowski. Nie mo¿emy przejæ obojêtnie obok sprawy pos³a Bigusa,
który zarzuca nam separatyzm. Wa¿na jest sprawa realizmu politycznego. Droga
do socjalizmu jest nieodwracalna. Jest tylko problem ró¿nych dróg do socjalizmu.
Towarzystwo nie mo¿e oderwaæ siê od rzeczywistoci. Musimy wszêdzie realizowaæ postulaty naszego ludu. G³os Pr¹dzyñskiego ostro¿ny, jest nies³uszny,
zaciankowy.
Kol. Arendt: Kaszubi zaczynaj¹ mówiæ. To dobrze, wiemy, czego chcemy.
Trudno znaleæ granice, gdzie jest polityka, a gdzie jej nie ma. Np. dyskusja
w Kartuzach jest polityk¹. Ci, którzy tu mówili o sprawach wiatopogl¹dowych
dawali rozpoznanie, po którym mo¿na nakreliæ dzia³anie. Musimy lepiej poznaæ
nasze stanowiska w przesz³oci. To nas scementuje. Front Narodowy daje nam
mo¿noæ dzia³ania. Nie czekaæ na dyspozycje, a stawiaæ na zdrowy rozum.
Kol. Labuda: uwa¿a, ¿e czas przejæ do nastêpnego punktu.
Kol. Pr¹dzyñski: odpowiada Bukowskiemu, ¿e w swoim g³osie nie myla³
o chowaniu g³owy w piasek, ale uwa¿a, ¿e nie mo¿emy deklarowaæ siê w 100%
po stronie komunistów.
Kol. B¹dkowski: Uwa¿a, ¿e deklaracjê, o której mówi³ kol. Bukowski nale¿y
przyj¹æ. Dalej mówi, ¿e niepokoje budzi Uchwa³a VIII Plenum i odpowiedz delegacji, której udzieli³ Gomu³ka na temat Urzêdu Kontroli Prasy.
Sprawê tê trzeba wyranie okreliæ, co zrobi³a ju¿ Ziemia i Morze /czyta
fragment deklaracji/
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Je¿eli chodzi o tolerancjê, zwraca uwagê na nietolerancjê wystêpuj¹c¹ u katolików w stosunku do niewierz¹cych. Je¿eli stwierdzamy apatiê polityczn¹ wród
naszego spo³eczeñstwa, to ci ludzie, którzy maj¹ wytyczyæ drogê postêpowania
musz¹ politykowaæ. Jest u naszych ludzi zaciankowoæ. Nale¿y w towarzystwie
³¹czyæ wszelkie odcienie postaw naszego spo³eczeñstwa. Powinna nas cechowaæ
jednoæ wystêpowania na zewn¹trz. Mog¹ byæ ró¿nice wewnêtrzne. W sytuacjach
nag³ych, wymuszonych bêdziemy musieli umieæ sobie radziæ. Przy czym nale¿y
zachowaæ elementarne podstawy naszego dzia³ania, np. równouprawnienie. Musimy
sobie mówiæ ca³¹ prawdê. Ruch w naszym spo³eczeñstwie do ostatnich dni nie
istnia³. Dopucilimy do zaspania i dopiero teraz, na skutek wstrz¹su, zaczyna siê
budziæ. Nie znaczy to, ¿e dzia³a z koncepcj¹. Nasza wina, ¿e nie potrafilimy go
natchn¹æ.
Po s³owie kol. B¹dkowskiego przyjêto og³oszon¹ w prasie rezolucjê.
Pkt.5. Odczytanie projektu statutu i dyskusja.
Kol. Labuda  Proponuje a/ skreliæ przy nazwie Kaszubskie Zrzeszenie Gryf
s³owo Gryf. b/ Zast¹piæ nazw¹ Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne
W dyskusji nad t¹ spraw¹ zabra³o g³os 13 dyskutantów. Wysuniêto dodatkowe
propozycje nazw Mestwin i Stanica
G³osowanie przeprowadzono nad 3 projektami.
a/ Zrzeszenie Kaszubskie
b/ Zrzeszenie Kaszubskie Gryf 
c/ Kaszubskie Towarzystwo Spo³eczno Kulturalne.
Wiêkszoci¹ 18 g³osów przyjêto Zrzeszenie Kaszubskie. Teren dzia³alnoci
przyjêto wg projektu statutu. Przyjêto jednog³onie, ¿e na piecz¹tce znajdowaæ
siê bêdzie podobizna gryfa.
Pkt III. §4  e  skrelono wiêkszoci¹ 18 g³osów


§5  b 
22 g³osów

§5  f jednog³onie


§5  g 
Przyjêto jednoczenie poprawkê do §6 zg³oszon¹ przez kol. Bukowskiego
i Rompskiego: cz³onkiem Zrzeszenia mo¿e byæ Kaszuba, a tak¿e ka¿dy kto swoj¹
dzia³alnoci¹ realizuje cele Zrzeszenia okrelone statutem.
Przyjêto jednog³onie skrelenie §12 c.
Kol. Piepka wyst¹pi³ z wnioskiem o przyjêcie statutu. Statut Zrzeszenia Kaszubskiego zosta³ przyjêty jednog³onie.
Na przewodnicz¹cego Prezydium Komitetu Organ. Zrzeszenia wybrano jednog³onie kol. B¹dkowskiego. Na zastêpców wybrano wiêkszoci¹ g³osów kol.
Arendta i kol. £ukowicza. Sekretarzem wybrano wiêkszoci¹ g³osów Komkowskiego. Kol. Jereczek zosta³ wybrany wiêkszoci¹ g³osów skarbnikiem Zrzeszenia.
Jednog³onie na cz³onków Komitetu Organizacyjnego wybrano: Stryszaka, Trojanowsk¹, Rompskiego, Kleinschmidta i Szczêsnego.
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Kol. B¹dkowski proponuje zobowi¹zaæ Prezydium do wydelegowania do
w³adz partyjnych Województwa delegacji w celu zakomunikowania o za³o¿eniu
Zrzeszenia Kaszubskiego. Wniosek przyjêto jednog³onie.
Kol. Komkowski porusza sprawê funduszy na niezbêdne wydatki w okresie
organizacyjnym. Uchwalono dobrowolne opodatkowanie i w tym celu stworzono
listê datków. Sprawa tymczasowej siedziby  ustalono, ¿e chwilowo uwa¿aæ siê
bêdzie za tak¹ Redakcjê Gdañskiego Oddzia³u Ziemi i Morza. Kolega B¹dkowski odczyta³ pismo do Wojew. Frontu Narodowego w sprawie wyborów. Treæ
pisma przyjêto.
Kol. Rompski: postulaty do w³adz.
a/ prosimy w³adze partyjne o przyczynienie siê do legalizacji Zrzeszenia,
b/ umo¿liwienie wydania pisma,
c/ stworzenie dzia³ów w wydawnictwie,
d/ Wojew. W³adze partyjne powinny wp³yn¹æ na podleg³e komitety, by ustosunkowa³y siê przychylnie do Zrzeszenia
e/ sprawê regionalnej godziny w szkole uwa¿a siê za sprawê nieco dalsz¹,
f/ uporz¹dkowanie spraw personalnych we w³adzach na Kaszubach,
g/ sprawa zapewnienia reprezentacji w Sejmie
Kol. Robakowski wnosi:
a/ ewnt. w³¹czenie siê do wydawania gazet Pow.Komit.Front.Nar.
b/ podniesienie stanu zrujnowanych gospodarstw,
c/ prawo decydowania przy wysuwaniu kandydatów na pos³ów.
Kol. Bukowski: zasygnalizowaæ w³adzom partyjnym o powo³aniu w Zrzeszeniu komisji gospodarczej, kulturalnej i sztuki ludowej.
Kol. Labuda: nawi¹zuj¹c do godziny regionalnej w szko³ach zaznaczy³, ¿e
nauczyciele kaszubscy mog¹ teraz po zalegalizowaniu przeprowadzaæ pogadanki.
Kol. Trojanowska: nale¿y zwróciæ ju¿ uwagê na liceum pedagogiczne w ¯ukowie, które kszta³ci na nauczycieli prawie wy³¹cznie m³odzie¿ kaszubsk¹ oraz na
niew³aciw¹ obsadê Wojew. Domu Twórczoci Ludowej.
Kol. Arendt:
a/ zorientowaæ w³adze o stanie organizacyjnym Zrzeszenia,
b/ utrzymaæ kontakt z przewodnicz¹cym Komitetu F.N. prof. Cebertowiczem,
c/ Kaszubów do Frontu Narodowego,
d/ pomoc w³adz wojew. partyjnych przy zrealizowaniu sprawy w³aciwych ludzi na w³aciwych miejscach,
e/ dzia³acze w wyst¹pieniach na terenie Kaszub powinni stawiaæ sprawy z pe³nym zrozumieniem specyfiki terenu.
Kol. Szefka:
a/ pozwoliæ na zorganizowanie Centralnej Biblioteki Kaszubskiej
b/ jak najprêdzej zorganizowaæ wydawnictwo.
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Kol. B¹dkowski: W sprawie wyborów nale¿y zwo³aæ zebranie cz³onków Zrzeszenia najdalej za 2 tygodnie.
Kol. £ukowicz:
a/ opublikowaæ w prasie notatkê o dzisiejszym zebraniu,
b/ po zalegalizowaniu Zrzeszenia nale¿y zg³osiæ w³asn¹ listê kandydatów na
pos³ów do sejmu.
Po przyjêciu wysuniêtych postulatów i spraw przez zebranych zebranie
zosta³o zamkniête.
Gdynia dnia 28.10.1956 r.
Przewodnicz¹cy:

Kopia acta_2006.p65

267

Protokó³owali:
Marsza³kowski
Piepka

07-01-03, 13:38

JÓZEF BORZYSZKOWSKI  O IDEOLOGII POMORSKIEJ...

268
Odpis

Cz³onkowie za³o¿yciele Zrzeszenia Kaszubskiego
obecni na zgromadzeniu w Gdyni dnia 28.X.1956 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

mgr Robert Komkowski Sopot, ul. Chopina 37m8 podpis
Andrzej Bukowski Gdañsk Wrzeszcz, ul. Lipowa 21 podpis
Fija³kowski Jan Oliwa, ul. Zaciszna 11 podpis
Majkowska Fran Wejherowo, Sobieskiego 258 podpis
Trepczyk Leokadia Wejherowo, Rokossowskiego 9 podpis
Trepczyk Jan Wejherowo, Rokossowskiego 9 podpis
Labuda Aleksander T³uczewo, poczta Strzepcz pow.Wejh.podpis
Bolduan Tadeusz Warszawa, ul. D¹browskiego 69m.705 podpis
Bolduan Rajmund Gdynia, ul. 10-Lutego 27/7 podpis
Kleinschmidt Wincenty Gdañsk Wrzeszcz, Kochanowskiego podpis
Pr¹dzyñski W³adys³aw Oliwa-Beniowskiego 28 podpis
Robakowski Antoni Luzino, pow. Wejherowo podpis
Jereczek Alfons Gdynia, Mciwoja 10 m 1 podpis
Skwiercz Jan Gdynia, Starowiejska 37 podpis
Bieszk Stefan Che³mno, M³yñska 6 podpis
Stryszak Abdon Warszawa, Pl.Konstytucji 6 podpis
Arendt Aleksander Sopot, Chojnicka 4 podpis
Kula Bernard Gdañsk, Spacerowa 16 podpis
£ukowicz Henryk Gdynia, Korzeniowskiego 25 podpis
Szefka Pawe³ Wejherowo, ul. Kociuszki 20 podpis
Rompski Jan Toruñ  Mickiewicza 61m8 podpis
Piepka Jan Sopot, D¹browskiego 8/1 podpis
Pastwa Jan Sopot, Chopina 15m2 podpis
Izabella Trojanowska Wrzeszcz, Grunwaldzka 74/2 podpis
W³adys³aw Kirstein Gdynia, ul. Pomorska 5 podpis
Lech B¹dkowski Gdañsk, ul. D³uga 79/80 m5 podpis
Feliks Marsza³kowski (Kartuzy)
Leon Roppel (Gdynia-Or³owo)
Bernard Szczêsny (Wejherowo)
Franciszek Treder (Kartuzy)
Franciszek Kajtanowski (Gdynia)
Gereon Grzenia  Romanowski (Gdynia)
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Zrzeszeniu najpierw trzeba daæ

Zrzeszenie Kaszubskie istnieje dopiero mniej wiêcej 5 miesiêcy, nic wiêc
dziwnego, ¿e nie zd¹¿y³o jeszcze okrzepn¹æ. Trzeba tak¿e wyliczyæ inne przyczyny utrudniaj¹ce prawid³owy i szybki rozwój Zrzeszenia. A wiêc: jest to pierwsza
kaszubska organizacja spo³eczno-kulturalna o charakterze masowym; brak doæ
licznych kadr wyrobionych pracowników spo³ecznych; ogólne obni¿enie jakoci
pracy spo³ecznej; powszechny niedostatek powoduj¹cy, ¿e niemal ka¿dy musi
przede wszystkim myleæ o sobie i swojej rodzinie.
Wszystko to prawda, jak równie¿ prawd¹ jest, ¿e Zrzeszenie nie korzysta
z niczyjej pomocy, nie dysponuje funduszami, rodkami lokomocji, a Zarz¹d G³ówny nie mo¿e siê nawet doprosiæ lokalu dla siebie w Gdañsku. Pomimo tak wielu
utrudnieñ sytuacja Zrzeszenia by³aby jednak o wiele lepsza, gdyby cz³onkowie 
a przede wszystkim Zarz¹dy Oddzia³ów  okazywali wiêksz¹ troskê o rozwój
naszej wspólnej organizacji.
Zarz¹d G³ówny zleci³ mi przeprowadzenie inspekcji Oddzia³ów. Do tej pory
odwiedzi³em nastêpuj¹ce Oddzia³y: Gdynia, Kocierzyna, Chojnice, Jastarnia /co
do Jastarni nie ma jeszcze decyzji, czy jest to Ko³o, czy Oddzia³/. Podajê poni¿ej
kilka uwag, które mi siê nasunê³y w czasie tych wizyt.
Ju¿ na pocz¹tku uderza brak dyscypliny i elementarnej umiejêtnoci organizacyjnej. Mimo ¿e w licie do Oddzia³ów prosi³em o jak najszybsze podawanie
terminów zebrañ specjalnych z moim udzia³em, zawiadomienia otrzymywa³em
z regu³y w ostatniej chwili. Np. Gdynia zawiadomi³a mnie w dniu, w którym
mia³o siê odbyæ zebranie, Kocierzyna  dzieñ wczeniej, a Chojnice  dwa dni
wczeniej. Bior¹c pod uwagê, ¿e wszyscy jestemy zajêci licznymi obowi¹zkami
i ¿e nie posiadamy samochodów, by³o to zbyt póno.
Oddzia³y gdyñski i kocierski nie zrozumia³y intencji tego zebrania i przygotowa³y swoje porz¹dki obrad, co utrudni³o i przeci¹gnê³o pracê z przedstawicielem ZG ZK. W Jastarni w ogóle nie zosta³o og³oszone zebranie, spotka³em siê
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jedynie z prezesem i sekretarzem, chocia¿ w tym wypadku termin zebrania ustali³em z sekretarzem /kol.E.Szomborg/ na tydzieñ naprzód. Jedynie Chojnice zrozumia³y o co chodzi i przygotowa³y zebranie solidnie.
Ogólne wra¿enie z dotychczasowej inspekcji jest zdecydowanie niekorzystne. Uderza nieporadnoæ organizacyjna Oddzia³ów, gubienie siê w gadulstwie,
zg³aszanie wielu wa¿nych i niewa¿nych projektów, brak rzeczywistej pracy nad
zrealizowaniem najprostszych spraw. Do rozmiarów skandalu urasta zagadnienie
sk³adek. Zarz¹dy uwa¿aj¹, ¿e wystarczy utworzenie Zrzeszenia na papierze, poza
tym nie maj¹ ju¿ ¿adnych obowi¹zków. Wszêdzie, gdzie by³em, k³ad³em nacisk na
tê sprawê, objania³em d³ugo i obszernie, dlaczego musimy mieæ te kilka z³otych
od ka¿dego cz³onka. Wszêdzie obiecywano mi ruszyæ z miejsca ze sk³adkami i po
dzieñ dzisiejszy sprawy nie ruszono. Zastanawia mnie to szczególnie w odniesieniu
do Chojnic, które sprawiaj¹ najlepsze wra¿enie, a pod tym wzglêdem s¹ bardziej
nieudolne od innych Oddzia³ów.
Dalej:  Oddzia³y wyczekuj¹ instrukcji, chc¹, aby nimi kierowaæ, a same
wykazuj¹ ma³o inicjatywy. Mszcz¹ siê tu na nas ubieg³e lata, kiedy ludzi oduczono pracowaæ samodzielnie. Zarz¹dy Oddzia³ów przedstawiaj¹ s³ab¹ aktywnoæ.
Zarz¹dy Kó³  z regu³y ¿adnej.
Jest rzecz¹ jasn¹, ¿e w okresie tworzenia organizacji  i to szczególnie takiej,
jak nasza, spo³ecznej, nie wspomaganej przez w³adze  trzeba szczególnie du¿o
pracy, aby postawiæ j¹ na nogach. Jak sobie tê sprawê wyobra¿a np. Zarz¹d Oddzia³u
Kocierskiego, który jedno zebranie odby³ 16 marca, a nastêpne  27 kwietnia?
¯eby chocia¿ miêdzy zebraniami co zrobi³, ale tego, niestety, nie widaæ. Ten sam
Zarz¹d uchwali³ przyznanie zbieraj¹cemu sk³adki 10% od zebranych sum. Pomijam
ju¿, ¿e to nic nie pomog³o w zbieraniu  ale sk¹d mog³a siê wzi¹æ taka uchwa³a
w spo³ecznej organizacji, gdzie na dobr¹ sprawê skarbnik ma znacznie mniej obowi¹zków ni¿ np. sekretarz?
Zarz¹d G³ówny przed kilkoma miesi¹cami zawiadomi³ Oddzia³y, ¿e w gdañskim wojewódzkim Domu Ksi¹¿ki s¹ do nabycia ksi¹¿ki kaszubskie, i to z 15-o
procentowym rabatem, oraz poleci³ Zarz¹dom zamówienie w Domu Ksi¹¿ki odpowiednich iloci egzemplarzy. Do pocz¹tku maja ¿aden Oddzia³ nie zainteresowa³ siê t¹ okazj¹. Spo³eczeñstwo mówi: dajcie nam ksi¹¿kê kaszubsk¹; Dom Ksi¹¿ki mówi: na co wam ksi¹¿ki kaszubskie, skoro setki i tysi¹ce egzemplarzy le¿¹
u nas na sk³adzie; Zarz¹d G³ówny kontaktuje Zarz¹dy Oddzia³ów z Domem Ksi¹¿ki.
Skutek: stoimy dok³adnie w tym samym miejscu co poprzednio.
Prowadzimy wielkie boje o lokale, gdzie moglibymy sprzedawaæ przedmioty
naszej sztuki ludowej i urz¹dzaæ chocia¿by najskromniejsze kluby Zrzeszenia.
Sprawa bardzo trudna. Ale Oddzia³ Gdyñski otrzyma³ ju¿ czêæ lokalu doskonale
po³o¿onego/ róg Placu Kaszubskiego i wiêtojañskiej/, a w najbli¿szym czasie
ma otrzymaæ resztê. Mylicie mo¿e, ¿e plan wykorzystania lokalu jest ju¿ gotowy,
jego organizacja ustalona i wykonuje siê wnêtrze ? Nic podobnego. Do tej pory
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koledzy Zarz¹du Oddzia³u Gdyñskiego zastanawiaj¹ siê, co zrobiæ z tym k³opotliwym
fantem. Najchêtniej puciliby to w dzier¿awê jakiemu prywatnemu kupcowi, byle
unikn¹æ fatygi i k³opotów. Czasami wierzyæ siê nie chce, jak upad³a w nas przedsiêbiorczoæ, ofiarnoæ i zmys³ spo³eczny.
Ogólnie bior¹c, w porównaniu z okresem miêdzywojennym bardzo podupad³a
dzia³alnoæ spo³eczno-artystyczna. Ma³o widzi siê zespo³ów amatorskich, a te,
które s¹, ca³ymi miesi¹cami pi¹, lub przy lada okazji rozlatuj¹ siê. I w tej dziedzinie
Zarz¹dy Oddzia³ów maj¹ piêkne pole popisu. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e zespo³y
nie powinny wiecznie ¿ebraæ o pieni¹dze, bo to wstyd. Powinny same zarabiaæ na
siebie, zarówno wystêpami, jak i wszelkiego rodzaju imprezami dochodowymi.
Byle knajpy dobrze dochoduj¹ na dansingach, dlaczego zespo³y nie maj¹ zarabiaæ
na organizowanych przez siebie zabawach? Czy stroje ludowe trzeba koniecznie
gdzie zamawiaæ i drogo przep³acaæ? Czy nasze dziewczêta nie mog¹ szyæ ich
same? Tak przecie¿ robi³y dawniej.
Tak samo g³ucha cisza w dziedzinie dzia³alnoci spo³eczno-towarzyskiej.
Mówi³em o tym w tych Oddzia³ach, które dot¹d wizytowa³em. Spotkania towarzyskie s¹ tani¹ form¹ ¿ycia organizacyjnego i mog¹ byæ atrakcyjn¹ form¹, jeli
siê je jako tako urz¹dzi. W ka¿dym razie ³atwiej i skuteczniej przyci¹gaj¹ ludzi
ni¿ sztywne zebrania z d³ugim i nudnym referatem.
Napisa³em powy¿ej zaledwie kilka uwag. Mówi³em ustnie i powiem jeszcze
du¿o wiêcej. Nie mia³em najmniejszego zamiaru sprawiæ komukolwiek przykroci. Musimy jednak mówiæ sobie szczer¹ prawdê, jeli nie chcemy na zawsze
zostaæ popychad³ami, jeli naprawdê pragniemy ze Zrzeszenia uczyniæ mocn¹
organizacjê, która w przysz³oci da nam wszystkim korzyci. Ale dzi nie trzeba
jeszcze myleæ o korzyciach. Najpierw musimy Zrzeszeniu daæ, potem mo¿emy
oczekiwaæ, ¿e Zrzeszenie nam co da. W ¿adnym wypadku nie wolno liczyæ nam
na porz¹dek odwrotny. Kto przystêpowa³ do Zrzeszenia z myl¹ o korzyciach
osobistych, lepiej, ¿eby z niego prêdko wystêpowa³.
L.B.
kwiecieñ 1957.
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Lech B¹dkowski  na zebraniu Zarz¹du
G³ównego Zrzeszenia Kaszubskiego,
Gdañsk-Oliwa, 15.07.1957.

Koledzy.
W ci¹gu siedmiu miesiêcy istnienia i dzia³ania Zrzeszenia Kaszubskiego ju¿
kilkakrotnie ujawnia³a siê koniecznoæ sformu³owania teoretycznych przes³anek
ruchu kaszubskiego, lub  mówi¹c szerzej i bardziej ambitnie  ruchu kaszubsko-pomorskiego, opieraj¹cego siê w g³ównej mierze na kaszubskich tradycjach.
Dowiadczenia tych siedmiu miesiêcy potwierdzi³y znan¹ powszechnie prawdê,
¿e skoordynowana i celowa dzia³alnoæ praktyczna wymaga jasnego uwiadomienia sobie jej teoretycznych za³o¿eñ i przekonania o ich s³usznoci.
Czym wiêc jest obecnie ruch kaszubsko-pomorski? Do czego on d¹¿y? Jak
on okrela sam siebie?
W szczególnych warunkach, w jakich powsta³ i utrzymywa³ siê ruch kaszubsko-pomorski, a których ze wzglêdu na brak czasu nie bêdê tu omawia³, jest rzecz¹
zrozumia³¹, ¿e nie potrafi³ on stworzyæ i jasno sformu³owaæ zespo³u przes³anek
teoretycznych, które obejmuje siê nie najszczêliwsz¹ nazw¹ ideologii. Brak ten
by³ zawsze jedn¹ z podstawowych s³aboci tego ruchu. Ani Ceynowa, ani Majkowski  g³ówni przywódcy w nowo¿ytnych dziejach Kaszub  nie potrafili
a mo¿e i nie chcieli zupe³nie jasno okreliæ swoich celów, a to co mówili, dotyczy³o
przede wszystkim aktualnej sytuacji i nie wytycza³o programu na przysz³oæ.
W ostatnim dwunastoleciu ruch kaszubsko-pomorski równie¿ nie zdoby³ siê
na wypracowanie swoich za³o¿eñ teoretycznych, nie wykaza³ nawet ambicji
w tym kierunku, nie dokona³ analizy swej sytuacji, nie próbowa³ odpowiedzieæ na
pytanie: co dalej. Ta bierna postawa powoduje z jednej strony dezorientacjê jednostek spo³ecznie aktywnych, pog³êbian¹ jeszcze ich ma³ostkowymi sporami osobistymi, z drugiej  redukuje ruch do znaczenia w¹skiego, wioskowego regionalizmu, gdzie najwa¿niejsze problemy, to strój, piewka, taniec.
Musimy wreszcie zrobiæ zdecydowan¹ próbê okrelenia naszego ruchu. Okolicznoci utrudniaj¹ nam swobodne wypowiadanie myli i wytworzy³y ju¿ cenzora
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wewnêtrznego, który dzia³a w ka¿dym z nas i ogranicza wolnoæ mylenia. Trzeba
jednak prze³amaæ te opory.
Nie jestem w stanie zaproponowaæ Wam zamkniêtego, ca³ociowego systemu,
który by mo¿na nazwaæ ideologi¹ wspó³czesn¹ ruchu kaszubsko-pomorskiego.
Chcê to zrobiæ w przysz³oci. Teraz bêdê siê natomiast stara³ dla celów dyskusyjnych
przedstawiæ pewne elementy tej ideologii.
1.Czym s¹ Kaszubi? Polsk¹ grup¹ regionaln¹, czy odrêbnym narodem?
Uwa¿am, ¿e w przesz³oci Kaszubi stanowili spo³ecznoæ zdoln¹ do stworzenia na szerszej pomorskiej podstawie odrêbnego narodu, pozostaj¹cego w takim
mniej wiêcej stosunku do narodu polskiego, jak naród s³owacki do narodu czeskiego. Bieg historii stan¹³ temu na przeszkodzie powoduj¹c szczególnie szkodliwe
skutki: wewnêtrzne os³abienie spo³eczeñstwa kaszubskiego i rozbicie spójni szerszego spo³eczeñstwa pomorskiego.
Bardzo trudno dzi udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym s¹
Kaszubi. Na pewno s¹ mniej ni¿ narodem, ale te¿ na pewno s¹ czym znacznie
wiêcej ni¿ grup¹ regionaln¹. Na to pytanie odpowiedzi bêdzie mog³a udzieliæ dopiero
przysz³oæ, kierunek i natê¿enie dzia³alnoci ruchu kaszubsko-pomorskiego, lub
w³anie  brak tej dzia³alnoci. A zatem trzeba sobie powiedzieæ, co ma byæ przedmiotem naszej dzia³alnoci, jeli chodzi o to podstawowe zagadnienie. Pragnê tu
zauwa¿yæ, ¿e rozwa¿aj¹c je nie powinnimy poddawaæ siê jakiemu szowinizmowi
kaszubskiemu, ale te¿ nie powinnimy ulegaæ psychicznemu terrorowi szowinizmu
polskiego, który w moim przekonaniu jest nie mniejszy ni¿ szowinizm niemiecki
z tym tylko, ¿e na ogó³ nie stosowa³ tak drastycznych rodków, jakimi pos³ugiwali
siê Niemcy, szczególnie w okresie ostatnich stu lat. Zreszt¹ nie móg³.
2.Czy mowa kaszubska jest gwar¹ polsk¹, czy odrêbnym jêzykiem?
Nie lekcewa¿¹c problemów jêzykowych osobicie przywi¹zujê do nich mniejsze
znaczenie. wiadomoæ jest moim zdaniem wa¿niejsza ni¿ mowa. Ale trzeba oczywicie i tu udzieliæ sobie odpowiedzi.
Otó¿ wydaje mi siê, ¿e sprawa mowy wygl¹da podobnie jak sprawa poczucia
odrêbnoci narodowej. Samoistnoæ jêzykowa, wystêpuj¹ca w przesz³oci, nie
zosta³a utrzymana i rozwiniêta. W³aciwoci ¿ycia wspó³czesnego, wobec nie
wystêpowania mowy kaszubskiej w ¿yciu publicznym, stale redukuj¹ jej zasiêg,
zdolnoæ rozwoju i powagê. Ale jednak nie jest to wci¹¿ zwyk³a gwara. Proponujê,
abymy chwilowo nie starali siê tego problemu rozstrzygaæ i stosowali termin
neutralny, do przyjêcia zarówno dla zwolenników jednego jak i drugiego pogl¹du:
mowa kaszubska.
3. Trzeba zdaæ sobie sprawê, jak wielkie konsekwencje teoretyczne i praktyczne musi poci¹gn¹æ za sob¹ nasza odpowied w punkcie pierwszym i drugim.
W naszym po³o¿eniu trzeba je wpierw dok³adnie przemyleæ, aby nie nara¿aæ siê
na trudnoci, które uniemo¿liwi³yby nam dzia³alnoæ. Z drugiej strony nie wolno
nam pl¹taæ taktyki z ideologi¹, to znaczy podporz¹dkowaæ ideologii taktyce, bo
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wtedy stracimy cel, dla którego pracujemy. A jednak musimy przyznaæ, ¿e w naszym po³o¿eniu w³anie taktyka odgrywa wielk¹ rolê. Tym bardziej wiêc id¹c na
ró¿ne posuniêcia taktycznie niezbêdne musimy jeszcze uwiadamiaæ sobie cel,
dla którego to robimy.
Proponujê, abymy stosunek Kaszubów-Pomorzan do narodu polskiego ujêli
w nastêpuj¹c¹ formu³ê: odrêbnoæ w ramach narodowej wspólnoty.
Czy to podwa¿a jednoæ narodu polskiego? Tak sprawê stawiaæ mo¿e tylko
nacjonalista, który pojêciu naród nadaje w¹sk¹ i sztywn¹ treæ. Mamy przyk³ady
narodów wielocz³onowych, gdzie wystêpuj¹ nawet narody zdecydowanie odrêbne,
a jednak sk³adaj¹ce siê na szerzej pojmowan¹ wspólnotê. Przyk³ady systemu
narodowego Zwi¹zku Radzieckiego, Chin i Jugos³awii mog¹ nie byæ najbardziej
przekonuj¹ce ze wzglêdu na system ustrojowy, który nasuwa w¹tpliwoci w odniesieniu do dobrowolnoci stosunków narodowych w tych pañstwach. Ale spójrzmy
na W. Brytaniê, która niew¹tpliwie w naszych oczach stanowi okrelony naród,
a w sk³adzie tego narodu wystêpuj¹ Walijczycy, naród ca³kowicie odrêbny, pos³uguj¹cy siê jêzykiem celtyckim, posiadaj¹c bardzo star¹ i bogat¹ kulturê. Spójrzmy
na Szwajcariê, gdzie wystêpuj¹ trzy, a nawet cztery narody pos³uguj¹ce siê odrêbnymi jêzykami, a w sumie stanowi¹ce szerzej pojêty naród szwajcarski. Podobne
problemy istniej¹ w wielu krajach, jak Hiszpania z jej Kataloñczykami i Baskami,
jak Belgia, gdzie wspó³¿yj¹ dwa narody: Flamandów i Walonów, wzmiankowana
ju¿ Czechos³owacja itd.
Pragniemy wiêc utrzymaæ wspólnotê, ale w jej ramach zachowaæ sw¹ odrêbnoæ.
4. Niektórzy wysuwaj¹ obiekcje, ¿e Kaszubi s¹ zbyt nieliczni, aby mogli ¿ywiæ
jakiekolwiek powa¿niejsze ambicje odrêbnociowe. Jest to oczywicie argument bez
¿adnej wartoci. £u¿yczanie i Islandczycy, ¿eby wymieniæ tylko te dwa przyk³ady,
s¹ mniej liczni, a nikt nie kwestionuje ich prawa do pe³nej odrêbnoci narodowej.
Nie liczebnoæ tu znaczy, ale si³a spo³eczna. I w tym punkcie tkwi najwiêksze
nasze niebezpieczeñstwo, bo trzeba sobie powiedzieæ z absolutn¹ szczeroci¹, ¿e
Kaszubi spo³ecznie s¹ bardzo s³abi, nie aktywni, ¿e w masie nie ¿ywi¹ twórczych
aspiracji, i ¿e to jest niezmiernie istotny czynnik, który trzeba braæ pod uwagê
ustalaj¹c miejsce Kaszubów w uk³adzie narodowym Polski. Nic nie pomo¿e
naukowe dowodzenie odrêbnoci, jeli w szerokich krêgach spo³eczeñstwa nie
wystêpuje potrzeba tej odrêbnoci, jeli wiadomoæ mas ludowych orientuje siê
w inn¹, niwelacyjn¹ stronê.
Na temat historycznych i psychologicznych przyczyn s³aboci spo³eczeñstwa
kaszubskiego powiedziano ju¿ wiele. Chcê tu zwróciæ uwagê na czynnik równie¿
znany, ale przez nas samych nie doæ jasno okrelany, najprawdopodobniej ze
wzglêdów kurtuazyjnych. Czynnikiem tym jest stan naszej inteligencji. Po pierwsze,
mamy jej za ma³o. Po drugie, skupia siê ona w pewnych zawodach, w innych nie
ma jej prawie wcale. Po trzecie, na ogó³ reprezentuje ona niski poziom umys³owy
i wyrobienia spo³ecznego.
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Przez inteligencjê rozumiem aktyw spo³eczny przygotowany do sprawowania funkcji kierowniczych na ró¿nych szczeblach i w ró¿nych dziedzinach. Coraz
szybsze i coraz g³êbsze ró¿nicowanie siê specjalnoci zawodowych jest cech¹
wspó³czesnego spo³eczeñstwa. To spo³eczeñstwo, które nie nad¹¿y za ogólnym
rozwojem ludzkoci skazane jest na zag³adê w tym sensie, ¿e zostanie ono wch³oniête przez inne, bardziej prê¿ne i lepiej przystosowuj¹ce siê do wymogów spo³eczeñstwa.
Otó¿ u nas problem inteligencji jest szczególnie pal¹cy, gdy¿ jej stan budzi
najwiêksze obawy. W swej wiêkszoci mentalnoci¹ tkwi ona w czasach sprzed
I wojny wiatowej i bardzo niewiele rozumie z zachodz¹cych zjawisk i procesów
przeobra¿eniowych wiata wspó³czesnego. Jest bardzo ¿le poinformowana, st¹d
najczêciej b³êdnie ocenia sytuacjê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Na skutek tych braków i umys³owego lenistwa ci¹¿y ku konserwatyzmowi i to ku najgorszej formie
konserwatyzmu, jak¹ jest po prostu biernoæ. Odznacza siê zmaterializowaniem,
trudno zmusiæ j¹ do dzia³ania nie daj¹cego bezporednich, natychmiastowych
i ³atwo sprawdzalnych korzyci. Poza tym jeszcze jest na ogó³ tchórzliwa.
To, co powiedzia³em na temat inteligencji, to s¹ oczywicie uogólnienia,
w poszczególnych wypadkach przejaskrawione i nawet krzywdz¹ce, ale chodzi
mi o przeciêtny typ zwyk³ego inteligenta kaszubskiego.
Proletariat kaszubski jest s³aby i nieaktywny. Do tej pory w³aciwie nie wyst¹pi³ jeszcze na widowniê publiczn¹, jako wiadoma i dzia³aj¹ca si³a.
Ch³opstwo w du¿ej mierze wyczerpa³o sw¹ rolê, a zreszt¹ w nowoczesnych
warunkach nie ma ju¿ tego znaczenia co dawniej.
Ton poczynaniom naszego spo³eczeñstwa nadaje drobnomieszczañstwo i co
daje fatalne rezultaty. Parafiañszczyzna, polityka zaciankowa, brak szerokich
horyzontów, mia³ych koncepcji, zacietrzewienie w sporach trzeciorzêdowych,
nieumiejêtnoæ dzia³ania, a nawet niesolidnoæ w pracy spo³ecznej  oto spadek,
jaki otrzymujemy po spo³ecznych rz¹dach naszego drobnomieszczañstwa.
5. Zatrzyma³em siê nad tym problemem d³u¿ej, poniewa¿ w ogromnej mierze
wp³ywa on na nasz¹ sytuacjê wewnêtrzn¹ i ogranicza mo¿liwoci. Przyk³adem
mo¿e najcharakterystyczniejszym jest w³anie nasze Zrzeszenie.
Jestem najg³êbiej przekonany, ¿e nawet my, cz³onkowie Zarz¹du G³ównego
Zrzeszenia Kaszubskiego, nie zdajemy sobie sprawy z donios³oci powstania tego
Zrzeszenia. Nie rozumiemy, ¿e w historii Kaszub i Pomorza jest to od 7 stuleci
pierwszy w³asny orodek dyspozycyjny, który mo¿e rozwin¹æ siê w potê¿ny
instrument, jeli my zechcemy i potrafimy odpowiednio go wykorzystaæ. Wielu
sporód nas traktuje Zrzeszenie gorzej ni¿ kó³ko wêdkarskie lub hodowców go³êbi
pocztowych.
Jeli my, cz³onkowie ZG ZK, tak s³abo orientujemy siê w znaczeniu Zrzeszenia, có¿ mówiæ o dzia³aczach ni¿szych szczebli i szeregowych cz³onkach. Na ka¿dym kroku spotkamy siê z lekcewa¿eniem spraw naszej organizacji, a s³aba wiê
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organizacyjna i rozpaczliwe niedo³êstwo w zbieraniu sk³adek przekonuj¹ o tym
najwymowniej.
Tej amatorsko-lekcewa¿¹cej postawie przypisujê g³ówn¹ winê za niesprawnoæ Zarz¹du G³ównego ZK. Nie za³atwiamy wcale lub za³atwiamy le, co najmniej 50% spraw, które powinnimy za³atwiaæ. Nie umiemy konsekwentnie budowaæ w³asnej organizacji, nie umiemy odpowiednio podzieliæ pracy.
Tu, w Zarz¹dzie G³ównym musi najpierw nast¹piæ prze³om, od nas musi promieniowaæ wiadomoæ i si³a dzia³ania. My musimy umiejêtnie zorganizowaæ
pracê i bezwzglêdnie wype³niaæ obowi¹zki.
Uwa¿am, ¿e pracê ZG ZK trzeba oprzeæ na 6 podstawowych resortach. S¹ to:
1. organizacyjno-administracyjny, obejmuj¹cy biuro ZG ZK i ca³¹ sieæ organizacyjn¹ do kó³ w³¹cznie; 2. finansów, zabiegaj¹cy o rodki finansowe ze wszystkich
mo¿liwie róde³, a w tej dziedzinie s¹ o wiele wiêksze mo¿liwoci ni¿ siê przypuszcza; 3. informacji i rozpowszechnienia, zajmuj¹cy siê g³ównie propagand¹
prasow¹, radiow¹, a tak¿e propagowaniem ksi¹¿ek; 4. kulturalny, organizuj¹cy
i nadzoruj¹cy dzia³alnoæ kulturaln¹, szczególnie masow¹; 5. gospodarczy, który
powinien opracowaæ plan gospodarczego podniesienia Kaszub i wp³ywaæ mo¿liwie bezporednio na jego realizowanie; 6. wspó³pracy, odpowiedzialny za stosunki z w³adz¹ pañstwow¹, stronnictwami politycznymi i innymi organizacjami,
zarówno w kraju jak i zagranic¹.
Pierwsze cztery resorty powinnimy obsadziæ i zorganizowaæ niezw³ocznie;
dwa pozosta³e w najgorszym razie mog¹ jeszcze trochê poczekaæ, ale bêdzie to ze
szkod¹ dla naszej pracy.
W swoim g³osie poruszy³em kilka ró¿nych zagadnieñ. Wydawa³o mi siê, ¿e
s¹ one najwa¿niejsze i ¿e trzeba o nich mówiæ, aby dojæ do wspólnych wniosków
i wprowadziæ nasz¹ pracê na w³aciwe tory.
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W³odzimierz Stêpiñski

Administracja pañstwowa Pomorza Zachodniego
o kaszubszczynie i tzw. polskim niebezpieczeñstwie
w koñcu XIX i na pocz¹tku XX w. w wietle wybranych
dokumentów pruskiej administracji pañstwowej

W pierwszej po³owie XIX w. Polityka germanizacyjna nacechowa by³a
wzglêdnym umiarkowaniem pod wzglêdem skali stosowanych metod i nak³ada³a
siê na budzenie siê nowoczesnej wiadomoci narodowej wród Kaszubów, pobudzanej przez ojców tego procesu z F. Ceynow¹ na czele1. W drugiej po³owie
tego stulecia proces wypierania polskoci i kaszubszczyzny w prowincji Prusy
Zachodnie i Pomorze nabra³, podobnie jak na ca³ym niemieckim wschodzie, ogromnie na sile, g³ównie w postaci walki o ziemiê2. W przekonaniu historyków koniec XIX w., po powo³aniu Komisji Kolonizacyjnej, charakteryzowa³ siê pewnym odprê¿eniem w polityce pañstwa niemieckiego w dobie Capriviego, okupionych ustêpstwami Ko³a Polskiego w Reichstagu wobec wa¿nych celów polityki
zagranicznej i wewnêtrznej Berlina3. Pocz¹tek XX w. mia³ przynieæ ponowne,
nies³ychane natê¿enie polityki germanizacyjnej wobec ludnoci polskiej w zaborze pruskim, ktorej szczytowym punktem by³y represje wobec dzieci wrzesiñskich i nowela osadnicza o przymusowym wyw³aszczeniu z 1908 r. Naturalnie te

1

2

3
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krótkotrwale meandry w polityce polskiej Berlina nie znajdowa³y odbicia na poziomie ani praktyki, ani mentalnoci regionalnej administracji pruskiej, w urzêdach nadprezydentow, prezesów rejenci i landratowa dominowa³ ten sam kurs
wynaradawiania i podcinania podstaw ekonomicznych ludnoci polskiej i kaszubskiej. Proces ten jest posiada bogata literaturê dla Wielkopolski i Prus Zachodnich, g³ównie ukazuj¹ca perspektywê tak uciskanej i uciskaj¹cej strony4, w tym
niemieckiego ziemiañstwa i g³ównych za³o¿eñ polityki Berlina wobec Polakow5,
jak te¿ polskiej inteligencji6.
Te meandry polityki Berlina wobec s³owiañskich mniejszoci w swoich prowincjach wschodnich s¹ dobrze opisane w literaturze, g³ównie z centralnej perspektywy kanclerza, ministerstw czy tez ogólnoniemieckich organizacji, krzewi¹cych niemczyznê w prowincjach wschodnich, g³ównie Zwi¹zku Marchii Wschodniej / Ostmarkenverein i Zwi¹zku Rolników7. Natomiast postawa i pogl¹dy
biurokracji prowincjonalnej, obsadzonej niemal w ca³oci przez przedstawicieli
konserwatywnej, monarchistycznie nastawionej szlachty i mieszczañskich homines novi, oraz ich koncepcje praktycznego rozwi¹zywania problemów mniejszociowych, uzale¿nione od specyfiki stosunków w³asnociowych i etnicznych
poszczególnych prowincji, sa zbadane najlepiej w odniesieniu do prowincji Poznañskiej. Nasza wiedza o miejscu Polenpolitik w wydaniu regionalnych i lokalnych dostojników aparatu pañstwowego w pozosta³ych, tzw. zagro¿onych prowincjach wschodu Niemiec jest znacznie bardziej uboga. Ten stan rzeczy wynika
w moim przekonaniu z rosn¹cej niechêci wielkiej czêci naukowej m³odzie¿y do
eksploracji rêkopimiennych róde³ pisanych, od których odstrasza tak neografia
gotycka ( deutsche Schreibschrift/ Sütterlin-Schrift), jak generalnie kryzys w polskich badaniach nad szlachta pruska/niemiecka. Tymczasem w Niemczech obserwuje rozkwit, ukierunkowywanego stanem róde³, zainteresowania dziejami elit
agrarnych, g³ównie ich polityczna dzia³alnoci¹ w Rzeszy8. Tak¿e Landesgeschichte
4

5

6
7
8

M.in. L. Trzeciakowski, Polacy i Niemcy w drugiej po³owie XIX wieku. Miedzy dawnymi a
nowymi postawami, [w:] A. Czubinski, R. Wryk, Z badañ nad dziejami stosunków polskoniemieckich, Poznañ 1991, s. 101-103.
W. Molik, Starania niemieckich w³acicieli ziemskich o rozszerzenie polityki germanizacyjnej w³adz pruskich w koñcu pierwszej polowy XIX wieku, Studia Historia Slavo-Germanica,
IX. 19080, s. 149-154; tego¿ : Die preußische Polenpolitik im 29. und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Überlegungen zum Forschungsstand und perspektiven, w: H.H. Hahn, H. Kunze,
(Hrsg), Nationale und staatliche Minderheiten in Deutschland im 19. Jahrhundert, Berlin 1999
s. 29-39.
J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920, Gdansk 1986; tego¿:
A. Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdañsk-Wejherowo 2002.
B. Grze, J. Koz³owski, A. Kramski, Niemcy w Poznañskim wobec polityki germanizacyjnej
1815-1920, Poznañ 1976, tam¿e starsza literatura.
Z nowszych opracowañ: S. Malinowski, Vom König zum Führer. Sozialer Niedergang und
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posiada tu znaczne osi¹gniêcia9. Jeli przypomnimy, ¿e dzier¿y³a ona niemal monopol w regionalnych i lokalnych strukturach w³adzy i regionalnych ugrupowaniach agrarnego/sredniostanowego interesu, to zwi¹zek miedzy uwi¹dem polskiego
pomorzoznawstwa w zakresie badañ nad agrarnymi elitami II Rzeszy a brakiem
postêpu w badaniach nad jej, przyobleczonej w urzêdowe fraki, stosunkiem do
kwestii polskiej w tym okresie staje siê jasny. Podlega³a ona pocz¹wszy od lat 60.
XIX w. procesowi rugowania resztek postaw liberalnych i przesi¹kaniu bez reszty
pogl¹dami konserwatywnymi i skrajnie rojalistycznymi.
Natomiast perspektywa strony panuj¹cej i silniejszej, inicjuj¹cej konflikty
i napiêcia i je eskaluj¹cej na obszarze tej czêci Pomorza Zachodniego, która
zamieszkiwali Kaszubi w koñcu XIX w. i na pocz¹tku XX w. pozostaje s³abo
rozpoznana. Badania J. Lindmajera w monografii dziejów Bytowa10 oraz wielce obiecuj¹ce W. Skory wiadczy o tkwi¹cych na tym polu mo¿liwociach11. Tymczasem
podjecie tego problemu stanowiæ mo¿e wdziêczne pole badañ porównawczych.
Otwieraj¹ siê przynajmniej dwa, wzajemnie powi¹zane ze sob¹ pola badañ:
1/ ewolucja stosunku administracji centralnej i regionalnej do problemu polskiego,
2/ ewolucja politycznych i wiatopogl¹dowych postaw korpusu administracji pruskiej/niemieckiej, w ktorej w tym okresie zwyciê¿a³ wszczepiany przez realizuj¹cego dyrektywy ¿elaznego kanclerza ministra spraw wewnêtrznych, R. v. Puttkamera duch politycznego urzêdnika, z którego skutecznie wyrugowano w³aciwe du¿ej czêci administracji okresu 1848 r. i Nowej Ery sympatie liberalne,
3/ znacznym, widocznym w materiale archiwalnym zaanga¿owaniu w walkê
z odrodzeniem siê Kaszubszczyzny we dwóch wschodnich powiatach prowincji
Pomorze. Swoj¹ drog¹ nawet w niemieckich notach biograficznych o Robercie
v. Puttkamerze nie ma ladu o jego zaanga¿owaniu siê w procesy germanizacji
Kaszubów na zarz¹dzanym przez siebie obszarze12.

9
10

11

12
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politische Radikalisierung im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-Staat, Berlin 2003;
W. G. Theilemann, Adel im grünen Rock. Adliges Jägertum, Großprivatwaldbesitz und die
preußische Forstbeamtenschaft 1866-1914; Berlin 2004.
K. T. Inachin, Natinalstaat und regionale Selbstbehauptung. Die preussische Provinz Pommern 1815-1945, Bremen 2005.
M. in. J. Lindmajer, Bytów w okresie przemian ustrojowo-prawnych i spo³eczno-gospodarczych
Prus (1815-1918) oraz Bytów w okresie Republiki Weimarskiej i rz¹dów faszystowskich
(1018-1945), [w:] Dzieje Bytowa, red. Z. Szultka, Bytów 1998.
W. Skóra, Nazwy miejscowoci powiatów s³upskiego, lêborskiego i bytowskiego w badaniach
Konsulat RP w Szczecinie, [w:] VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. W. £ysiak,
Poznañ 2001, s. 65-74; tego¿, Oddzia³ywanie polskich w³adz lokalnych na Kaszubów w Rzeszy
w okresie Drugiej Rzeczpospolitej (zarys problemu), [w:] Polityka regionalna a historyczna
i obronna wiadomoæ Polakow. W 80 rocznice przy³¹czenia Chojnic do Drugiej Rzeczpospolitej, red. J. Knopek, A, Marcinkowski, Bydgoszcz 2001, s. 125-146.
Robert v. Puttkamer, (1828-1900), in: Pommersche Lebensbilder, Bd. I. hrsg. A. Hofmeister,
E. Randt, M.. Wehrmann, Stettin 1934, s. 234-244.
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Próbê podjêcia kwestii spojrzenia pruskiej administracji regionalnej wszystkich szczebli na podstawie trzech dokumentów, pochodz¹cych z zasobów Tajnego
Pruskiego Archiwum Pañstwowego w Berlinie-Dahlem, wydaje siê uzasadniona.
Polskie pomorzoznawstwo ma s³abe tradycje edycji róde³ do dziejów pruskiej
prowincji Pomorze. Dorobek ten sprowadza siê do klasycznej ju¿, wci¹¿ wzorowej oraz ogromnie wartociowej publikacji B. Dopiera³y o po³o¿eniu Polaków
w tej prowincji w okresie Republiki Weimarskiej13, oraz publikacji jednego
z memoria³ów landrata bytowskigo, H. v. Puttkamera o po³o¿eniu Kaszubów
z po³owy XIX w.14 Tradycje te nie zosta³y podjête przez nastêpne 40 lat. Brak
systematycznych, polskich badañ nad dziejami biurokracji pruskiej, ród³ami
rekrutacji, mechanizmami awansu i pogl¹dami politycznymi hamuje, przy pewnym ich postêpie po stronie niemieckiej15, hamuje postêp wiedzy nad stosunkiem
prowincjonalnych elit w³adzy do problemów narodowociowych na poziomie
regionalnym.
Publikowane tu dokumenty ukazuj¹, oczywicie w ograniczonym wymiarze,
pogl¹dy administracji pañstwowej na Pomorzu Zachodnim na temat Kaszubszczyzny we wschodnich powiatach prowincji i nowego na jej obszarze zjawiska,
jakim by³o pojawienie siê niebezpieczeñstwa polskiego/ polnische Gefahr16
w postaci wzmo¿onej agitacji kaszubsko-polskich dzia³aczy z Prus Zachodnich
oraz umacniania siê polskiego elementu w grupie proletariatu rolnego i drobnych
posiadaczy ziemskich. Jeli kilkadziesi¹t lat przedtem przekonanie, ¿e czynnik
czasu oraz atrakcyjnoæ kultury niemieckiej w po³¹czeniu z wszechstronnym oddzia³ywaniem struktur pañstwa, aparatu owiaty oraz Kocio³a spowoduje zupe³ne
rozp³yniêcie siê Kaszubszczyzny w morzu niemieckim, to w korespondencji pod
koniec XIX w. Przebija zaskoczenie restauracja jej witalnoci i pojawienia siê
wiadomoci narodowej. Spraw¹ osobn¹ i frapuj¹c¹ jest monet pojawienia siê
13

14

15

16

B. Dopiera³a, Ekonomiczne i demograficzne problemy Pomorza Zachodniego w wietle niemieckich materia³ów ród³owych z lat 1926-1932/Wirtschaftliche und völkische Probleme
Pommerns nach deutschen Quellen aus den Jahren 1926-1932, Poznañ 1959.
A. Wielkopolski, Memoria³ landrata z Bytowa o po³o¿eniu ludnoci polskiej w powiecie
bytomskim w r. 1854, Studia i Materia³y do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. IV, 1958,
z. 1 s. 409-423.
I. Buchsteiner, Der Adel als Landrat im 19. Jahrhundert, [w:] Szlachta-spo³eczeñstwo-pañstwo. Miêdzy Warmi¹ a Rugi¹ w XVIII-XX wieku, red. M. Jaroszewicz. W. Stêpiñski, Szczecin
1998, s. 77-91; tej¿e, Pommerscher Adel im 19. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft,
25, 1999, 3, s. 343- 374.
Pojêcie to wprowadzi³ do polskiej historiografii B. Dopiera³a, Polscy robotnicy sezonowi na
Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu miêdzywojennym, Szczecin, 1958, nr 1-2 s. 41-56;
tego¿, Czy w dwudziestololeciu miêdzywojennym istnia³a na Pomorzu Zachodnim kwestia
polska?, Szczecin, 1957, nr 1, s. 47-63; tego¿, Tak zwane niebezpieczeñstwo Polskie na
Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu miêdzywojennym, [w:]. U progu dziejów najnowszych,
t. 3, red. G. Labuda, Warszawa 1961 s. 597-546.
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semantyki, oddaj¹cej prawdziw¹ czy te¿ rzekom¹ skalê pojawienia siê ¿ywio³u
polskiego w prowincji Pomorze. Przez dziesiêciolecia problem kaszubsko/polsko-mazursko-warminskiej mniejszoci z perspektywy Szczecina, Koszalina czy
Strza³owa/Stralsundu uznawano za sprawê wewnêtrzn¹, w³aciw¹ administracji
s¹siednich terytoriów: prowincji Prusy Zachodnie i Prusy Wschodnie.
Analiza dokumentów tak tych, jak wytworzonych w poprzednich dziesiêcioleciach wskazuje, ¿e przeniesienie przez czêæ ruchu narodowo-polskiego swojej
aktywnoci na wschodnie powiaty prowincji Pomorze by³o dla administracji, przekonanej od pocz¹tku XIX w. o nieuchronnym i rych³ym wymieraniu Kaszubów,
bardzo przykrym rozczarowaniem. Dokumenty te nie by³y dot¹d publikowane ani
wykorzystane w inny sposób. Wynika z nich, ¿e administracja nie by³a jednomylna w ocenie zjawiska renesansu Kaszubszczyzny i zagro¿enia polskiego,
ufna w narodowe pos³annictwo kasty nauczycieli i pastorów, g³ównego ostrza
germanizacji oraz przemo¿ny wp³yw kultury niemieckiej i niemieckiego porz¹dku na m³odzie¿ kaszubsk¹. Jeli wiêc w dok. 1 landrat bytowski nie stwierdza³
szczególnego rozwoju polactwa (Polentum), uwa¿aj¹c ¿e niemieckie duchowieñstwo i szko³a winy jedynie przypieszyæ wysi³ki nad przyspieszeniem procesu wynaradawiania i ca³kowitego zaniku jêzyka kaszubskiego, a podobnie naczelny prezydent prowincji w dok. 2 stwierdza³ ca³kowity zanik Kaszubszczyzny,
dostrzegaj¹c jednak na horyzoncie utrudniaj¹c¹ zwyciêskie dokoñczenie tego dzie³a
polsk¹ agitacjê narodow¹, to dekadê póniej (dok. 3) prezes rejenci koszaliñskiej
pisa³ do swojego zwierzchnia w Szczecinie o ekspansji ¿ywio³u polskiego (Vordringen des Polentums) i alarmowa³, ¿e powiat bytowski pozostawa³ w du¿ym
stopniu w polskim posiadaniu. Za³¹czone dokumenty ukazuj¹ skalê osobistego
zaanga¿owania elity aparatu urzêdniczego prowincji zachodniopomorskiej w germanizacê Kaszubów, widoczn¹ w jeli nie dezaprobacie opiesza³oci ministrów,
to w zniecierpliwieniu w obliczu ich wahañ przez hojniejszym wsparciem zagro¿onej niemczyzny we wschodnich powiatach Pomorza Zachodniego.
Wspomniane dokumenty s¹ zarazem wiadectwem sposobu mylenia elity
junkiersko- konserwatywnej. Tzw. zagro¿enie polskie mog³o byæ wyrazem jej
autentycznego przekonania o wybitnej dynamice polactwa, zak³ócaj¹cego pielêgnowany obraz prowincji Pomorze jako etnicznie czysto niemieckiej czêci niemieckiego Wschodu, mog³o byæ te¿ sposobem na przeniesienie na jej obszar szczególnej pomocy pañstwa (osadnictwo wiejskie celem zahamowania odp³ywu ludnoci niemieckiej, wykupywanie przez pañstwo zad³u¿onych maj¹tków, na które
czyhaæ mieli polscy oferenci, budowa nowych gimnazjów, tworzenie garnizonów,
udzielanej tzw. szeciu zagro¿onym wschodnim prowincjom, a której beneficjantem, w przekonaniu administracji w Szczecinie i Koszalinie, powinna byæ tak¿e
zarz¹dzana przez nich prowincja. Administracja pieszy³a wobec Berlina z katalogiem konkretnych jego dzia³añ, które mia³y podnieæ poziom cywilizacyjny
zagro¿onych czêci prowincji Pomorze i z jednej strony zahamowaæ odp³yw
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samych Niemców, z drugiej przypieszyæ asymilacjê Kaszubów. Drogami wiod¹cymi ku temu mia³yby byæ wydatki pañstwa na poprawê stanu infrastruktury komunikacyjnej i szkolnej17. Prawdziwe opisy zjawisk miesza³y siê z zupe³nymi
fasmantagoriami, jak rzekomy nap³yw polskich kupców do Lêborka i Bytowa,
bowiem ostatni, najobszerniejszy dokument w swoim za³¹czniku o stanie stosunków w³asnociowych zaprzecza³ wiêkszej czêci treci dokumentu. Zawartej w
pimie prezydenta rejenci w Koszalinie ocenie wtargniêciu polactwa w powiatach bytomskim, lêborskim, i s³upskim i proponowanym rodkom przeciwdzia³aniu temu zjawisku, przeczy wspomniany za³¹cznik, który wiadczy³ jednak o
znacznych postêpach germanizacji Kaszubów i s³abniêciu ich stanu posiadaniu w
ci¹gu ca³ego XIX w. Zupe³nym nadu¿yciem, dokonanym najpewniej dla ci¹gniêcia do powiatu pieniêdzy pañstwowych by³o twierdzenie prezydenta rejencji,
i¿ z powy¿szych wywodów wynika, ¿e powiat bytowski znajduje siê w bardzo
znacznej czêci (niemal w 1/6 ) ju¿ w polskim posiadaniu oraz ¿e jest w najbardziej powa¿nym stopniu wydany na niebezpieczeñstwo ekspansji polactwa. Jedynie w czêciach powiatu bytowskiego w³asnoæ kaszubska stanowi³a licz¹c¹ siê
czêæ ogólnego area³u posiadanych gruntów rolnych. W dokumentach tych jak w
soczewce zbiegaj¹ siê kluczowe dla sytuacji w obu powiatach i szerzej w polskojezycznych czêciach Niemiec aspekty. Po pierwsze, dostrzegamy zwi¹zek miêdzy antypolonizmem coraz bardziej nacjonalistycznie usposobionych elit szlacheckich w s³u¿bie pañstwa, a ich przekonaniem o braku zdolnoci organizacyjnych i cnot cywilizacyjnych Kaszubów. Ten pogl¹d wi¹za³ siê z kolei z w³aciwym
tej klasie paternalizmem szlacheckim jako systemu sprawowania w³adzy i fundament patrymonialnych stosunków ustrojowych, sprowadzaj¹cy siê do pielêgnowania dystansu wobec Kaszubów, nale¿¹cych do warstw ch³opskich i proletariatu
wiejskiego18, jak te¿ preferowania administracyjnych metod asymilacji. Wskutek
faktu, ¿e aparat administracyjny identyfikowa³ siê z interesami wielkiej w³asnoci, w jego widzeniu problemu kaszubskiego i problemu polskiego silnie, szczególnie po 1900 r., widoczny by³ wp³yw niemieckiej debaty nad skutkami ucieczki
ludnoci wiejskiej dla ekonomicznego po³o¿enia wielkiej w³asnoci, ktorej ekonomicznym i politycznym t³em by³ nap³yw polskich robotników sezonowych,
mog¹cy opóniæ wysi³ki germanizacyjne.

17

18

W. Stêpiñski, Nadprezydent Ernst Senfft v. Pilsach, zachodniopomorscy konserwatyci
i regionalna gazeta prawicowa Norddeutsche Zeitung w dobie reakcji (1863-1858),
[w:] Szlachta i ziemiañstwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII-XX wieku,
red. W. Stepiñski, Szczecin 1996, s. 93-117.
R.M. Berdahl, Preussischer Adel: Paternalismus als Herrschaftssysten, in: Preußen im
Rückblick, hrsg. H.J. Puhle, H.U. Wehler, Göttingen 1980, s. 123-145.
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Dokument 1
1896, 14 grudzieñ, Lêbork (Lauenburg)
Landrat lêborski charakteryzuje skupiska ludnoci kaszubskiej w swoim powiecie
i postêpy jej polonizacji. Nie stwierdza³ szczególnego rozwoju polactwa, wyra¿a³
pogl¹d, ¿e niemieckie duchowieñstwo i szko³a powinny wzmóc wysi³ki ku przyspieszaniu procesu germanizacji m³odzie¿y kaszubskiej i ca³kowitego zaniku
jêzyka polskiego.
Odpis. GStA, PK, Berlin-Dahlem, Rep. 77. Ministerium des Innern, Tit. 870
Nr. 47b f. 16-17v.
Lauenburg, den 14. Dezember 1896
Königliches Landrathsamt
Betrifft Polonisierung. Verfügung vom 23. Dezember d. J. - Pr. II Nr. 135. 96.
Vertraulich!
Ich berichte nach den Erhebungen aus den einzelnen Amtsbezirken an der
westpreußischen Grenze Folgendes:
1. A m t s b e z i r k W i e r s c h u t z i n19: In der katholischen Kirche zu
Zarnewitz20, Kreis Putzig21, die die Katholiken des Amtsbezirks Wierschutzin
besuchen, wird nur polnisch gepredigt, auch der Konfirmanden-Unterricht pp22.
nur in polnischer Sprache ertheilt. Die Konfirmanden werden angehalten,
Gesangbuchsverse und Bibelstellen polnisch auswendig zu lernen. Auch soll die
Kirche zu Zarnewitz Leute, die sich hierin willfährig zeigen, materiell unterstützen.
Sodann wird von Seiten der Geistlichen den Katholiken eine polnische Zeitung23
empfohlen, die in Wierschutzin vielfach gelesen wird, und die täglich die Eltern
auffordert, mit den Kindern im Hause nur polnisch zu sprechen. Die Zeitung wird
in Danzig redigiert.
2. A m t s b e z i r k G n e w i n24: Soweit die Kirche in Zarnewitz in Frage
kommt. Dieselben Verhältnisse wie im Amtsbezirk Wierschutzin. Ein Theil der

19
20
21
22
23
24
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Katholiken dieses Amtsbezirks gehört zur Kirche nach Tillau25, Kr. Putzig, wo
auch nur in polnischer Sprache gepredigt wird. Es ist dies eine von den deutschen
Katholiken vielfach beklagte Thatsache, daß trotz wiederholter Bitte in den katholischen Kirchen zu Zarnewitz in Tillau niemals eine deutsche Predigt gehalten wird.
Bei der strammen, von der Geistlichkeit ausgeübten Disziplin wagt aber keiner
der deutschen Katholiken sich mit einer Beschwerde an die Behörde. Von der
Einwirkung der katholischen Geistlichkeit auf ihre Gemeinde ist mir folgendes
Beispiel aus sicherer Quelle zur Kenntnis gelangt.
Als im vorigen Jahre der Bischof zur Firmung Westpreußen26 bereiste, theilte
der katholische Geistliche in Tillau seine bevorstehende Ankunft der Gemeinde
von der Kanzel mit den Worten mit, das sei beiahe so, als wenn der Papst käme,
der Bischof stehe viel höher als der Kaiser.
3. A m t s b e z i r k B i s m a r c k27. Ein Vordringen der Polen in diesem
Amtsbezirk, und eine dadurch entstehende Polonisierung ist seit Jahren beobachtet worden. Zuerst fing dieselbe damit an, daß die Güter Bismarck und Hammer28,
die jetzt zu einem Gemeindebezirk Rybienke vereinigt sind, parzelliert wurden.
Sehr viele der Parzellenkäufer sind Polen, die zum Theil nicht einmal der deutschen Sprache mächtig sind. Ferner ist beobachtet worden, dass die Leute auf den
Gütern allmählich nach westlicheren Theilen des Kreises ziehen, und die alsdann
durch Bewohner des Neustädter resp. Karthauser Kreises29 ersetzt werden. Die
Leute aus vorgenannten Kreisen sind aber sämtlich Polen.
Ueber mangelnde Berücksichtigung der deutschen Sprache beim katholischen
Gottesdienst, Beichtvorbereitungs-Unterricht pp30. Konnte in diesem Amtsbezirk
nicht ermittelt werden, da keine katholische Kirche vorhanden, und sämtliche
Katholiken Polen sind.
4. A m t s b e z i r k G r o ß B o s c h p o l 31 u n d R o s l a s i n: In Roslasin32
wird sonntäglich pp. polnischer Gottesdienst abgehalten, mit Ausnahme jedes dritten Sonntags, an welchem für diejenigen Katholiken, welche des Polnischen nicht
mächtig, deutsche Predigt stattfindet. Dasselbe gilt bezüglich Beichte u. s. w.
Dies würde der Zahl der katholischen, polnischredenden resp. andererseits
des Polnischen nicht mächtigen Bevölkerung dieser Gegend entsprechen. Anderer-
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seits ist nicht zu leugnen, daß von der zahlreichen polnisch-katholischen Bevölkerung ein sehr grosser Theil, besonders unter den jüngeren Leuten, neben der polnischen Sprache auch sehr wohl deutsch versteht. Von diesem Gesichtspunkte
aus könnte bei gutem Willen der Geistlichkeit, das Deutsche zu stärken und zu
bevorzugen, das obige Verhältnis im Gottesdienst fast umgekehrt angängig sein.
Nur polnisch verstehend und redend sind nicht so Viele, als es den Anschein
hat. Indes darüber läßt sich streiten, ob jetzt schon eine Änderung nach diesem
Verhältniß angebracht sein dürfte. Auch die sowohl deutsch wie polnisch Verstehenden und Redenden werden sicher ihr religiöses Bewußtsein jetzt noch lieber
polnisch ausgedrückt wissen, als deutsch. In einigen Jahren indessen, wenn die
Wirkungen unserer deutschen Schule mehr und mehr in der heranwachsenden
Jugend sich bemerklich machen werden  und es ist schon jetzt bemerkbar dann
wäre es jedenfalls im Sinne des Deutschtums erwünscht, wenn das Verhältniß
gerade umgekehrt, und nur alle 3 Sonntage polnischer Gottesdienst stattfinde, bis
endlich es ganz aufhörte.
Daß das polnische Element in diesem Bezirke so überhand genommen, liegt
einestheils daran, daß katholisch-polnische Besitzer Fuß gefaßt haben, z. B. von
der Marwitz früher in Felitow33, von Plachetzki-Chmelenz aus Nieder-Löwitz34
und mit einer unleugbaren Vorliebe polnische Arbeiterschaft bevorzugen, anderentheils, dass auch die evangelischen Gutsherrschaften in manchen Fällen nicht
genug sich bemühen, möglichst deutsche, evangelische Arbeiter anzunehmen. Es
ist das bei den heutigen Verhältnissen nicht immer leicht, könnte aber doch mehr
geübt und erstrebt werden, als es geschieht.
Ferner wäre es vor allen Dingen erforderlich, dass die evangelischen Pastorenstellen an der westpreußischen Grenze mit thatkräftigen, energischen Pastoren
besetzt würden, was nun leider in den meistbedrohten Bezirken Goddentow35 
Roslasin nicht der Fall ist.
Ich habe sonst gegen die Person des Pastors Gaedtke-Goddentow nichts einzuwenden, aber er ist jedenfalls nicht die geeignete Kraft, um energisch gegen das
Vordringen der Polen einzutreten.
Weitere Bezirke des Kreises Lauenburg, mit Ausnahme der Stadt Lauenburg,
werden von der Polonisierung bis heute noch nicht berührt, und ich nehme dieserhalb auf meinen Bericht bezüglich der Besetzung der katholischen Pfarrstelle in
Lauenburg Bezug.
(gez.) von Somnitz

33
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Dokument 2

4 marzec 1898 r. Stettin (Szczecin)
Nadprezydent prowincji Pomorze, R. v. Puttkamer, donosi³, ¿e w Gazecie Gdañskiej z 1 lutego b. r. ukaza³ siê artyku³ o procesie znikania elementu s³owiañskiego w p³n. wsch. czêci Pomorza Zachodniego. Przed 2030 laty w kaszubskich
wsiach G³ówczyce, Smo³dzino, Cecenowo i Garda odprawiano kazania i przyjmowano sakramenty w literackiej polszczynie. Ale to przesz³oæ i mo¿na pocieszaj¹c siê twierdziæ, ¿e dzi w tych czterech parafiach nie ma nikogo, kto zna³by
jêzyk polsko-kaszubski.
Geheimes Staatsarchiv. Preußischer Kulturbesitz, BerlinDahlem, Rep. 77.
Ministerium des Innern, Tit. 870 Nr 47b k. 32-35.
Der Ober-Präsident der Provinz Pommern36 .
An den Herrn Minister des Innern in Berlin
Betrifft Polenfragen.
Auf S. 99 des Siebenten Jahrgangs (Nr. 6) des Gesamtüberblicks über die
Polnische Tagesliteratur ist die Übersetzung eines in Nr 14 der Gazeta Gdañska37 vom 1.ten Februar d[ieses] J[ahre]s erschienenen Artikels enthalten, welcher
in phantastischen, der Wirklichkeit in keiner Weise entsprechenden Ausführungen
sich über das Schwinden des Slaventhums in Pommern verbreitet. Nach diesen
Auslessungen, die im Grunde genommen nicht mehr einen Stoßseufzer uber vergangene Herrlichkeit als die Schilderung wirklich vorhandener Zustände darstellen, sollte man glauben, daß in nordöstlichen Pommern in der That noch in die
36

37

Robert v. Puttkamer (1828-1900), szlachcic, syn radcy Wy¿szego Sadu Krajowego wre Frankfurcie n. Odr¹, urzêdnik pañstwowy, skrajny konserwatysta, bliski wspó³pracownik Bismarcka,
prezydent urzêdu rejencji w Metzu i prezydent prowincji l¹skiej, w 1879 r. nastêpca Falka
w Ministerstwie Kultury, minister spraw wewnêtrznych i wspó³autor ustaw antysocjalistycznych,
od 1891 r. a¿ do mierci naczelny prezydent prowincji Pomorze, wspiera³ tu rozwój komunikacji, w tym kolei w¹skotorowych, doktor honorowy Uniwersytetu w Gryfii/Greifswaldzie.
Gazeta Gdañska, pismo spo³eczno-polityczne wydawane w Gdañsku w latach 1891-1939,
trzy razy w tygodniu. Za³o¿yli je: W. £ebinski, M. £yskowski, B. Milski, pierwszy redaktor
i wydawca pisma do 1901 r. W czasach zaboru pruskiego pismo by³o najbardziej na pó³noc
wysuniêta placówka walki o utrzymanie polskoci Gdañska i Kaszub. Publikowano biografie
i utwory m.in. A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza, M. Konopnickiej, popiera³a te¿ pisarzy kaszubskich, jak A. Karwatowa czy A. Majkowskiego i H. Derdowskiego, którzy przez jej ³amy
weszli do literatury.
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Augen fallende Reste der alten kaschubisch-plattpolnischen Bevölkerung sich
vorfanden. Der Regierungs-Präsident zu Köslin, dem ich den betreffenden Artikel
zum Kenntnißnahme zusande, macht in seinem abschriftlich beigefügten Bericht
vom 3. d[es]. Mts. sehr mit Recht darauf aufmerksam, daß jene Schilderung fast
ganz und gar auf Einbildungen um nicht zu sog. Flausen hinausläuft. Wer, wie ich
jenen Landestheil genau kennt, weiß, daß selbst in den Kirchspielen Glowitz38,
Schmolsin39 und Zezenow40, deren Ortsnamen sogar der Artikelschreiber gewaltsam zu polonisieren sucht, und denen der Regierungs-Präsident noch Garde41 hätte
hinzufühen können, auch die letzte Spur des Kasschubischen so gut wie verschwunden ist. Den letzten Anhalt fand das Kaschubische-Plattpolnische Idiom, wie das
mit derartigen Trümmern aussterbender Geschlechter in der Regel der Fall zu sein
pflegt, in den kirchlichen Einrichtungen, indem in den Kirchen zu Zezenow, Glowitz, Schmolsin und Garde bis vor 2530 Jahren für den Kaschubischen Theil der
Bevölkerung Predigt und Sacramentspendung in bestimmten Zwischenräumen nach
Beendigung des deutschen Hauptgottesdienstes in Polnische und zwar Hochpolnische Sprache stattfand. Aber auch hiervon ist jetzt seit geraumer Zeit keine Rede
mehr, und man kann getrost behaupten, daß heute in den sämmtlichen genannten
4 Kirchspielen kaum noch ein der Polnisch-Kaschubische Sprache Mächtiger
vorhanden ist. Man spricht in den unterliegenden Ortschaften zwar ab und zu
noch von Kassuben versteht aber darunter ausschließlich die in den genannten
Kirchspielen wohnhafte lose arbeitende Bevölkerung, die ihren Lebensunterhalt
zum Theil außerhalb ihrer Heimstätten in solchen Arbeiten sucht, welche einen
ungewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen die Unbilden des rauchen Klima
erfordert, namentlich in Erd-und Grabenräumungsarbeiten.
Vollends verfehlt, ja lächerlich ist das Bemühen des Artikelschreibers, den
Nieder  und Untergang des Kassubischen Elements mit der Frage des religöses
Brekenntnisses in ursächlichen Zusammenhang zu bringen. Die Kassuben des Stolper
Kreises42 sind seit Einführung der Reformation in den Pommerschen Herzogthümern
ebenso gute Lutheraner wie die übrigen Bewohner der Provinz.
Anders freilich steht es mit der polnisch-sprechenden Bevölkerung der Lande
Bütow und Lauenburg, welche noch im Anfang des vorigen Jahrhunderts zur Krone
Polen gehörten, und erst unter den Preußischen Königen dem deutschen Kulturleben
erschlossen und damit überwiegend dem evangelischen Bekenntnisse gewonnen
worden sind. Im diesem Gegenden deckt sich allerdings, beinahe noch ausschließli-

38
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cher wie in Polen und Westpreußen Katholizismus und Polonismus, und deshalb
erscheint der jetzt ernstlich betriebene Plan, vermittelt des Einflusses und der
mitwirkenden Thätigkeit der katholischen Geistlichkeit in den Kreisen Bütow und
Lauenburg der Polnischen Propaganda einen Stützpunkte zu gewinnen, nicht so
ganz chimärisch. Es wird angezeigt sein, auch diesem neuen offensiven Vorstoß
des Polonismus von Seiten der Staatsregierung ein aufmerksames Auge zuzuwenden.
Vielleicht bietet sich für Eure Excellenz (!) oder den Herrn Kulturminister
noch in der laufenden Tagung des Landtags Gelegenheit, näher auf diese Dinge
einzugehen, und dabei zu beleuchten, welchen Werth der fortwährenden Betheuerungen der Polen beizumessen ist, daß ihre Agitationen einen rein defensiven Charakter hätten.
Für den Fall, daß die Eingangs erwähnte Druckschrift dort gerade nicht zur
Hand sein sollte, füge ich sie mit der Bitte um gelegentliche Rückgabe bei.
Puttkamer
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Dokument 3
1909 r., 28 styczeñ, Koszalin (Köslin)
Prezydent rejencji koszaliñskiej przedstawia w sprawozdaniu do naczelnego prezydenta prowincji Pomorze ocenê ekspansji ¿ywio³u polskiego i rodki zaradcze.
Powiat bytomski mia³ byæ w du¿ym stopniu w polskim posiadaniu. Stan posiadania ziemi w powiatach lêborskim i bytowskim , miasteckim i s³upskim  niemiecki i polski na dzieñ 1 maja 1908 r.
Odpis. Fragmenty. GStA, PK, Berlin-Dahlem, Rep. 87 B, Ministerium für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Nr 9655, f. 73- 80, 88-93.
Köslin, den 28. Januar 1909
Der Regierungspräsident

.

Betrifft Vordringen des Polentums in den Kreisen Bütow, Lauenburg und Stolp.
Berichterstatter: Regierungsassesor Schneider.
Die von dem Superintendenten Stengel auf der letzten pommerschen Provinzialsynode über das Vordringen des Polentums in den Kreisen Bütow43, Lauenburg44
und Stolp gemachten Mitteilungen habe ich zur Kenntnis der Landräte dieser Kreise
gebracht und sie zur Berichterstattung und Eintragung möglichst genauen Zahlenmaterials in eine hier aufgestellte Formularnachweisung (Anlagen 24) aufgefordert.
Aus den Berichten der Landräte ergibt sich übereinstimmend, daß die Angaben des Superintendenten Stengel den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen,
daß also das Polentum mit Erfolg bestrebt ist, allmählich immer mehr deutschen
Grundbesitz in seine Hand zu bringen.
I.

U m f a n g d e s p o l n i s c h e n B e s i t z s t a n d e s u n d d e r p o ln i s c h e n B e v ö l k e r u n g:
A. Kreis Bütow:

Die Größe des Kreises beträgt rd. 60.854 ha, von denen sich Ende 1908 rund
9061, also fast ein Sechstel des ganzen Kreises, in polnischen Besitz befanden.

43
44
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Der ehemalige evangelische Kirchengemeinde zu Bernsdorf 45 gehörige sog. Bork
sche Hof ist im Jahre 1907 vor der Witwe des Besitzers an den Polen Szopinski
aus Berent für 41000 M verkauft worden, obwohl der wirkliche Wert des
Grundstücks nach sachverständiger Schätzung höchstens 33 000 M betrug.-Wieder ein Beispiel dafür, daß von Polen Grundstückpreise gezahlt werden, die dem
reelen Werte nicht entsprechen und die von deutschen Käufern nicht zu erlangen
sind.
Vor dem Kirchspiel Jassen gehören zum Kreise Bütow nur die Gemeinden
Neuendorf 46 und Klössen, sowie die Gutsbezirke Jassen47 und Buchwalde48. Vom
Gutsbezirk Buchwalde gingen im Jahre 1906 die Güter Althütte und Neuhütte
von dem deutschen Besitzer Tiebel an die polnische Parzellierungsbank in Posen
über. Diese hat inzwischen Althütte aufgeteilt und Neuhütte weiterverkauft, selbstverständlich an Polen.
Die übrigen Ortschaften der Paroche Jassen liegen im Kreise Karthaus (Regierungsbezirk Danzig)49.
Das Polentum setzt sich nicht nur in den kaschubischen östlichen und südlichen
Teilen des Kreises fest, sondern schiebt sich vereinzelt immer weiter in die bisher
rein deutschen Gegenden, bis nach Kathkow50 und Damerkow51, vor. In Damerkow
sind im Jahre 1908 die katholischen Kirchenländereien, die bis dahin stets ein
Deutscher Besitzer in Pacht gehabt hatte, von dem inzwischen aus Damsdorf verzogenen Pfarrer Klink an einen Polen aus dem Kreise Pr. Stargard verpachtet worden.
Nach der anliegenden Nachweisung (Anlage 2) betrug auf Grund der
Volkszählung von 1900 die Anzahl der Einwohner des Kreises Bütow 26. 021,
diese stieg nach der Volkszählung von 1905 auf 27. 152. Die Zunahme der ortsanwesenden Bevölkerung betrug also 1131 Seelen oder rund 4 1/2 %.
Die polnische Bevölkerung darunter hat sich aber von 3670 Seelen im Jahre
1900 auf 4513 Seelen im Jahre 1905 vermehrt.
Hier ist also eine Zunahme der Polen um 843 Seelen oder um rund 23 %
festzustellen.
Die Anzahl der polnischen Schulkinder im Kreise Bütow hat in den Jahren
19041908 zwischen 935 und 1113 geschwankt. Die höchste Zahl war im Jahre
1907 mit 1113 erreicht, im Jahre 1908 ist jedoch die Anzahl wieder auf 965 heruntergegangen.
45
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B. K r e i s L a u e n b u r g:
Von der rund 122 939 ha umfassenden Gesamtfläche des Kreises Lauenburg
befanden sich nach der Nachweisung (Anlage 3) Ende 1908 rund 2756 ha (=rund
2,2 % der Gesamtfläche) in polnischem Besitz.
In den Jahren 19041908 sind größere Güter oder größere Höfe nicht an Polen verkauft worden, sondern nur kleinere Parzellen von insgesamt etwa 200 ha.
Das Gut Osseck52 drohte in polnische Hand überzugehen, ist aber Ende 1908 auf
diesseitiges Drängen von der Pommerschen Ansiedlungsgeseellschaft erworben
und damit endgültig dem Deutschtum erhalten worden.
Daß der polnische Angriff auf den Kreis Lauenburg nach den ersten Siegen
keine größeren Erfolge in den letzten 5 Jahren aufzuweisen hat, ist in erster Linie
auf die deutsche Siedlungsarbeit zurückzuführen, die ihm die geeignetsten Objekte entzogen hat. Die Einrichtung der Königlichen Spezialkommission in Lauenburg hat diese Arbeit wesentlich fördern helfen. Sie leistet heute in verständnisvoller Fühlung mit der ordentlichen Verwaltungsbehörde und dem Kreisauschuß
wirksame nationale Arbeit zum Schutze der Kreis  und Provinzgrenze.
Namentlich an der Südgrenze des Kreises Lauenburg ist ein Kranz deutscher
Siedlungen geschaffen.-Gr. Wunneschin53, Gerhardshöhe54, Rosinenhof 55, Zinzelitz56 und Osseck- zwischen denen die aus den Gütern Labuhn57, Zewitz58 und
Groß-Massow59 bestehende Herrschaft des Kommerzienrates Sinner wie ein festes
deutsches Bollwerk liegt. Der polnische Besitz in Schimmerwitz60 umfaßt nur
87 ha. Ein Teil des vom Domänenfiskus erworbenen Ritterguts Schimmerwitz
soll von der Pommerschen Ansiedlungsgesellschaft aufgeteilt werden; auch hier
hat also die deutsche Gegenarbeit schon eingesetzt.
Wegen schlecher finanzieller Lage des Besitzers gefährdet ist zur Zeit das
Gut Bukowin61, dessen Ankauf von Herrn Landwirtschaftsminister wegen zu
hoher Preisforderung abgelehnt ist; ebenso besteht die Gefahr eines Verkaufs
an Polen bei dem südlich von Gerhardshöhe62 belegenen Augustenfelde63.
52
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Ganz besonders ist aber der Gefahr des polnischen Einfalls die Ostgrenze des
Kreises Lauenburg und damit der Provinz Pommern ausgesetzt. Hier kommen
namentlich die Amtsbezirke Wierschutzin64, Bismarck, Groß-Boschpol und
Roslasin65 in Betracht. Von dem Areal dieser Amtsbezirke mit 17 184 ha (etwa ein
Siebentel des Gesamtareals des Kreises) sind schon 1572 ha  15,3 % in polnischen
Besitz. Wie oben erwähnt, sind im ganzen Kreise 2756 ha  2,2 % polnisch; es
liegen also nur 184 ha=6,7 % polnischen Besitzes außerhalb der vier genannten
Amtsbezirke in den übrigen Gegenden des Kreises zerstreut.
Es handelt sich hier um ein seiner geographischen und wirtschaftlichen Lage
nach gegen die anderen Teile des Kreises abgeschlossenes Gebiet an der westpreußischen Grenze, im Westen durch große Forsten begrenzt, hinter denen alter
Großgrundbeitz und deutscher Bauernstand dem Vordringen des Polentums zur
Zeit noch einen festen Damm entgegensetzen.
Im nördlichen Teile des östlichen Grenzgebiets liegt die Gefahr der Polonisierung nicht so sehr in der Schaffung neuer Besitzverhältnisse, als vielmehr darin, daß die hier von alters her ansässige katholische, kassubische Bevölkerung,
die früher an einen Zusammenhang mit polnischen Bestrebungen nicht gedacht
hat, durch die Geistlichkeit dem Polentum in die Arme getrieben ist und jetzt dem
deutschen Element ebenso feindlich gegenüber steht wie der Pole.
Im Süden des gefährdeten Gebiets bildet das katholische Pfarrdorf Roslasin
den Hauptanziehungspunkt für den polnischen Einfall. Hier ist auch die polnische
Besiedlung von Lowitz bereits vor Erlaß der Novelle zum Ansiedlungsgesetz
geglückt. Ein weiteres Angriffsobjekt ist das Gut Reddestow66, das sich zwar in
deutscher Hand befindet, dessen Verkauf an Polen aber keineswegs ausgeschlossen
ist.
Um die Abwehr des polnischen Vordringens in dem am ernstesten gefährdeten
Amtsbezirk Roslasin hat sich der Amtsvorsteher und Restgutsbesitzer Müller in
Nawitz67 verdient gemacht, der, obwohl ein einfacher Mann, für diesen schwierigen
Posten sehr geeignet ist und in nationaler Beziehung zuverlässig ist.
Sollte es möglich sein, daß diesem Amtsvorsteher für eine verdienstliche
Tätigkeit eine staatliche Zulage bewilligt wird, so möchte ich dies warm befürworten, um ihn zu weiterer Tätigkeit anzuspornen und ihn für die Zeit, die er seiner
Wirtschaft entziehen muß, einigermaßen zu entschädigen.
Wenn auch die Vermehrung des polnischen Grundbesitzes im Kreise Lauenburg
in den letzten 5 Jahren unerheblich erscheint, so ergibt sich die Notwendigkeit
einer energischen Abwehr doch aus dem Anwachsen der polnischen Bevökerung.
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Die Bevölkerungsziffer des Kreises hat sich in den Jahren 1900 bis 1905 um
8,3 % vermehrt. In diesem Zeitraum ist die Vermehrung der katholischen Einwohner
um 20,6 % eingetreten, und zwar haben sich die Deutsch-Katholiken um 17,8 %,
die Polen um 22,9 % vermehrt.
Dabei ist der polnische Teil der katholischen Bevölkerung eher zu niedrig als
zu hoch angegeben; denn als Polen sind nur solche gerechnet, die bei der
Volkszählung polnisch als ihre Muttersprache angegeben haben. Es gibt aber auch
Polen, die das aus geschäftlichen oder sonstigen Rücksichten nicht tun.
Die Zahl der polnischen Schulkinder hat in den Jahren 1904 bis 1908 nennenswerten Schwankungen nicht unterlegen.
C. L a n d k r e i s S t o l p:
Das Gesamtareal des Landkreises Stolp umfaßt 222 724 ha. Hiervon waren
Ende 1908 nur rund 199 ha in polnischem Besitz.
Es sind dies die zum Bezirk Groß-Rakitt68 gehörigen Ausbauten Wilhelminental69 und Wildbergshof 70, die seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts
bereits in den Händen polnischer Kleinbauern sich befinden.
Seitdem ist, soweit festgestellt werden konnte, Grundbesitz aus deutschen
in polnische Hand nicht übergegangen.
Nach der letzten Volkszählung hat der Landkreis Stolp 76 476 Einwohner;
hiervon waren 401 deutsch-katholisch und 527 polnisch. Diese Ziffern sind aus
dem vom Statistischen Landesamt herausgegebenen Gemeindelexikon entnommen;
offenbar sind aber vielfach Saisonarbeiter mitgezählt, da das Gemeindelexikon
häufig bei ganz evangelischen Ortschaften eine hohe Anzahl katholischer Ortsanwesender aufführt. Andere Feststellungen waren dem Landrat in Stolp nicht
zugänglich.
Nur vom Pastor Sendler in Groß Rakitt hat der Landrat die Mitteilung erhalten,
daß in dessen Kirchengemeinde die Zahl der katholischen Bevölkerung von 136
im Jahre 1905 auf 406 im Jahre 1908 gewachsen ist.
Obwohl das Polentum im Kreise Stolp bisher nur geringfügige Verbreitung
gefunden hat, so ist die Gefahr eines polnischen Angriffs auf diesen Kreis doch
nicht von der Hand zu weisen. Insbesondere droht die Gefahr in der südöstlichen
Spitze des Kreises, etwa südöstlich der Linie Mickrow71 -Groß Nossin72. Hier
bildet im allgemeinen die Kreisgrenze sowohl nach dem Kreis Lauenburg als nach
68
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dem Kreise Bütow auch die nationale Grenze zwischen Polentum und Deutschtum,
im großen und ganzen unverändert seit etwa 100 Jahren. Im ersten Drittel des
19. Jahrhunderts haben polnische Ansiedlungen östlich von Groß-Rakitt stattgefunden, von denen noch jetzt die vorerwähnten Ausbauten Wilhelminental und
Wildbergshof in den Händen polnischer Kleinbauern sind. Eine weitere Ausdehnung
dieser Kleinbauern, die im Gutsbezirk Groß-Rakitt vorhanden war, ist durch die
von der Landbank vor einigen Jahren vorgenommene Parzellierung und Besiedlung
von Groß-Rakitt rückgängig gemacht worden.
Eine stete Gefahr bilden in dieser Gegend einige wenige gut bewirtschaftete
Güter, deren Besitzer sich in schlechter wirtschaftlicher Lage befinden und daher
leicht zu einem Verkauf gezwungen werden können. Daß die Absichten der Polen
gerade auf diese Güter gerichtet sind, ist hier bekannt, doch ist bisher ein Verkauf
an Polen immer noch vermieden worden.
Eins dieser Güter ist Kosemühl73, das vor einigen Jahren an die Holzfirma
Schlieker in Dümen (Westfalen) verkauft ist. Der Inhaber der Firma ist katholisch
und hat durch Einsetzung reines katholischen Verwalters für das Polentum geradezu Propaganda gemacht. Es geht vor allem Anscheine nach darauf aus, an Stele
deutscher Arbeiter nach und nach polnische Familien heranzuzuziehen, womit er
bereits begonnen hat. Wahrscheinlich sind hier nur konfessionelle Gründe maßgebend gewesenö aber es liegt nahe, daß die polnischen Familien eine Gefahr für
das Deutschtum bilden.
Wie der Superintendent Stengel bemerkt, hat Schlieker sich auch angemaßt,
in die Rechte des evangelischen Gemeindekirchenrats einzugreifen. Durch einen
Anschlag an der Tür der Kirche zu Kosemühl, worin er seit langer Zeit evangelische
Gottesdienste abgehalten worden sind, hat Schlieker dem Gemeindekirchenrat
untersagt, Kirchenplätze zu vermieten, weil die Kirche ein Eigentum sei. Au diesem
Anlaß hat der Gemeindekirchenrat gegen Schlieker einen Prozeß anstrengen müssen,
der in erster Instanz zu Gunsten des Gemeinskirchenrates entschieden ist, und der
zur Zeit in der Berufungsinstanz noch schwebt.
Es ergab sich aus dem Verhalten des Schlieker auch die Notwendigkeit, in
Groß-Rakitt einen evangelischen Betsaal nebst Wohnung für einen evangelischen
Pfarrer zu erbauen. Hieraus geht zur Genüge hervor, daß Schlieker bemüht ist, für
den Katholizismus-und mit Rücksicht auf die von der Grenze drohende Polengefahr-für das Polentum einen neuen Mittelpunkt zu schaffen.
Daß bisher ein Verkauf eines Gutes74 an Polen nicht stattgefunden hat und
daß auch eine Ausdehnung der bäuerlich-polnischen Bevölkerung im Kreise nicht
erfolgt ist, ist offenbar ein Verdienst der aufmerksamen und energischen Haltung
der in dem dortigen Kreisteile ansässigen Deutschen. Bei der derzeitigen schlech73
74

Chodzi o maj¹tek Kosemühl, po polsku Kozin.
Chodzi o maj¹tek Kosemühl (Kozin).

Kopia acta_2006.p65

294

07-01-03, 13:38

ADMINISTRACJA PAÑSTWOWA POMORZA ZACHODNIEGO...

295

ten wirtschaftlichen Lage der Deutschen in jener Gegend, die ihre Hauptursache
wohl in dem Mangel jeglicher Verkehrsverbindungen hat, wird sich der Widerstand der deutschen Bevölkerung länger mit Erfolg kaum aufrecht erhalten lassen.
Weiter unten wird hiernach noch eingegangen werden. Das Verhalten der Deutschen
in dem südöstlichen Teile des Kreises Stolp verdient um so mehr Anerkennung
und Unterstützung, als die Kreisgrenze hier sowohl auf der Lauenburger Seite als
im Kreis Bütow mit polnischer Bevölkerung besetzt ist und als der auf diese Weise
von zwei Seiten vom Polentum eingefaßte Kreisteil ersichtlich ein besonderer
Angriffspunkt des von Gowidlino75 aus geleiteten polnischen Ansturmes ist.
II. M i t t e l z u r B e k ä m p f u n g d e s v o r d r i n g e n d e n P o l e n
t u m s:
Zur zweckmäßigen Bekämpfung eines weiteren Vordringens des Polentums
bringe ich vor Allem die Erhöhung des Domänen-Ankaufsfonds in Vorschlag. Die
Mittel dieses Fonds reichen bisher häufig nicht aus, um den Übergang von deutschen Gütern in polnische Hand zu verhindern. In allen drei Kreisen sind, wie
erwähnt, eine Anzahl von Gütern vorhanden, bei denen infolge schlechter wirtschaftlicher Lage der Besitzer die Gefahr eines früheren oder späteren Verkaufs
an Polen nicht von der Hand zu weisen ist, die aber dem Deutschtum durch Übergang in fiskalischen Besitz erhalten bleiben könnten.
Ferner dürfte die Erhöhung des Staatszuschusses für die Pommersche Ansiedlungsgesellschaft der Erwägung wert sein, damit sie in die Lage versetzt wird, in
den gefährdeten Gebieten im weiteren Umfange als bisher Güter anzukaufen und
sie mit Deutschen zu besiedeln.
Sehr zweckmäßíg erscheint es mir auch, daß in geeigneten Fällen auch im
unmittelbaren Anschluß an eine Domäne kolonisiert wird, da der Domänenkauf
wohl dem polnischen Grunderwerbe vorbeugt, nicht aber dem Anwachsen der
polnischen Bevölkerung, da die Domänenpächter im Grenzgebiete vielfach auf
polnische Arbeiter angewiesen sind. Im südöstlichen Teile des Kreises Stolp würde
die Widerstandskraft der deutschen Bevölkerung gegen den drohenden polnischen
Ansturm auch durch den anderweiten von mir bereits befürworteten Bau einer
Staatsbahn Sierakowitz76 = Schwarz Damerkow77 = (oder Jarskewitz)78 = Budow
wesentlich gestärkt werden, da dadurch eine Hebung der wirtschaftlichen Lage
der Deutschen durch Erleichterung des Absatzes für ihre Produkte herbeigeführt
75
76
77
78
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werden würde. Ich bitte in dieser Beziehung auf meinen Randbericht vom 24. Juni
1908  Pr.III Nr. 278.7.08  Bezug nehmen zu dürfen und spreche Euer Exzellenz
gegenüber ferner die Bitte aus, auch den Herrn Landwirtschaftsminister für den
Bau dieser Bahn, auf welchen später der Bahnbau Budow-Bütow zur Anschließung
auch des Kreises Bütow an die Stadt Stolp und zur Erhaltung des Deutschtums
in Bütow zu folgen haben würde, aus national-politischen Gründen interessieren
zu wollen.
Daß dieser Bau für den südöstlichen Teil des Kreises Stolp immer mehr zu
einer Lebensfrage wird, geht auch aus folgenden mir vom Landrat in Stolp mitgeteilten Fall hervor: In Groß-Rakitt hatte ein tüchtiger deutscher Mann eine Molkerei
gegründet. Wegen der Mangelhaftigkeit der Verkehrsverhältnisse ist es aber für
die Bewohner der weiteren Umgegend nicht möglich, ihre Milch zur Molkerei in
Groß-Rakitt zu bringen. Auch die Gründung einer Genossenschaft scheitert an
der Unzulänglichkeit der Beförderungsmöglichkeiten Voraussichtlich wird nun
die Molkerei in Groß-Rakitt binnen kurzem eingehen müssen.
Für solche Fälle wäre es erwünscht, wenn es sich ermöglichen ließe, daß mir
Fonds zur Unterstützung deutscher wirtschaftlicher Unternehmungen in den von
Polen bedrohten Gebieten zur Verfügung gestellt würden. Im dem Fall der Molkerei
in Gr. Rakitt z. B. würde vielleicht die Gewährung eines Dahrlehns zu niedrigem
Zinsfuß die Gründung und das Bestehen der Genossenschaft ermöglicht haben.
Die Möglichkeit der Gewährung solcher Dahrlehnen würde ein sehr wichtiges
Mittel zur wirtschaftlichen Stärkung des Deutschtums darstellen. Allzu große
Summen würden dabei nicht in Anspruch genommen werden, da in den in Betracht kommenden kleinen Verhältnissen häufig schon mit nur geringen Summen
geholfen werden kann.
In den Städten Lauenburg und Bütow macht sich der Zuzug polnischer Kaufleute immer stärker bemerkbar, die den deutschen Geschäftsleuten Konkurrenz
machen, und die durch den Zuzug polnischer Bevölkerung in die Stadt veranlaßt
werden sich dort niederzulassen.
Verkaufsangebote von Lauenburger Geschäften in polnischen Zeitungen
bieten den traurigen Beweis dafür, daß mancher deutsche Geschäftsmann den
Gelderwerb höher schätzt als das nationale Gefühl. Sie legen aber auch den Schluß
nahe, daß unter den Katholiken der Stadt Lauenburg sich bereits eine größere
Anzahl versteckter Polen befindet.
Die katholische Geistlichkeit vertritt zwar offiziell den deutschen Standpunkt;
der Landrat hat aber Grund zu der Annahme, daß sie den konfessionellen Standpunkt über den nationalen stellt, und daß ihr der polnische Zuwachs ihrer Gemeinde
nicht unwillkommen ist.
Zur Förderung und Erhaltung des Deutschtums nicht nur in der Stadt, sondern
auch im Kreise Lauenburg würde die Erfüllung der von der Stadt wiederholt vorgetragenen Bitten um Belegung mit einer Garnison ganz außerordentlich beitra-
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gen, in zweiter Linie auch die gleichfalls erbetene Verstaatlichung des städtischen
Gymnasiums.
Der letzte Bescheid des Herrn Kriegsministers auf die erste Bitte sagr zwar
wohlwollende Erwägung für den Fall einer Heeresvermehrung zu, rückt damit
aber die Erfüllung der Bitte in weite Ferne.
Euer Exzellenz bitte ich mit allem Nachdruck für baldige Erfüllung eintretten
zu wollen.
Auf die zweite, auch von mir in meinem Berichte vom 17. Juni 1908 Pr. IV
Nr. 50 4.08. an das Königliche Provinzialschulkollegium in Stettin befürwortete
Bitte ist eine Entscheidung des Herrn Kultusministers bisher nicht ergangen. Euer
Exzellenz bitte ich um Fürderung auch dieser Angelegenheit, deren Schwerpunkt
darin liegt, daß das Gymnasium in Lauenburg ein zur Erfüllung seiner nationalen
Zwecke geeignetes Lehrkollegium bekmmt.
Auch die Stadt Bütow hat sich am 12. Dezember 1908 mit einem Gesuche um
Errichtung einer staatlichen lateinlosen Realschule in Bütow an Herrn Kulturminister gewandt.
Das Provinzialschulkollegium in Stettin hat mir dieses Gesuch durch Rundschreiben vom 4. Januar d. Js.-S I 9979-zur Äußerung zugefertigt, die in einigen
Tagen abgesandt werden wird. Die Errichtung einer solchen staatlichen Schule ist
für die Stadt Bütow ein dringendes Bedürfnis, da sie dazu beitragen würde, der
Stadt deutsche Elemente aus besseren bürgerlichen Kreisen zu erhalten und
ihr die Aufgabe, ein Bollwerk gegen das von Westpreußen vordringende Polentum
zu sein, bedeutend erleichtern würde.
Gegenwärtig verlassen viele bessere deutsche Elemente die Stadt Bütow aus
Mangel an einer geeigneten staatlichen, höheren Schule ihrer Söhne wegen und
machen Leuten polnischer Zunge Platz. Euer Exzellenz bitte ich deshalb, den
Antrag der Stadt Bütow nach Kräften unterstützen zu wollen.
Als eine kleine weitere Maßnahme zur Unterstützung nationaler Grenzpolitik
würde endlich die Bildung einer Königlichen Oberförsterei in Lauenburg in Betracht kommen; diese ist nur eine Zeitfrage und soll dann beantragt werden, wenn
die Waldankäufe im Kreise Lauenburg so weit vorgeschritten sind, daß die Größe
einer selbstständigen Oberförsterei (5000 ha) erreicht ist.
Unter dem Gesichtspunkte, daß die Verlegung Koniglicher Behörden nach
der Stadt Lauenburg eine Kräftigung der deutsch-nationalen Elemente bedeutet,
würde auch die Bildung einer Königlichen Eisenbahnbetriebsinspektion in Lauenburg mit Freuden begrüßt werden.
Aus obigen Ausführungen ergibt sich, daß der Kreis Bütow sich zu einem
sehr erheblichen Teile (nahezu einem Sechstel) bereits in polnischem Besitze
befindet und dem weiteren Vordringen des Polentums am ernstesten ausgesetzt
ist. Der Grund hierfür ist u. a. auch wohl darin zu suchen, daß im Kreis Bütow nur
verhältnismaßig wenig Großgrundbesitz vorhanden ist, und daß die ärmliche bäuer-

Kopia acta_2006.p65

297

07-01-03, 13:38

W£ODZIMIERZ STÊPIÑSKI

298

liche Bevölkerung dem polnischen Ansturm einen energischen Widerstand nicht
entgegenzusetzen vermag. Hier wird die nationale Gegenarbeit mit allem Nachdruck einzusetzen haben, um den weiteren Verlust deutschen Grundbesitzes zu
verhüten.
Im Kreis Lauenburg droht die Polengefahr besonders an der östlichen Grenze
und im Kreis Stolp im südöstlichen Teile. Daß diese beiden Kreise in nächster
Zukunft in gleich großem Umfange polonisiert werden, wie der Kreis Bütow,
befürchte ich nicht; doch darf auch hier die nationale Gegenarbeit nicht ruhen; sie
wird eine wesentliche Unterstützung durch die von mir erwähnten Kampfmittel
erfahren.
gez[zeichnet] von Funck
An den Königlichen Oberpräsidenten Herrn Dr. Freiherrn von Maltzahn
Exzellenz Stettin.
[...]
Summarische Nachweisung
des deutschen und polnischen ländlichen Grundbesitzes in den an die Provinz
Westpreußengrenzenden Kreisen des Regierungsbezirkes Köslin nach dem Stande
am 1. Mai 1908.
Summarische Nachweisung
des deutschen und polnischen landlichen Grundbesitzes in den an die Provinz
Westpreußen grenzenden Kreisen des Regierungsbezirkes Köslin nach dem Stande
am 1. Mai 1908.
Zestawienie w³asne:
Name
der Kreise

Nationalität

Landgemeinden
ha

Gutsbezirke
ha

GesamtGrundbesitz
ha

Bütow

deutsch
polnisch

28.500
8.649

17.928
299

46.428
8.958

37.149

18.227

55.386

Lauenburg

deutsch
polnisch

13.302
1.502

26.162
1.254

39.464
2.756

14.804

27.416

42.220

Rummelsburg

deutsch
polnisch

2.734
-

9.489
-

11.223
-

2.734

9.489

11.223

1.037
-

3.434
128

4.471
128

Stolp

deutsch
polnisch

Summa
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Zestawienie w³asne:
Gminy z najwiêkszym odsetkiem polskiej wielkiej i ch³opskiej
w³asnoci ziemskiej
Nazwa powiatu
Obwód policyjny

narodowoæ

gminy wiejskie
ha

obszary dworskie
ha

area³
razem (ha)

Gersdorf 79

deutsch
polnisch

1.946
609

1.045
-

2.991
609

Polchen

deutsch
polnisch

1.178
1.455

-

1.178
1.455

Sommin 80

deutsch
polnisch

4.329
514

-

4.329
514

Zerrin81

deutsch
polnisch

211
742

-

211
742

Wierschutzin82

deutsch
polnisch

434
741

1.451
-

1.885
741

Bismark83

deutsch
polnisch

1.641
430

2.358
-

3.999
430

B u t o w:
Bytów

L a u e n b u r g:
Lêbork

79
80
81
82
83
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Edward W³odarczyk

Niemiecka i polska ocena po³o¿enia ludnoci
polskiej i kaszubskiej w 1930 roku we wschodnich
powiatach prowincji zachodniopomorskiej

Problemy ¿ycia i funkcjonowania ludnoci polskiej i kaszubskiej w prowincji zachodniopomorskiej przyci¹ga³y uwagê stosunkowo licznego grona polskich
badaczy. Niektóre z tych prac pisano pod tezê, która mia³a potwierdziæ, ¿e na
Pomorze Zachodnie wrócilimy, a nie przyszlimy. Powstaj¹ce monografie niektórych miast, zw³aszcza wschodnich obszarów tej prowincji, podnosz¹ równie¿
zagadnienia dziejów tej mniejszoci narodowej1.
Obszar wschodnich powiatów prowincji pomorskiej le¿a³ w strefie dzia³ania
istniej¹cego od 1925 roku najpierw jako wicekonsulatu, a potem konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie. W okresie od 1929 do 1931 r. zainteresowanie tym obszarem ze strony tej polskiej placówki dyplomatycznej by³o jednak
ograniczone. Urzêdnicy konsularni zwykle jedzili tam 23 razy w ci¹gu roku,
zw³aszcza w okresie kierowania Konsulatem RP przez Jerzego Lechowskiego.
Efektem ich pobytów by³y doæ obszerne sprawozdania kierowane do polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Opisy te jednak mia³y charakter ogólny, chocia¿ niekiedy zdarza³y siê te¿ informacje bardziej pog³êbione, odnosz¹ce siê g³ównie do aktywnoci polskiej w okresie wyborów. Po przejêciu urzêdu konsula RP
w Szczecinie przez Heliodora Sztarka utrzymywano zwyczaj odwiedzin tych obszarów przez urzêdników konsulatu, ale czêstotliwoæ tych spotkañ stawa³a siê
mniejsza, zwykle raz w ci¹gu roku2. Sporz¹dzano za to doæ obszerne materia³y
dotycz¹ce sytuacji politycznej na Pomorzu, analizuj¹c j¹ zwykle w przedziale
czasowym jednego kwarta³u. W okresie sprawowania urzêdu konsula przez
H. Sztarka pracownicy Konsulatu wiêcej uwagi powiêcali analizom sytuacji

1
2

Najlepiej Historia Bytowa, pod red. Z. Szultki, Bytów 1998 (zw³aszcza rozdzia³y VI i VII
pióra J. Lindmajera).
W. Skóra, Konsulat RP w Szczecinie w latach 1925-1939, S³upsk 2001, s. 116-121.
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gospodarki morskiej, zwracaj¹c uwagê na po³o¿enie portu szczeciñskiego, jego
powi¹zania z zapleczem na ziemiach polskich oraz na rywalizacjê z portami polskiego obszaru celnego3.
Z zachowanych materia³ów dotycz¹cych po³o¿enia i rozwoju polskiego oraz
kaszubskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim na pocz¹tku lat trzydziestych warto zwróciæ uwagê na dwa opracowania. Pierwsze z nich, doæ obszerne, bo zawieraj¹ce 100 stron, znajduje siê w aktach Prezydium Policji w Szczecinie i powiêcone zosta³o ca³emu polskiemu ruchowi narodowemu w Niemczech4.
Niektóre problemy, jak przyk³adowo szkolnictwo czy rozwój polskich organizacji narodowych, zosta³y omówione w poszczególnych prowincjach niemieckich.
Drugie interesuj¹ce, wyj¹tkowo solidne i szczegó³owe opracowanie stanu polskiego posiadania z 1930 r. w dwóch zachodniopomorskich powiatach, a mianowicie lêborskim i bytowskim, wysz³o spod pióra urzêdnika kontraktowego Konsulatu RP w Pile Stanis³awa Szyd³owskiego. Otrzyma³ on od konsula RP w Pile
Kazimierza Szwarcenberga-Czernego polecenie objazdu wschodnich powiatów
Pomorza i sporz¹dzenia raportu (opracowania). W niektórych pismach urzêdowych
niemieckich Szyd³owski przedstawiany by³ jako sekretarz Konsulatu, co nie
pokrywa³o siê z prawd¹5.
Opracowanie policyjne dotycz¹ce sytuacji polskich organizacji w Niemczech
charakteryzowa³o stan polskiego posiadania na 30 lipca 1930 r. W znacznym stopniu ocena prezentowana w tym opracowaniu by³a spojrzeniem przez perspektywê
dzia³alnoci Zwi¹zku Polaków w Niemczech i polskich organizacji szkolnych.
Takie ujêcie skutkowa³o przedstawieniem sytuacji nie tylko w prowincji pomorskiej, ale równie¿ w marchii granicznej. Zwracaj¹c uwagê na rolê i sprawnoæ
organizacyjn¹ Zwi¹zku Polaków w Niemczech, podkrelano ze szczególnym naciskiem zaanga¿owanie takich osób, jak hrabia S. Sierakowski, okrelany mianem przywódcy polskiej mniejszoci narodowej w Niemczech, dr J. Kaczmarek,
który pe³ni³ funkcje sekretarza Zwi¹zku, J. Baczewski, stoj¹cy na czele Zwi¹zku
3

4
5
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Pierwszy na sprawozdania morskie zwróci³ uwagê B. Dopiera³a, Kryzys gospodarki morskiej
Szczecina 1919-139, Poznañ 1963. Póniej wykorzysta³ je równie¿ E. W³odarczyk, ¯ycie
gospodarcze, [w:] Dzieje Szczecina 1806-1945, pod red. B. Wachowiaka, t. III, Szczecin 1994,
s. 568-687. Szczegó³owo przeanalizowa³a te¿ te sprawozdania A. Kamiñska, Gospodarka
morska Szczecina w wietle raportów morskich konsula polskiego Heliodora Sztarka z lat
1931-1938, Przegl¹d Zachodniopomorski, 1998, nr 2, s. 47-70.
AP Szczecin, Rejencja Szczeciñska, Wydzia³ Prezydialny (dalej cytujê: RS), nr 12083, s. 2-65
(opracowanie n.t. Polenbewegung in Deutschland).
AAN Warszawa, Konsulat RP w Szczecinie, nr 69, s. 96-243. Tekst tego opracowania opublikowany zosta³ ju¿ przez W. Skórê, Kaszubi bytowscy i lêborscy w wietle opracowania urzêdnika MSZ II Rzeczypospolitej z 1930 roku, Acta Cassubiana, t. VI, 2004, s. 295-336. Tam
równie¿ znajduj¹ siê informacje o Szyd³owskim (s. 296-298). Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê,
¿e na stronie tytu³owej dokumentu widnieje data 1931 roku ze znakiem zapytania, choæ opracowanie to zosta³o przes³ane do MSZ 19.09.1930 r.
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Towarzystw Szkolnych i ks. dr B. Domañski uchodz¹cego za przywódcê duchowego Polaków6. W opracowaniu tym powrócono do szacunków dotycz¹cych
liczebnoci ludnoci polskiej w Niemczech w kontekcie wyborów z 1928 r.
W ocenie niemieckiej odpowied na to pytanie da³ spis z 1925 r., w którym
356 tysiêcy osób okreli³o siê jako Polacy, za 546 tysiêcy jako osoby dwujêzyczne,
przy czym zaliczenie tej drugiej grupy do ludnoci polskiej by³o dyskusyjne.
Powo³ywano siê przy tym tak¿e na szacunki Zwi¹zku Zawodowego Polskiego
Zjednoczenie okrelaj¹cego liczebnoæ Polaków w Niemczech na 1070 tysiêcy
i te wyliczenia negowano7.
Ocena stopnia organizacji Polaków, jak równie¿ rozwój propagandy narodowej, dokonane zosta³y przez pryzmat przygotowañ do wyborów samorz¹dowych
w 1929 r. W odniesieniu do Pomorza Zachodniego i Marchii Granicznej podkrelano przede wszystkim sprawnoæ organizacyjn¹ i propagandow¹ w V Oddziale
Okrêgowym Zwi¹zku obejmuj¹cym prowincje graniczne na pó³nocnym wschodzie. Siedziba Zwi¹zku mieci³a siê w Zakrzewie w domu parafialnym, w którym
urzêdowa³ ksi¹dz Domañski. Cz³onkami Zwi¹zku by³o natomiast zaledwie kilka
procent mieszkaj¹cych tu Polaków8. Zdaniem policji Zwi¹zek w okrêgu V by³
dobrze zorganizowany, a delegaci na zjazd Zwi¹zku dla tej dzielnicy jednomylnie popierali ks. Domañskiego. Zwracano uwagê na dobrze zorganizowana m³odzie¿ polsk¹ w tej prowincji, co po czêci wi¹za³o siê ze struktur¹ kocieln¹, na
rozpowszechnianie na tym terenie Gazety Olsztyñskiej i G³osu Pogranicza
oraz aktywizacjê polskiego ruchu sportowego9. Uwagê policji przyci¹gnê³a te¿
zorganizowana w po³owie marca 1929 r. konferencja w Zakrzewie w powiecie
z³otowskim przez miejscowego proboszcza ks. Domañskiego, w której udzia³ wziêli
delegaci organizacji m³odzie¿owych Zwi¹zku Towarzystw M³odzie¿y Polskiej
Pogranicza. Referaty na niej wyg³osili: ks. Domañski, ks. M. Grochowski i J. Styp-Rekowski. Nacisk w wyst¹pieniach zosta³ po³o¿ony na pielêgnowanie polskoci
i koniecznoæ uczêszczania dzieci do polskiej szko³y. Podkrelano mocno obowi¹zek i odpowiedzialnoæ rodziców za kszta³towanie patriotyzmu i wychowanie
dzieci w duchu polskoci10.
Kolejna polska uroczystoæ zorganizowana w Z³otowie 11 maja 1930 r. znowu
zosta³a skrupulatnie odnotowana przez w³adze policyjne. Obchodzono wówczas
6
7

8
9
10

Najszersze informacje por. W. Wrzesiñski, Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939, wyd. III, Toruñ 2005, s. 92-109.
AP Szczecin, RS, nr 12083, s. 7. Szersza dyskusja o liczebnoci ludnoci polskiej w Niemczech por. W. Wrzesiñski, op. cit., s. 31, 32 . Tam równie¿ informacje o ró¿nych szacunkach
dotycz¹cych liczebnoci ludnoci polskiej w Niemczech.
AP Szczecin, RS, nr 12083, s. 37. Por. równie¿ W. Wrzesiñski, op. cit., s. 101.
AP Szczecin, op. cit.
Ibidem.
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wiêto majowe nawi¹zuj¹ce do 3 maja i konstytucji majowej. Impreza mia³a
charakter akademii. Wystêpowa³y na niej dwa chóry. Pierwszy z nich Cecylia
dzia³a³ w Z³otowie, drugi za o nazwie Lutnia w Chojnicach. W uroczystoci
w Z³otowie wziêli udzia³ tak¿e przedstawiciele w³adz Chojnic z prezydentem miasta
dr. Sobierajczykiem, inspektorem szkolnym Grochowskim i sekretarzem s¹dowym Mazurkiewiczem11.
Ocena dzia³alnoci okrêgu V Pogranicze Zwi¹zku Polaków w Niemczech
pokazuje jego du¿¹ aktywnoæ. Dla w³adz policyjnych nie ulega³o w¹tpliwoci, i¿
motorem wiêkszoci przedsiêwziêæ by³ ks. Domañski. Dla tego ostatniego, w ocenie
policji, podstawowymi celami by³o uznanie polskoci i wzmocnienie polskiego
poczucia narodowego. W okrêgu z³otowskim Polacy wsparcie otrzymywali
od Konsula polskiego w Pile Szwarcenberga-Czernego i od prezydenta Chojnic.
Uroczystoæ z 11 maja 1930 r. pokaza³a, i¿ Polacy w tym powiecie domagali siê
zwiêkszenia liczby polskich szkó³ i bibliotek. W³adze niemieckie uwa¿a³y za, ¿e
istniej¹ce tam szko³y (19 z 30 nauczycielami i 800 uczniami) i tak zbyt mocno
utwierdza³y polski stan posiadania12.
W³adze policyjne z niepokojem odnotowywa³y organizowanie przez w³adze
okrêgowe Zwi¹zku tanich wyjazdów do Polski. W taki sposób zorganizowano
czterodniowy wyjazd na kongres eucharystyczny do Poznania. W 1929 r. dwukrotnie Polacy wyje¿d¿ali na wycieczki do Poznania. Jedna z nich odby³a siê
z udzia³em konsula Szwarcenberga-Czernego i uczestniczy³o w niej 70 osób. Druga
natomiast, licz¹ca 150 uczestników, zosta³a zorganizowana przez ks. Domañskiego.
Obraz polskiego szkolnictwa przedstawiany w Marchii Granicznej przez policjê pokazywa³ jego rzeczywisty du¿y wzrost ilociowy. W niektórych miejscowociach polskie szkolnictwo posiada³o przewagê liczebn¹ nad szkolnictwem niemieckim. Przyk³adowo we wsi Podmokle z 74 dzieci 71 uczêszcza³o do polskiej
szko³y. W innej wsi Porzad³o Wielki 117 dzieci uczy³o siê w szkole polskiej, a
tylko 65 w szkole niemieckiej. W³adze policyjne odnotowywa³y krytyczne i ironiczne uwagi polskiej prasy, zw³aszcza G³osu Pogranicza, ¿e administracjê niemieck¹ staæ by³o na utrzymanie 4 nauczycieli dla 65 uczniów. W opracowaniu nie
wymieniono innych szkó³ z jêzykiem polskim13. Zauwa¿ano tak¿e, ¿e podzia³ wród
polskich i niemieckich mieszkañców powiatu z³otowskiego przebiega³ wed³ug
wyznawanej religii i wynika³ z ró¿nic pomiêdzy katolikami i protestantami14.
Rozwojowi polskiego szkolnictwa na Ziemi Z³otowskiej patronowali dwaj
wspomniani ju¿ ksiê¿a, a mianowicie B. Domañski i M. Grochowski. W 1929 r.
11
12
13
14
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Ibidem, s. 59.
Szczegó³owe ich zestawienie por. W. Wrzesiñski: Powiat z³otowski w latach 1920-1939,
[w:] Ziemia z³otowska, pod red. W. Wrzesiñskiego, Gdañsk 1969, s. 152.
AP Szczecin, RS, nr 12083, s. 59.
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na zebraniu Polskiego Zwi¹zku Szkolnego optymistycznie oceniali oni jego stan
i wskazywali na potrzebê utrzymania polskiej tradycji przy obchodach wi¹t
kocielnych i innych uroczystoci oraz zachêcali do rozwoju polskich bibliotek,
chórów i teatrzyków15.
Ten dynamiczny obraz szkolnictwa polskiego w powiecie z³otowskim wynikaj¹cy z opracowania policyjnego kontrastowa³ ze stanem szkó³ w prowincji
pomorskiej. Od pocz¹tku 1929 r. w powiecie bytowskim istnia³y tylko 3 szko³y:
w P³ótowie, Os³awie D¹browej i Ugoszczy. Liczby uczniów w tych szko³ach nie
by³y imponuj¹ce i waha³y siê od 13 do 18 dzieci. Zdaniem policji nale¿a³o zwróciæ
uwagê na prasê niemieck¹, która informowa³a o propagandzie polskiej i zapowiedziach otwarcia nastêpnych szkó³. Takie sugestie wyci¹gano z artyku³ów og³aszanych na ³amach G³osu Pogranicza. Polskiemu szkolnictwu sprzyja³ nie tylko
Zwi¹zek Szkolny dla rejencji koszaliñskiej kierowany przez Jana Bauera, ale równie¿
duchowni, a szczególnie ks. Szynkowski ze Studzienic i ziemianin Styp-Rekowski.
W³adze niemieckie zna³y opinie prasy polskiej wyra¿aj¹ce zaniepokojenie s³abym
stanem polskiego szkolnictwa w rejencji koszaliñskiej. Z drugiej strony wiedzia³y
te¿ o konflikcie pomiêdzy powiatowym inspektorem szkolnym dr. Nowakiem
a polskim nauczycielem Bauerem. Tego ostatniego ci¹gle oskar¿ano o dzia³alnoæ
szpiegowsk¹ na rzecz Polski16.
W³adze policyjne zauwa¿y³y te¿ utworzenie Polskiego Zwi¹zku Szkolnego
w Szczecinie w 1930 r. i otwarcie szkó³ki, do której zaczê³o uczêszczaæ 18 dzieci.
Przewodnicz¹cego Zwi¹zku w Szczecinie Strzemplowicza okrela³y jako Niemca
narodowoci polskiej, posiadaj¹cego obywatelstwo niemieckie od chwili jego
pe³noletnoci. Nauczanie w polskiej szkó³ce odbywa³o siê w godzinach popo³udniowych, a zajêcia prowadzi³a pani Gill, bêd¹ca cz³onkiem Zwi¹zku Polaków w
Niemczech, ale niemaj¹ca przygotowania pedagogicznego17.
Oceny polskiego stanu posiadania w szkolnictwie sporz¹dzane przez w³adze
policyjne, zarówno w 1929 r., jak i w latach póniejszych, cechowa³y siê du¿¹
rzetelnoci¹ i dok³adnoci¹. Informacje o zebraniach towarzystw szkolnych i prowadzonej na nich dyskusji pokazuj¹, ¿e policja wiedzia³a niemal wszystko. Niejednokrotnie, zw³aszcza przy informacjach dotycz¹cych Szczecina, odnosi siê
wra¿enie, i¿ w tym rodowisku byli informatorzy policyjni. Z drugiej strony takie
systematyczne zainteresowanie w³adz policyjnych pozwa³a na sformu³owanie
wniosku o znaczeniu takich dzia³añ i o tym, ¿e przekracza³y one granice samego
rodowiska polonijnego.
15
16
17

Ibidem, s. 56.
Ibidem, s. 57. Por. równie¿ K. Trzebiatowski, Polska dzia³alnoæ owiatowa i kulturalna
w powiecie bytowskim w latach 1918-1932, Rocznik Koszaliñski, 1967, nr 3, s. 153-163.
AP Szczecin, RS, nr 12083, s. 58. Por. A. Poniatowska, Polonia Szczeciñska, [w:] Dzieje
Szczecina., t. III, s.. 821.
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O weryfikacjê danych policyjnych mo¿emy pokusiæ siê w oparciu o sprawozdania polskich w³adz konsularnych. Konsulat RP w Szczecinie, jak ju¿ wspomnia³em, interesowa³ siê wprawdzie problemami ludnoci polskiej na wschodnich
obszarach Pomorza Zachodniego, ale obszar ten wiêksze zainteresowanie wzbudza³ w Konsulacie RP w Pile. Z inicjatywy tego Konsulatu powsta³o, wspomniane ju¿, opracowanie Stanis³awa Szyd³owskiego. Mo¿emy je okreliæ jako kompleksowy opis polskiego stanu posiadania w powiatach bytowskim i lêborskim na
p³aszczynie ekonomicznej, kulturalno-owiatowej, religijnej i politycznej.
Charakteryzuj¹c polski stan posiadania, Szyd³owski skupi³ siê g³ównie na
ludnoci wiejskiej. W odniesieniu do miast stwierdzi³, i¿ Polacy stanowili tam
mniejszoæ. W Bytowie wed³ug jego oceny, zamieszkiwa³o oko³o 50 rodzin polskich. Zwraca³ uwagê przy tym, i¿ m³ode pokolenie by³o podatne na germanizacjê. Drugim elementem os³abiaj¹cym polskoæ w obu wschodnich powiatach by³a
emigracja. Wprawdzie wyjazdy sezonowe nie czyni³y zbyt wielkiego uszczerbku
liczbie ludnoci polskiej, lecz wyjazdy sta³e znacznie os³abia³y polski ¿ywio³.
Tylko w 1930 r. z 10 wsi powiatu bytowskiego wyjecha³o na sta³e 280 osób. Smutny
prym na tej licie dzier¿y³y: Reków, z którego wyemigrowa³o 70 osób oraz Os³awa
D¹browa i Studzinice. Te dwie wsie opuci³o po 40 osób18.
Ostoj¹ polskoci by³a wie. Widaæ tutaj jednak doæ istotne ró¿nice pomiêdzy
powiatem bytowskim a lêborskim. W 26 wsiach tego pierwszego powiatu mieszkali ch³opi polscy, posiadaj¹cy w³asne gospodarstwa. W powiecie lêborskim natomiast nie ma tutaj ¿adnego obszaru zamieszka³ego zwarcie przez ludnoæ polsk¹,
lecz s¹ tylko 3 wyspy zamieszka³e przez Polaków; rozrzucone wzd³u¿ granicy polskiej;
s¹ to odnogi jakby Kaszubszczyzny pó³nocnej 19. W powiecie bytowskim w polskich rêkach znajdowa³o siê oko³o 220 gospodarstw rozrzuconych w 26 wsiach,
które dysponowa³y ponad 14,5 tysi¹cami morgów ziemi (tj. ponad 3600 hektarów).
Polski element narodowy w tych wsiach wzmacnia³y jeszcze rodziny robotników,
których by³o prawie 190. S. Szyd³owski kilkakrotnie zaznacza³, i¿ zarówno rodziny
ch³opskie, jak robotnicze posiada³y 57 dzieci. W jego ocenie w powiecie bytowskim mieszka³o oko³o 3000 Polaków i Kaszubów20. Trzeba jednak w tym miejscu
zaznaczyæ, ¿e po zsumowaniu wszystkich podanych liczb w odniesieniu do poszczególnych wsi otrzymujemy sumy nieco ni¿sze od danych ogólnych podawanych
przez Szyd³owskiego.

18

19
20
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AAN Warszawa, Konsulat RP w Szczecinie, nr 69, s. 214. Uwagi o niechlubnym przodownictwie wschodnich powiatów Pomorza Zachodniego w stratach ludnociowych szerzej por.
D. Szudra, Ludnoæ pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939, Szczecin 2005, s. 246 i n.
AAN Warszawa, Konsulat RP w Szczecinie, nr 69, s. 207.
Ibidem, s. 210.
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Tabela 1

Polski stan posiadania we wsiach powiatu bytowskiego
Wie

Ugoszcz *
Rabacin
Lubieniec
Czarna D¹browa
Po³czno
Jeleñcz
Os³awa D¹browa
Studzienice
Sominy
Przywóz
K³¹czno
Rekowo
P³ótowo
Niezabyszewo
Tuchomka
Tuchomie
Piaszno
Ciemno
Trzebiatkowo
Maslowice
Nowe Huty
D¹brówka
Pomysk Wielki
¯ukowo
M³ynek

Liczba
gospodarstw

Area³ ziemi
w morgach

Inne rodziny
polskie (robotnicze)

14
6
1
7
4
2
9
16
?
17
15
48**
25
5
5
2
22
6
? (kilku)
4
2
5
1
1
1

750
360
120
430
300
130
2000
1300
300
1200
2000
1800
1200
300
?
?
1300
550
?
150
100
?
80
80
60

20
10
1
7
5
? (kilka)
11
21
21
18
22
11
13
6
? (kilka)
13
3
?
?
-

* W tym gospodarstwo plebañskie o powierzchni 350 morgów.
** W tym 7 dzier¿awców i 2 cha³upników.
ród³o: AAN Warszawa, Konsulat RP w Szczecinie, nr 69, s. 199-206.

Sytuacja w powiecie lêborskim wygl¹da³a, jak ju¿ zaznaczono, nieco inaczej.
Szyd³owski odnotowa³ wprawdzie obecnoæ Polaków i Kaszubów w a¿ 28 miejscowociach tego powiatu, ale wsi, w których ch³opi posiadali w³asne gospodarstwa by³o tylko 10. Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ wsi¹ kaszubsko-polsk¹ w powiecie
lêborskim pozostawa³o Wierzchucino, gdzie by³o a¿ 91 gospodarstw z ogólnej liczby
111 w ca³ym powiecie. Stanowi³y one 82 proc. polskiego stanu posiadania21. Drug¹
wsi¹, po Wierzchucinie, posiadaj¹ca najwiêcej gospodarstw by³ £ówcz redni  9.
21

Ibidem, s. 209.
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Niemal w ka¿dej wsi odnotowywano natomiast rodziny robotnicze. By³o ich
w ca³ym powiecie oko³o 130. Area³ ziemi, jaki w tym powiecie znajdowa³ siê
w rêkach polskich i kaszubskich, Szyd³owski szacowa³ na 5000 mórg (tj. 1250 ha).
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e oko³o 65 proc. tej ziemi to by³y gospodarstwa mieszkañców
Wierzchucina. Wydaje siê, ¿e jego szacunki odnonie do liczby polskich i kaszubskich rodzin (oko³o 200) by³y z kolei zani¿one. Dane szczegó³owe wskazuj¹,
¿e takich rodzin by³o ponad 230. Liczbê ludnoci polskiej i kaszubskiej w tym
powiecie ocenia³ on na 1500 osób22.
Tabela 2

Polski stan posiadania we wsiach powiatu lêborskiego
Wie

£ówcz redni
£ówcz Dolny
Parszywo
Nawo
Dziecielcz
Budowanie
Redystowo
Je¿ewo
Roz³azin
D¹brówka
Wielistowo
Bo¿e Pole Wielkie
Bo¿e Pole Ma³e
Chmieleniec
£êczyn
Chynowie
Chynowski Folwark
Mokry Bór
Wojewo
Lasek
Rybienko
Wierzchucino
Bia³a Góra
Lublewo Ma³e
Starbienino
Prysewo
Strzebielinek

Liczba
gospodarstw

Area³ ziemi
w morgach

Inne rodziny
polskie (robotnicze)

9
1
3
1
1
1
1
91
3
1

600
7
370
120
300
140
200
3200
?
60

3
3
1
4
4
3
2
7
8
? (kilka)
7
11
2
4
5
Kilka
8
2
38
8
1
5
-

ród³o: AAN Warszawa, Konsulat RP w Szczecinie, nr 69, s. 207-211.
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Opracowanie Szyd³owskiego w kilku sprawach by³o wobec przemian po 1919 r.
i postaw Polaków i Kaszubów krytyczne. Stwierdzi³ on, ¿e na polski stan posiadania niekorzystnie wp³ynê³y rozwi¹zania polityczne po I wojnie wiatowej, a zw³aszcza ustalenia przebiegu granicy, która powiat bytowski pozostawia³a po stronie
niemieckiej i sprawa optantów. W jego ocenie mo¿liwoæ wybierania opcji spowodowa³a zmniejszenie siê o oko³o 1,5 tysi¹ca osób ludnoci kaszubskiej, która
przenios³a siê na polsk¹ stronê granicy. Z drugiej przez nap³yw optantów niemieckich wzmocniony zosta³ na tym obszarze ¿ywio³ niemiecki: z niektórych
miejscowoci, gdzie przedtem by³a wiêkszoæ lub znaczna czêæ polska, przeprowadzili siê wszyscy, lub prawie wszyscy, a szczególnie gospodarze do Polski. Na
ich miejsce nap³ynê³o mnóstwo Niemców z Polski, przez co germanizacja poczyni³a ogromny krok naprzód, a polski stan posiadania gwa³townie siê skurczy³.
Strat lat dwudziestych zapewne ju¿ nigdy nie da siê odrobiæ23.
Krytyka Szyd³owskiego dotyczy³a te¿ braku poczucia narodowego ludnoci
kaszubskiej i jej apatii do dzia³alnoci publicznej. Dodatkowo na ten stan mia³y
wp³yw szykany w³adz niemieckich, czasami aresztowania, które wprawdzie nie
koñczy³y siê wyrokami skazuj¹cymi, ale na pewno wywo³ywa³y poczucie zagro¿enia i bezradnoæ. Negatywnie, w ocenie Szyd³owskiego, wypada³o polskie ziemiañstwo. Pewna bezradnoæ ludnoci kaszubskiej wobec niemieckiej propagandy wynika³a z obawy o materialne warunki jej egzystencji. W opracowaniu przytoczono kilka przyk³adów niemieckich nacisków maj¹cych na celu przeci¹gniêcie
m³odzie¿y do ró¿nych zwi¹zków i towarzystw, które przedtem zosta³y dobrze
wyposa¿one. Szyd³owski konstatowa³: Kaszubie jest ³atwo zaimponowaæ, mo¿e
w³anie z racji jego biedy i dlatego, jeli siê chce osi¹gn¹æ rezultaty pracy, trzeba
mu zaimponowaæ. Lud kaszubski jest bardzo zabobonny i przes¹dny i w gruncie
rzeczy ciemny 24. Posy³ano wiêc dzieci do lepiej wyposa¿onych niemieckich szkó³
i ochronek, a tam bezwiednie ulega³y one germanizacji. Odnotowywa³ on z drugiej strony doæ g³êbokie przekonanie wielu mieszkañców powiatów lêborskiego
i bytowskiego, nie tylko w 1919 r., ale równie¿ póniej, ¿e zostan¹ one przy³¹czone do Polski. Wyt³umaczeniem takiego oczekiwania mog³a byæ swoista psychoza
pogranicza i niemiecka propaganda g³osz¹ca polskie niebezpieczeñstwo dla tych
obszarów. W raportach policyjnych odnotowywano doæ skrupulatnie powstaj¹ce
organizacje polskie, zw³aszcza tworzenie oddzia³ów Zwi¹zku Polaków w Niem-

23

24

Ibidem, s. 211. W wietle nowszych badañ wydaje siê, ¿e oceny Szyd³owskiego by³y dosyæ
mocno uproszczone. Na bardziej skomplikowany charakter wymiany ludnoci po I wojnie
wiatowej zwraca³ uwagê ju¿ wczeniej J. Stanielewicz, Kolonizacja wewnêtrzna na Pomorzu
Zachodnim w latach 1919-1939, Szczecin 1969, s. 44-49, a ostatnio równie¿ D. Szudra, op. cit.,
s. 97 i n. oraz M. Sta¿ewski: Migracje ludnoci niemieckiej z Pomorza do Rzeszy po I wojnie
wiatowej, Gdañsk 1998.
AAN Warszawa, Konsulat RP w Szczecinie, nr 69 s. 215.
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czech. Szyd³owski stwierdzi³, ¿e niektóre struktury Zwi¹zku istnia³y tylko na papierze. Niemniej jednak w opracowaniu cytowane s¹ oficjalne dane o liczebnoci
Oddzia³u Polaków w Niemczech. I tak wynika z nich, i¿ w powiecie bytowskim w
1928 r. nale¿a³o doñ 697 osób, przy czym najwiêcej cz³onków by³o w Ugoszczy
(160) i Lubieñcu (117)25.
Problemem podstawowym dla utrzymania polskoci tego obszaru stawa³o siê
wzmocnienie polskiego szkolnictwa. Zabiega³ o to Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne  Oddzia³ dla rejencji koszaliñskiej, a szczególnie jego zarz¹d
w osobach Bernarda Werry, Jana Styp-Rekowskiego, Teofila Pr¹dzyñskiego i Jana
Bauera. W wyniku tych starañ uda³o siê otworzyæ w 1929 r. dwie szko³y (w P³ótowie i Os³awie D¹browej), za w 1930 r. dwie kolejne (w Ugoszczy i Rabacinie).
Do wszystkich polskich szkó³ uczêszcza³o 95 dzieci26. Przy kolejnych próbach
napotykano trudnoci. Bliskie realizacji by³y starania o otwarcie szko³y w Przywozie, dla której wynajêto lokal prywatny. Zaskakiwa³a sytuacja w samej wsi.
Otó¿ oceniano, i¿ jest tam 32 dzieci polskich w wieku szkolnym. Szacowano jednak, i¿ do szko³y polskiej pójdzie ich zaledwie 15. W³adze niemieckie, stosuj¹c
ró¿nego rodzaju wybiegi formalne polegaj¹ce na odmowie lub przed³u¿aniu wydania zgody nauczycielom na nauczanie skutecznie torpedowa³y takie przedsiêwziêcia. Ocena szans na zak³adanie dalszych polskich szkó³ by³a ostro¿na. Istnia³y potrzeby i ograniczone mo¿liwoci otwarcia szkó³ w Piasznej, Niezabyszewie,
Tuchomku i Trzebiatowej. Polskie szko³y nie istnia³y w powiecie lêborskim,
chocia¿, zdaniem Szyd³owskiego, mo¿liwoæ ich za³o¿enia by³a realna w £ówczu
i Wierzchucinie27. Ocena otwierania szkó³ polskich z punktu widzenia polskiego
interesu narodowego by³a pozytywna. Nie abstrahowano jednak od realnej sytuacji
i widziano szereg przeszkód. W³adze niemieckie natomiast, jak ju¿ wspomniano,
zna³y polskie plany i widzia³y polskie niebezpieczeñstwo, ale tego procesu nie
wyolbrzymia³y. Dla Szyd³owskiego i strony polskiej dzia³alnoæ J. Bauera by³a
szczególnie wa¿na i wynika³a z jego pobudek patriotycznych. Dla drugiej strony,
g³ównie policji niemieckiej, by³ on osob¹ uprawiaj¹c¹ szpiegostwo na rzecz Polski.
Rozwój szkolnictwa winien sprzyjaæ rozszerzaniu siê czytelnictwa polskich
ksi¹¿ek i gazet. Przedstawiony przez Szyd³owskiego stan bibliotek polskich nale¿y
uznaæ za op³akany. Liczy³y one zwykle do kilkadziesi¹t ksi¹¿ek. Problemem pozostawa³ jego profil. Postulowa³ on aby zrezygnowaæ w kraju z chaotycznej i przypadkowej zbiórki ksi¹¿ek, a zadbaæ o ksi¹¿ki historyczne (najlepiej H. Sienkiewicz) i beletrystyczne28. S³abemu rozwojowi bibliotek towarzyszy³o stosunkowo
25
26
27
28
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nieliczne zainteresowanie polsk¹ pras¹. Najliczniejszych prenumeratorów mia³
G³os Pogranicza, który w powiecie bytowskim rozchodzi³ siê w 150 egzemplarzach, a w powiecie lêborskim tylko w 35. Kilkanacie osób zamawia³o wydawanego w Bytomiu Katolika. Szyd³owski po powrocie do Pi³y spowodowa³ zwiêkszenie wysy³ki gazet do obu powiatów29. Oprócz wymienionych tytu³ów pojawia³a siê na tym terenie równie¿ Gazeta Olsztyñska. Szczególnie pozytywna
jego opiniê otrzymywa³ G³os Pogranicza: wszêdzie s³ysza³em wyrazy zadowolenia z »G³osu Pogranicza«. Niektóre artyku³y, szczególnie dowcipne i ostre,
a dotycz¹ce stosunków miejscowych, znajduj¹ wielkie uznanie i oddwiêk i pomimo
wielu miesiêcy oddalenia do dzi s¹ pamiêtane i przy okazjach wspominane
i komentowane. »G³os Pogranicza« poza znaczeniem propagandowym ma te¿ znaczenie owiatowe w pewnej mierze, gdy¿ na nim ludnoæ kaszubska wprawia siê
lub nawet uczy czytaæ po polsku 30.
Strona polska na problemy ludnoci kaszubskiej we wschodnich powiatach
Pomorza Zachodniego patrzy³a przez pryzmat wyborów do Reichstagu, pruskiego Landtagu i wyborów komunalnych. Generalnie mo¿na zgodziæ siê z opini¹, i¿
mniejszoæ kaszubsko-polska w wyborach wykazywa³a zwykle s³aboæ organizacyjn¹. Przyk³adem mog¹ byæ wybory do Reichstagu w 1924 r., kiedy na Polsk¹
Partiê Ludow¹ (Polnische Volkspartei  PVP) oddano w powiecie bytowskim 707
g³osów, z tego zaledwie 8 w Bytowie. Sytuacja powtórzy³a siê w 1928 r.. W wyborach do sejmu pruskiego na listê Polskiej Partii Ludowej pad³o wprawdzie nieco wiêcej g³osów, ale nie gwarantowa³y one uzyskania mandatu. Szyd³owski zwraca³ uwagê na sukces w wyborach komunalnych w 1929 r.. Mandat do sejmiku
powiatowego zdoby³ Antoni Schroeder z K³¹czyna, na którego zag³osowa³o 789
osób. Najwiêcej g³osów zdoby³ on w Os³awie D¹browej (123), a potem w Ugoszczy
(95), K³¹czynie (69) i P³ótowie (68)31. W powiecie lêborskim Polacy w wyborach
do Reichstagu i sejmu pruskiego nie wysuwali w³asnych list. We wspomnianych
wyborach do sejmiku powiatowego na listê polsk¹ pad³o zaledwie 26 g³osów,
w tym w zdominowanym przez Kaszubów Wierzchucinie tylko 2. W ocenie Szyd³owskiego sukcesy wyborcze w tych powiatach kaszubskich zale¿a³y od pracy
kulturalno-owiatowej oraz od pomocy materialnej dla ludnoci kaszubskiej.
Sporo miejsca w opracowaniu zajê³y równie¿ sprawy wyznaniowe i opieka
duszpasterska nad ludnoci¹ kaszubsk¹. Sprawowa³y j¹ w powiecie bytowskim
3 parafie (Bytów, Ugoszcz i Niezabyszewo) oraz jeden koció³ filialny (wikariat)
zlokalizowany w Tuchomie. W powiecie lêborskim polskie parafie znajdowa³y
29
30
31

W. Skóra, Kaszubi bytowscy i lêborscy...
Ibidem, s. 226
Ibidem, s. 227. A. Czarnik, Stosunki polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie republiki
weimarskiej 1919-1933, Poznañ 1983, s. 98; J. Lindmajer: Bytów w okresie republiki weimarskiej
i rz¹dów faszystowskich (1918-1945), [w:] Historia Bytowa..., s. 270.
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siê w Lêborku, Roz³azinie i Wierzchucinie. Problemem podstawowym stawa³y
siê pos³ugi kap³añskie w jêzyku polskim. Takie mia³y miejsce w Ugoszczy, co
by³o zas³ug¹ ks. Roberta Pr¹dzyñskiego: wszystkie nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê
dotychczas po polsku, tylko 4 razy w roku w wielkie wiêta i odpust jest niemieckie
kazanie. W starym koció³ku drewnianym w Ugoszczy nie odnosi³o siê wra¿enia
znajdowania siê w Niemczech 32. W odró¿nieniu od w³adz niemieckich Szyd³owski krytycznie ocenia³ proboszcza z Niezabyszewa, ks. Szynkowskiego, który najpierw demonstrowa³ sympatiê do Polaków, ale pod koniec lat dwudziestych wyranie zacz¹³ realizowaæ politykê Administratury Apostolskiej z Pi³y. Odprawia³
jednak w co drug¹ niedzielê nabo¿eñstwa w jêzyku polskim. Ksiê¿y w Tuchomiu
i Leborku oceni³ jako zdecydowanie nieprzychylnych Kaszubom i Polakom.
W tym miejscu warto jeszcze raz zwróciæ uwagê, ¿e w³adze niemieckie ks. Szynkowskiego wcale nie uwa¿a³y za osobê ¿yczliwie nastawiona do Niemców.
W Roz³azinie proboszczem by³ ks. Kobyliñski, który bêd¹c cz³owiekiem schorowanym, zrezygnowa³ z zamiaru zmniejszenia liczby polskich nabo¿eñstw.
Konfliktow¹ by³a sytuacja w Wierzchucinie, gdzie dochodzi³o do konfliktów pomiêdzy niemieckim proboszczem a miejscow¹ ludnoci¹. Opinia Szyd³owskiego
wobec spraw i roli Kocio³a oraz ksiê¿y by³a znowu krytyczna: Koció³ katolicki
i ksi¹dz s¹ bardzo silnym czynnikiem germanizacyjnym wród Kaszubów, wobec
ich ciemnoty i braku uwiadomienia narodowego. Docenia to rz¹d [niemiecki 
E.W.] i duchownych popiera  przede wszystkim materialnie. W innych okolicach,
np. na Pograniczu, ludnoæ, zdaj¹c sobie sprawê z niebezpieczeñstwa gro¿¹cego
jej ze strony niemieckich duchownych katolickich i bardziej rozró¿niaj¹c ju¿
w ksiêdzu kocielny i wiecki zakres dzia³ania  broni siê przed germanizacj¹.
Na Kaszubach natomiast ludnoæ idzie lepo za ksiêdzem: czy to do urny wyborczej, g³osuj¹c na Centrum, czy te¿ w innych sprawach 33.
Oba omówione tutaj dokumenty prezentuj¹ problemy ludnoci polskiej i kaszubskiej z dwóch ró¿nych perspektyw. Pierwszy z nich ocenia³ rozwój polskiego
ruchu narodowego z punktu widzenia interesów niemieckich i jako przejaw zagro¿enia niemieckiego stanu posiadania. Drugi natomiast widzia³ te problemy
z perspektywy obrony interesów polskich. St¹d te same fakty by³y interpretowane
odmiennie. Zachowany w aktach policyjny opis Polenbewegung k³ad³ nacisk na
jego stronê organizacyjn¹, zw³aszcza dzia³alnoæ Zwi¹zku Polaków w Niemczech.
Nie mo¿e zatem dziwiæ skoncentrowanie uwagi na polskim ruchu w tzw. Oddziale V
Zwi¹zku, przede wszystkim na powiecie z³otowskim. Przy prê¿noci organizacyjnej na tym obszarze, przy ró¿norodnoci form dzia³ania i przede wszystkim przy
32
33
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osobowoci przywódców tego ruchu w osobach ksiê¿y Domañskiego i Grochowskiego w³adze policyjne polskie niebezpieczeñstwo widzia³y w³anie tam. Informacje o powstawaniu polskich szkó³ w powiecie bytowskim czy w Szczecinie
zosta³y zauwa¿one i odnotowane, ale nie mia³y one tego ciê¿aru gatunkowego.
Opracowanie Szyd³owskiego jest natomiast wa¿nym, gdy¿ tak kompleksowego
opisu kaszubszczyzny w powiatach lêborskim i bytowskim ze strony polskiej s³u¿by
dyplomatycznej nie mielimy, ale nie by³o ono pozbawione troski nie tylko o jej
wzmocnienie, lecz wrêcz w niektórych fragmentach o zachowanie. Taka mo¿liwoæ ogl¹du tych problemów z dwóch stron pozwala na budowanie w miarê obiektywnego obrazu.
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Recenzje i omówienia
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Krzysztof R. Prokop

Das Bistum Danzig in Lebensbildern. Ordinarien,
Weihbischöfe, Generalvikare, Apostolische
Visitatoren 1922/25 bis 2000,
hrsg. von S. Samerski (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und
Südosteuropa, Band 3), LIT Verlag, Münster  Hamburg  London 2003,
ss. II + 162 + 4 nlb (w tym 4 mapy i 17 ilustr. czarno-bia³ych)

Miniony rok 2005 zapisa³ siê w dziejach (archi)diecezji gdañskiej jubileuszem 80-lecia jej erygowania, a niemniej pierwsz¹ od 20 lat nominacj¹ nowego
biskupa ustanowionego tam¿e do pos³ugi, ks. Ryszarda Kasyny. Sakra owego hierarchy zapewne na d³ugo zapisze siê w pamiêci gdañszczan i w ogólnoci wiernych tworz¹cych Koció³ gdañski nie tylko z racji jej jubileuszowego charakteru,
ale przede wszystkim ze wzglêdu na fakt, i¿ mia³a ona miejsce w dniu, w którym
dobieg³o kresu ¿ycie papie¿a Jana Paw³a II (2 IV 2005)  tego nastêpcy w. Piotra,
który uczyni³ Gdañsk orodkiem nowej prowincji kocielnej i  co siê z tym wi¹¿e  podniós³ biskupstwo gdañskie do rangi arcybiskupstwa. Bardzo d³ugo to przez
wieki jedno z najwiêkszych i zarazem najs³ynniejszych miast w tej czêci Starego
Kontynentu, stanowi¹ce zarazem znacz¹cy orodek ¿ycia kocielnego (inna rzecz,
¿e od czasów reformacji katolicyzm tu na d³ugo os³ab³), musia³o czekaæ, by zyskaæ rangê stolicy odrêbnego Kocio³a partykularnego. W dobie staropolskiej
nale¿¹ce do diecezji w³oc³awskiej (kujawsko-pomorskiej), póniej za do diecezji che³miñskiej, dopiero w roku 1922  a wiêc ju¿ za czasów Wolnego Miasta
Gdañska  sta³o siê siedzib¹ osobnej administratury apostolskiej, na fundamencie
której w trzy lata póniej erygowano biskupstwo. Data 30 grudnia 1925 r., kiedy to
papie¿ Pius XI bull¹ »Universa Christi fidelium cura« powo³a³ do istnienia diecezjê
gdañsk¹, wyznacza tedy pocz¹tek jej ju¿ ponad osiemdziesiêcioletniej historii.
Obok biskupstwa niegdy che³miñskiego, a obecnie pelpliñskiego, Koció³
gdañski jest tym, z którym w szczególny sposób pozostaj¹ zwi¹zane losy wspó³czesnych Kaszubów. W tych w³anie dwóch diecezjach zamieszkuje dzisiaj ich
wiêkszoæ, co stanowi okrelone wyzwanie duszpasterskie dla nale¿¹cych do obu
prezbiteriów diecezjalnych kap³anów, a w szczególnoci dla stoj¹cych na ich czele
biskupów. Jak dotychczas nie powsta³a niestety polskojêzyczna publikacja ksi¹¿kowa,
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przynosz¹ca zbiór napisanych chocia¿by w formie popularnonaukowej szkiców biograficznych o pasterzach Kocio³a che³miñskiego (dla diecezji warmiñskiej, która
niegdy obejmowa³a czêæ terytorium dzisiejszego arcybiskupstwa gdañskiego, tego
rodzaju edycjê przygotowali w roku 1994 S. Achremczyk, R. Machwiñski
i J. Przeracki)1. W na swój sposób monumentalnej edycji Diecezja che³miñska
z roku 1928 akurat jej pasterzom powiêcono zaskakuj¹co ma³o miejsca, st¹d te¿
kto zainteresowany ¿yciorysami tych¿e hierarchów zmuszony jest poszukiwaæ
ich w Polskim s³owniku biograficznym czy w S³owniku biograficznym Pomorza
Nadwilañskiego. Jeli natomiast nieobcy jest mu jêzyk niemiecki, mo¿e siêgn¹æ
do kilkutomowego leksykonu biograficznego hierarchów katolickich z ziem zwi¹zanych w poszczególnych okresach historycznych z organizmem pañstwowym
Niemiec (tak¿e Austrii i Szwajcarii)2. W ogólnoci zreszt¹ nauka niemiecka zda
siê wykazywaæ wiêksz¹ na tym polu aktywnoæ (czy mo¿e tylko obrotnoæ),
ani¿eli polska, czego kolejny dowód stanowi publikacja, której w³anie zamierzamy powiêciæ obecnie uwagê. Traktuje ona o rz¹dcach (archi)diecezji gdañskiej,
których poczet jest nieporównanie krótszy, ani¿eli w przypadku Che³m¿y (Pelplina), st¹d o wiele ³atwiej pokusiæ siê o tego rodzaju przedsiêwziêcie edytorskie.
Nim jednak przejdziemy do z koniecznoci pobie¿nego zaprezentowania owej
ksi¹¿ki, trudno nie wyraziæ pewnego zdziwienia w zwi¹zku z faktem, i¿ znaczna
czêæ biogramów (szkiców biograficznych) pasterzy Kocio³a che³miñskiego we
wspomnianym wczeniej kilkutomowym leksykonie biskupów, jak i gdañskich
w obecnie prezentowanej publikacji, wysz³a spod pióra polskich autorów, którzy
te¿ ¿yciorysami postaci z tego grona zasilili przywo³any ju¿ uprzednio S³ownik
biograficzny Pomorza Nadwilañskiego. Przy dobrej woli i zaanga¿owaniu niezbêdnych rodków finansowych zapewne zatem mo¿na by pokusiæ siê o polskojêzyczne leksykony biograficzne rz¹dców biskupstwa che³miñskiego, a zw³aszcza
gdañskiego. Si³¹ rzeczy musi zatem dziwiæ, ¿e takowych jak dotychczas brak.
Ksi¹¿ka Das Bistum Danzig in Lebensbilder przygotowana zosta³a na jubileusz 75-lecia powstania stolicy biskupiej w Gdañsku, przypadaj¹cy w roku 2000,
i jakkolwiek przedmowa faktycznie opatrzona zosta³a dat¹ 30 grudnia tr., to jed1
2

S. Achremczyk, R. Marchwiñski, J. Przeracki, Poczet biskupów warmiñskich, Olsztyn 1994.
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983; Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis
1803. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz unter Mitwirkung von S. M. Janker,
Berlin 1990; Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches
Lexikon, hrsg. von E. Gatz unter Mitwirkung von C. Brodkorb, Berlin 1996; Die Bischöfe des
Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz
unter Mitwirkung von C. Brodkorb, Berlin 2001; Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder
19452001. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Franz Xaver Bischof, Clemens Brodkorb, Anton Landersdorfer, Josef Pilvousek und Rudolf Zinnhobler,
Duncker & Humblot, Berlin 2002.
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nak pozycja ta ujrza³a wiat³o dzienne w druku dopiero w roku 2003. Okolicznoæ
powy¿sza mo¿e stanowiæ sk¹din¹d w¹tpliwe pocieszenie, ¿e nie tylko u nas nie
zawsze udaje siê zd¹¿yæ na czas z rozmaitymi rocznicowymi publikacjami, maj¹cymi uwietniæ i upamiêtniæ dane wydarzenie. Oczywicie najwa¿niejsze jest,
aby po tym lub innym jubileuszu co trwa³ego pozosta³o i z perspektywy lat mniej
istotne jawi siê, czy z realizacj¹ danej inicjatywy zd¹¿ono na czas. Przyjrzyjmy
siê zatem owej edycji, której moment wydania bli¿szy by³ 80-leciu, ani¿eli stanowi¹cemu dla niej inspiracjê 75-leciu istnienia stolicy (arcy)biskupiej w Gdañsku.
Stosunkowo niezbyt obszerna ksi¹¿ka Das Bistum Danzig in Lebensbilder,
licz¹ca w druku sto kilkadziesi¹t stron w formacie B5, ukaza³a siê pod redakcj¹
docenta Stefana Samerskiego z Monachium, autora kilku innych prac odnosz¹cych
siê do dziejów Kocio³a gdañskiego w XX stuleciu, a w tej liczbie monografii Die
Katholische Kirche in der Freien Stadt Danzig 19201933. Katholizismus zwischen Libertas und Irredenta (1991). Warto te¿ nadmieniæ, i¿ on w³anie opracowa³ gdañskie ¿yciorysy do najnowszego tomu owego leksykonu niemieckich
biskupów (za lata 19452001)3, nic zatem dziwnego, ¿e i w ramach przygotowania obecnie omawianej publikacji podj¹³ siê napisania szkiców biograficznych
o rz¹dcach diecezji gdañskiej z niemieckiego okresu jej dziejów, tzn. 19221945
(tym bardziej ¿e w swym dorobku ma równie¿ biografiê biskupa Karola Marii
Spletta)4. Do zaprezentowania sylwetek wymagaj¹cych uwzglêdnienia duchownych, którzy zawiadywali sprawami biskupstwa gdañskiego po roku 1945, a wiêc
po nastaniu w Gdañsku i na ca³ym Pomorzu Nadwilañskim rz¹dów polskich,
zaprosi³ natomiast dwóch historyków Kocio³a z Polski, mianowicie ks. Anastazego Nadolnego, profesora na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu oraz
w pelpliñskim Seminarium Duchownym, zarazem dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, oraz ks. Stanis³awa Bogdanowicza, proboszcza bazyliki Mariackiej w Gdañsku i autora wielu publikacji historycznych, których to autorów
historykom (zw³aszcza Kocio³a) nie potrzeba przybli¿aæ. Spod ich pióra wysz³o
³¹cznie 17 ¿yciorysów, zamieszczonych w omawianej publikacji, która to liczba
mo¿e cokolwiek zdziwiæ osobê lepiej zorientowan¹ w dziejach tytu³owej diecezji, dotychczas bowiem nie by³o a¿ tylu biskupów w Gdañsku  nawet przy ³¹cznym
ujêciu ordynariuszy, administratorów apostolskich i biskupów pomocniczych.
Rzecz w tym, i¿ obok duchownych obdarzonych infu³¹ biskupi¹, w omawianej
edycji uwzglêdnieni zostali równie¿ wikariusze generalni oraz powojenni apostolscy wizytatorzy, ustanawiani do pos³ugi wród zamieszka³ych w Niemczech
(w nowych granicach tego pañstwa, przy czym a¿ do ponownego zjednoczenia
3
4
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kraju swoj¹ jurysdykcjê mogli oni wykonywaæ wy³¹cznie na terenie Niemiec Zachodnich) wiernych pochodz¹cych z ziem diecezji gdañskiej, które przysz³o im
opuciæ w roku 1945 czy te¿ jeszcze wczeniej. Owo grono tworzy zatem siedmiu
(czy w zasadzie omiu) biskupów, mianowicie Edward ORourke, Carl Maria
Splett, Edmund Nowicki, Lech Kaczmarek, Kazimierz Kluz, Tadeusz Goc³owski,
Zygmunt Paw³owicz oraz Andrzej Wronka, który to ostatni zosta³ biskupem dopiero wszak¿e w kilka lat po zakoñczeniu pracy duszpasterskiej na Pomorzu Gdañskim, dalej wikariusze generalni Antoni Sawatzki (Sawacki), Magnus Bruski, Franciszek Jank, Bernard Polzin i Wies³aw Lauer, wikariusz kapitulny Jan Cymanowski oraz wspomniani ju¿ wizytatorzy apostolscy: Anton Behrendt, Franz Josef
Wothe i Johannes Bieler.
Ksi¹¿ka Das Bistum Danzig in Lebensbilder nie sk³ada siê wszak¿e wy³¹cznie z owych kilkunastu szkiców biograficznych, jako ¿e zosta³y one poprzedzone
ogólniejszej natury wstêpem historycznym, przybli¿aj¹cym  w osobnych podrozdzia³ach  dzieje diecezji gdañskiej w okresie do roku 1945 (s. 721), po roku
1945 (s. 2131) oraz owej gdañskiej diaspory katolickiej w Niemczech Zachodnich po II wojnie wiatowej, która coraz skromniejsz¹ z up³ywem lat, tym niemniej wci¹¿ jeszcze dostrzegaln¹ aktywnoæ rozwija po dzi dzieñ (s. 3134).
Ca³oci dope³nia wzmiankowana ju¿ wczeniej przedmowa, wykaz skrótów (zaledwie cztery sygle!), skromne pod wzglêdem liczby uwzglêdnionych w nim tytu³ów
zestawienie cytowanej dalej literatury przedmiotu (22 pozycje), wykaz chronologiczny gdañskich ordynariuszy, biskupów pomocniczych, wikariuszy generalnych
i wizytatorów apostolskich, a wreszcie  na samym koñcu  blok czterech map
(1. Westpreußen; 2. Karte des Freistaats Danzig; 3. Kirchen und Kapellen im Bistum
Danzig bis 1945; 4. Die Erzdiözese Danzig 1996) i niemiecko-polska konkordancja
wystêpuj¹cych w tekcie nazw geograficznych. Brak tego rodzaju zestawienia
tak¿e w uk³adzie polsko-niemieckim nie utrudnia zbytnio korzystania z publikacji,
wykaz ów nie jest bowiem stosunkowo obszerny (zajmuje w druku 2,5 strony),
st¹d mo¿liwe jest poszukiwanie w nim zarówno wed³ug jednego, jak i drugiego
klucza, przy czym w przypadku polskich brzmieñ nazw geograficznych pewne
utrudnienie stanowi okolicznoæ, ¿e nie s¹ one wobec tego u³o¿one w porz¹dku
alfabetycznym. Ksi¹¿ka ta adresowana jest przecie¿ przede wszystkim do czytelnika
niemieckiego, st¹d nawet w przypadku zapisu bibliograficznego tytu³ów wydanych w Polsce widniej¹ adresy wydawnicze w postaci: Danzig 2000, Krakau 1995,
Zoppot 1998, Posen/Warschau 1979, itd., z którego to tytu³u mo¿na by zg³osiæ
pewne zastrze¿enie, bo wszak przyjêtym w szanuj¹cych siê wydawnictwach jest
podawanie w tego rodzaju zapisie oryginalnego brzmienia nazw. Powa¿niejszy
natomiast mankament omawianej publikacji stanowi brak w niej indeksów.
Co siê tyczy konstrukcji zasadniczej czêci ksi¹¿ki, czyli zbioru owych siedemnastu ¿yciorysów (s. 39149: Lebensbilder), widaæ wyranie, ¿e redaktor tomu
mia³ pewn¹ w¹tpliwoæ, jaki uk³ad prezentacji poszczególnych postaci przyj¹æ:
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chronologiczny czy wed³ug kategorii uwzglêdnionych grup osób (ordynariusze
i administratorzy apostolscy, biskupi pomocniczy, wikariusze generalni, itd.).
Ostatecznie zastosowano uk³ad mieszany, tzn. pierwszeñstwo dano aspektowi
chronologii, tym niemniej  co akurat wydaje siê w zupe³noci uzasadnione  na
samym koñcu umieszczono owych wizytatorów apostolskich dla pochodz¹cych
z diecezji gdañskiej katolików, zamieszkuj¹cych po II wojnie wiatowej w Niemczech Zachodnich, i ich sylwetki zaprezentowano jedna po drugiej. Zapewne dla
oszczêdnoci miejsca wszystkie zreszt¹ szkice biograficzne umieszczono w ci¹gu,
nie rozpoczynaj¹c ka¿dego kolejnego od nowej strony. Obok faktu, i¿ ¿yciorysy
owe pozbawione s¹ przypisów (w stosowny aparat naukowy zaopatrzono jedynie
czêæ wstêpn¹), wywo³uje to wra¿enie, ¿e omawiana ksi¹¿ka ma charakter bardziej popularnonaukowy, ani¿eli stricte naukowy. Tym niemniej na koñcu ka¿dego ze szkiców zamieszczono wskazania odnonie do bibliografii podmiotowej
oraz wybór bibliografii przedmiotowej.
W zwi¹zku z t¹ ostatni¹ trudno nie zg³osiæ pewnego zastrze¿enia, nim to
jednak uczynimy, nale¿y wpierw jeszcze nadmieniæ  co zreszt¹ stanowi istotn¹ przy
omawianiu danego tytu³u informacjê, ¿e sporód trzech wspomnianych wczeniej
wspó³autorów tej edycji, S. Samerski opracowa³ siedem biogramów (E. ORourke,
A. Sawatzki, M. Bruski, C.M. Splett, A. Behrendt, F.J. Wothe, J. Bieler), S. Bogdanowicz dziewiêæ (A. Wronka, J. Cymanowski, E. Nowicki, L. Kaczmarek,
K. Kluz, B. Polzin, T. Goc³owski, Z. Paw³owicz, W. Lauer), natomiast A. Nadolny
tylko jeden (F. Jank). Otó¿ w zestawieniach bibliograficznych przy ¿yciorysach
napisanych przez S. Samerskiego i S. Bogdanowicza, przy tytu³ach w jêzyku polskim podawane jest w nawiasie kwadratowym ich t³umaczenie na niemiecki (choæ
nie do koñca konsekwentnie, bowiem nie dotyczy to ju¿ tytu³ów opracowañ zbiorowych), natomiast w przypadku owego pojedynczego szkicu autorstwa A. Nadolnego z tego rodzaju niew¹tpliwie zasadnego rozwi¹zania nie wiadomo dlaczego zrezygnowano (s. 75). Zastrze¿enia wzbudziæ te¿ mo¿e pominiêcie w owych
zestawieniach literatury przedmiotu rozmaitych publikacji  bynajmniej nie
o charakterze przyczynkarskim. Tak chocia¿by A. Sawatzki, M. Bruski i J. Cymanowski posiadaj¹ biogramy w S³owniku biograficznym kap³anów diecezji che³miñskiej wywiêconych w latach 18211920 autorstwa H. Mrossa5, na które nie
wskaza³ ani S. Samerski, ani te¿ S. Bogdanowicz. Oczywicie zrozumia³e jest, ¿e
owa bibliografia do ¿yciorysów ma charakter selektywny, tym niemniej akurat
tego rodzaju edycji s³ownikowych z zakresu prozopografii nie powinno siê pomijaæ,
skoro jest w nich wskazana dalsza literatura tudzie¿ ród³a. Jeli za motywem
by³a oszczêdnoæ miejsca, to o wiele prêdzej mo¿na by³o pozbyæ siê z zestawieñ
bibliograficznych ksi¹¿ki P. Niteckiego Biskupi Kocio³a w Polsce, która choæ
5
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równie¿ jest leksykonem biograficznym, to jednak jej wartoæ oceniæ nale¿y jako
znikom¹, a i wskazana tam w symbolicznym wyborze literatura przedmiotu praktycznie nic do tematu nie wnosi.
Zarówno po owych zestawieniach bibliograficznych, jak i po zasadniczej treci poszczególnych rozdzia³ów widaæ, ¿e redaktor ksi¹¿ki do³o¿y³ starañ, by polskojêzyczne tytu³y publikacji tudzie¿ nazwy w³asne by³y oddane w druku poprawnie (co uda³o siê osi¹gn¹æ zapewne tym ³atwiej, ¿e wszak wspó³pracownikami byli autorzy z Polski). Generalnie pod tym akurat wzglêdem omawiana
publikacja prezentuje siê przyzwoicie, choæ nie oby³o siê jednak bez pewnych
potkniêæ. Tak np. na s. 125 natrafiamy na zagadkowo brzmi¹cy tytu³ publikacji
Poreformacki koció³ w. TLP: Piotr i Paw³a na Podgorzu pod Toruniem, na s. 39
widnieje Novogrudzk miast Nowogródka, gdy z kolei z niemiecko-polskiej konkordancji nazw geograficznych na koñcu ksi¹¿ki dowiadujemy siê, ¿e Elbing to
po polsku Elb³¹g (s. 155). O zestawieniu tym wspomniano ju¿ wczeniej, ¿e jest
ono jednokierunkowe, tzn. brak takiej samej konkordancji polsko-niemieckiej.
Jego przygotowaniu towarzyszy³ wszak¿e najpewniej popiech, w a¿ kilku bowiem
przypadkach do kolumny z nazwami niemieckimi trafi³y nazwy polskie i vice
versa (Che³m¿a, G³ubczyce, Kamieniec, Kazmierz Biskupi, Ostrów Wielkopolski,
Przymorze, Trzemeszno). Niepoprawny jest oczywicie zapis l¹sk-Opolski (s. 156),
swoiste natomiast kuriozum stanowi informacja, ¿e niemieckie Tschenstochau to
po polsku Czêstochau (s. 157).
Pewn¹ trudnoæ, z jak¹ musia³ poradziæ sobie redaktor ksi¹¿ki, stanowi³a tak¿e
kwestia brzmienia imion postaci, które zwi¹zane by³y z dziejami diecezji gdañskiej zarówno w okresie niemieckim, jak i polskim. O ile jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e
np. biskup Splett to w ka¿dym przypadku Carl Maria, za biskup Wronka to
Andrzej, o tyle mo¿na wyraziæ niejak¹ w¹tpliwoæ, dlaczego infu³at Jank to Franz,
a nie Franciszek, skoro zarówno w okresie miêdzywojennym, jak i po roku 1945
(a¿ do mierci w r. 1990, w wieku 93 lat), by³ on zwi¹zany z Polsk¹, ¿e za urodzi³
siê w zaborze pruskim, a nastêpnie przysz³o mu ¿yæ i dzia³aæ w okresie okupacji
hitlerowskiej, to wszak nie ma tu nic do rzeczy. Dla polskiego czytelnika byæ
mo¿e tak¿e forma Eduard Graf ORourke wyda siê cokolwiek egzotyczna, podobnie jak Eduard von der Ropp (kilkakrotnie wspominany w odnonym ¿yciorysie arcybiskup mohylowski), w przypadku jednak obu tych ¿yj¹cych na prze³omie
XIX i XX w. hierarchów mamy do czynienia z doæ zawi³¹ kwesti¹ pochodzenia
tudzie¿ wiadomoci narodowociowej. W tym wszak¿e kontekcie okrelenie
arcybiskupa Roppa mianem polenfreundliche, jak to czyni na s. 41 S. Samerski, jest co najmniej osobliwe.
Dotknêlimy tym samym kwestii rozmaitych niecis³oci czy usterek, od których omawiana ksi¹¿ka nie jest oczywicie wolna. Nie zamierzamy tu szerzej
rozwodziæ siê nad nimi, tym niemniej  chocia¿by tytu³em przyk³adu  na kilka
z nich pozwolimy sobie wskazaæ. W odniesieniu do wspomnianego dopiero co
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Edwarda ORourke autor jego ¿yciorysu stwierdza, ¿e w roku 1912 wurde er
zum Ehrendomherrn der Kathedralkirche in St. Petersburg ernannt (s. 41). Otó¿
póniejszy pierwszy biskup gdañski zosta³ wówczas kanonikiem honorowym
mohylowskim, bowiem w³anie w Mohylowie znajdowa³a siê archikatedra, za
w sto³ecznym Sankt Petersburgu by³a wprawdzie od niedawna wi¹tynia prokatedralna, wszak¿e nie z jej tytu³em wi¹za³y siê nadawane przez rezyduj¹cych
w ówczesnej stolicy Rosji arcybiskupów mohylowskich godnoci kanonickie.
Tymczasem z zacytowanej wypowiedzi niezorientowany w tych¿e realiach czytelnik mia³by prawo wywnioskowaæ, ¿e E. ORourke zosta³ wówczas kanonikiem
honorowym petersburskim. Podobnie w b³¹d wprowadza wzmianka o og³oszeniu 9 stycznia 1959 r. nominacji vier neunen Koadjutoren für Gnesen, Warschau,
Danzig und Oppeln (s. 106107). Nie chodzi³o w tym przypadku o koadiutorów,
lecz o biskupów pomocniczych, które od rozró¿nienie pomiêdzy Koadjutor i Weihbischof wystêpuje w sposób klarowny równie¿ w jêzyku niemieckim. Jeli zatem autor chcia³ pos³u¿yæ siê wyrazem okrelaj¹cym wspó³pracownika, to u¿y³
niew³aciwego (osobliwie brzmi¹ce zdanie na s. 107 pozostawia wszak¿e w¹tpliwoæ, jakie rzeczywicie by³y jego intencje). Inna tego rodzaju niecis³oæ pojawia siê na s. 84, gdzie mowa o tym, ¿e biskup A. Wronka war Mitkonsekrator
des neuen Danziger Bischofs [winno byæ: Weihbischofs] Kazimierz Kluz. Na
s. 116117 kilkakrotnie pojawia siê nazwa Tornow, w tym raz nawet Diözese Tornow,
podczas gdy nie chodzi w tym przypadku o Tarnów w Lubuskiem (po niemiecku
w³anie Tornow), lecz o Tarnów w Ma³opolsce i diecezjê tarnowsk¹, które w niemieckojêzycznych publikacjach dotycz¹cych np. Galicji z czasów panowania austriackiego zawsze podawane s¹ w niezmienionym brzmieniu (Diözese Tarnów
lub Tarnow). W tym przypadku nie jest to niew¹tpliwie literówka, skoro nazwa
owa zosta³a kilkakrotnie powtórzona, gdy z kolei na karb wy³¹cznie niestarannoci
korekty z³o¿yæ mo¿na przekrêcenie nazwiska represjonowanego przez komunistów
biskupa kieleckiego Czes³awa Kaczmarka na Kaczmerek (s. 83). Zreszt¹ i pod
adresem technicznej redakcji ksi¹¿ki mo¿na by zg³osiæ pewne krytyczne uwagi,
przy czym co takiego, jak przeniesienie na nastêpn¹ stronê samego tylko oznaczenia autorstwa szkicu biograficznego (nazwiska autora), zamieszczonego na
poprzednich stronach (s. 126), sprzeczne jest z jakimikolwiek zasadami edytorskimi i dowodzi braku nale¿ytej dba³oci o estetykê ksi¹¿ki. Nie s³u¿¹ jej równie¿
niektóre reprodukcje archiwalnych fotografii (zw³aszcza te na s. 53 i 85), mo¿na
jednak domylaæ siê, ¿e na wiele wiêcej nie pozwala³a dostêpna podstawa, z której
wykonano ilustracjê.
Kwestii dyskusyjnych, jakie rodz¹ siê przy lekturze ksi¹¿ki Das Bistum Danzig
in Lebensbilder, rozwijaæ tu nie zamierzamy, zajê³y by one bowiem wiele miejsca
w recenzji, która i tak przybra³a ju¿ doæ obszerne rozmiary. Jedynie tytu³em przyk³adu wska¿emy, i¿ zrozumia³y niedosyt  zw³aszcza u polskiego czytelnika 
zrodziæ mo¿e okolicznoæ, ¿e skomplikowan¹, a przy tym bardzo istotn¹ dla po-
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znania sytuacji Kocio³a gdañskiego w przededniu wybuchu II wojny wiatowej
sprawê utr¹conej ostatecznie nominacji biskupiej ks. Franciszka Sawickiego
z Pelplina S. Samerski streci³ zaledwie w jednym akapicie, w ramach ¿yciorysu
C.M. Spletta, powiêcaj¹c temu zagadnieniu niewiele ponad pó³ strony druku.
Tymczasem edycja ta nic by nie straci³a, a wrêcz przeciwnie  niew¹tpliwie by
zyska³a, gdyby wzbogaciæ j¹ o osobny szkic biograficzny, powiêcony w³anie
F. Sawickiemu, ze szczególnym wyeksponowaniem owego burzliwego sporu
z roku 1938, który anga¿owa³ dyplomacjê Stolicy Apostolskiej, II Rzeczypospolitej, III Rzeszy i oczywicie Wolnego Miasta Gdañska. Pozostaje ¿ywiæ nadziejê,
¿e obszerniejszego omówienia tego tematu nie zabraknie w postulowanym tu ju¿
wczeniej polskojêzycznym zbiorze sylwetek rz¹dców (archi)diecezji gdañskiej,
która to publikacja niew¹tpliwie przyjêta by zosta³a z zainteresowaniem nie tylko
na Pomorzu. Oby na ukazanie siê takowej nie trzeba by³o czekaæ a¿ do jubileuszu
stulecia istnienia stolicy (arcy)biskupiej w Gdañsku, przypadaj¹cego wszak dopiero
za bez ma³a dwie dekady.
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Józef Borzyszkowski

Olsztyn 19452005. Kultura i nauka,
praca zbiorowa pod redakcj¹ Stanis³awa Achremczyka i W³adys³awa
Ogrodziñskiego, Orodek Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego
w Olsztynie, Olsztyn 2006, ss. 297

Wydawca prezentowanego tu dzie³a, OBN im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie, powo³any w PRL-u, w III RP z pe³nym powodzeniem rozwija swoj¹ dzia³alnoæ badawcz¹ i wydawnicz¹. Jego zakorzenienie w regionie Warmii i Mazur,
skupienie w Towarzystwie Naukowym im. Wojciecha Kêtrzyñskiego i przy realizacji swoich projektów badaczy z ró¿nych zak¹tków Rzeczypospolitej, jak i przekraczanie jej granic  nie tylko w kierunku Obwodu Kaliningradzkiego w ramach
dawnych Prus Wschodnich, budzi wielki szacunek i uznanie. Szczególnie wa¿ne
wydaje siê to, i¿ instytucja ta, finansowana kiedy przez Urz¹d Wojewódzki,
a dzi przez w³adze centralne i samorz¹dowe województwa, korzystaj¹ca z rodków innych róde³, podejmuje szczególnie wa¿ne zadania naukowe, tak¿e na polu
popularyzacji wyników badañ, wspierana przez lokalne samorz¹dy, zw³aszcza samego Olsztyna. Obok Instytutu l¹skiego w Opolu jest jedyn¹ tego rodzaju placówk¹ w kraju, ³¹cz¹c¹ zadania i si³y finansowe samorz¹dów oraz intelektualne
towarzystwa naukowego pod wspólnym patronatem Wojciecha Kêtrzyñskiego.
(Zdawaæ by siê mog³o, ¿e w podobnej sytuacji winien siê znaleæ Instytut Kaszubski w Gdañsku. Niestety, mimo ró¿nych deklaracji, dot¹d na Pomorzu ¿adnemu
z regionalnych podmiotów samorz¹dowych nie starczy³o odwagi, wyobrani i poczucia odpowiedzialnoci za stan nauki, by stworzyæ co podobnego, czego dokonali w PRL-u wojewodowie w Opolu i Olsztynie). OBN im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, skupiaj¹cy przede wszystkim historyków, od dziesi¹tków lat
wspó³tworzy dorobek naukowy i kulturalny tego tak bliskiego kaszubsko-pomorskiemu regionu.
S¹dzê, ¿e na ³amach Acta Cassubiana warto w osobnym artykule przedstawiæ
jego dzieje, problemy i osi¹gniêcia  przede wszystkim olbrzymi i intensywnie
rosn¹cy dorobek wydawniczy.
Dziêki wiadomoci w³adz Olsztyna o znaczeniu historii i tradycji w kszta³towaniu postaw spo³ecznych, historykom skupionym w OBN i w Towarzystwie
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Naukowym im. W. Kêtrzyñskiego uda³o siê przed obchodami 650-lecia za³o¿enia
Olsztyna opracowaæ i wydaæ pokane dzie³o, monografiê pt. Olsztyn 1353-2003,
pod red. prof. Stanis³awa Achremczyka i mgr W³adys³awa Ogrodziñskiego, opublikowan¹ w jubileuszowym roku 2003. Ta najnowsza monografia wspó³czesnej
stolicy Warmii i województwa mazursko-warmiñskiego, w ramach którego znajduje siê czêæ Pomorza Nadwilañskiego (np. Elbl¹g, Lubawa), wzbudzi³a uznanie czytelników i recenzentów swoj¹ wszechstronnoci¹ i przystêpnoci¹. Mo¿na
powiedzieæ, i¿ stanowi przyk³ad, jak dzi prezentowaæ dzieje miasta i kulturê regionu
w rzeczywistoci spo³ecznej, w której nie mniej wa¿na jak s³owo jest ilustracja,
obraz. Jednoczenie autorzy tego dzie³a z maksymalnym wyczuciem proporcji
zaprezentowali ró¿ne w¹tki etniczno-narodowe dziejów tego miasta, nie ujmuj¹c
w niczym wk³adu w jego dorobek spo³ecznoci niemieckiej, nie pomniejszaj¹c
te¿ dokonañ i roli w przesz³oci, od redniowiecza poczynaj¹c, etnosu polskiego.
Sukces tamtego dzie³a, dowiadczenia autorów nabyte w trakcie jego opracowania, spowodowa³y, i¿ rodowisko humanistyczne Olszyna postanowi³o je
wzbogaciæ, prezentuj¹c osobno dorobek nauki i kultury w latach 1945-2005.
wiadczy on bowiem wymownie o jakoci i obliczu spo³eczeñstwa, które przejê³o zrujnowane przez wojnê dziedzictwo historii. Unaocznia przy tym, jakie dokonania twórcze sk³adaj¹ siê dzi na znaczenie miasta jako dynamicznie rozwijaj¹cej siê metropolii na mapie pó³nocno-wschodniej Polski, ale tak¿e rozszerzaj¹cej
siê wspólnoty europejskiej  pisze w przedmowie Do czytelników Prezydent Miasta
Olsztyna Jerzy Ma³kowski, dodaj¹c, i¿ sygnalizowany tu tom stanowi dopiero
punkt wyjcia do dalszych badañ i opracowañ, których mo¿emy siê spodziewaæ
dziêki wspó³pracy uczonych i w³adz miasta.
Szef OBN i wspó³redaktor tomu, prof. Stanis³aw Achremczyk, w S³owie wstêpnym, prezentuj¹c omawiane tu dzie³o, stwierdzi³: Z miasta ma³ego, prowincjonalnego, Olsztyn sta³ siê stolic¹ regionu, najwa¿niejszym orodkiem przemys³owym, a przede wszystkim centrum nauki i kultury. To wszystko zawdziêczamy tym,
który po 1945 r. przybyli do Olsztyna z ró¿nych stron Rzeczypospolitej i z nim
zwi¹zali swe losy. Prezentowan¹ ksi¹zk¹ staramy siê zwróciæ uwagê na te procesy, ujmuj¹c tylko jeden nurt ¿ycia spo³ecznego  odradzanie siê instytucji kulturalnych, tworzenie rodowiska kultury oraz odbudowê od podstaw jednostek
realizuj¹cych badania naukowe. ( )
Ksi¹¿ka ukazuje przeobra¿enie siê Olsztyna z miasta zrujnowanego, wyludnionego, w centrum uniwersyteckie. ( ) Zespó³ autorów zosta³ tak dobrany, by
ka¿dy opisywa³ rodowisko, z którym jest zwi¹zany emocjonalnie lub zawodowo.
Za³o¿eniem by³o tak¿e, aby od szerokiego obrazu spo³eczeñstwa przejæ do opisywania kultury i nauki. Kultura i nauka to wszak nie tylko instytucje, ale przede
wszystkim ludzie. Nie pominiêto zatem spo³ecznego ruchu kulturalnego, krajoznawstwa i turystki, ¿ycia literackiego, muzycznego, scharakteryzowano dzia³alnoæ rodowiska plastycznego. Osobne rozdzia³y powiêcono bibliotekarzom olsz-
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tyñskim, Muzeum Warmii i Mazur, Teatrowi im. Stefana Jaracza, olsztyñskiemu
radiu. W sposób zwiêz³y przedstawiono historiê prasy olsztyñskiej i ludzi, którzy
j¹ tworzyli, znalaz³ siê te¿ szkic na temat zwi¹zków Olsztyna z filmem oraz prezentacja olsztyñskich wydawnictw.
Wiele miejsca powiêcono nauce  od jej skromnych pocz¹tków a¿ po naukê
uniwersyteck¹. ( )
Ksi¹¿ka wydobywa z niepamiêci wielu znakomitych twórców i pokazuje, jak
silne rodowisko kulturalne i badawcze zosta³o tu stworzone. Oczywicie, nie sposób by³o wymieniæ wszystkich, którzy dzia³aj¹c na polu nauki i kultury zas³u¿yli
na wymienienie. Wydawcy maj¹ nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie mieszkañcy Olsztyna doczekaj¹ siê opracowania biograficznego nosz¹cego tytu³ »Olsztyniacy
XX wieku«.
 Przytaczaj¹c ten doæ obszerny fragment bardzo zwiêz³ego S³owa wstêpnego S. Achremczyka, pragnê przekazaæ wyrazy uznania inicjatorom i redaktorom
prezentowanego dzia³a, jednoczenie nie zafa³szowaæ ich intencji. Równoczenie
pragnê dodaæ, i¿ ca³oæ dzie³a w pe³ni odpowiada jego zarysowi zaprezentowanemu skromnie w S³owie wstêpnym. Dzie³o to tak obszerne i bogate, a przy tym
stworzone przez tylu autorów (16), ¿e samo przywo³anie Spisu treci, bardzo
rozbudowanego, odpowiadaj¹cego konstrukcji poszczególnych artyku³ów, mog³oby tutaj znu¿yæ. Tym niemniej musz¹ pojawiæ siê przynajmniej nazwiska autorów tego nowego osi¹gniêcia wydawniczego OBN im. W. Kêtrzyñskiego, w koñcu zwi¹zanego tak¿e z Pomorzem i Kaszubami. Autorzy prezentowanego opracowania to: Stanis³aw Achremczyk, Marek Barañski, Jan Ch³osta, Joanna
Ch³osta-Zielonka, Janusz Cygañski, Ma³gorzata Kierkus-Prus, Danuta Konieczna, Janusz Lewandowski, Bohdan £ukaszewicz, Jerzy Minakowski, Piotr Obarek, W³adys³aw Ogrodziñski, Wojciech Ogrodziñski, Tadeusz Prusiñski, Jerzy
Sikorski i Ryszard Tomkiewicz.
Ca³oæ dzie³a, poszczególne jego czêci s¹ bogato ilustrowane, dziêki czemu
przypominaj¹ nieco opracowania encyklopedyczne. Bez w¹tpienia stanowi ono
co wiêcej ni¿ fundament, generaln¹ konstrukcjê przysz³ej encyklopedii nauki
i kultury stolicy województwa mazursko-warmiñskiego. Na szczególne uznanie
zas³uguje fakt, i¿ jest ono fragmentem wiêkszego projektu, zrodzonego dziêki
wspó³pracy humanistów i w³adz miasta z okazji jego jubileuszu, projektu obejmuj¹cego monografie historyczn¹, omawiane tu dzie³o oraz zapowiedziany tom
biografii Olsztyniacy XX wieku.
Czytaj¹c Olsztyn 19452005. Kultura i nauka, studiuj¹c tekst i ilustracje,
z satysfakcj¹ czytelnik tak¿e spoza Olsztyna spotyka znane postacie, których dzie³a
lub dzia³alnoæ przekroczy³y granice miasta i regionu. Jednoczenie przypominaj¹ siê wra¿enia z odwiedzanych swego czasu instytucji, wystaw, z uczestnictwa
w konferencjach i zjazdach. Dziêki temu z wielkim z zainteresowaniem poznajemy
nowe fakty i rodowiska, poszerzamy swoj¹ wiedzê i jeszcze bardziej uto¿samiamy
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siê z samym Olsztynem oraz dziejami i dokonaniami jego mieszkañców. S¹dzê,
¿e tego rodzaju uczucia wywo³ane u czytelnika w Gdañsku, znacznie czêciej
pojawiæ siê mog¹ wród odbiorców dzie³a w samym Olsztynie i regionie mazursko-warmiñskim. Nie bez znaczenia jest tu bowiem spo³eczna rola wielu postaci,
zw³aszcza historyków i pisarzy, mi³oników regionu, obecnych na kartach tego
dzie³a, a znanych tak¿e ze swoich dokonañ na Pomorzu Nadwilañskim. Szczególn¹ mo¿e pozycjê wypracowa³y sobie poza OBN i uczelniami wy¿szymi rodowiska Pojezierza i Borussi. Niemniej znacz¹ca jest rola postaci i instytucji
kocielnych. wiadomie nie przywo³ujê tu ¿adnych nazwisk, w tym bardzo wielu
postaci wci¹¿ aktywnych w ¿yciu naukowym i kulturalnym tak¿e Pomorza, zwi¹zanych dawniej czy dzi równie¿ z Gdañskiem i Kaszubami. Dzie³o to potwierdza
odwieczne i wci¹¿ bliskie zwi¹zki Warmii i Mazur z Pomorzem Nadwilañskim
i samym Gdañskiem.
Bez w¹tpienia w szczegó³owej recenzji ka¿dy artyku³, fragment tego zbiorowego dzie³a, zas³uguje na bli¿sz¹ prezentacje i krytykê, raczej pozytywn¹, a nawet uzupe³nienia, czego wiadomi s¹ wszyscy autorzy. Zastosowany tutaj zabieg
 fakt, i¿ autorami s¹ ludzie zwi¹zani bezporednio z prezentowan¹ problematyk¹, reprezentuj¹cy dane rodowisko, wbrew mo¿e potocznej opinii o nazbyt
emocjonalnym podejciu, gwarantuje obiektywizm i szczegó³owoæ, wielostronnoæ obrazu dawnej rzeczywistoci, wynikaj¹c¹ z owego uczestnictwa  mo¿liwoci jej dog³êbnego poznania, nieosi¹galnej dla badaczy bazuj¹cych wy³¹cznie na
ród³ach archiwalnych i literaturze. Ma to równie¿ ogromne znaczenie przy kreowaniu formy narracji, bardziej ludzkiej, ni¿ ta z regu³y wystêpuj¹ca w pracach
wybitnie naukowych. Ów osobisty po trochu charakter dzie³a w niczym nie ogranicza jego wartoci naukowych, a wrêcz podnosi walory poznawcze i czytelnicze.
Warto podkreliæ fakt, i¿ liczne ilustracje, fotografie postaci, wpisane s¹ niejako bezporednio w autorski wyk³ad, stanowi¹c jego integraln¹ czêæ, a nie tylko
element dodatkowy. Jest to zabieg postulowany nie od dzi pod adresem dzie³ nie
tylko popularno-naukowych, ale nadal doæ rzadko stosowany. Wymaga bowiem
wiêkszego zaanga¿owania w opracowanie ostatecznej postaci dzie³a samych autorów i redaktorów oraz edytorów.
Dla zainteresowanych dalszymi studiami i szczegó³owym poznaniem choæby
fragmentów prezentowanej rzeczywistoci przydatna jest bibliografia, obejmuj¹ca
ród³a drukowane, pamiêtniki i wspomnienia, czasopisma i opracowania. Niemniej
cenny przy korzystaniu z tego dzie³a jest Indeks osób, podobnie jak Bibliografia,
opracowane przez Jerzego Minakowskiego.
Bogactwo treci i piêkna forma zaprezentowanej w omawianym dziele problematyki i szczegó³owych informacji sprawiaj¹, i¿ rodz¹ce siê w trakcie lektury
tu i ówdzie w¹tpliwoci, pytania, myli o mo¿liwoci nieco innego kszta³towania
obrazu fragmentów dzie³a, okazuj¹ siê drugo- czy trzeciorzêdne, niewarte formu³owania. Czytelnikowi  chyba ka¿demu, jak s¹dzê, towarzysz¹ uczucia wdziêcz-
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noci wobec autorów i wydawnictwa. W moim przypadku ma miejsce tak¿e refleksja, i¿ ów jubileuszowy projekt wydawniczy OBN dla Olsztyna mo¿e pos³u¿yæ jako przyk³ad, byæ inspiracj¹ dla innych miast i ich rodowisk humanistycznych, zw³aszcza historyków.
Generalnie w odniesieniu do samego Gdañska i Pomorza Nadwilañskiego
mo¿emy mówiæ o bogactwie albumowych wydawnictw jubileuszowo-promocyjnych.
Nie dostaje nam natomiast dzie³ na miarê tu omawianego. Ka¿dy tom owej olsztyñskiej trylogii móg³by znaleæ odpowiednika na gruncie gdañskim. Braku podobnych opracowañ nie zast¹pi¹ ani przygotowana Encyklopedia Gdañska, ani
Leksykon kultury polskiej Pomorza w XX wieku. Mam jednak nadziejê, ¿e mecenat
samorz¹du olsztyñskiego w dziedzinie nauki nie bêdzie nie tylko w Polsce pó³nocnej czym wyj¹tkowym. Trzeba by powiedzieæ, ¿e tak ju¿ jest, bo przecie¿
wskazaæ mo¿na przeró¿ne konkretne przyk³ady, choæby z Elbl¹ga, Gdyni czy Szczecina, do których niew¹tpliwie chcielibymy zaliczyæ tak¿e Gdañsk, co mam nadziejê siê stanie
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O Janie Ejankowskim i jego najnowszych
publikacjach powiêconych postaci
ks. Kazimierza Myszkowskiego z Piaseczna

Piaseczno na Pomorzu, inaczej na Kociewiu, jako wie s³yn¹ca w polskim
wiecie dziêki sanktuarium maryjnemu i bogatym tradycjom pracy organicznej,
ma te¿ wyj¹tkowo bogat¹ literaturê. O dziejach i wspó³czesnoci tej wsi pisali nie
tylko historycy i mi³onicy historii. Jedno i drugie, jednych i drugich, mo¿emy
naj³atwiej poznaæ, odwiedzaj¹c w Piasecznie miejscowy oddzia³ Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, bêd¹cy wiêcej ni¿ lokaln¹ skarbnic¹
dokumentów i pami¹tek dziejów i kultury Kociewia i Pomorza, stworzon¹ przez
nauczyciela  dzi emeryta Jana Ejankowskiego, rocznik 1929. Twórca tego¿
Muzeum znany jest jako kociewsko-pomorski dzia³acz spo³eczny, mi³onik i popularyzator folkloru Kociewia, a tak¿e mi³onik i badacz lokalnej historii. O dziejach
Piaseczna, piaseckiej szko³y, Kó³ka Rolniczego, parafii i lokalnego sanktuarium
Matki Bo¿ej Królowej Pomorza pisa³ wielokrotnie i wyda³ niejedno opracowanie
w postaci folderu itp. druków. Wiele uwagi w swoich pracach ju¿ dot¹d powiêci³
postaci ks. pra³ata Kazimierza Myszkowskiego, od 1967 roku proboszcza parafii
i kustosza sanktuarium. Jemu te¿, a raczej jego dokonaniom, Jan Ejankowski powiêci³ swoje dwie najnowsze publikacje.
W roku 2005 pod znakiem Roku Kociewskiego ukaza³a siê monografia Jana
Ejankowskiego pt. Kult Matki Bo¿ej Piaseckiej na Pomorzu, a szczególnie na
Kociewiu (o twórczych dokonaniach Ksiêdza Pra³ata Dra Kazimierza Myszkowskiego w ci¹gu ostatnich lat), Piaseczno 2005, ss. 139. W Przedmowie Maria
Paj¹kowska-Kensik w pierwszych zdaniach sygnalizuje specyfikê tej ksi¹¿ki,
pisz¹c: Niniejsz¹ ksi¹¿kê warto przeczytaæ dok³adnie  od wstêpu po aneksy!
Napisa³ j¹ niezwyk³y cz³owiek o niepospolitym Ksiêdzu Pra³acie Kazimierzu Myszkowskim, obchodz¹cym bardzo owocne kap³añskie jubileusze.
Ka¿dy, komu bliska jest historia i kultura Pomorza i kult Maryjny w Polsce,
powinien poznaæ ciekawe karty dziejów Piaseckiego Sanktuarium. Po raz drugi
pomaga nam w tym niestrudzony piewca kociewskiej ziemi  Jan Ejankowski,
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który ju¿ we wstêpie do opracowania przekonuj¹co zachêca do zatrzymania siê
w Piasecznie, gdzie tradycja znalaz³a swoich wielkich orêdowników. Autorski wstêp
jest wietn¹ zapowiedzi¹ ca³oci.
Autor rzetelnie przedstawi³, opieraj¹c siê na dostêpnych ród³ach, w³asnej
obserwacji i wypowiedziach ¿yczliwych wiadków, dokonania ksiêdza doktora
K. Myszkowskiego w pe³ni realizuj¹cego wpajan¹ wiernym zasadê: cz³owiek
powinien pozostawiæ lad twórczego dzia³ania z myl¹ o Bogu i blinich.
Postaæ i dokonania ks. K. Myszkowskiego autor przedstawia w szeciu rozdzia³ach, zapowiedzianych we wstêpie. Ich tytu³y sygnalizuj¹ zawartoæ publikacji: I Sanktuarium Maryjne w Piasecznie na przestrzeni wieków (obejmuje szczególnie dzieje sanktuarium w latach 1939-1967); II Ksi¹dz proboszcz Kazimierz
Myszkowski wielkim orêdownikiem W³adczyni Kociewia i Królowej Pomorza
(tu o trosce, by Piaseczno sta³o siê orodkiem kultury i tradycji, o pierwszych
przegl¹dach pomorskich zespo³ów folklorystycznych ku czci Królowej Pomorza
1999-2004, o wzbogacaniu programów uroczystoci odpustowych o nowe treci
religijno-patriotyczne oraz o trosce proboszcza o wikariuszy i m³odzie¿); III Wielkie
osi¹gniêcia ksiêdza proboszcza Kazimierza Myszkowskiego w rozbudowie i upiêkszaniu sanktuarium maryjnego w Piasecznie; IV Ksi¹dz Pra³at Kazimierz Myszkowski w opinii ksiê¿y wikariuszy i wiernych; V Dzia³alnoæ wydawnicza Ksiêdza ; VI Najbli¿si wspó³pracownicy . Ponadto autor ofiarowa³ czytelnikom
Zakoñczenie, Aneksy, Indeks nazwisk, ród³a i Bibliografiê. Ca³oæ tekstu wzbogacona jest licznymi ilustracjami. W aneksach szczegó³owo przywo³ane s¹ wszystkie dokonania i osi¹gniêcia bohatera. Krytycznego i bardziej wymagaj¹cego czytelnika mog¹ nieco znu¿yæ te wyliczenia i liczne superlatywy w ocenie dzia³alnoci piaseckiego proboszcza. Warto jednak¿e przez nie dostrzec wyj¹tkowoæ postaci
i ogromu pracy jegomocia  proboszcza i wiernych parafii, licznych jego wspó³pracowników, do których nale¿y sam Jan Ejankowski. Ta harmonijna i partnerska
wspó³praca jegomocia piaseckiego ze szkólnymi oraz wieloma innymi duchownymi i wieckimi osobami stanowi o wyj¹tkowoci kustosza wiêtego miejsca,
cz³owieka z charyzm¹, wielkiego patrioty i zarazem mi³onika Kociewia, czyli
Ksiêdza Jubilata. Te opinie przywo³uje M. Paj¹kowska w swojej Przedmowie,
podkrelaj¹c podziw autora dla godnego ¿ycia i twórczej drogi bohatera, który
sama podziela. Podzielaj¹ go tak¿e inni mi³onicy regionu  nie tylko z Kociewia,
Kaszub i Pomorza, a tak¿e z Krajny  rodzinnej ziemi K. Myszkowskiego. Jest on
absolwentem gimnazjum chojnickiego, pelpliñskiego seminarium i doktorem prawa
po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez lata pe³ni³ funkcjê
kapelana i sekretarza ks. bpa Kazimierza Kowalskiego oraz wicekanclerza Kurii
Biskupiej w Pelplinie i wyk³adowcy prawa publicznego w seminarium. Zanim
zjawi³ siê w Piasecznie jako proboszcz przyczyni³ siê m.in. do koronacji figury
Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub. Jako proboszcz i kustosz sanktuarium w Piasecznie stworzy³ tam wzorcowy orodek duszpasterski i sanktuaryjny,
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którego dzia³alnoæ w pe³ni zapocz¹tkowa³a koronacja Piaseckiej Pani w 1968 r.,
dokonana przez ks. kardyna³a Karola Wojty³ê z udzia³em ponad 80 tysiêcy wiernych
ze wszystkich regionów wiêtej ziemi pomorskiej.
Szczegó³owy ¿yciorys  minibiografiê ks. Kazimierza Myszkowskiego Jan
Ejankowski zaprezentowa³ w kolejnej publikacji, wydanej w 2006 r., zatytu³owanej:
50 lat w s³u¿bie Bogu i wiernym. Z³oty Jubileusz Ksiêdza Pra³ata dr Kazimierza
Myszkowskiego (ss. 83). Tym razem Przedmowê do tego jubileuszowego wydawnictwa napisa³a Alicja Samulewska, wieloletnia przewodnicz¹ca Rady Miasta
i Gminy Gniew, w ramach której funkcjonuje Piaseczno. Autor tym razem w omiu
minirozdzia³ach ukazuje czytelnikom biografiê bohatera, przywo³uj¹c zaprezentowane ju¿ w wy¿ej zasygnalizowanej publikacji dokonania piaseckiego jegomocia.
Zasadniczy tekst wzbogacaj¹ równie¿ Aneksy, Bibliografia i fotografie. Bibliografia nie jest zbyt bogata, ani ilustracje nazbyt liczne, choæ wietnie siê prezentuj¹ce po czêci w kolorach na kredowym papierze. W przypadku obu publikacji
nie znamy od strony redakcyjnej szczegó³ów pracy edytora, choæ mo¿emy siê
domylaæ, i¿ jest to dzie³o g³ównie samego autora, po trochu na spó³kê z bohaterem,
choæ jako wydawca w przypadku drugiej publikacji figuruje pelpliñskie Bernardinum. Do autorsko-edytorskiej strony opracowania mo¿na by formu³owaæ ró¿ne uwagi. Jednak¿e charakter jubileuszowy tych publikacji, piêkne osobowoci
autora i bohatera sk³aniaj¹ jedynie do wyrazów uznania i wdziêcznoci za ich
historyczne i historiograficzne dokonania.
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Slawistyka, Nr X, Mistrz i Jego przyjaciele,
pod redakcj¹ Marii i Artura Brackich,
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 2006, ss. 211

Mistrz  dzi ju¿ p. profesor Leszek Moszyñski, zmar³y wiosn¹ 2006 roku 
rok wczeniej w maju z okazji 77 rocznicy swoich urodzin i 7 rocznicy dzia³ania
Katedry Slawistyki jako samodzielnej jednostki dydaktycznej Uniwersytetu Gdañskiego, prze¿ywa³ wraz z swoimi uczniami, wspó³pracownikami i przyjació³mi
piêkn¹ uroczystoæ. By³o to sympozjum naukowe Mistrz i jego przyjaciele, zorganizowane przez Zak³ad Etnolingwistyki w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu
Gdañskiego. Pok³osiem tego sympozjum, które odby³o siê w Sali Bia³ej Ratusza
G³ównomiejskiego i w Tawernie Kaszubskiej Mestwin, a skupi³o obok gdañskich
slawistów i studentów, tak¿e uczonych przyjació³ Mistrza z Krakowa, Warszawy,
Torunia, Wroc³awia i Poznania jest prezentowany tom  Slawistyka, Nr X.
Generalnie zawiera on artyku³y  teksty referatów zaproszonych goci, ofiarowanych Jubilatowi oraz zapis dyskusji zatytu³owany Obrady Okr¹g³ego Sto³u
na temat »Miejsce i jakoæ slawistyki w obecnej strukturze studiów filologicznych« (24 maja 2005 r., Tawerna Mestwin).
Po S³owie wstêpnym profesor Krystyny Szczeniak, kierownika Katedry Slawistyki, tom ten otwiera arcyciekawy i dzi ju¿ pomnikowy tekst Jubilata Drodzy
Przyjaciele, w którym przywo³uje on swoich nauczycieli i mistrzów, a tak¿e uczelnie i rodowiska naukowe, gdzie kszta³towa³y siê jego losy ¿yciowe i kariera naukowa  wybitnego polskiego jêzykoznawcy i slawisty, który na zawsze zwi¹za³
siê z Gdañskiem.
Ca³oæ tego oryginalnego tomu zosta³a podzielona generalnie na trzy czêci,
zatytu³owane kolejno: Mistrz, O Mistrzu, Mistrzowi. Wzbogacaj¹cy je Aneks zawiera Wykaz prac prof. zw. dr hab. Leszka Moszyñskiego po 30 czerwca 1997 roku
oraz wspomniane ju¿ Obrady Okr¹g³ego Sto³u G³osy w dyskusji.
W czêci Mistrz zawarty jest wy³¹cznie artyku³ Jubilata Argumenty Konstantego  Filozofa broni¹cego w Wenecji praw S³owian do w³asnego jêzyka liturgicznego. W czêci O Mistrzu opublikowano trzy artyku³y Jego przyjació³: Antoniego
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Furdali Slawistyka, romantyka i Leszek Moszyñski; Hanny Popowskiej-Taborskiej
Kontynuacja rozwa¿añ Prof. Leszka Moszyñskiego na leksykalnym materiale pó³nocno-zachodnios³owiañskim; Ewy Siatkowskiej Niektóre osobliwoci jêzyka staro-cerkiewono-s³owiañskiego i cerkiewnos³owiañskiego (na materiale artyku³ów
inspirowanych pracami Leszka Moszyñskiego).
Najobszerniejsza czeæ, zatytu³owana Mistrzowi, zawiera a¿ 16 artyku³ów,
z których niemal ka¿dy, podobnie jak teksty Mistrza, osadzony jest w problematyce
nie tylko jêzykowej. Maj¹ one charakter opracowañ bliskich antropologii kulturowej i stanowi¹ dorobek interesuj¹cy tak¿e etnografów i im pokrewnych humanistów, a wiêc tak¿e historyków. Dzia³ ten otwiera artyku³ Artura Brackiego Obraz
fauny w baniach ukraiñskich (na podstawie zbioru W. Hnatiuka), a zamyka tekst
Doroty ¯y³ko Siedem/siedemdziesi¹t siedem lat t-/k-³ustych.  Jak widaæ, same
tytu³y tych prac winny zainteresowaæ nie tylko jêzykowców czy slawistów. O wielu
artyku³ach z tego dzia³u mo¿na by pisaæ oddzielnie i dyskusyjnie, nie bêd¹c profesjonalnym slawist¹ czy tym bardziej jêzykoznawc¹. Obok opracowañ niemal cile
jêzykoznawczych mamy w tym¿e tomie artyku³y o wrêcz sensacyjnych, dyskusyjnych i bulwersuj¹cych mo¿e dla wielu, tytu³ach. Dla przyk³adu Anita Gostomska swój artyku³ zatytu³owa³a: Czy Literatura musi umrzeæ, ¿eby zmartwychwstaæ?
O pisarzu i jego przysz³oci na podstawie ksi¹¿ki Dubrawki Ugreiæ Czytanie
wzbronione, a Ewelina Krogul Projekt islamizacji muzu³manów oraz narodów
muzu³mañskich w Islamskiej deklaracji Aliji Izetbegovicia. S¹dzê, i¿ na lekturze tego¿ numeru Slawistyki mog¹ skorzystaæ tak¿e politolodzy i politycy,
a szczególnie kulturoznawcy. Sam profesor Leszek Moszyñski by³ bowiem tak¿e
kulturoznawc¹, humanist¹ w ka¿dym calu, zg³êbiaj¹cym przesz³oæ jêzyka i kultury narodów s³owiañskich. Za swoich osobistych, duchowych patronów uwa¿a³
tak¿e Aposto³ów S³owian  wiêtych Cyryla i Metodego, wspó³patronów Europy.
Szczególnie ciekawym fragmentem prezentowanego tomu jest zapis dyskusji
Okr¹g³ego Sto³u w Gdañsku slawistów polskich, dotycz¹cej stanu badañ i przede
wszystkim programu studiów slawistycznych, ale i polonistycznych nie tylko
w Gdañsku. W dyskusji tej (nie tylko dlatego, ¿e mia³a miejsce w Domu Kaszubskim), pojawi³ siê skromniutko tak¿e w¹tek kaszubski, który w badaniach Profesora Moszyñskiego równie¿ symbolicznie by³ obecny. On równie¿ w tej¿e dyskusji bra³ aktywny udzia³, preferuj¹c w programie studiów slawistycznych m.in.
uwzglêdnienie osobistego zakorzenienia czy tradycji rodzinnych studentów. Wielu
dyskutantów zwraca³o uwagê na potrzebê maksymalnie otwartego programu studiów, podró¿y studyjnych i kontaktów miêdzynarodowych. Optymistycznie zaprezentowane zosta³y równie¿ zainteresowania samych studentów, oczekuj¹cych
np. przed³u¿enia zajêæ z przedmiotu Folklor s³owiañski. Tamta jubileuszowa
uroczystoæ  sympozjum, któremu towarzyszy³ koncert muzyczny, jak i owa dyskusja, a teraz Nr X Slawistyki stanowi¹ swoicie pomnikowe wydarzenie, utrwalaj¹ce nasz¹ pamiêæ o postaci i dokonaniach Mistrza  Profesora Leszka Moszyñ-
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skiego oraz Jego Przyjació³ i Uczniów. Poniewa¿ niniejszy tekst ma równie¿ po
trochu charakter Pro memoria , st¹d na koniec jeszcze jedno wspomnienie
o p. Profesorze, który ostatecznie zamieszka³ i spocz¹³ na Kaszubach.
Przed wielu laty Profesor poprosi³ mnie o wskazanie jakiego miejsca, familii
na Kaszubach, gdzie móg³by z rodzin¹  wnukami spêdzaæ wakacje. Skierowa³em
go do rodziny Czajów w chmieleñskiej okolicy, gdzie na co dzieñ spotyka³ siê
m.in. z ¿yw¹ kaszubszczyzn¹.
Swego czasu, chyba w stanie wojennym, kolejny raz sta³a siê aktualna dyskusja,
czym jest kaszubszczyzna  gwar¹, dialektem jêzyka polskiego czy oddzielnym
jêzykiem zachodnio-s³owiañskim. Profesor w czasie kole¿eñskiej dyskusji sk³ania³ siê wówczas raczej ku starej polskiej narodowej tradycji  dialektu jêzyka
polskiego. Wyzna³ mi jednak równoczenie, i¿ wprawdzie zna i rozumie wszystkie
jêzyki s³owiañskie, ale gdy Czajowie mówi¹ miêdzy sob¹ po kaszubsku, to ich nie
rozumie!?  Po latach zrozumia³ zarówno Czajów, jak i specyfikê kaszubszczyzny.
Szkoda, i¿ nie mo¿e byæ ju¿ wspó³twórc¹ kaszubistyki na Uniwersytecie Gdañskim, którego dorobek w zakresie slawistyki w tak znacz¹cym stopniu wzbogaci³.
Na szczêcie jako Mistrz zostawi³ liczne grono uczniów. Im te¿ zawdziêczamy
ten interesuj¹cy Nr X Slawistyki, wydany przez Fundacje Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, ale dziêki pomocy finansowej prorektora d/s nauki prof. Bernarda
Lammka i dziekana Wydzia³u Filologiczno-Historycznego UG, prof. Józefa W³odarskiego, co równie¿ warte jest odnotowania.
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Komunikaty Mazursko-Warmiñskie
 jubileuszowy numer 250

Olsztyñski orodek naukowy w powojennych dziejach miasta, regionu i Rzeczypospolitej konsekwentnie i piêknie reprezentuje m.in. kwartalnik Komunikaty
Mazursko-Warmiñskie. Ten wspó³czesny wspólny organ Towarzystwa Naukowego i Orodka Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie oraz Stacji
Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w aktualnej stolicy Warmii oraz
Województwa Mazursko-Warmiñskiego, narodzi³ siê przed 60 laty jako Komunikaty Dzia³u Informacji Naukowej Instytutu Mazurskiego, przekszta³cony 10 lat
póniej do obecnej postaci, w jakiej pierwszy numer ukaza³ siê w 1957 roku, przy
zachowaniu numeracji ci¹g³ej poprzednika. By³ to nr 1 (56).
Grono jego twórców od pocz¹tku do dzi reprezentuje g³ównie rodowisko
historyków zwi¹zanych w ró¿nym stopniu z Olsztynem, ale w swoich badaniach
skupiaj¹cych siê na przesz³oci nie tylko ziem Polski pó³nocno-wschodniej, której powiêcone jest  zgodnie z podtytu³em  to czasopismo. Mo¿na powiedzieæ,
¿e wielu z nich niemal na równi interesowa³a i interesuje tak¿e historia Polski
pó³nocno-zachodniej. Dotyczy to przede wszystkim g³ównych redaktorów i patronów, przewodnicz¹cego Rady Redakcyjnej tego czasopisma. Wystarczy przywo³aæ nazwiska pierwszego redaktora  profesora Tadeusza Cielaka i aktualnego
przewodnicz¹cego Rady  profesora Mariana Biskupa. Po T. Cielaku czasopismo to do 1981 r. redagowali: Emilia Sukertowa-Biedrawina (1958-1970)
i Janusz Jasiñski. 25 lat temu w miejsce dotychczasowego Komitetu powo³ano
Radê Redakcyjn¹, do której nadal m.in. nale¿y profesor J. Jasiñski oraz Zespó³
Redakcyjny z profesorem Wojciechem Wrzesiñskim jako redaktorem i sekretarzem redakcji, którym od 1975 r. jest dr hab. Bohdan £ukaszewicz. W sk³ad
Rady Redakcyjnej aktualnie obok w/w wchodz¹: Tadeusz Filipkowski, Józef
Judziñski, Roman Marchwiñski, W³adys³aw Ogrodziñski i Edmund Wojnowski.
Do grona redaktorów obok W. Wrzesiñskiego i B. £ukaszewicza nale¿y Jerzy
Sikorski.
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W inauguruj¹cym jubileuszowy numer s³owie Od Redakcji napisano, i¿
w ukszta³towanym przed æwieræwieczem sk³adzie twórców czasopisma jedynie
mieræ czyni³a zmiany. ( ) odeszli kolejno w pe³ni si³ twórczych: Edward Martuszewski, Stanis³aw Szostakowski, Jan Powierski i Bogdan Kozie³³o-Poklewski.
Mo¿na powiedzieæ, i¿ jubileusz czasopisma jest tak¿e wiêtem jego twórców 
¿ywych i umar³ych, którym my, czytelnicy, winnimy szczególn¹ wdziêcznoæ.
250 nr Komunikatów Mazursko-Warmiñskich ma niezwyczajny uk³ad 
strukturê wewnêtrzn¹. Brak w nim typowych dzia³ów periodyku naukowego, choæby
recenzji. Zawiera niemal wy³¹cznie doæ monotematyczne artyku³y, powiêcone
obrazowi ziem pruskich w ró¿nego rodzaju ród³ach pisanych, powsta³ych w ró¿nych okresach dziejów  od redniowiecza po czasy najnowsze. S¹ one w czêci
plonem ostatniej konferencji z cyklu »¯ycie codziennie na dawnych ziemiach pruskich, spotkañ organizowanych od 1996 r.  Niestety, nie dowiadujemy siê
z tekstu Od Redakcji, kiedy i gdzie konferencja ta mia³a miejsce i jaki by³ jej
temat przewodni
Zawartoæ jubileuszowego numeru Komunikatów... sygnalizuje w niewielkim zakresie jego spis treci. Prezentowany numer obejmuje nastêpuj¹ce artyku³y:
Marek Radoch, Ziemie pruskie w oczach Gilberta de Lannoy; Janusz Hochleitner,
Ziemia pruska w przekazach hagiograficznych powiêconych w. Wojciechowi (do
koñca XV wieku); Bernadetta M. Puchalska-D¹browska, Literacki obraz ziem pruskich w angielskich relacjach pamiêtnikarskich z XVI-XVIII wieku; Andrzej Korytko, Ziemie pruskie we wspomnieniach Johna Fowlera  sekretarza angielskiej
misji dyplomatycznej w 1635 roku; Irena Makarczyk, Relacja biskupa Micha³a
Stefana Radziejowskiego do Rzymu z 1685 roku o stanie diecezji; Adam Per³akowski, Prusy Królewskie w latach 1703-1704 w opisie Johanna Wendela Bardiliego; Filip Wolañski, Swój dla obcych  ziemie pruskie w Pocz¹tkach krajopisarstwa  Jana Paw³a Edlinga na tle osiemnastowiecznych opisów Prus Królewskich w podrêcznikach geograficznych; Stanis³aw Achremczyk, Ziemie pruskie
w oczach Ignacego Krasickiego; Piotr Grabowski, Szczegó³owa topografia Prus
Wschodnich na mapie Fryderyka Leopolda Schröttera (1796-1802); Janusz Ma³³ek,
¯ycie codzienne królewieckiej Albertyny w pocz¹tkach XIX wieku w wietle pamiêtnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumi³a Rehsenera; Grzegorz
widerski, Obraz Prus Wschodnich w wietle relacji podró¿ników polskich z ziem
zaboru rosyjskiego z pierwszej po³owy XIX wieku (1815-1850); Ma³gorzata Szt¹berska, Prusy Wschodnie w warszawskiej prasie etnograficzno-historycznej drugiej
po³owy XIX wieku.; Jerzy Kie³bik, Przestêpczoæ na Warmii w wietle doniesieñ
Gazety Olsztyñskiej na prze³omie wieków; Jan Ch³osta, Druga wojna wiatowa
we wspomnieniach autorów zwi¹zanych z Prusami Wschodnimi.
Tytu³y tych¿e artyku³ów zdradzaj¹ fakt, i¿ sygnalizuj¹ one materia³ ród³owy
dotycz¹cy obrazów zarówno wszystkich ziem pruskich, ³¹cznie z Prusami Królewskimi, jak i osobno Warmii, czy te¿ najczêciej samych Prus Wschodnich.
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wiadomie u¿ywam tu s³owa sygnalizuj¹, gdy¿ g³ówny walor tych tekstów widzê
w wskazaniu jedynie, a nie w pe³nym wykorzystaniu zawartoci róde³, najczêciej jednostkowych, na których bazuj¹ autorzy tekstów. Towarzysz¹cy zasadniczym tekstom aparat naukowy  przypisy, stanowi¹ bezcenn¹ pomoc bibliograficzn¹ dla zainteresowanych dalszym badaniem sygnalizowanej problematyki.
W niektórych przypadkach autorzy zawartych w Komunikatach artyku³ów ju¿
wczeniej opublikowali pokrewne opracowania na innych ³amach, wzbogacaj¹c
w istotny sposób polsk¹ historiografiê, dotycz¹c¹ nie tylko Prus Wschodnich.
Dotyczy to miêdzy innymi Stanis³awa Achremczyka i wspó³sprawcy jego tekstu
bpa Ignacego Krasickiego oraz Piotra Grabowskiego i twórcy mapy Prus Wschodnich i Zachodnich  F.L. Schröttera.
Wszystkie artyku³y mog³yby byæ przedmiotem osobnej prezentacji, a i dyskusji. Ich tytu³y sygnalizuj¹ wiêksze bogactwo spraw i pytañ, na które czytelnik
chcia³by znaleæ odpowied, a sam autor zapewne móg³by napisaæ czêsto osobn¹
monografiê. St¹d te¿ mo¿na je potraktowaæ jako kolejne przybli¿enie do nowego
i wielkiego dzie³a, (a mo¿e i kilku), które mog³oby nosiæ tytu³ Obraz ziem pruskich
w relacjach podró¿ników a wspomnieniach ich mieszkañców  od redniowiecza
po czasy najnowsze.
Czasy najnowsze wymienicie sygnalizuj¹ teksty Jerzego Kie³bika i Jana
Ch³osty. Szczególnie ten drugi  ostatni artyku³ w prezentowanym zbiorze, zawiera bogactwo wskazañ bibliograficznych i swoistych inspiracji do dalszych
badañ, nie tylko historyków polskich. Wci¹¿ bowiem pozostaje aktualne spostrze¿enie dotycz¹ce odmiennego widzenia i prezentowania obrazu dziejów kraju
i ¿ycia codziennego wielokulturowych Prus Wschodnich czy Zachodnich po stronie polskiej i niemieckiej. Jan Ch³osta swój ciekawy artyku³ koñczy akapitem 
refleksj¹: Wspomnienia i relacje mieszkañców Prus Wschodnich z II wojny wiatowej stanowi¹ wa¿ny fragment opisu dziejów tej ziemi. Obejmuj¹ prze¿ycia
Polaków, Niemców, których losy by³y i ró¿ne i podobne. Zw³aszcza w ostatniej
fazie dzia³añ zbrojnych, kiedy zakorzenieni tu Niemcy p³acili daninê krwi za wywo³an¹ przez Hitlera wojnê. Rzekomo w imiê sprawiedliwoci w³anie tu odbywa³o
siê wyrównanie krzywd .
Temat owych krzywd i tzw. sprawiedliwoci dziejowej zapewne d³ugo pozostanie jeszcze problemem dziel¹cym niekiedy Polaków i Niemców. Jednak¿e znajomoæ tych spraw mo¿e doprowadziæ do pe³niejszego, wzajemnego poznania
losów jednych i drugich, a z czasem do zbli¿enia i wyci¹gniêcia byæ mo¿e nauki
z historii.
Ca³a zawartoæ zaprezentowanego tu numeru Komunikatów Mazursko-Warmiñskich mo¿e byæ tak¿e przedmiotem osobnego opracowania Warto podkreliæ, i¿ wszystkie artyku³y zosta³y wzbogacone mo¿e nazbyt króciuchnymi Zusammenfasung- Übersetzt von Magdalena I. Sacha., jak równie¿ sam numer
w Inhaltsverzeichniss i Codepæaíèe oraz Spis treci za rok 2005  równie¿
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w wersji niemieckiej i rosyjskiej. Ponadto redakcja zadba³a o wykaz Autorzy
rocznika 2005.
Wszystkim  redaktorom i autorom Komunikatów Mazursko-Warmiñskich,
dziêkuj¹c za 250 numerów, ¿yczymy dalszej systematycznej i owocnej dzia³alnoci
 m.in. poszerzenia krêgu wspó³twórców i czytelników.
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Kaszubskie trio*

W³anie ukaza³ siê wybór listów ks. Bernarda Sychty (1907-1982) i profesora
Gerarda Labudy (1906-) do Lecha B¹dkowskiego (1920-1984), przechowywanych
w Gdañskiej Bibliotece PAN.
Autorów listów nie potrzeba przedstawiaæ, bowiem zbyt mocno wroli swoimi
dokonaniami w panoramê Kaszub, Pomorza i ca³ej Polski. Warto jednak podkreliæ
ró¿nice warsztatu pracy, która charakteryzuje ka¿dego z nich, mianowicie leksykografa, historyka i literata.
Wybrane listy korespondentów, to dwadziecia autorstwa ks. Sychty i piêtnacie
profesora Labudy do Lecha B¹dkowskiego, oraz cztery opinie wydawnicze Profesora o ksi¹¿kach pisarza. Jest to ca³e bogactwo wymiany myli obu specjalistów
z literatem. Bardzo istotnym uzupe³nieniem s¹ w³anie opinie o czterech wa¿nych
pozycjach w dorobku cenionego pisarza i wybitnego znawcy dziejów Pomorza 
Poczet ksi¹¿¹t Pomorza Gdañskiego, Odwrócona kotwica, M³ody ksi¹¿ê i S³owiñcy, które znacz¹co wzbogacaj¹ nasz¹ literaturê piêkn¹.
Korespondencja mo¿e zainteresowaæ zw³aszcza mi³oników twórczoci pisarza popularyzuj¹cego rzeteln¹, opart¹ na ród³ach wiedzê o naszych dziejach.
Natomiast specjalici w zakresie literatury bêd¹ mogli uzupe³niæ swoj¹ wiedzê,
poznaj¹c bli¿ej warsztat pisarski Lecha B¹dkowskiego.
Redaktorzy uzupe³nili treæ przemówieniem wyg³oszonym przez Lecha B¹dkowskiego na czeæ ks. Bernarda Sychty na 70-lecie uczonego duszpasterza oraz
zapisem dokonañ tegorocznego jubilata, profesora Gerarda Labudy, autorstwa
Tadeusza Bolduana. Oba teksty s¹ przedrukami, odpowiednio z Pomeranii (1977)
i Nowego bedekera kaszubskiego (1997). Tak z korespondencji, jak i z uzupe³niaj¹cej dokumentacji wy³aniaj¹ siê nam sylwetki szlachetnych i pracowitych osób,
których owoce przez dziesiêciolecia wzbogaca³y nasz¹ kulturê i naukê.
* Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do Lecha B¹dkowskiego, red. Lidia Pszczó³kowska,
Wojciech Kiedrowski, Oficyna Czëc, Gdañsk 2006, ss. 70, 2 portrety

Kopia acta_2006.p65

338

07-01-03, 13:38

Ewa Rogowska-Cybulska

Aneta Lewiñska, S³ownictwo z zakresu dawnej
kultury materialnej w Inwentarzu Ekonomii
Malborskiej z 1745 r.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 2005, ss. 191

Ksi¹¿ka Anety Lewiñskiej pt. S³ownictwo z zakresu dawnej kultury materialnej w Inwentarzu Ekonomii Malborskiej z 1745 r. zawiera charakterystykê leksykaln¹ zabytku jêzykowego, którego pe³ny tytu³ brzmi: Inwentarz Ekonomiy
Malborskiey przy podaniu y Prolongacyi Dzierzawy y Administracyi Wielmoznemu Imci Panu Micha³owi Ernestowi Rexinowi Staroscie Malborskiemu Pu³kownikowi Gwardyi J.K.Mci ex Oculari Revisione et Indagatione Budynkow Zamkowych, Browarnych M³ynskich y Folwarcznych Tudziesz taxatione Byde³ Koni
y Wszelkich Sprzêtow Gospodarskich cum Specyficatione Czynszow Arend Wszelkich Intrat y Akcydencyi do Prowentow Annuatim nalez¹cych spisany w Zamku
Malborskim 1745. Rêkopis ten  przechowywany w Archiwum Pañstwowym
w Gdañsku, spisany w ca³oci przez Antoniego de Leübnitza, Konsyliarza Nadwornego JKMCi, obejmuj¹cy dok³adny opis zabudowañ i maj¹tku ruchomego
zamku malborskiego (s. 1-317) i klucza tczewskiego (s. 318-382)  ma czêciowo
strukturê ci¹g³¹, czêciowo, w partiach stanowi¹cych wyliczenie gruntów, nale¿noci i powinnoci wsi i ich mieszkañców  formê tabeli, tote¿ w zakresie badañ
jêzykoznawczych stanowi szczególnie cenne i bogate ród³o dawnej leksyki opisuj¹cej kulturê materialn¹ (w mniejszym stopniu fleksji i sk³adni czy leksyki
o charakterze abstrakcyjnym) i opis tej w³anie warstwy jêzykowej postawi³a sobie
za cel autorka w omawianej ksi¹¿ce.
Zasadnicz¹ i szczególnie wartociow¹ czêæ ksi¹¿ki stanowi obszerny s³ownik
(s. 25-159), obejmuj¹cy 550 wyrazów wyekscerpowanych z ca³ego dokumentu,
a nieznanych wspó³czesnej polszczynie w danym znaczeniu i/lub w danej postaci
fonetycznej, morfologicznej czy s³owotwórczej. S³ownik ten zosta³ podzielony
na 8 podrozdzia³ów powiêconych grupom semantycznym zwi¹zanym z ró¿nymi
dziedzinami dzia³alnoci cz³owieka, szczególnie bogato reprezentowanymi
w omawianym zabytku. S¹ to: 1) nazwy miar i sposobów rachowania, np. achtel
miara cia³ p³ynnych i sypkich, ósma czêæ beczki, ³aszt dawna miara cia³ sypkich,
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zw³aszcza zbo¿a, równa 3840 litrów, pó³korcze pó³ korca, 2) nazwy op³at, powinnoci, danin, pensji i przywilejów, np. aggeracja obowi¹zek usypywania fortyfikacji, akcydencja dochód uboczny, czêsto nielegalny, flukorn danina w zbo¿u
od jednostki uprawianego gruntu zwanej p³ugiem, kwarta nazwa op³aty ratalnej, p³aconej co kwarta³, p³u¿ne podatek p³acony w postaci 1 korca pszenicy lub
¿yta od ka¿dego p³uga, rakowe op³ata za po³ów raków, rybitwa op³ata za po³ów ryb, zsypka danina w ziarnie, osep, 3) nazwy produktów spo¿ywczych, np.
kurymura//kurymur zbo¿e, zw³aszcza owies i jêczmieñ uprawiane razem z wyk¹
lub innymi rolinami pastewnymi, mleczno mleko i jego przetwory, stochmal
omieciny we m³ynie, w piekarni, kurzawa z m¹ki, 4) nazwy zawodów, urzêdów
i godnoci, np. bachlarz rzemielnik zajmuj¹cy siê m.in. wyrobem naczyñ blaszanych, emfiteuta czynszownik osadzony na roli na mocy prawa emfiteuzy, tj.
dzier¿awy gruntu z prawem pobierania po¿ytków, wznoszenia budowli itp., ale
bez prawa w³asnoci i mo¿liwoci nabycia jej przez zasiedzenie, genera³ starosta generalny, godziarz rzemielnik wyrabiaj¹cy gwodzie, kibniarz prawdopodobnie bednarz, kornknecht pracownik spichlerza, manista szynkarz, oberferszter nadleniczy, rekownik pracownik garbarni rozci¹gaj¹cy skóry, tobacznik handluj¹cy tabak¹, ¿eniec ¿niwiarz, 5) terminologia administracyjna, np.
eksakcja przymusowe ci¹ganie nale¿noci pañstwa w naturze i pieni¹dzach,
intimowaæ z³o¿yæ odwo³anie, libertacja uwolnienie od wiadczeñ publicznych,
rewizja spis ludnoci p³ac¹cej podatki, 6) terminologia budowlana: a) nazwy
zwi¹zane ze sposobami budowania, np. adornowaæ dekorowaæ, zdobiæ, cygment cement, kafar dymnik, kietka ³añcuch, mnich urz¹dzenie do utrzymywania odpowiedniego poziomu wody, np. w stawach rybnych, spiepal element
konstrukcyjny luzy, b) nazwy pomieszczeñ i czêci budynków, np. abzeit wiêksze
stodo³y i gumna, ceghaus zbrojownia, kornhuz//kornusz spichlerz, mackomora
pomieszczenie we m³ynie, retirada przejcie, korytarz lub ganek, 7) terminologia gospodarcza, np. bot element konstrukcyjny ¿aren, posenkiel m³ot, przyp³odek m³ode urodzone w stadzie, tranka beczka, 8) inne wyrazy, np. apertura
otwór, inundacja zalew, obersztok zamek wysoki, przedacz sprzeda¿,
zabie¿aæ zapobiec.
Ka¿dy podrozdzia³ s³ownika koñczy siê charakterystyk¹ zgromadzonego
w nim s³ownictwa pod wzglêdem semantycznym, funkcjonalnym i strukturalnym,
a ponadto po rozdziale s³ownikowym zosta³ umieszczony rozdzia³ podsumowuj¹cy
wyniki analiz cz¹stkowych.
Analiza materia³u s³ownikowego ukazuje Inwentarz Ekonomii Malborskiej jako
bogate ród³o s³ownictwa konkretnego dotycz¹cego realiów ¿ycia codziennego
w XVIII w., zw³aszcza terminologii budowlanej (25,8 proc. zasobu s³ownikowego),
gospodarczej (16,4 proc.) oraz nazw zawodów, urzêdów i godnoci (14,9 proc.).
Porównanie z innymi podobnymi dokumentami pomorskimi z XVII i XVIII w.:
inwentarzami, taryfami podatkowymi, ksiêgami miejskimi i lustracjami dowodzi
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przy tym istnienia s³ownictwa wspólnego dla tekstów tego typu, reprezentowanego
m.in. przez wyrazy: abseit, drabie, dyl, ekspensa, gbur, inszy, ogrodnik, wêborek
i wiertel. S³ownictwo z krêgu terminologii urzêdowo-prawniczej, podobnie jak
konkretnoæ leksyki i specyficzna sk³adnia to równie¿ cechy typowe dla XVIII-wiecznego stylu urzêdowego, który reprezentuje ten dokument.
Autorka poddaje te¿ odrêbnej analizie germanizmy leksykalne, których wiêkszoæ nale¿y do terminologii budowlanej lub zwi¹zanej z gospodark¹ folwarczn¹;
nap³ywa³y one na Pomorze wraz z nowinkami technicznymi, które nazywa³y.
Wród wyrazów opisanych w tej ksi¹¿ce znalaz³o siê te¿ 51 s³ów (9 proc.
analizowanej leksyki), nienotowanych przez s³owniki ogólne, np. aggeracja,
armholc, drybin, flot, kurymury, mackomora, przedacz, trychlarz, zdrojowiczysko.
Zestawienie analizowanego s³ownictwa z zasobem wyrazowym S³ownika
malborskiego Huberta Górnowicza wykaza³o natomiast, ¿e oko³o 24 proc. nieznanej polszczynie ogólnej leksyki wystêpuj¹cej w Inwentarzu Ekonomii Malborskiej z 1745 r. przetrwa³o w gwarach tego regionu do po³owy XX w., co
pozwoli³o autorce wyci¹gn¹æ wniosek o trwa³ym zakorzenieniu mieszkañców
dzisiejszego Pomorza w historycznej i jêzykowej przesz³oci.
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Izabela Kêpka, Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej
(1785-1901). S³ownictwo i frazeologia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2005, ss. 146

Nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdañskiego pod koniec 2005 roku
ukaza³a siê ksi¹¿ka Izabeli Kêpki powiêcona s³ownictwu i frazeologii XVIIIi XIX-wiecznych modlitewników wydawanych dla pielgrzymów udaj¹cych siê
do Kalwarii Wejherowskiej, nosz¹cych do r. 1833 tytu³ Droga do nieba przez
dobra mêki Jezusowey przypadai¹ca, to iest: trakt publiczny dla uroczystey processyi z kocio³a stolcemberskiego W.W.O.O. Reformatów, na obchodzenie Kalwarii pod Weyherowem i rozpamiêtywanie mêki Jezusowey dla po¿ytku dusz,
i przymno¿enia wiernych Kocio³owi wiêtemu, z przydatkiem nabo¿nych ka¿demu
czasowi s³u¿¹cych pieni i innych nabo¿eñstw u³o¿ony, w r. 1861 taki¿ ze zmian¹
w czêci rodkowej na: ...dawniej z kocio³a stolcemberskiego W.W.O.O. Reformatów, a w tych latach z kocio³a parafialnego oliwskiego pod Gdañskiem...,
a w r. 1871, 1885 i 1901 tytu³: Droga do nieba, czyli rozpamiêtywanie mêki
P. Jezusa i innych tajemnic wiêtych w pobo¿nej pielgrzymce do kalwarii, bêd¹cej
pod zarz¹dem OO. reformatów przy miecie Wejherowie, z przydatkiem niektórych pieni i modlitw nabo¿nych.
Poddane analizie lingwistycznej modlitewniki, stanowi¹ce w³asnoæ wejherowskiego zakonu oo. franciszkanów, nale¿¹ do dziedzictwa kulturowego Pomorza
jako zabytki pimiennictwa religijnego dokumentuj¹ce istotny fragment dawnego
¿ycia spo³ecznego i duchowego tego regionu. Jak wszystkie modlitewniki, pe³ni³y
one funkcjê pedagogiczno-katechetyczn¹ oraz pomocnicz¹ w modlitwie prywatnej, mia³y jednak równie¿ funkcje dodatkowe, wynikaj¹ce z przynale¿noci do
gatunku modlitewników kalwaryjskich, zwanych te¿ kalwaryjkami, opracowywanych dla p¹tników nawiedzaj¹cych w pielgrzymkach kalwarie Mêki Pañskiej.
Dzieje tego gatunku wi¹¿¹ siê z dziejami polskich kalwarii, a reprezentowany jest
on m.in. przez modlitewnik Kalwarii Zebrzydowskiej z 1611 r., modlitewnik sanktuarium Mêki Pañskiej na Górze wiêtej Anny z 1767 r. i kalwaryjkê pac³awsk¹
z 1768 r. Kalwaryjka z Wejherowa stanowi³a prawdopodobnie drugi chronolo-
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gicznie tego typu zabytek na ziemiach polskich, istniej¹ bowiem dowody wydania
jej ju¿ w 1717 r., choæ edycja ta nie zachowa³a siê do naszych czasów. Modlitewniki wejherowskie s¹ zatem o ponad pó³ wieku m³odsze ni¿ sama kalwaria, która
zosta³a ufundowana przez Jakuba Wejhera na podstawie zgody biskupa w³oc³awskiego z 1649 r. Pierwsze nabo¿eñstwo odby³o siê na niej 20 czerwca 1654 r., za
regularne pielgrzymki do wejherowskiej Drogi Mêki Pañskiej organizowano ju¿
od 1661 r., pocz¹tkowo z Gdañska-Che³ma (zwanego wówczas Stolcenbergiem),
póniej z kocio³a w Oliwie. Pierwszy dzieñ dwudniowej pielgrzymki przeznaczano na nabo¿eñstwo do Jezusa, drugi  na nabo¿eñstwo maryjne, natomiast na
samej kalwarii nawiedzano kaplice i odprawiano drogê krzy¿ow¹. Na zawartoæ
wejherowskiej Drogi do nieba... sk³adaj¹ siê zatem m.in. modlitwy poranne i wieczorne, wskazówki dotycz¹ce rozwa¿añ podczas mszy w., schemat nabo¿eñstw
zwi¹zanych z pielgrzymk¹, rozwa¿ania modlitewne podczas obchodzenia kaplic
i stacji drogi krzy¿owej, pouczenia i modlitwy dotycz¹ce spowiedzi i komunii w.,
modlitwy do wiêtych, litanie i pieni roku liturgicznego.
Najstarsz¹ do dzi zachowan¹ wejherowsk¹ kalwaryjk¹ jest egzemplarz
z 1785 r., powa¿nie zdekompletowany, m.in. bez strony tytu³owej. Ponadto zachowa³y siê edycje z lat 1822, 1833, 1861, 1866, 1871, 1877, 1885 i 1901,
a wiadomo równie¿ o wydaniach z lat 1717, 1796 i 1811, które siê jednak nie
zachowa³y. Pod wzglêdem uk³adu i redakcji tekstów zasadnicze ró¿nice zachodz¹
pomiêdzy wydaniami z lat 17851861 i z lat 18711901, a zmiany polegaj¹ce na
dostosowaniu kolejnoci modlitw do przebiegu pielgrzymki wprowadzi³ ojciec
Grzegorz Suleja z wejherowskiego klasztoru.
W ksi¹¿ce o jêzyku wejherowskich kalwaryjek analizie poddano 6 z 9 najstarszych zachowanych modlitewników: z 1785, 1833, 1861, 1871, 1885, 1901,
gdy¿ pozosta³e 3 wydania by³y wiernymi przedrukami wydañ analizowanych:
wydanie z 1822 r.  wydania z 1785, wydanie z 1866 r.  wydania z 1861,
a wydanie z 1877  wydania z 1871 r. W badaniach nad warstw¹ leksykalno-frazeologiczn¹ wejherowskich kalwaryjek pominiêto ponadto teksty modlitw,
litanii i pieni znanych ca³emu Kocio³owi w Polsce, takich jak Modlitwa Pañska,
Sk³ad Apostolski, Gorzkie ¿ale, Godzinki o Niepokalanem Poczêciu, Ró¿aniec
o Najwiêtszej Maryi Pannie, Litania o Najs³odszym Imieniu Jezus, W ¿³obie le¿y,
Wisi na krzy¿u, jako niereprezentatywnych i dla regionu, i gatunku.
Zasadnicz¹ czêæ ksi¹¿ki stanowi¹ dwa s³owniki: alfabetyczny zbiór s³ownictwa charakterystycznego dla modlitewników Kalwarii Wejherowskiej i podzielony na grupy semantyczne wybór struktur frazeologicznych wystêpuj¹cych
w tekstach zamieszczonych w wejherowskich kalwaryjkach.
W pierwszym s³owniku zgromadzone zosta³y wyekscerpowane z wszystkich
analizowanych wydañ Drogi do nieba... leksemy we wspó³czesnej polszczynie
nieu¿ywane, przestarza³e lub o innym zakresie u¿ycia, ilustrowane cytatami z tekstów modlitewników. Wród 455 tak wybranych wyrazów znalaz³y siê przede
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wszystkim s³owa o charakterze religijnym, np. bogomylnoæ medytacje, rozmylanie o Bogu, elewacja podniesienie hostii i kielicha w czasie mszy, kwadragiena odpust czterdziestodniowy, terminy prawne, np. ekskuzowaæ uniewinniaæ, legowaæ dawaæ w prezencie, przyrodniczo-geograficzne, np. insu³a wyspa, list liæ, luminarz gwiazda, nawa³noæ nawa³nica, pluskota s³ota,
psychologiczne, np. afekt uczucie, kontentowaæ siê cieszyæ siê, smêtny smutny, wstydaæ siê wstydziæ siê, zadroliwy zazdrosny, a tak¿e s³ownictwo
o charakterze gramatycznym, np. jako, krom, miasto zamiast. Czêæ tê uzupe³nia
wykaz wtrêtów ³aciñskich i greckich wystêpuj¹cych w tekstach liturgicznych, np.
Agnus Dei Baranek Bo¿y, odnosz¹cych siê do liturgii, np. Venerabile Najwiêtszy
Sakrament, oraz zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Kocio³a, np. Episcopus Culmensis
biskup che³miñski, Permittimus imprimi pozwalamy drukowaæ.
Zwi¹zki wyrazowe zawarte w tekstach wejherowskich kalwaryjek  a wypisano ich z analizowanych modlitewników 550  podzielone zosta³y na wyra¿enia,
zwroty i frazy, a wyra¿enia dodatkowo na okrelenia: Jezusa, np. Baranek niewinny,
bogactwo nasze, dobro wiekuiste, niebieskie Dzieci¹tko, morze ³ask nieprzebrane,
wonny kwiat, Maryi, np. balsam hojnie p³yn¹cy, ranna jutrzenka, gwiazda morska, przechodnia brama niebieska, Matka górnej wiat³oci, jedyna po Bogu nadzieja, ozdoba Panieñska, Niebieska per³a, wiat³oæ Aposto³ów, Mêczenników
i Wyznawców, ziemia ¿yzna, Boga, np. nieskoñczona dobroæ, Wszechmocny Monarcha, wiat³oæ duszy mojej, Ojciec Bóg, ludzi, np. naród ludzki, rodzaj potomny,
grzeszników, np. niezbo¿na kupa, Adamowe potomstwo, synowie Ewy, grzechu,
np. grzechu maku³a, grzech w Adamie i Ewie, upa³y grzechowe, najazdy szatañskie, szatana, np. nieprzyjaciel zbawienia, strony przeciwne, ¿¹d³o grzechu miertelnego, ¿ycia doczesnego, np. chwila doczesna, mierci, np. dolina ostatnia,
ziemi, np. machina troista ziemia, morze i powietrze, ziemski Syjon, nieba
i wiecznoci, np. rajska chwa³a, góra niebieska, gody wieczne, piek³a, np. bezdno
piekielne, a tak¿e inne wyra¿enia frazeologiczne, np. góra przykra Kalwaria,
Jerozolima nowa Kalwaria Wejherowska, rzecz Gabrielowa zwiastowanie.
Zwroty, np. braæ ablucje myæ rêce, daæ siê w moc uciekaæ pod opiekê, dostaæ
nieba zostaæ zbawionym, krêpowaæ siê mi³oci¹ doznawaæ mi³oci, obraæ
z rozumu pozbawiæ rozumu, po³o¿yæ ¿ywot umrzeæ, uderzyæ policzkiem spoliczkowaæ, zejæ wed³ug cia³a umrzeæ, podano w kolejnoci alfabetycznej, bez
podzia³u na grupy semantyczne. Wród analizowanych frazeologizmów wyst¹pi³a
te¿ jedna fraza: mówi siê Ewangelia czyta siê Ewangeliê.
Opis leksyki i frazeologii wejherowskich kalwaryjek uzupe³niaj¹ uwagi o ich
stylu. Do w³aciwoci stylistycznych specyficznych dla tych tekstów nale¿¹: sakralnoæ, przejawiaj¹ca siê g³ównie w nagromadzeniu s³ownictwa bezporednio
zwi¹zanego z liturgi¹, obrzêdami religijnymi i ¿yciem Kocio³a, okreleñ stosowanych wobec Boga i wiêtych oraz ukazuj¹cych stosunek Boga do cz³owieka
i cz³owieka do Boga; perswazyjnoæ, polegaj¹ca przede wszystkim na stosowaniu
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wyrazów wartociuj¹cych, schematyzuj¹cych, zachêcaj¹cych i nakazuj¹cych;
a tak¿e hieratycznoæ, czyli osi¹ganie patosu dziêki wykorzystaniu poetyzmów
i archaizmów. Natomiast nieporadnoci jêzykowe (g³ównie sk³adniowe), zauwa¿alne w najstarszych modlitewnikach, z modlitewników nowszych zosta³y w znacznym stopniu usuniête.
Analiza jêzyka 6 ró¿nych wydañ z lat 17851901 wejherowskiej Drogi do
nieba... prowadzi do wniosku, ¿e pod wzglêdem zasobu s³ownikowo-frazeologicznego polszczyzna wejherowskich kalwaryjek zgodna jest ze stanem utrwalonym w XIX-wiecznych tekstach religijnych pochodz¹cych z innych regionów
Polski i nie wykazuje cech regionalnych specyficznych dla Pomorza, co wynika
z troski autorów tekstów o czysty i poprawny jêzyk wolny od nalecia³oci gwarowych, jaki wed³ug norm ówczesnej poetyki powinien charakteryzowaæ teksty
o tematyce religijnej.
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Jerzy Treder, Historia kaszubszczyzny
literackiej. Studia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 2005, ss. 349

Profesor Jerzy Treder jest obecnie jednym z najlepszych znawców jêzyka
kaszubskiego. Swego czasu opublikowa³ wraz z profesorem Edwardem Brez¹
Gramatykê kaszubsk¹ (Gdañsk 1981), by³ wspó³autorem Zasad pisowni kaszubskiej (Gdañsk 1976, 1984), jest redaktorem maj¹cego ju¿ dwa wydania Jêzyka
kaszubskiego. Poradnika encyklopedycznego (Gdañsk 2002, 2006), a ponadto ma
w swym dorobku liczne ksi¹¿ki i artyku³y dotycz¹ce kaszubskiej onomastyki (np.
S³ownik nazw terenowych by³ego powiatu puckiego, Gdañsk 1977; Toponimia
powiatu wejherowskiego, Gdañsk 1997), frazeologii (np. Ze studiów nad frazeologi¹ kaszubsk¹ (na tle porównawczym), Gdañsk 1986; Frazeologia kaszubska
a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo 1989) i rodz¹cego siê
kaszubskiego jêzyka literackiego. Tej ostatniej dziedzinie powiêcona jest w³anie
ksi¹¿ka sygnalizowana wy¿ej.
W jej sk³ad wchodzi czternacie artyku³ów, sporód których dziesiêæ to przedruki, cztery za powsta³y specjalnie na potrzeby tej ksi¹¿ki. T³umaczy to w jaki
sposób ich niejednolit¹ koncepcjê i formê (te¿ wydawnicz¹), a tak¿e powtarzanie siê pewnych treci czy cytatów (s. 7), co autor zapowiada we wstêpie. Autor
uprzedza równie¿ czytelnika, ¿e prezentowana ksi¹¿ka nie wyczerpuje ca³oci
omawianej problematyki, gdy¿ zamieszczone w niej artyku³y nie ukazuj¹ [...]
ani wszystkich ewoluuj¹cych cech, ani wszystkich procesów wewn¹trzjêzykowych
(s. 7). Mimo poczynionych przez autora we wstêpie zastrze¿eñ Historia kaszubszczyzny literackiej dobrze i dok³adnie wprowadza czytelnika w problematykê kaszubskiego pimiennictwa od jego pocz¹tków po wspó³czesnoæ.
Publikacjê rozpoczynaj¹ dwa artyku³y ogólne na temat historii kaszubskiego
jêzyka literackiego i dziejów jego badañ, po czym nastêpuj¹ studia powiêcone
poszczególnym pisarzom, grupom literackim i ich dzie³om, koñcz¹ za ksi¹¿kê
dwa artyku³y dotycz¹ce terminologii gramatycznej oraz form kultywowania i aktywizacji kaszubszczyzny.
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W artykule Z jêzykowej przesz³oci Kaszubów Jerzy Treder ukazuje historiê
ich jêzyka jako dzieje oddzia³ywania na mowê Pomorzan jêzyków s¹siednich:
polskiego i niemieckiego, ju¿ bowiem przed rokiem 1000 zakoñczy³ siê dla przodków dzisiejszych Kaszubów czas jednojêzycznoci. Okresy tych oddzia³ywañ
wyodrêbniaj¹ siê wed³ug autora w sposób nastêpuj¹cy: 1) 9661308, 2) 1308
1464, 3) 14641772, 4) 17721918, 5) 19181939, 6) 19391945, 7) od r. 1945
po wspó³czesnoæ. Pomorze Zachodnie uleg³o germanizacji ju¿ w pierwszym
z tych okresów, natomiast Pomorze Wschodnie w zale¿noci od tego, czy wchodzi³o w sk³ad pañstwa polskiego, czy niemieckiego/pruskiego/krzy¿ackiego, by³o
polonizowane b¹d germanizowane.
W artykule Dzieje badañ kaszubszczyzny literackiej autor przytacza nazwiska uczonych i badaczy analizuj¹cych kaszubskie teksty literackie powsta³e
w przesz³oci i wspó³czenie, poczynaj¹c od Stefana Ramu³ta, poprzez Kazimierza
Nitscha, Friedricha Lorentza, Jana Karnowskiego, Aleksandra Majkowskiego,
W³adys³awa Pniewskiego, po Zuzannê Topoliñsk¹, Hannê Popowsk¹-Taborsk¹,
Edwarda Brezê i Jerzego Tredera.
W kolejnym artykule, który nosi tytu³ Friedrich Lorentz o kaszubszczynie
literackiej, Jerzy Treder zaj¹³ siê m.in. kontaktami niemieckiego uczonego z M³odokaszubami, zw³aszcza z Aleksandrem Majkowskim (przytoczy³ fragmenty
listów autora poematu o Remusie), a tak¿e pogl¹dami niemieckiego uczonego
na twórczoæ poszczególnych pisarzy i literaturê kaszubsk¹ w ogólnoci.
Piêæ artyku³ów powiêconych jest jêzykowi pisarzy (Kaszubszczyzna literacka Floriana Ceynowy, Derdowski a ewolucja literackiej kaszubszczyzny,
Kaszubszczyzna Majkowskiego. G³ówne rysy i fazy rozwojowe), tworzywu najwiêkszego dot¹d utworu literackiego w jêzyku kaszubskim (Kaszubszczyzna Remusa) i jêzykowi pisarzy skupionych w grupach literackich (Jêzyk poezji zrzeszeñców na tle poezji m³odokaszubów). Autor zanalizowa³ w nich stopieñ wykorzystania kaszubszczyzny w omawianych tekstach pisarzy i grup literackich.
Cztery artyku³y dotycz¹ t³umaczeñ na kaszubski; trzy sporód nich omawiaj¹
teksty biblijne: dawne (Kaszubszczyzna dawnych t³umaczeñ biblijnych) i wspó³czesne (T³umaczenia Biblii na jêzyk kaszubski, Translacja na kaszubski z greki
[na podstawie Ewangelii wiêtego Marka]), a jeden  tekst z zakresu polskiej
klasyki literackiej (Kaszubska translacja Sonetów krymskich Mickiewicza).
Ksi¹¿kê o historii kaszubszczyzny literackiej koñcz¹ dwa artyku³y dotycz¹ce
wspó³czesnych zjawisk jêzykowych niezwi¹zanych z literatur¹ piêkn¹. Rozdzia³
pt. Najnowsza terminologia gramatyczna (na tle dawniejszej) porównuje propozycje terminologiczne Floriana Ceynowy, Jana Trepczyka oraz dwu podrêczników literackiej kaszubszczyzny autorstwa Ró¿y Wosiak-liwy i Marka Cybulskiego. Rozdzia³ pt. Formy kultywowania i aktywizacji kaszubszczyzny wszechstronnie omawia sytuacjê socjolingwistyczn¹ wspó³czesnej kaszubszczyzny
literackiej w rodowisku domowym i wiejskim, w szkole i w pimiennictwie,
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a tak¿e ukazuje rolê konkursów recytatorskich, gawêdziarskich i literackich, wydawnictw kaszubskich, radia i telewizji oraz Kocio³a w jej promowaniu.
Mimo zawartych we wstêpie do Historii kaszubszczyzny literackiej wypowiedzi autora pomniejszaj¹cych jej rolê, ksi¹¿ka ta stanowi niezwykle cenne podsumowanie badañ Jerzego Tredera nad kaszubskim jêzykiem literackim w jego
ró¿nych aspektach lingwistycznych i socjolingwistycznych, zapoznaj¹c czytelnika
z pokanym zasobem faktów historycznych, historycznoliterackich i historycznojêzykowych, proponuj¹c ich autorsk¹ hierarchiê i interpretacjê, informuj¹c o szczegó³ach i nie stroni¹c od uogólnieñ, a tak¿e prezentuj¹c oceny cudze i w³asne autora
na temat wielu zjawisk z zakresu historii literackiej kaszubszczyzny i historii jej
badañ.
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Anna Kwaniewska

Zagro¿enie to¿samoci? Problematyka globalizacji
w zainteresowaniach polskiej antropologii,
praca zbiorowa pod red. Anny Nadolskiej Styczyñskiej,
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wroc³awski,
Uniwersytet £ódzki, Wroc³aw£ód 2005, ss. 288

Zagadnienie to¿samoci nale¿y do bardzo czêsto podejmowanych obecnie
tematów nie tylko przez socjologów, ale równie¿ antropologów i filozofów. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e problematyka to¿samoci zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej,
kiedy marginalna, sta³a siê obecnie zagadnieniem kluczowym w wyjanianiu
zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci. Drugim czêstym tematem prac jest globalizacja
nios¹ca grobê ujednolicenia i jej wp³yw na rozwój gospodarczy i kulturowy spo³eczeñstw1. Problemom tym powiêcona jest praca zbiorowa zatytu³owana Zagro¿enie to¿samoci? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii. W jej sk³ad wchodz¹ artyku³y napisane przez znanych i uznanych polskich antropologów, etnologów, jak Zbigniew Jasiewicz, Izabella Bukraba-Rylska,
S³awoj-Szynkiewicz oraz m³odych adeptów tych dyscyplin pracuj¹cych na co dzieñ
na uczelniach i w muzeach w ca³ym kraju.
Sporód wielu prac dotycz¹cych wymienionej wy¿ej problematyki, ukazuj¹cych siê ostatnio na rynku wydawniczym, jest to ksi¹¿ka ciekawa i godna uwagi.
Pokazuje, jak ró¿nie mo¿na pojmowaæ zagadnienie globalizacji oraz jak ró¿ny
mo¿na mieæ do niej stosunek. Mo¿na powiedzieæ, ¿e myl¹ przewodni¹ pracy
by³o pokazanie, ¿e antropologia coraz bardziej zajmuje siê sprawami wspó³czesnych przemian kulturowych i spo³ecznych zachodz¹cych zarówno w Polsce, jak
1
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i w krajach pozaeuropejskich. Analizuje procesy wywo³ane globalizacj¹ i ró¿ne
reakcje na te procesy. Praca podzielona zosta³a na trzy rozdzia³y. Rozdzia³ pierwszy zatytu³owany Antropologiczna perspektywa problemów globalizacji otwiera
artyku³ Zbigniewa Jasiewicza pt. Kilka uwag o badaniach nad procesami globalizacji w polskiej etnologii/antropologii kulturowej. Autor stwierdza w nim, ¿e
etnologia i antropologia dobrze zaznajomione z realiami kulturowymi wiata mog¹
wskazaæ, jakie s¹ relacje miêdzy globalizacj¹ polityczn¹ i gospodarcz¹ a kulturow¹ w spo³ecznociach lokalnych, etnicznych i narodowych. Wyniki badañ etnologicznych wskazuj¹, ¿e globalizacja nie prowadzi do tworzenia siê w skali
ca³ego wiata jednej kultury, lecz do hybrydyzacji, czyli nak³adania siê fragmentów form spo³ecznych i zjawisk kulturowych, tworz¹c rodzaj melan¿u interkulturowego. Etnologia od dawna zajmuj¹ca siê ró¿nym centrami kulturowymi nie
postrzega procesów globalizacyjnych jako jednokierunkowych (jako westernizacji).
Wskazuje na wp³ywy i tradycje ró¿nych kultur, np. azjatyckich. Autor stwierdza
w zakoñczeniu, ¿e etnologia i antropologia mog¹ pomóc w znalezieniu zdrowej
równowagi miêdzy obron¹ to¿samoci a wykonywaniem tego, co jest konieczne,
aby przetrwaæ w warunkach globalizacji.
Drugi artyku³ Globalizacja poza kontrol¹, którego autorem jest Jerzy Kuniewski, porusza zagadnienie narodzin globalizacji (sam termin pojawi³ siê
w 1985 r., tych XX w.), jej przemian i skutków. Autor stwierdza, ¿e globalizacja
wymknê³a siê spod kontroli, a uwolnione niekontrolowane si³y napieraj¹ w³asnego tempa. Tu jako przyk³ad podaje ekspansjê terroryzmu. Globalizacji w sensie
gospodarczym, kulturowym (przyk³adem jest Internet) nie da siê powstrzymaæ.
Burzy ona dotychczasowe struktury spo³eczne, niszczy wspólnoty. Reakcj¹ na
globalizacjê jest uaktywnienie siê kultur i si³ politycznych preferuj¹cych ¿ycie we
w³asnej wspólnocie etnicznej czy religijnej, wed³ug ustalonych tam regu³, przeciwstawiaj¹cym siê tendencjom kosmopolitycznym. Z tego napiêcia rodzi siê terroryzm. Autor widzi w globalizacji niszcz¹c¹ si³ê wywo³uj¹c¹ negatywne skutki
gospodarcze, kulturowe i spo³eczne.
Podobnej tematyce powiêcony jest artyku³ Violetty Wasilewskiej-Krawczyk
zatytu³owany To¿samoæ podmiotu zbiorowego w dobie globalizacji. Zdaniem
autorki w dobie wspó³czesnej zagadnienie to¿samoci etniczno-kulturowej nabiera nowego wymiaru w zwi¹zku z postêpuj¹cymi procesami integracji europejskiej i globalizacji. Globalizacja rozumiana czêsto jako amerykanizacja wywo³uje w wielu spo³ecznociach sprzeciw, czego efektem s¹ nasilaj¹ce siê zamachy
terrorystyczne. Zamachy te powinny byæ zdaniem autorki pierwsz¹ lekcj¹ nowej
historii powszechnej i wstêpem do interkulturowego i interetycznego dialogu,
zanim politycy wyprodukuj¹ nastêpn¹ wojn¹. Kto powinien prowadziæ ten dialog
 autorka ju¿ nie mówi.
Opory kultury to tytu³ artyku³u Haliny Mielnickiej. Wspó³czesne procesy
unifikacyjne prowadz¹ do zmian to¿samoci. Za istnienie to¿samoci spo³ecznej,
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jak i indywidualnej zwi¹zane jest  zdaniem autorki  z zaspokajaniem potrzeb
afiliacyjnych, te za mog¹ byæ zastêpowane tylko w konkretnych rodowiskach
spo³ecznych, do których nale¿¹ poszczególne osoby. Obecnie w zwi¹zku z wejciem
Polski do UE nastêpuj¹ przemiany kulturowe zarówno w makro-, jak i mikroskali.
Przemiany, te zdaniem autorki, powoduj¹, ¿e Polacy bêd¹ chcieli wiadomie wybraæ swoj¹ to¿samoæ kulturow¹, aby podkreliæ w ten sposób swój¹ odmiennoæ.
Nie sposób scharakteryzowaæ krótko wszystkich zawartych w tomie artyku³ów, ograniczê siê wiêc do najciekawszych. I tak w rozdziale pierwszym oprócz
wymienionych wy¿ej na uwagê zas³uguje Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi 
wspólny mianownik pluralizuj¹cego siê spo³eczeñstwa Izabelli Bukraby-Rylskiej.
Autorka, bêd¹ca pracownikiem naukowym Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN, specjalizuje siê w problematyce szeroko pojêtej kultury wsi i jej przemian. A. Bukraba-Rylska w oparciu o analizê wyników prowadzonych przez siebie badañ, stwierdza,
¿e to¿samoæ spo³eczeñstwa polskiego jest w dalszym ci¹gu mocno przesi¹kniêta
wartociami i normami maj¹cymi swoje ród³a na wsi i jej kulturze, choæ wiele
z nich nie wystêpuj¹ jako treci jawne, zwerbalizowane. Funkcjonuj¹ bardziej
w sferze zbiorowej podwiadomoci. Zasób ten zubo¿ony i sp³ycony w warstwie
symboli przez kulturê masow¹, dyskredytowany jeli chodzi o wartoci wiatopogl¹dowe (religijnoæ) najpe³niej przetrwa³ w sferze kultury spo³ecznej. Czy oprze
siê naporowi globalizacji i coraz bardziej widocznemu rozbiciu spo³eczeñstwa na
odrêbne grupy pozbawione mo¿liwoci porozumiewania siê  poka¿e przysz³oæ.
Rozdzia³ drugi pracy sk³adaj¹cy siê z omiu artyku³ów zatytu³owany zosta³
Ochrona dziedzictwa i to¿samoci kulturowej jako reakcja na procesy globalizacji.
Ju¿ sam tytu³ rozdzia³u jest tez¹, któr¹ mniej lub bardziej wyranie udowadniaj¹
poszczególni autorzy, pokazuj¹c dzia³ania podejmowane w ró¿nych regionach
kraju, zmierzaj¹ce do wykorzystania i lokalnej tradycji we wspó³czesnej prezentacji regionu, dzia³ania na rzecz odrodzenia lokalnej tradycji i jêzyka. Zmian cywilizacyjnych i wynikaj¹cych z nich zmian kulturowych nie da siê zatrzymaæ.
Wa¿ne jest, aby w sposób przemylany chroniæ swoje otoczenie i spuciznê kulturow¹ i umiejêtnie w³¹czaæ j¹ w kr¹g kultury europejskiej czy wiatowej. W rozdziale
tym znajduje siê artyku³ Anny Weroniki Brzeziñskiej zatytu³owany Stowarzyszenie
regionalne jako forma identyfikacji z regionem i kultura regionaln¹ (na przyk³adzie
Kociewia). Sk³ada siê on z dwóch czêci: pierwszej  teoretycznej, wyjaniaj¹cej
pojêcia region kulturowy, kultura regionalna, przebieg procesu identyfikowania
siê z kultur¹ regionaln¹ i drugiej prezentuj¹cej stowarzyszenia regionalne dzia³aj¹ce
na obszarze Kociewia jak Federacja Stowarzyszeñ i Zwi¹zków Kociewska Wiêba,
Towarzystwo Mi³oników Ziemi Kociewskiej, Instytut Kociewski , Kociewskie
Towarzystwo Owiatowe, Towarzystwo Mi³oników Ziemi Tczewskiej i Tczewskie Towarzystwo Kulturalne Brama. Autorka pokazuje, ¿e dzia³aj¹ce prê¿nie
na obszarze Kociewia (powstaj¹ce czêsto oddolnie) regionalne stowarzyszenia
wp³ywaj¹ na kszta³towanie siê to¿samoci lokalnej regionalnej i spo³ecznej.
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Tak¿e w drugim rozdziale zamieszczony jest artyku³ Ma³gorzaty Orlewicz
Ochrona dziedzictwa kulturowego jako przeciwwaga globalizacji. Po czêci wstêpnej
wyjaniaj¹cej termin globalizacja i  dziedzictwo kulturowe autorka przechodzi do meritum, jakim jest przedstawienie programu edukacji regionalnej prowadzonego przez Pañstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Celem edukacji
regionalnej jest bowiem poznanie w³asnego rodowiska kulturowego, uczenie
otwartoci na inne spo³ecznoci i kultury, a tak¿e szacunku dla drugiego cz³owieka.
Program edukacyjny PME zawiera tematy lekcji muzealnych dla ró¿nych typów
szkó³ (szko³y podstawowe, gimnazja, licea), warsztaty plastyczne, rodzinne spotkania z tradycj¹, zajêcia dla nauczycieli. W Muzeum prowadzone s¹ zajêcia powiêcone ró¿nym regionom Polski i wiata, koncerty muzyki ludowej i folkowej
oraz kiermasze nawi¹zuj¹ce do wiejskich jarmarków. Ta szeroka oferta ma na
celu poznanie kultury w³asnego narodu i innych. Ma to byæ przeciwag¹ dla postêpuj¹cej globalizacji.
Rozdzia³ trzeci pracy nosi tytu³ Kultury etniczne i narodowe wobec globalizacji. Przyk³ady badañ i analiz antropologicznych. Zawiera on osiem artyku³ów
powiêconych problematyce kultur zarówno ma³ych grup etnicznych w Polsce:
Tatarzy (artyku³ Urszuli Wróblewskiej), Karaimi (Katarzyny Kulikowskiej), jak
te¿ ró¿nym aspektom i przemianom kultur narodów mieszkaj¹cych w Ekwadorze
(Magdalena Sniadecka-Kotarska), Sudanie (Jaros³aw Ró¿añski), Afryce Zachodniej (Jacek £apott, Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma) i Tanzanii (Jolanta
Koziorowska ). W rozdziale tym znajduje siê tak¿e artyku³ Idea miast S³oñca
w kontekcie procesów globalizacyjnych. Jego autorka Swiet³anna Czerwonnaja
przedstawia wpisuj¹ca siê w ideê globalizacji koncepcje budowy miast S³oñca.
Koncepcje budowy takich miast zrodzi³y siê w g³owach klasyków socjalizmu utopijnego, a zrealizowane zosta³y w Zwi¹zku Radzieckim. Przyk³adami takich miast
s¹ Kosomolsk na Amurze, Magnitogorsk, Brats, Diwnogorsk. Najpóniejszym
za przyk³adem wzniesienia kolejnego miasta S³oñca jest budowa nowej stolicy
Inguszji miasta Magas, gdzie w warunkach ogólnej nêdzy, spowodowanej zniszczeniami wojennymi i frustracji spo³ecznej, trwa budowa nowego imponuj¹cego
miasta. Autorka wyjania ten fenomen nastêpuj¹co:  I tylko Inguszja, która dos³ownie tonie w b³ocie nie do przebycia, dróg zniszczonych czo³gami i taborami
uciekinierów buduje dzi swoje olniewaj¹ce, b³yszcz¹ce z³otymi kopu³ami miasto
S³oñca  Magas. Wydaje siê, ¿e im biedniejszy jest kraj, im bardziej beznadziejny
jest jego stan socjalno-gospodarczy, tym popularniejsza okazuje siê ta idea, maj¹ca
przynieæ s³awê ich w³adcom ( prezydentom) i daæ z³udna ulgê doprowadzonemu
do rozpaczy ludowi 2.
2

T. Czerwonaja, Idea Miast S³oñca w kontekcie procesów urbanizacyjnych, [w:] Zagro¿enie
to¿samoci? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, red. A. Nadolska-Styczyñska, Wroc³aw£ód 2005, s. 227.
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Publikacja ta wpisuje siê w badania nad problemami wspó³czesnego globalnego wiata. Pokazuje ró¿ne podejcia do globalizacji od pe³nej akceptacji i nieuchronnoci tego procesu wraz ze wszystkimi konsekwencjami a¿ do katastroficznych wizji. Pokazuje te¿, ¿e obserwowane nasilenie procesów etnicznych
i d¹¿enie do ochrony w³asnego dziedzictwa kulturowego jest reakcj¹ na tendencje
unifikuj¹ce i homogenizacjê spowodowan¹ globalizacj¹.
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Rewolucja a ¿ycie prywatne. Wokó³ ksi¹¿ki
Jakuba Sadowskiego: Rewolucja i kontrrewolucja
obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeñ ¿ycia
w rosyjskim dyskursie utopijnym
lat 20. i 30. XX wieku,
seria Idee w Rosji, £ód 2005

Naukowe zainteresowanie codziennoci¹ wydaje siê byæ typowe dla wspó³czesnej humanistyki, a nawet w pewnym sensie jest obecnie modne. Udzielanie
uwagi sprawom pozornie nienaukowym i przyziemnym sta³o siê co najmniej tak
samo cenione jak analiza wielkich struktur spo³ecznych czy zagadnieñ polityki.
Zjawisko takie zaobserwowaæ mo¿emy równie¿ we wspó³czesnych badaniach nad
Rosj¹ i Zwi¹zkiem Radzieckim. Jak podkrela Eric Naiman w swojej arcyciekawej pracy na temat roli prywatnoci we wczesnej sowieckiej ideologii, szczególnie po upadku ZSRR wyrane sta³o siê przemieszczenie zainteresowania badaczy
z du¿ych struktur na ma³e problemy1. Oczywicie przemieszczenie to jest do
pewnego stopnia pozorne, poniewa¿ rosyjski (a tak¿e sowiecki) ma³y wiat by³
zawsze cile powi¹zany z poziomem makro  ideologi¹, histori¹ i polityk¹. Ale
te¿ z tej w³anie przyczyny badania rosyjskiej codziennoci (oraz sposobów mówienia o niej) s¹ szczególnie p³odne poznawczo. Tymczasem w polskim rosjoznawstwie nadal rzadko spotykane jest tego typu podejcie badawcze.
Dlatego te¿ ksi¹¿ka Jakuba Sadowskiego Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeñ ¿ycia w rosyjskim dyskursie utopijnym
lat 20. i 30. XX wieku zas³uguje wed³ug mnie na szczególn¹ uwagê. Praca ta
zosta³a wydana w znanej serii Idee w Rosji, bêd¹cej wydawnicz¹ wizytówk¹
Interdyscyplinarnego Zespo³u Badañ Sowietologicznych przy Uniwersytecie £ódzkim. Celem, który postawi³ przed sob¹ autor, jest analiza zagadnieñ ¿ycia prywatnego w sowieckiej ideologii lat dwudziestych i trzydziestych. Publikacja nie tyle
dotyczy sowieckiej codziennoci jako takiej, ale raczej sposobów jej ujmowania
1

Zob. E. Naiman, Sex in Publicy. The Incarnation of Early Sovet Ideology, Princetown University Press 1997, s. 4.
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i znaczeñ, które generowa³a. Autor s³usznie przyj¹³, ¿e dla realizacji za³o¿onego
celu niezbêdne bêdzie poddanie analizie róde³ ró¿norodnych, szeroko rozumianych tekstów kultury  przede wszystkim literackich, ale tak¿e publicystycznych,
prawniczych, wizualnych (film, obraz, architektura). Co za tym idzie, Sadowski
deklaruje interdyscyplinarnoæ metodologiczn¹ swojego opracowania.
Analiza Sadowskiego w za³o¿eniu i w realizacji nie jest jednak wy³¹cznie
opisem sposobów konceptualizacji prywatnoci w omawianym miejscu i czasie,
ale raczej prób¹ powi¹zania ich z pojêciami utopii i utopijnego mylenia. Jak
zauwa¿a Borys Paramonow w znanym artykule na temat Czewengura Andrieja
P³atonowa, wiadomoæ utopijna zawsze wymaga zniwelowania istniej¹cych
w danym miejscu i czasie porz¹dków  zarówno socjalno-historycznego, jak
i naturalnego, przyrodniczego2. St¹d te¿ próby odgórnego (niekiedy niemal dos³ownego) manipulowania ¿yciem erotycznym i rodzinnym w rzeczywistoci porewolucyjnej rzeczywicie wpisuj¹ siê w kontekst utopii. Wybór takiego, a nie
innego punktu wyjcia analizy zagadnieñ prywatnoci jest wiêc w pe³ni uzasadniony. Jednoczenie jednak kwestie wychodz¹ce poza paradygmat utopijnoci (lub
antyutopijnoci) zosta³y w zasadzie przez Sadowskiego pominiête, nie zawsze
z korzyci¹ dla ca³oci pracy.
Omawiane opracowanie sk³ada siê z trzech czêci. W rozdziale pierwszym
(Rewolucja i obyczaje. Utopici o prokreacji i doborze partnerów) Sadowski ukazuje wczesne sowieckie literackie i filmowe przedstawienia ¿ycia prywatnego
oraz intymnoci, umieszczaj¹c je (co jest szczególnie cenne) na tle ówczesnego
prawodawstwa i dyskursu ideologicznego. Autor przywo³uje atmosferê porewolucyjnej liberalizacji obyczajów, która wymierzona by³a przeciwko tradycyjnej,
bur¿uazyjnej rodzinie. Jej przejawami by³y miêdzy innymi odpowiednie ustêpy
nowych kodeksów rodzinnych (przede wszystkim dotycz¹ce ma³¿eñstw i rozwodów  jedne i drugie sta³y siê dostêpne w trybie b³yskawicznym), a nawet tak
kuriozalne zjawiska jak dekrety o nacjonalizacji kobiet.
Podobnie obszar ludzkiej seksualnoci zosta³ w latach dwudziestych wprzêgniêty w machinê ideologiczn¹ i polityczn¹, bêd¹c po pierwsze polem bitwy
o now¹ antykapitalistyczn¹ moralnoæ, po drugie laboratorium umo¿liwiaj¹cym
eksperymenty nad stworzeniem nowego cz³owieka (niekiedy  dos³ownie, biologicznymi metodami). Sadowski s³usznie zwraca jednak uwagê na ambiwalencjê,
a nawet pewn¹ schizofrenicznoæ ówczesnych utopijnych ujêæ intymnoci. Rzeczywicie, propagowanie rozwi¹z³oci (przede wszystkim w pocz¹tkowym okresie
po rewolucji) wkrótce zosta³o zamienione pozytywnym waloryzowaniem skrajnego ascetyzmu (rozumianego jako rewolucyjna czystoæ i przeciwstawianego
kapitalistycznej rozpucie). Moralnemu chaosowi towarzyszy³y próby cis³ego
podporz¹dkowania, uporz¹dkowania i uregulowania seksualnoci spo³eczeñstwa.
2
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Zasady klasowoci doboru par splata³y siê zarówno z eugenicznymi zakusami
ówczesnych naukowców, jak i (naukowymi) wizjami sublimacji energii erotycznej w spo³eczn¹ kolektywn¹ dzia³alnoæ.
Drugi rozdzia³ ksi¹¿ki (Jak wychowaæ nowego cz³owieka? Utopici o rodzinie i wychowaniu) dotyczy zagadnieñ cile powi¹zanych z powy¿szymi  ¿ycia
rodzinnego we wczesnoradzieckiej literaturze oraz ideologii, publicystyce i prawodawstwie. Liberalizacja obyczajów mia³a s³u¿yæ, miêdzy innymi, rozbiciu tradycyjnej (uznanej za mieszczañsk¹) moralnoci rodzinnej. Jednoczenie nowe
wzorce ¿ycia rodzinnego (takie jak dobór partnerów wed³ug klucza klasowego,
konflikty klasowe wewn¹trz rodziny rozwi¹zywane w duchu mitu o Pawliku
Morozowie, kolektywne wychowanie dzieci przy pomocy odpowiednich instytucji, oczyszczenie ¿ycia rodzinnego z przyziemnych bytowych trosk) uderza³y
z kolei w tradycyjn¹ rodzinê patriarchaln¹, która powinna by³a znikn¹æ na rzecz
wielkiej rodziny-spo³eczeñstwa.
Równolegle do manipulowania instytucj¹ rodziny, próbowano po rewolucji
wykreowaæ now¹ rolê kobiety  pracuj¹cej, buduj¹cej now¹ rzeczywistoæ niczym Dasza z powieci Cement Fiodora G³adkowa, wyzwolonej z kuchennego
zniewolenia, powierzaj¹cej czêæ swoich tradycyjnych zadañ instytucjom pañstwa (¿³obkom, internatom, domom dziecka, jad³odajniom itp.). Doæ niejednoznaczna rola kobiety i kobiecoci jako symbolu i nonika ideologicznych treci w
okresie sowieckim zas³uguje zreszt¹ na osobn¹ wnikliw¹ analizê, jednak akurat to
zagadnienie pozosta³o poza obszarem zainteresowañ autora omawianej pracy.
Rozdzia³ trzeci pracy Jakuba Sadowskiego (Pomniki nowego bytu. Utopici
o przestrzeni ¿ycia) powiêcony jest przestrzennej organizacji nowej porewolucyjnej rzeczywistoci  przede wszystkim architekturze. Autor przywo³uje neobabiloñskie  strzeliste i monumentalne, wbijaj¹ce siê w niebo  projekty architektoniczne (czêciej pozostaj¹ce jednak na papierze ni¿ realizowane), analizuje
sowieckie plakaty propagandowe pod k¹tem ich rozwi¹zañ przestrzennych, przywo³uje utopijne i antyutopijne literackie wizje nowej przestrzeni bytowania (np.
wszechproletarski dom w Wykopie P³atonowa czy domy o przezroczystych cianach w My Zamiatina). Przypomina on te¿ zamys³y i niektóre realizacje sowieckich komun mieszkalnych, jednak niestety, nie rozwija ciekawego w¹tku radzieckich mieszkañ-komuna³ek, czyli póniejszego faktycznego prze³o¿enia utopijnych
idea³ów na realia (co zreszt¹ zd¹¿y³o obrosn¹æ swoist¹ mitologi¹).
Ma³o natomiast miejsca autor powiêca sowieckiej ideologizacji przestrzeni
prywatnej. Tymczasem tradycyjne mieszkanie by³o w latach dwudziestych synonimem ucieczki w prywatnoæ i zgni³ego mieszczañstwa. Krytyka  bardzo
konkretna i drobiazgowa  typowego wygl¹du wnêtrz mieszkalnych by³a wiêc
silnym w¹tkiem radzieckiej kampanii antybur¿uazyjnej. Zamiast wygodnych
i swojskich wnêtrz propagowano (na oficjalnym szczeblu!) mieszkania ascetyczne i proste. Fotele, zas³onki, kwiatki i bibeloty mia³y byæ zast¹pione prostymi
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meblami i funkcjonalnym wyposa¿eniem3. Szkoda, ¿e autor nie przywo³uje
w tym kontekcie choæby kuriozalnej borby z domasznim ch³amem (walki
z domowymi rupieciami), og³oszonej w roku 1928 w Komsomolskiej prawdzie. Poduszki, fikus, aba¿ur i kanarek w klatce sta³y siê znienawidzonymi symbolami mieszczañstwa i kapitalistycznej przesz³oci, uzyskuj¹c tym samym status
wrogów4. Tymczasem Sadowski wydaje siê uto¿samiaæ ca³y proces przemian przestrzennych z jednej strony z architektonicznym rozmachem, uzurpacj¹ przestrzeni
dotychczas niedostêpnej, a z drugiej strony  z kolektywizacj¹ ¿ycia codziennego.
G³ównym brakiem omawianej publikacji wydaje mi siê jednak pominiêcie
szerszego kontekstu i uwarunkowañ takiego, a nie innego stosunku do ¿ycia osobistego (a tak¿e szeroko rozumianej codziennoci) w kulturze rosyjskiej. Jednoczesna
obsesja i negacja prywatnoci nie pojawi³y siê w rzeczywistoci rosyjskiej wraz
z nadejciem rewolucji padziernikowej. Rok 1917 nie przyniós³ wcale tak nag³ego
zwrotu w tej kwestii, jak mog³oby siê wydawaæ, choæ byæ mo¿e ujawni³ i wyeksponowa³ to, co dla rosyjskiej kultury by³o charakterystyczne tak¿e wczeniej.
Kopalni¹ wiedzy dotycz¹cej tego zagadnienia jest cytowana wy¿ej praca Swiet³any
Boym. Autorka ta twierdzi, ¿e negatywny stosunek do sfery mikro  do codziennoci, maj¹tku i ¿ycia osobistego  przenika ca³¹ kulturê rosyjsk¹ i odró¿ni¹ j¹ od
kultur zachodnioeuropejskich. Podkrela ona, ¿e nieprzyjañ wobec ¿ycia prywatnego to nie wynalazek sowiecki, a rezultat wielowiekowej rosyjskiej tradycji 5.
Z kolei Borys Dubin zauwa¿a, ¿e negatywn¹ ocenê powszednioci mo¿na wyprowadziæ z ca³ego systemu wartoci rosyjskiej inteligencji, a przede wszystkim z jej
idea³ów spo³ecznikowskich6. Ma to zreszt¹ zwi¹zek, o czym równie¿ nie pisze
Sadowski, ze sta³ym, obecnym w kulturze rosyjskiej na d³ugo przed rewolucj¹,
a nieznanym zachodowi, dualizmem byta i bytu. Byte to egzystencja
duchowa, poetycka, nakierowana na wartoci absolutne, byt natomiast  to przyziemne, materialne, rutynowe bytowanie, powi¹zane z pojêciem semejnego oczaga  ogniska domowego. Walka z bytem jednoczy³a ca³¹ w zasadzie rosyjsk¹
inteligencjê i stanowi³a o jej narodowej specyfice7.
Podobnie rzecz ma siê ze specyficznym miejscem mi³oci i seksualnoci
w systemie sowieckiej ideologii, a szczególnie z ascetycznym tego zjawiska
wariantem. Ma ono swe podstawy po czêci w z³o¿onym i ambiwalentnym pojmowaniu mi³oci w przedrewolucyjnej filozofii rosyjskiej  charakterystyczne
3
4
5
6
7
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w niej by³o przeciwstawianie sobie sfery mi³oci duchowej i cielesnej, przy jednoczesnym negatywnym waloryzowaniu tej drugiej. Z kolei uczucie mi³oci bardzo czêsto funkcjonowa³o w rosyjskiej tradycji jako uczucie abstrakcyjne, uogólnione, niekiedy w³anie z kolektywnym zabarwieniem, kiedy indziej zamieniane
bezcielesnym maszynizmem lub kolektywizmem. Zacytujmy znów Erica Naimana:
So³owiew, Bierdiajew i Fiodorow podtrzymywali szeroko rozprzestrzeniony sposób pojmowania mi³oci jako aktywnoci, która powinna w jaki sposób ³¹czyæ
cz³owieka z wspó³braæmi, aczkolwiek stosunek seksualny by³ przez nich uznawany
za niewystarczaj¹cy sposób dla uzyskania tej jednoci 8. Sublimacja erotycznego w kolektywne nie jest wiêc tak¿e do koñca wynalazkiem sowieckim.
Warto tak¿e zwróciæ w tym miejscu uwagê na nieprzywo³ywane przez
Sadowskiego, specyficznie rosyjskie  nie sowieckie  pojêcie posz³oci.
Posz³oæ, s³owo praktycznie nieprzet³umaczalne na inne jêzyki (choæ s³owniki
podaj¹ miêdzy innymi takie odpowiedniki, jak pospolitoæ, trywialnoæ, banalnoæ, ordynarnoæ, wulgarnoæ, nieprzystojnoæ) oznacza w przybli¿eniu trywialn¹,
wulgarn¹, kiczowat¹ i wstydliw¹ seksualnoæ, kojarzon¹ z jednej strony ze wiatem zachodnim, a z drugiej  ze znienawidzon¹ przez rosyjsk¹ inteligencjê mitologi¹ mieszczañstwa. Wed³ug Swiet³any Boym, problematyka posz³oci jest
dominant¹ literatury rosyjskiej od po³owy XIX wieku9. Autorka ta pisze nawet,
¿e walka z posz³oci¹ okrela rosyjski charakter 10. Nie jest wiec tak, ¿e specyficzna ideologizacja przestrzeni prywatnej i próby kontrolowania intymnoci by³a
tylko i wy³¹cznie radzieck¹ aberracj¹, poddaj¹c¹ siê analizie wy³¹cznie w kontekcie realizowanej utopii.
Ma³o miejsca powiêci³ tak¿e autor tytu³owej kontrrewolucji obyczajów.
Rzeczywicie  Sadowski o tym wspomina  podczas gdy lata dwudzieste (a zw³aszcza ich pocz¹tek) to okres utopijnego rozmachu w tworzeniu ca³kiem nowej rzeczywistoci (tak¿e w sferze absolutnej przebudowy codziennoci), lata trzydzieste to raczej zwrot ku totalitaryzacji ¿ycia spo³ecznego, a jednoczenie  restytucji mieszczañstwa o nowym ju¿ jednak obliczu. Zwi¹zane to by³o z kolejnym
zwrotem w pojmowaniu ¿ycia rodzinnego i przestrzeni prywatnej przez w³adze
radzieckie i ideologów partyjnych. Tak naprawdê jednak ów w¹tek nie znalaz³
rozwiniêcia w omawianej pracy, a wydaje siê, ¿e jej tytu³ sugeruje koniecznoæ
pobie¿nego choæby omówienia problemu.
Zalet¹ publikacji wydaje siê byæ natomiast przede wszystkim powi¹zanie
analizy literaturoznawczej z perspektyw¹ socjologiczn¹ i antropologiczn¹. Choæ
podejcie filologiczne pozostaje dominuj¹ce (zgodnie zreszt¹ z zawart¹ we wstêpie

8
9
10

E. Naiman, op. cit., s. 31.
Zob. S. Boym, op. cit., s. 84.
Ibidem, s. 67.
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deklaracj¹ autora), to jednak Sadowski konsekwentnie ukazuje powi¹zania miêdzy
tekstami literackimi a rzeczywistoci¹ spo³eczn¹. Autor przywo³uje w tym celu
inne teksty kultury oraz wydarzenia ¿ycia spo³ecznego  wszystkie one, jak siê
okazuje, wpisuj¹ siê w jeden wspólny (choæ niekoniecznie jednoznaczny) dyskurs dotycz¹cy prywatnoci.
Ogromn¹ zalet¹ publikacji jest tak¿e aneks zawieraj¹cy ciekawe materia³y
ród³owe  zarówno fragmenty tekstów dotycz¹cych rodziny i nowej moralnoci (m.in. Aleksandry Ko³³ontaj i Arona Za³kinda), jak i ilustracje (reprodukcje
plakatów i obrazów, projekty architektoniczne, kadry z filmu). S¹ one rzeczywicie przydatnym uzupe³nieniem wywodu autora, zw³aszcza ¿e polski czytelnik
zazwyczaj nie ma do nich ³atwego dostêpu (szkoda tylko, ¿e rosyjskojêzyczne
teksty ród³owe pozostawiono wy³¹cznie w oryginale!).
Reasumuj¹c, ksi¹¿ka Jakuba Sadowskiego jest ciekaw¹ i doæ oryginaln¹ prób¹
uchwycenia problematyki ¿ycia prywatnego w radzieckiej rzeczywistoci lat dwudziestych i trzydziestych. Jednak¿e trzeba tak¿e zaznaczyæ, ¿e praca ta pozostawia wra¿enie pewnego niedosytu, zw³aszcza jeli chodzi o, niezbêdne wed³ug
mnie, zaznaczenie szerszego t³a omawianej problematyki. Przestrzeñ rosyjskiego
mylenia o ma³ych sprawach zosta³a chyba za bardzo zawê¿ona do wczesnego
okresu sowieckiego, zagubiono fascynuj¹ce zjawisko niebywa³ej ci¹g³oci pewnych
zjawisk w kulturze rosyjskiej. Byæ mo¿e wszystkie te braki wynikaj¹ z takiej,
a nie innej konceptualizacji problemu dokonanej przez Sadowskiego  ograniczenia go do rewolucyjnej i utopijnej koncepcji nowego cz³owieka. Wydaje mi siê
jednak, ¿e dobrze by³oby pokazaæ ród³a takiego, a nie innego ukszta³towania siê
omawianej problematyki.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Noty wydawnicze

Józef Sporny, Ma³y s³ownik tucholskich hafciarek, Tuchola 2004, wyd. Borowiackie Towarzystwo Kultury, ss. 43
W pracy przedstawiono osoby wspó³tworz¹ce trzy szko³y haftu w Tucholi: Zespó³
Haftu Artystycznego dzia³aj¹cy przy Tucholskim Orodku Kultury (dzia³a od 1966
roku), Zespó³ Z³otych i Bursztynowych Barw (dzia³a od 1979 przy PSS Spo³em) oraz Zespó³ Haftu Z³otnica, dzia³aj¹cy przy oddziale ZK-P od 1984 r.
W sumie przedstawiono tu kilkadziesi¹t pañ wspó³tworz¹cych jeden z najprê¿niejszych orodków hafciarstwa na Pomorzu.
Zbigniew Klaga, Krystyna Klincewicz, Muzyczny ruch amatorski w Regionie
Gdañskim, Gdañsk 2004, wyd. Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr, Oddzia³
Gdañski, ss. 269+11nlb
Wa¿na praca dokumentuj¹ca istotn¹ cz¹stkê pomorskiej kultury. Sk³ada siê z czterech czêci. W pierwszej zaprezentowano kalendarium gdañskiego ruchu muzycznego. W drugiej przedstawiono szczegó³owo historiê amatorskiego ruchu muzycznego na Pomorzu gdañskim od XIX wieku po wspó³czesnoæ, k³ad¹c nacisk na
rozwój stowarzyszeñ muzycznych. Czêæ nastêpna zosta³a powiêcona wybitnym
postaciom wspó³tworz¹cym ruch muzyczny (znalaz³o siê tu 19 szkiców biograficznych). Ostatnia czêæ to prezentacja chórów i orkiestr dzia³aj¹cych w oddziale
gdañskim Zwi¹zku (26). Zamieszczono tu tak¿e wykaz róde³ oraz kilkanacie
ciekawych plakatów, zapraszaj¹cych na wydarzenia muzyczne. Ca³oæ zosta³a doæ
bogato zilustrowana archiwalnymi zdjêciami.
Cassubia Slavica. Internationales Jahrbuch für Kaschubische Studien, T. 2,
2004, wyd. Aschenbeck&Isensee Univesitätsverlag Oldenburg, ss. 135
Drugi tom rocznika wydawanego przez towarzystwo dzia³aj¹ce w Niemczech pod
t¹ sam¹ nazw¹, jak tytu³ pisma. Redaktorami s¹ Marcin Bobrowski i Hanna Toby
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(Groningen, Holandia). W numerze zamieszczono dziewiêæ artyku³ów, m.in. Leszka
Belzyta o liczebnoci ludnoci kaszubskiej na Pomorzu Gdañskim przez I wojn¹
wiatow¹, Krzysztofa Brauna o kaszubologicznych materia³ach i badaniach
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Jadwigi Zieniukowej
o kszta³towaniu siê kaszubskiego standardu literackiego. Ponadto Ulrich Obst zaprezentowa³ sylwetkê slawisty Fridhelma Hinzego, a Helmut W. Schaller przygotowa³ tekst o Kaszubach miêdzy Polsk¹ i Niemcami w latach 1918-1945. Ponadto
zamieszczono tu kilka recenzji oraz wspomnienie powiêcone zmar³emu F. Hinzemu i wykaz jego kaszubologicznych publikacji
Pawe³ Frankowski, Grupy wyznaniowe w Gdañsku w warunkach wspó³czesnych procesów globalizacyjnych, Toruñ 2005, wyd. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 431
Pierwszy rozdzia³ ma charakter ogólny i omawia to¿samoæ religijn¹ w zmiennych warunkach wspó³czesnego wiata. W drugim autor przedstawi³ grupy wyznaniowe w Polsce w okresie transformacji, zwracaj¹c przy tym uwagê na specyfikê Pomorza Gdañskiego. Najobszerniejszy jest jednak rozdzia³ trzeci, w którym
przedstawiono 23 grupy nierzymskokatolickie dzia³aj¹ce w Gdañsku. Ponadto
oprócz bibliografii i po¿ytecznego indeksu osobowego znalaz³ siê tu aneks zawieraj¹cy m.in. pe³en wykaz zwi¹zków wyznaniowych dzia³aj¹cych w Gdañsku (44),
zwi¹zków zarejestrowanych w MSWiA, zasady rejestracji kocio³ów w Polsce
oraz wybrane adresy instytucji zajmuj¹cych siê tzw. nowymi ruchami religijnymi.
W pracy zamieszczono te¿ 25 biogramów liderów zwi¹zków wyznaniowych
w Gdañsku oraz sporo ciekawych ilustracji.
Muzyka Kaszub. Materia³y encyklopedyczne, red. Witos³awa Frankowska,
Gdañsk 2005, wyd. Oficyna Czec, Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 280
Po jêzyku i geografii to kolejny tom z serii, która ma siê z³o¿yæ na Encyklopediê
Kaszub. Swym zasiêgiem terytorialnym has³a obejmuj¹ ca³e Kaszuby  od Borów
Tucholskich po Hel i od Gdañska po Now¹ Karczmê i Bytów. Znalaz³o siê tu 400
hase³ o ró¿nym typie: biograficzne, prezentuj¹ce poszczególne zespo³y muzyczne,
instrumenty, wydarzenia, festiwale, utwory, p³yty Przy ka¿dym hale s¹ wskazówki bibliograficzne, a na koñcu po¿yteczne indeksy.
VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska: Muzea pomorskie  twórcy, zbiory
i funkcje kulturowe, red. Cezary Obracht-Prondzyñski, S³upsk-Gdañsk 2005,
wyd. Instytut Kaszubski, Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, ss. 272
Zbiór materia³ów z kolejnej Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej. Wybór tematu
nie by³ przypadkowy, bowiem koñczy³a ona obchody 80-lecia muzealnictwa
w S³upsku. Znalaz³y siê tu 24 teksty prezentuj¹ce placówki muzealne z ca³ego
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praktycznie Pomorza  od Szczecina, Stargardu i Ko³obrzegu po Gdyniê i Gdañsk.
Czêæ referatów zosta³a ciekawie zilustrowana, a ca³oæ koñcz¹ wnioski przyjête
przez uczestników i skierowane do ca³ego rodowiska muzealników pomorskich.
Z³ota Ksiêga Samorz¹du Tczewa 1990-2005, red. Gertruda Pierzynowska,
Tczew 2005, wyd. Bernardinum, ss. 208
W kilkunastu czêciach zaprezentowano przede wszystkim historiê najnowsz¹
samorz¹dów tczewskich, najwa¿niejsze wydarzenia w minionych 15 latach, tczewskie inwestycje, program rozwoju miasta, zak³ady komunalne, instytucje i organizacje kulturalne i owiatowe, parafie, organizacje i kluby sportowe itd. To swoiste
samorz¹dowe silva rerum z pewnoci¹ stanie siê w przysz³oci cennym ród³em
dla historyków oraz regionalistów, tym bardziej ¿e zosta³o opatrzone wieloma
zdjêciami.
Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan, Zabytkowe parki podworskie Pomorza rodkowego, S³upsk 2005, wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna, ss. 280
We wstêpie do ksi¹¿ki napisano, ¿e tylko po³owa z zachowanych za³o¿eñ parkowych w rejonie S³upska ma zagwarantowane przetrwanie! Przez ca³y okres powojenny wiele pa³aców by³o niszczonych wraz z otaczaj¹cymi je parkami, a transformacja ustrojowa przynios³a kolejn¹ ods³onê niszczycielskich dzia³añ. Autorzy
podkrelaj¹, ¿e ich celem jest wskazanie na walory przyrodnicze i kulturowe parków i apeluj¹ o ich ochronê. Omówili ³¹cznie 73 za³o¿enia parkowe, zwracaj¹c
uwagê i na ich historiê, i na rolinnoæ (podzielili prezentacjê na cztery czêci 
parki Wybrze¿a S³owiñskiego, Doliny £eby, Równiny S³awieñskiej oraz Wysoczyzny Damnickiej). Nale¿y podkreliæ, ¿e wstêp i rozdzia³y ogólnie traktuj¹ce
o parkach zosta³y przet³umaczone tak¿e na jêzyk niemiecki i angielski. S¹ tu ponadto bardzo po¿yteczne indeksy (nazw rolin ³aciñskich i polskich oraz indeks
miejscowoci), wykaz literatury a przede wszystkim 128 kolorowych zdjêæ pa³aców
i parków. Bardzo po¿yteczna publikacja dla wszystkich mi³oników historii i przyrody Pomorza.
Kazimierz Ickiewicz, Morskie tradycje Tczewa. Szkice historyczne, Tczew-Pelplin
2005, wyd. Bernardinum, ss. 112
Zbiór dziewiêciu szkiców, omawiaj¹cych m.in. historiê miasta, powrót Polski nad
Ba³tyk w 1920 r., w tym tak¿e Tczewa, portowe nadzieje miasta w 20-leciu, krótki
okres funkcjonowania Szko³y Morskiej w Tczewie, historiê statku Lwów itd.
W za³¹cznikach podano m.in. odezwê do mieszkañców Pomorza z 1920 r. oraz
fragmenty kazania ks. J. Wryczy podczas uroczystoci zalubin Polski z morzem.
Ca³oæ opatrzona ciekawymi ilustracjami historycznymi.
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Kazimierz Ickiewicz, Z kart historii Tczewa okresu miêdzywojennego. Szkice
historyczne, Tczew-Pelplin 2005, wyd. Bernardinum, ss. 144
Umieszczono tu osiem tych samych szkiców, jak w poprzedniej publikacji, ale
znalaz³y siê tu te¿ nowe, dotycz¹ce 2 batalionu Strzelców w Tczewie czy zbrodni
w Szymankowie 1 wrzenia 1939 r. Znalaz³y siê tu tak¿e nowe za³¹czniki zwi¹zane
z tymi szkicami (np. lista ofiar zbrodni w Szymankowie i plan obrazuj¹cy dzia³ania wojenne w Tczewie we wrzeniu 1939 r.
Zapiski Tucholskie. Rocznik Spo³eczno-Kulturalny, R. I, nr 1, Tuchola 2005,
wyd. Borowiackie Towarzystwo Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi,
ss. 203
Kolejne lokalne pismo z ambicjami naukowymi i zamiarami popularyzowania
wiedzy o najbli¿szej okolicy. W czêci pierwszej znalaz³o siê szeæ artyku³ów,
m.in. A. Paczoski o rozpracowywaniu przez SB ks. J. Wryczy (to ju¿ kolejna
wersja tego samego tekstu!), Marii Ollick (jednoczenie redaktor naczelnej pisma) o czytelnictwie polskich ksi¹¿ek w powiecie tucholskim w okresie rozbiorów, Marka Sassa o ¯aliñskich z Bys³awia czy te¿ Doroty Borzyszkowskiej
o geologii i hydrologii Tucholskiego Parku Krajobrazowego. W czêci drugiej
znalaz³y siê materia³y ród³owe (m.in. dokumenty dotycz¹ce dzia³alnoci Powiatowej Komisji Kulturalno-Owiatowej z okresu miêdzywojennego), a w czêci
trzeciej sprawozdania i komunikaty (to bardzo ciekawa czêæ, obrazuj¹ca ¿ycie
spo³eczne i kulturalne Tucholi i powiatu!). W pimie znalaz³y siê te¿ próby poetyckie oraz bibliografia regionalna za lata 1995-2005. W sumie pismo zapowiada siê
ciekawie i nale¿y ¿yczyæ autorom oraz redaktorom wytrwa³oci.
Libri Gedanenses, T. XXII za rok 2004, Gdañsk 2005, wyd. Biblioteka Gdañska
PAN, ss. 224
Tom otwieraj¹ cztery artyku³y. Pierwszy powiêcono analizie Gradua³u cysterskiego
odzyskanego w 1958 r. po zwrocie czêci zagrabionych przez Armiê Czerwon¹
zbiorów gdañskiej biblioteki. Dwa artyku³y powiêcono te¿ Darowi Pomorza,
a ostatni zawiera zestawienie i analizê listów marynistów polskich przechowywanych w zbiorach Biblioteki Gdañskiej PAN. W drugim dziale zamieszczono dwie
recenzje, a w trzecim znalaz³a siê obszerna dokumentacja sesji z okazji 100-lecia
siedziby biblioteki, 60-lecia przejêcia placówki przez w³adze polskie oraz 100-lecia
urodzin pierwszego polskiego dyrektora Mariana Pelczara.
Wojciech Romaniak, Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939, Warszawa 2005, wyd. Wydawnictwo
Neriton, ss. 253+28 nlb
Niezwykle potrzebna i cenna praca. Oprócz dwóch rozdzia³ów wstêpnych dotycz¹cych ogólnie historii województwa pomorskiego w okresie miêdzywojennym
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oraz planowania przestrzennego w g³ównych miastach w Polsce, autor zaprezentowa³ w czterech czêciach: urbanistykê i architekturê Torunia, architekturê
innych wybranych miast pomorskich (Grudzi¹dza, Wejherowa) oraz urbanizacyjne
zmiany na polskim wybrze¿u (Jastrzêbia Góra, W³adys³awowo, Jastarnia, Jurata
i Hel), rozwój Gdyni (budowa portu, problemy urbanistyki oraz architekturê przedwojennej Gdyni) i wreszcie w czêci czwartej przedstawi³ rodowisko pomorskich architektów. Ca³oæ uzupe³nia obszerna bibliografia, indeksy topograficzny
i osobowy oraz 62 zdjêcia, plany architektoniczne i urbanistyczne.
Baszta, nr 9, Chojnice 2005, wyd. Muzeum Historyczno-Etnograficzne
w Chojnicach, ss. 128
Kolejny tom pisma chojnickiego Muzeum. W czêci pierwszej wród szeciu
artyku³ów znalaz³y siê teksty prezentuj¹ce 20 lat pracy Galerii Wspó³czesnej Sztuki
Polskiej oraz dawne kocio³y i kaplice na terenie parafii farnej w Chojnicach.
W drugiej czêci zaprezentowano edukacyjn¹ i wystawiennicz¹ dzia³alnoæ
Muzeum, w czêci trzeciej przedstawiono konkursy na sztukê ludow¹ oraz szopkê
bo¿onarodzeniow¹. W kolejnych czêciach omówiono nowe nabytki muzealiów,
wa¿niejsze wydarzenia muzealne (m.in. powstanie Towarzystwa Przyjació³ Muzeum), wydawnictwa zaprezentowano wydawnictwa muzealne oraz publikacje
pracowników. Znalaz³a siê tu tak¿e dokumentacja fotograficzna, m.in. zwi¹zana
z jubileuszem 70-lecia Muzeum.
Maria Ollick, Wybitni, niepospolici, zas³u¿eni. Znani i nieznani, czasem zapomniani przedstawiciele regionu, Tuchola 2005, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, ss. 268
Dziesi¹tki biogramów osób zwi¹zanych z Tuchol¹, ale traktowanych w szerokim
ich zwi¹zku z ca³ym Pomorzem. Chronologicznie wystêpuj¹ tu postaci zwi¹zane
z okresem redniowiecza i Rzeczpospolitej szlacheckiej, najwiêcej jednak jest
biogramów XIX- i XX-wiecznych. Przy ka¿dym jest odes³anie do najwa¿niejszej
literatury, a ponadto zakoñczono ksi¹¿kê osobn¹ bibliografi¹. Osobno te¿ przedstawiono Honorowych i Zas³u¿onych Obywateli Gminy Tuchola. Przy wielu biogramach dodano zdjêcia portretowe.
Mariusz Chudecki, Józef Malinowski, Z chlubnej karty dziejów powiatu wieckiego. Profesor Alfons Hoffman  cz³owiek, który owietli³ Pomorze. (Przewodnik
historyczno-turystyczny), Osie 2005, wyd. Bractwo Czarnej Wody, ss. 84+10
nlb
Bogato ilustrowana i bardzo estetycznie wydana publikacja ³¹cz¹ca walory historyczne z ekologicznymi. W czêci pierwszej przedstawiono biogram A. Hoffmana
i jego dokonania nie tylko w dziele elektryfikacji Pomorza, ale tak¿e zaanga¿owanie
w dzia³alnoæ kulturaln¹ (szczególnie zwi¹zan¹ z ruchem muzycznym i piewaczym).
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W czêci drugiej omówiono szlak turystyczny ladami A. Hofmanna. Znalaz³a siê
tu tak¿e mapa Wdeckiego Parku Krajobrazowego, informacja o jego walorach
oraz informacja o wydawcy, czyli Bractwie Czarnej Wody.
Pomorze Zachodnie w latach 1945-2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red. Kazimierz Koz³owski, Szczecin 2005, wyd. Ksi¹¿nica Pomorska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczeciñskiego, ss. 356
Ksi¹¿ka, jak sam tytu³ wskazuje, ma charakter rocznicowy. We wstêpie zaznaczono,
ze ma byæ ona pomocna nie tylko badaczom-profesjonalistom, ale przede wszystkim nauczycielom i mi³onikom regionu. Sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej
K. Koz³owski przedstawi³ przemiany spo³eczne i administracyjne w ca³ym okresie powojennym. W drugiej skupiono siê na wybranych wydarzeniach i procesach
(akcja osadnicza, miejsce Pomorza Zachodniego w polityce gospodarczej PRL,
Marzec68 w Szczecinie, kszta³towanie siê diecezji na tym terenie, wydarzenia
Grudnia70 oraz losy Solidarnoci). Czêæ trzecia chronologiczne zosta³a powiêcona problemom Pomorza Zachodniego po 1989 r. (np. s¹ tu artyku³y dotycz¹ce wyborów samorz¹dowych, dzia³alnoci partii politycznych, polityki narodowociowej itd.). Wa¿nym uzupe³nieniem jest zamieszczona na koñcu bibliografia dotycz¹ca Pomorza Zachodniego w latach 1945-2005 (wybór prac z lat
1989-2005).
Biuletyn Historyczny, nr 26, Wydanie Specjalne, Lêbork 2005, wyd. Muzeum w Lêborku, Lêborskie Bractwo Historyczne, ss. 86
Zamieszczono tu materia³y z sesji, która odby³a siê we wrzeniu 2004 r. i nosi³a
tytu³: Po pierwsze  zachowaæ! Dziedzictwo kulturowe Ziemi Lêborskiej. Sporód
szeciu tekstów warto zwróciæ uwagê na artyku³y Marka Ko³yszki, taktuj¹cy
o problemie ochrony historycznej substancji miasta czy te¿ Zachariasza Fr¹cka
o cmentarzach Ziemi Lêborskiej. Niektóre teksty zosta³y bogato zilustrowane, co
z pewnoci¹ uatrakcyjnia ich odbiór.
Biuletyn Historyczny, nr 27, Lêbork 2005, wyd. Muzeum w Lêborku, Lêborskie Bractwo Historyczne, ss. 141
W czêci zawieraj¹cej artyku³y znalaz³o siê piêæ tekstów, z których warto zwróciæ
uwagê na opracowanie Joanny Schodziñskiej o ¿yciu codziennym w Lêborku
w latach szeædziesi¹tych, czy te¿ na artyku³ Maurycego Fr¹ckowiaka o dziejach
energetyki lêborskiej. W materia³ach ród³owych interesuj¹cy jest tekst dotycz¹cy istniej¹cego w Charbrowie pomnika ¿o³nierzy niemieckich poleg³ych w czasie
I wojny wiatowej. Ponadto znajduj¹ siê tu recenzje oraz sprawozdania. Jak
w ka¿dym numerze sporo tu tak¿e ilustracji ród³owych.
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Pro memoria Józef Ceynowa (1905-1991), zebra³ i opracowa³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2005, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 264
Ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu czêci. Najpierw we wstêpie J. Borzyszkowski kreli
obraz drogi ¿yciowej i twórczoci J. Ceynowy. W drugiej czêci zawarto wspomnienia i refleksje (Tadeusza Lipskiego z lektur dzie³ Ceynowy oraz wspomnienia dzieci). Czêæ trzecia to wspomnienia i refleksje samego J. Ceynowy. Walor
zawartych tu materia³ów polega na tym, ¿e nie by³y one dot¹d publikowane. Znalaz³a siê tu m.in. Moja droga kaszubska, szkic powiêcony przemianom spo³ecznym w rodzinnej wsi Po³czyno w latach 1910-1978, obrazki z Kunicy i wspomnienia z pracy nauczycielskiej z lat 1945-1950. Znalaz³y siê ponadto w ksi¹¿ce
niepublikowane utwory J. Ceynowy. I wreszcie w czêci ostatniej zamieszczono
skany dokumentów, listów itd.
Pro memoria Leonard Brzeziñski (1904-1984), zebra³ i opracowa³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2005, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 320
Kolejny tom w instytutowej serii Pro memoria. Sk³ada siê z trzech czêci.
W pierwszej opublikowano artyku³y bêd¹ce pok³osiem sesji naukowej powiêconej L. Brzeziñskiemu. Wród siedmiu zamieszczonych tu tekstów znalaz³ siê m.in.
szkic biograficzny autorstwa J. Borzyszkowskiego, artyku³ T. Lipskiego o L. Brzeziñskim w pamiêci mieszkañców Wiela, czy A. Kwaniewskiej o jego kolekcji
muzealnej. W czêci drugiej znalaz³y siê kopie fragmentów spucizny archiwalnej Brzeziñskiego (notatki, refleksje, szkice, dziennik z podró¿y do Afryki, listy,
artyku³y itd.). W czêci ostatniej umieszczono scenariusze lekcji muzealnych przeprowadzanych w wielewskim muzeum.
Agnieszka Wróbel, ¯ydzi w Gdyni w latach 1926-1939, Toruñ 2005, wyd. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 190
Pierwsza monografia powiêcona spo³ecznoci ¿ydowskiej Gdyni w okresie miêdzywojennym. Najpierw autorka omówi³a strukturê narodowociow¹ województwa i Gdyni w tym¿e okresie, nastêpnie Gminê Wyznania Moj¿eszowego Okrêgu
Kartuskiego, ¿ydowskie organizacje zawodowe, spo³eczne, media itd. W kolejnym rozdziale przedstawiono udzia³ ludnoci ¿ydowskiej w ekonomicznym ¿yciu
Gdyni. Ten w¹tek jest wa¿ny dla zrozumienia zjawiska antysemityzmu, który
omówiony zosta³ w nastêpnym rozdziale. I wreszcie ostatni¹ czêæ powiêcono
aktywnoci politycznej spo³ecznoci ¿ydowskiej. Ca³oæ wieñczy bibliografia
i kilkanacie zdjêæ oraz dokumentów archiwalnych (choæ chcia³oby siê, aby taka
ksi¹¿ka by³a lepiej opatrzona materia³em ikonograficznym).
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S¹siedztwo nadba³tyckie XVI-XX w. (Ba³tyk  Elbl¹g  Gdañsk  Rosja), red.
Andrzej Romanow, P³ock-I³awa-Elbl¹g 2005, wyd. Szko³a Wy¿sza im. Paw³a
W³odkowica, ss. 233
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji pod tym samym tytu³em, jaka odby³a siê
w grudniu 2003 r. w I³awie. Znalaz³o siê tu dziewiêæ tekstów, m.in. B. Hajduka,
Stosunki gospodarcze Wolnego miasta Gdañska z Rosj¹ Radzieck¹ i ZSRR w latach
1920-1939 czy R. Techmana, Armia radziecka na Wybrze¿u rodkowym w latach
1945-1948.
Z dziejów Sztumu i okolic, cz. IV, Biblioteczka Towarzystwa Mi³oników Ziemi
Sztumskiej, t. 6, Sztum 2005, wyd. TMZS, ss. 172
Kolejny tom z lokalnej biblioteczki. Wród omiu tekstów warto zwróciæ uwagê
choæby na W. Szranowskiego, Wspólnoty wyznaniowe nowo¿ytnego Sztumu,
A. Lubiñskiego, Kronika ochronki polskiej w Miko³ajkach Pomorskich w latach
1920-1939 (tu cenne cztery zdjêcia!) czy P. Szczuchniaka, Rozwój owiaty i repolonizacji w powiecie sztumskim po 1945 r.
Trzebiatowscy, cz. V: III Piknik Rodzin Trzebiatowskich 23-25 wrzenia 2005
r., Wiele-Mielno, opr. Z. Zmuda Trzebiatowski, b.m.w. 2005, wyd. Rada Rodzin Trzebiatowskich, ss. 208
Kolejny tom rodzinnych materia³ów. Przypomniano to opis parafii borzyszkowskiej autorstwa ks. J.G. Borka z XVII wieku, dano praktyczne porady, jak szukaæ
przodków (J. Brzozowski), przedstawiono ofiary II wojny wiatowej u Trzebiatowskich. Znalaz³y siê tu te¿ opracowania dotycz¹ce poszczególnych rodzin Trzebiatowskich (z Niezabyszewa, Rekowa) oraz szkice biograficzne wybranych przedstawicieli rodu. Jak zwykle s¹ tak¿e relacje ze zjazdów, spotkañ, listy, informacje
rodzinne. Sporo tu tak¿e zdjêæ, drzew genealogicznych i innych ilustracji.
Alicja Budnik, Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne, Poznañ 2005, wyd. Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Antropologiczna, nr 22, ss. 212
Badania antropologiczne na Kaszubach maj¹ bogat¹ tradycjê. Jednak w ostatnich
latach nie by³o w³aciwie wiêkszego zainteresowania t¹ spo³ecznoci¹ za strony
antropologów fizycznych. Dlatego tym wa¿niejsza jest praca m³odej poznañskiej
badaczki. Autorka we wstêpie przedstawia cele pracy oraz omawia fenomen Kaszubów. W rozdziale pierwszym prezentuje zebrane materia³y oraz formu³uje uwagi
metodyczne. Jej ród³em podstawowym s¹ dane metrykalne, których wartoæ prezentuje w rozdziale nastêpnym. Skoncentrowa³a siê przy tym na wsiach: Sierakowice, Jastarnia i Kunica (Kaszubi na pó³wyspie byli bodaj najczêciej badani
antropologicznie, na co z pewnoci¹ wp³ywa³a specyfika ich populacji oraz pewna
izolacja). Wykorzystane zosta³y tak¿e obszerne dane statystyczne. Kolejne roz-
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dzia³y traktuj¹ za o: wielkoci populacji kaszubskich i ruchu naturalnym w XIX
i XX wieku, stosunkach umieralnoci w historycznych populacjach kaszubskich,
p³odnoci i systemie kojarzenia ma³¿eñstw (dawniej i wspó³czenie), wreszcie
o stanie i przemianach puli genów. Znaczn¹ czêæ pracy zajmuj¹ aneksy, w który
umieszczono tabele obrazuj¹ce rozwa¿ania autorki. Jest te¿ obszerna literatura.
Instytucje porz¹dku publicznego na terenie powiatu chojnickiego w Drugiej
Rzeczypospolitej, red. Jacek Knopek, Chojnice 2005, wyd. Europejskie Stowarzyszenie Pomerania, ss. 148
Powiat chojnicki by³ przez dwadziecia lat granicznym powiatem, wysuniêtym
najdalej na zachód w województwie pomorskim. St¹d te¿ szczególne znaczenie
przypisywano tu kwestiom bezpieczeñstwa. Wyranie obrazuj¹ to zamieszczone
w pracy teksty, np. J. Kutty, Organizacja i dzia³alnoæ s³u¿by bezpieczeñstwa
w Chojnicach i powiecie w latach 1918-1926, W. Skóry, Pierwsze miesi¹ce dzia³alnoci polskiego wywiadu wojskowego w Chojnicach (1920 rok) czy W. Jastrzêbskiego, Walka Policji Pañstwowej z przestêpczoci¹ na terenie powiatu chojnickiego w latach 1920-1939.
Rocznik Helski, t. II, Hel 2005, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciele Helu,
ss. 130
Drugi tom nowego pisma popularyzuj¹cego wiedzê o historii Kaszub przynosi
trzynacie interesuj¹cych przyczynków. Warto zwróciæ uwagê na teksty A. Grotha, mieszkañcy Helu i Boru w 1793 r., S. Staszewskiej, Rozwój osadnictwa na
Pó³wyspie Helskim, W. Frankowskiej, Jastarnia  muzyczny fenomen Kaszub
Pó³nocnych czy te¿ E. Kownackiej, Wspomnienie dziecka wypêdzonego z Jastarni. Znalaz³ siê tu tak¿e artyku³ prezentuj¹cy Letni Festiwal Muzyki Kameralnej
w Helu oraz tekst analizuj¹cy przedsiêbiorczoæ w us³ugach w tym¿e miecie.
Nasze Pomorze, t. 6, 2004, (wyd. 2005), wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, ss. 281
Numer otwiera obszerny materia³ przygotowany przez zmar³ego niedawno Jana
Tyborczyka pt. Ile ja tam w³o¿y³em swego trudu, tego w ogóle nie da siê opowiedzieæ. Pocz¹tki Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie w wietle listów
profesora Ryszarda Kukiera. Nale¿y podkreliæ, ¿e materia³ ten to nie tylko listy,
ale tak¿e obszerne komentarze i wyjanienia J. Tyborczyka, który tak¿e by³a bardzo mocno zaanga¿owany w tworzenie Muzeum i w pracê regionaln¹ w Bytowie.
Ponadto w numerze tym znalaz³y siê m.in. teksty z seminarium powiêconego
Ceynowie oraz jak zwykle relacje i sprawozdania, dokumentuj¹ce funkcjonowanie
Muzeum oraz wa¿niejsze wydarzenia kulturalne w miecie.
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Stanis³aw Jankowiak, Wysiedlenie i emigracja ludnoci niemieckiej w polityce
w³adz polskich w latach 1945-1970, Warszawa 2005, wyd. Instytut Pamiêci
Narodowej, ss. 556
Obszerna monografia bêd¹ca podsumowaniem wieloletnich badañ autora nad problematyk¹ losów Niemców w Polsce po 1945 r. Praca sk³ada siê z piêciu czêci.
W pierwszej przedstawiono problem po³o¿enia ludnoci niemieckiej w Polsce do
koñca lat szeædziesi¹tych. W drugiej omówiono wysiedlenia realizowane w latach
1945-1949. W nastêpnych za wyjazdy Niemców w latach 1949-1954, 1955-1959
oraz w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Autor stara siê prezentowaæ
sytuacjê ludnoci niemieckiej nie tylko na Ziemiach Odzyskanych, ale w ca³ej
Polsce. W umieszczonym na koñcu aneksie w postaci tabelarycznej zestawia dane,
ilu Niemców wyjecha³o w analizowanych latach z poszczególnych województw.
Ca³oæ koñczy obszerna bibliografia oraz indeks osobowy.
S³awomir £odziñski, Równoæ i ró¿nica. Mniejszoci narodowe w porz¹dku
demokratycznym w Polsce po roku 1989, Warszawa 2005, wyd. Wydawnictwo
Naukowe SCHOLAR, ss. 320
Ksi¹¿ka jednego z najlepszych w Polsce znawców problematyki mniejszociowej,
wieloletniego eksperta sejmowej Komisji Mniejszoci Narodowych i Etnicznych.
Jest to w³aciwie synteza prezentuj¹ca na szerokim tle ró¿norodnych koncepcji
teoretycznych losy i sytuacjê mniejszoci w Polsce okresu transformacji. Najwa¿niejsze s¹ tu rozdzia³y czwarty, pi¹ty i szósty. Po kolei autor omawia w nich
kwestie uznawania mniejszoci w Polsce po 1989 r., usytuowanie prawne mniejszoci, dyskusje, jakie toczy³y siê wokó³ ich statusu i zakresu ochrony normami
prawnymi i wreszcie kwestie dyskryminacji i ewolucji to¿samoci grup mniejszociowych. W aneksach autor zaprezentowa³ swoje narzêdzia badawcze: scenariusze
wywiadów z liderami mniejszoci i przedstawicielami administracji oraz listê rozmówców. Ca³oæ wieñczy obszerna bibliografia. Dla ka¿dego badacza zajmuj¹cego siê sprawami mniejszociowymi w Polsce to lektura obowi¹zkowa.
Acta Cassubiana, t. 7, 2005, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 399
Kolejny tom rocznika naukowego Instytutu Kaszubskiego. Jak zwykle otwiera go
dzia³ Studia i materia³y. Warto tu zwróciæ uwagê na trzy teksty napisane po kaszubsku, a powiêcone twórczoci Antoniego i Aleksego Pepliñskich (to pok³osie
kolejnego Seminarium Kaszubskiego w Wejherowie). Ponadto s¹ tu m.in. artyku³y
M. Mazurek, Czynniki wyznaczaj¹ce to¿samoæ kaszubsk¹  jêzyk, rodzina czy
terytorium, J. Za³êckiego o obrazie Niemców w oczach Kaszubów, Z. Szultki
uzupe³nienia do biogramu Szymona Krofeya i ci¹g dalszy nazwisk pomorskich
E. Brezy. W dziale Pomorskie syntezy i refleksje uczonych tym razem znalaz³ siê
tekst Jerzego Kmieciñskiego o wzajemnych relacjach europejskiej i globalnej
wiadomoci historycznej w procesie integracji. A¿ piêæ tekstów znalaz³o siê
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w czêci prezentuj¹cej materia³y ród³owe. Najpierw A. Kwaniewska przedstawi³a
tekst Adama Fischera o dzia³alnoci Instytutu Ba³tyckiego na polu etnografii, poprzedzaj¹c go krytycznym omówieniem i komentarzem, nastêpnie T. Rembalski
przygotowa³ opracowanie najstarszych metryk chrztów w parafii bruskiej z lat
1643-1649, a wstêp i komentarz sporz¹dzi³ J. Borzyszkowski, który tê ksiêgê odnalaz³ i wreszcie znalaz³y siê tu nieznane dokumenty V Rewiru Policji w Wolnym
Miecie Gdañsku opracowane przez P. Semków. Numer uzupe³nia kilkanacie
recenzji, kronika naukowa oraz pomiertne wspomnienie o Tadeuszu Bolduanie.
S³awomir Algusiewicz, Janusz Jasiñski, Tadeusz Oracki, Wybitni Polacy
w Królewcu. XVI-XX wiek., wstêp i redakcja J. Jasiñski, Olsztyn 2005, wyd.
Wydawnictwo LITTERA, ss. 352
Ksi¹¿kê otwiera wstêp oraz tekst J. Jasiñskiego, Polska wobec Królewca i Królewiec
wobec Polski, w których autor przedstawia cele opracowania oraz szerokie t³o
historyczne wielowiekowych zwi¹zków kulturowych, ekonomicznych i politycznych Polski i Królewca, bardzo rzadko znanych wspó³czenie w Polsce. Najwa¿niejsze s¹ tu jednak szkice biograficzne w liczbie 35. Wród omówionych tu osób
s¹ tak¿e takie, których silne s¹ zwi¹zki z Kaszubami i Pomorzem: Krzysztof Celestyn
Mrongowiusz, Florian Ceynowa, Wojciech Kêtrzyñski. Trochê tylko mo¿na ¿a³owaæ, ¿e zabrak³o miejsca np. dla Józefa £êgowskiego czy Ferdynanda Bieszka.
Ale i tak przegl¹d przywo³anych tu postaci ujawnia, jak wiele by³o wybitnych
osób, które w swoich ¿yciorysach mia³y mniej czy bardziej wa¿ne okresy pobytu
w miecie nad Prego³¹. Nale¿y podkreliæ, ¿e ksi¹¿ka zosta³a wydana bardzo estetycznie, opatrzona indeksem osobowym, licznymi ilustracjami oraz planem miasta.
Zeszyty Chojnickie, nr 20, Chojnice 2005, wyd. Chojnickie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk, ss. 240
Kolejny numer zas³u¿onego chojnickiego rocznika. W czêci pierwszej zamieszczono szeæ artyku³ów, m.in. R. Starczewskiego o rodzinie Warszewskich  luterañskich Polakach z parafii Brusy. W materia³ach ród³owych warto zwróciæ uwagê
na wydany przez A. Grotha rejestr pog³ównego z 1662 r. dla Chojnic czy te¿ na
tekst W. Skóry o reorganizacji polskiego wywiadu wojskowego na Pomorzu
w 1920 r. W czêci trzeciej znalaz³y siê dwa teksty biograficzne  o Maksymilianie
£ukowiczu oraz dr. Janie Riemerze. S¹ tu ponadto sprawozdania, liczne recenzje,
noty bibliograficzne itd.
Karta, nr 45, 2006, wyd. Orodek KARTA, ss. 160
Warszawski kwartalnik jak rzadko które czasopismo ogólnopolskie doæ regularnie zamieszcza materia³y dotycz¹ce historii Pomorza. Tym razem s¹ to wspomnienia
Christy Burchardt  Niemki z Nowych Polaszek, która opowiada, jak wygl¹da³o
¿ycie na pograniczu w okresie miêdzywojennym, w czasie wojny (choæ jej obraz
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mo¿e czytelnika polskiego zaskakiwaæ) i wreszcie ucieczka z Pomorza. Wszystko
zosta³o bogato zilustrowane zdjêciami z rodzinnego archiwum.
Historia Brus i okolicy, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk-Brusy 2006, wyd.
Instytut Kaszubski, Urz¹d Miejski w Brusach, ss. 1150
W 1984 roku ukaza³a siê monografia Dzieje Brus i okolicy. Cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem czytelników i uznaniem badaczy. By³a ju¿ jednak na rynku czytelniczym niemal bia³ym krukiem, a poza tym tak wiele siê zmieni³o w minionych
20 latach. Dlatego te¿ w³adze miejskie w porozumieniu z Instytutem Kaszubskim
postanowi³y wydaæ now¹ monografiê. Praca trwa³a kilka lat. Z dawnego zespo³u
autorami zostali ponownie: J. Borzyszkowski (jednoczenie redaktor ca³oci),
Krzysztof Walenta i Kazimierz Ostrowski oraz Klemens Bruski. Do tego grona
doszli Bogus³aw Breza i Cezary Obracht-Prondzyñski. Ksi¹¿ka traktuje, jak ka¿da
monografia historyczna, o dziejach miasta i najbli¿szej okolicy od czasów najdawniejszych a¿ do wydarzeñ z roku 2005. Warto zwróciæ uwagê, ¿e tym razem
(i to te¿ jest miara zmian, które zasz³y) opatrzono j¹ kilkuset ilustracjami, w tym
znaczn¹ czêci¹ kolorowych.
Marek Andrzejewski, Lech Mokrzecki, Józef Arno W³odarski, Zarys dziejów
Uniwersytetu Gdañskiego. Szeædziesi¹t lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrze¿u, Gdañsk 2006, wyd. Uniwersytet
Gdañski, ss. 79+15 nlb
Niewielka objêtociowo, ale bardzo interesuj¹ca publikacja powiêcona nie tylko
Uniwersytetowi. Najpierw przedstawiono tu dawne tradycje gdañskiej nauki
i edukacji, nastêpnie dzieje poprzedniczek UG: Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej
i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej, po czym przedstawiono historiê 35 lat Uniwersytetu oraz perspektywy jego rozwoju. Ca³oæ wydana bardzo estetycznie, opatrzona licznymi zdjêciami i dokumentami archiwalnymi.
Alicja Górecka, Koció³ w. Jana Nepomucena w D¹brówce w parafii raci¹skiej,
Tuchola 2006, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, ss. 47
Monografia kocio³a zwi¹zanego ze znan¹ kaszubsko-pomorsk¹ rodzin¹ ziemiañsk¹
Janta-Po³czyñskich. Autorka najpierw wiêc przedstawia losy D¹brówki jako fragmentu dawnych dóbr wielkokomorskich Po³czyñskich, nastêpnie prezentuje sam¹
wi¹tynie  jej historiê, architekturê, wyposa¿enie itd. Zamieszczono tu tak¿e kilkanacie kolorowych zdjêæ, obrazuj¹cych koció³ i jego wnêtrze oraz fotografie
tablic epitafijnych cz³onków rodu Janta-Po³czyñskich
Karta, nr 49, 2006, wyd. Orodek KARTA, ss. 160
W tym numerze warszawskiego kwartalnika historycznego warto zwróciæ uwagê
na fragment wspomnieñ Adama Uziemb³y, dzia³acza PPS, który uczestniczy³
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w przygotowaniach do plebiscytu na Powilu w 1920 r. Zosta³y one opatrzone
wyborem archiwalnych zdjêæ oraz dokumentami attaché honorowego Konsulatu
Generalnego w Olsztynie Adama Ludwika Czartoryskiego.
Kazimierz Ostrowski, Stanis³aw Rolbiecki (1906-1996) w³odarz Chojnic w trudnych czasach, Chojnice 2006, wyd. Urz¹d Miejski w Chojnicach, Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie, oddzia³ w Chojnicach, ss. 52
Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach obchodów Dni Kultury Pomorskiej i towarzyszy³a
seminarium powiêconemu S. Rolbieckiemu. Trudno sobie wyobraziæ Chojnice
w okresie powojennym bez roli, jak¹ wówczas odegra³ wieloletni Przewodnicz¹cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (odpowiednik dzisiejszego burmistrza).
Sylwetkê S. Rolbieckiego przedstawi³ w obszernym szkicu K. Ostrowski. Napisa³
te¿ o rozwoju miasta po 1945 r. i w tym kontekcie o staraniach i dzia³aniach
w³adz miejskich. Znalaz³ siê tu równie¿ wywiad z bohaterem ksi¹¿ki, wspomnienia dzieci o ojcu oraz wspomnienie K. Ostrowskiego, który szczególny nacisk
po³o¿y³ na zas³ugi Rolbieckiego dla Zrzeszenia, którego by³ wspó³za³o¿ycielem
i wieloletnim prezesem oddzia³u w Chojnicach. Ca³oæ zosta³a zilustrowana zdjêciami (tak¿e rodzinnymi) oraz reprodukcjami dokumentów archiwalnych.
Czy kultura mo¿e byæ dwigni¹ rozwoju Pomorza?, red. Jan Szomburg, Gdañsk
2006, wyd. Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, ss. 62; W stronê wspólnoty regionalnej, red. Jan Szomburg, Gdañsk 2006, wyd. Instytut Badañ nad
Gospodark¹ Rynkow¹, ss. 68; M³odzi o Pomorzu, red. Marcin Nowicki, Jan
Szomburg Jr., Gdañsk 2006, wyd. Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹,
ss. 58; Media a rozwój wspólnoty regionalnej, red. Jan Szomburg, Gdañsk
2006, wyd. Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, ss. 50
Cztery publikacje, które towarzyszy³y zorganizowanemu w maju 2006 r. Pomorskiemu Kongresowi Obywatelskiemu. W sumie jest to kilkadziesi¹t wypowiedzi
osób reprezentuj¹cych ró¿ne pomorskie krêgi zawodowe i rodowiska lokalne.
Sporo tu g³osów pesymistycznych, twierdz¹cych, ¿e nie ma czego takiego jak
pomorska to¿samoæ, a na pewno nie ma to¿samoci województwa pomorskiego,
które jest bardzo wewnêtrznie zró¿nicowane. Ale czy¿ sam Kongres i pomys³ na
zebrania takich wypowiedzi nie wiadczy, ¿e to¿samoæ taka jest czym po¿¹danym i poszukiwanym? Warto siêgaæ od czasu do czasu do tych wypowiedzi, choæby
po to, aby móc z nimi polemizowaæ, dyskutowaæ.
Mniejszoci narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red.
El¿bieta Michalik, Henryk Cha³upczak, Lublin 2006, wyd. Wydawnictwo
UMCS, ss. 375
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej omówiono problematykê mniejszoci w integruj¹cej siê Europie. Szczególn¹ uwagê zwrócono tu na aspekty prawne
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(st¹d artyku³y dotycz¹ce np. monitoringu przestrzegania praw mniejszoci w pañstwach cz³onkowskich). W drugiej czêci omówiono sytuacjê mniejszoci w wybranych pañstwach. Tu warto zwróciæ uwagê na tekst Adrianny Paroñ, Dostêpnoæ mniejszoci narodowych i etnicznych do mediów na przyk³adzie pañstw Grupy
Wyszehradzkiej, bo przywo³ane zosta³y tu tak¿e przyk³ady kaszubskie, które mo¿na
zobaczyæ na szerszym tle porównawczym. I wreszcie trzeci¹ czêæ powiêcono
mniejszociom w Polsce. Zaprezentowano tu wyniki Spisu Powszechnego 2002
(Henryk Cha³upczak), dyskusje nad ustaw¹ o mniejszociach narodowych i etnicznych (S³awomir £odziñski). Ale szczególnie interesuj¹cy jest tekst Ewy Pogorza³y, Szkolnictwo mniejszoci narodowych i etnicznych w Polsce w okresie
transformacji, bo tak¿e on siêga po przyk³ady kaszubskie.
Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik, R. 51,
2006, z. 1, wyd. Verlag Otto Sanger, München, ss. 208
W znanym niemieckim pó³roczniku slawistycznym zamieszczono tekst C. Obracht-Prondzyñskiego, Sprache und Identität der Kaschuben nach dem demokratischen Umbrach, bêd¹cy prób¹ przybli¿enia miêdzynarodowemu krêgowi badaczy sytuacji to¿samociowej Kaszubów oraz przemian ich kultury w okresie po
1989 r.
Janusz Jasiñski, Pomorze  Kaszuby. Rozprawy, artyku³y, recenzje, omówienia,
polemiki, Gdañsk 2006, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 184
Zbiór prac olsztyñskiego historyka, o którym pisze w przedmowie J. Borzyszkowski, prezentuj¹c tak¿e jego kaszubo- i pomorzoznawcze zainteresowania.
W ksi¹¿ce zamieszczono 19 tekstów z ró¿nych lat. Warto przywo³aæ choæby szkice
powiêcone Wionie Ludów w Bytowie, germanizacji Kaszubów bytowskich,
pocz¹tkom szkolnictwa w parafii niezabyszewskiej, wyprawie na Starogard Gdañski w 1846 r. czy zwi¹zkom Warmii i Kaszub.
Krzysztof Ja¿d¿ewski, Kocierskie lasy. Nadlenictwo Kocierzyna 1781-2006,
Kocierzyna-Gdañsk 2006, wyd. Instytut Kaszubski, Nadlenictwo Kocierzyna, ss. 76
Trudno sobie wyobraziæ Kaszuby bez lasów. Bez ich funkcji ekologicznych, ekonomicznych, rekreacyjnych, znaczenia dla walorów krajobrazowych... A jednoczenie ci¹gle tak ma³o jest opracowañ dotycz¹cych przesz³oci, historii lenictwa i lesistoci na naszym terenie. Tym wa¿niejsza jest ksi¹¿ka kocierskiego
historyka powiêcona Nadlenictwu Kocierzyna. Praca sk³ada siê z szeciu rozdzia³ów  od omówienia rodowiska geograficznego a¿ po czasy najnowsze.
Ca³oæ zosta³a zilustrowana licznymi planami, mapami, zdjêciami, opatrzona
danymi statystycznymi, bibliografi¹. Jest te¿ zbiorowe zdjêcie kocierskich
leników.
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Zapiski Puckie. Pùcczé Skriblënë, nr 5, Puck 2005, wyd. Muzeum Ziemi
Puckiej im. F. Ceynowy, Urzad Miasta Puck, ss. 232
Kolejny tom puckiego rocznika, tym razem w du¿ej mierze powiêcony 25-leciu
Solidarnoci. Traktuje o tym m.in. tekst T. ¯urach-Piechowskiego, Kaszubska
Solidarnoæ. Przebieg akcji strajkowej na Ziemi Puckiej w sierpniu 1980 r.
i Z. Winiewskiego, Solidarnoæ nauczycielska Ziemi Puckiej 1980-1989.
Oprócz tego znalaz³o siê tu kilkanacie innych artyku³ów traktuj¹cych o historii
lokalnej (np. o rejestrze pog³ównego z 1662 roku dla Pucka, o memorialne w³adz
miejskich z 1929 r. dotycz¹cym rozbudowy miasta czy te¿ o kszta³towaniu siê
lokalnego samorz¹du po w³¹czeniu do Polski w 1920 r.). S¹ tu te¿ obszerne sprawozdania, wspomnienia, relacje z imprez itd.
Oblicza lokalnoci. Ró¿norodnoæ miejsc i czasu, red. Joanna Kurczewska,
Warszawa 2006, Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 412
Zgromadzone tu teksty s¹ pogrupowane w czterech dzia³ach: Lokalne i narodowe:
ró¿norodnoæ powi¹zañ (tu m.in. tekst C. Obracht-Prondzyñskiego, Mniejszoci
narodowe na Pomorzu Gdañskim oraz M. Drzonka, Szczecin  miasto polskie,
niemieckie czy europejskie?), Ró¿norodnoæ kultur lokalnych na pograniczach
i gdzie indziej, W³adza, lokalnoæ i obywatele  ró¿norodnoæ powi¹zañ (tu warto
przeczytaæ np. tekst J. Bartkowskiego, Trudne dziedzictwo przesz³oci. Relacje
w³adza lokalna  mieszkañcy na szczeblu lokalnym) oraz Ró¿norodnoæ przesz³oci
i tradycji.
Chojnice  miasto z wizj¹ wspólnej Europy, red. Bogdan Kufel, Chojnice 2006,
wyd. Europejskie Stowarzyszenie Pomerania, ss. 183
Na ksi¹¿kê z³o¿y³y siê trzy teksty. Pierwszy napisa³a Karolina Dziubek: Kwestia
przesz³oci i przysz³oci integracji Europy. Wizje i perspektywy Unii Europejskiej.
Drugi jest autorstwa £ukasza Króla: Mo¿liwoci wykorzystania funduszy Unii
Europejskiej dla rozwoju jednostek samorz¹du terytorialnego. Czêæ trzecia ju¿
bezporednio odnosi siê do Chojnic. Napisa³a j¹ Emilia Kalita, a dotyczy ona
wspó³pracy Chojnic z miastami partnerskimi.
Leszek Olejnik, Zdrajcy narodu? Losy volksdeutschów w Polsce po II wojnie
wiatowej, Warszawa 2006, wyd. Wydawnictwo TRIO, ss. 276+8 nlb
W kontekcie tocz¹cych siê w Polsce dyskusji historycznych, maj¹cych swoje
reperkusje polityczne praca ta jest bardzo wa¿na. Dawno bowiem w literaturze
polskiej nie ukaza³a siê praca ca³ociowo traktuj¹ca problem funkcjonowania
Niemieckiej Listy Narodowociowej na ziemiach polskich i jej skutków w okresie powojennym. Autor ju¿ na pocz¹tku rozdzia³u pierwszego wyjania samo pojêcie volksdeutsch, nastêpnie za przedstawia za³o¿enia niemieckiej polityki
narodowociowej (wskazuj¹c na jej odrêbnoci w poszczególnych czêciach ziem
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polskich), stosunek spo³eczeñstwa i w³adz emigracyjnych oraz podziemia do volksdeutschów. Kolejne rozdzia³y prezentuj¹ pierwsze powojenne regulacje prawne
dotycz¹ce tych osób, akcjê rehabilitacyjn¹, po³o¿enie tej ludnoci, akcjê wysiedleñ, ciganie przestêpców itd. Koñczy za pracê przedstawieniem ustawy amnestyjnej z 1950 r., ale te¿ stawia pytanie: czy by³ to koniec, zamkniêcie problemu
volkslisty? Bardzo wa¿nym uzupe³nieniem ksi¹¿ki jest 21 aneksów, zawieraj¹cych
podstawowe dokumenty i akty prawne dotycz¹ce volkslisty i volksdeutschów.
Jerzy D¹browa-Januszewski, Westnë merczi. Zachodnie znaki, Warszawa-S³upsk 2006, wyd. Europejskie Stowarzyszenie Sztuki i Mody, ss. 107
Ponad czterdzieci felietonów opublikowanych w latach 2000-2005 na ³amach Pomeranii obrazuj¹cych przede wszystkimi inicjatywy, wydarzenia, rocznice, osoby
itd. zwi¹zane z zachodni¹ czêci¹ Kaszub. Dla autor szczególnie wa¿ne jest to, co
dzieje siê w S³upsku, Lêborku, Bytowie, na Gochach, w Szczecinie, Cz³uchowie itd.
Do tekstów dodano kilkanacie ilustracji, obrazuj¹cych opisywane inicjatywy.
Danzig vom 15. bis 20. Jahrhundert, red. Bernhart Jähnig, Tagungsberichte
der Historischen Kommision für Ost- und Wetpreussische Landesforschung,
Bd 19, Marburg 2006, wyd. N.G. Elwert Verlag
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z dorocznego spotkania w 2003 r. Zamieszczono tu
dziesiêæ tekstów autorów polskich i niemieckich, wród nich m.in. A. Grotha
o flocie gdañskiej w XVII wieku, J. Borzyszkowskiego o relacjach gdañsko-kaszubskich, B. Jähniga o gdañskim projekcie opracowania historii Prus Zachodnich po przywróceniu samodzielnoci prowincji w 1878 r. czy te¿ L. Oberdörfera
na temat rozwoju i sytuacji Gdañska po I wojnie wiatowej Ciekawy, choæ jednoczenie dyskusyjny jest te¿ tekst S. Samerskiego o sytuacji gdañskiego Kocio³a
katolickiego podczas dyktatury hitlerowskiej.
Iz opyta monogonacjonalnych otnoszenij Kaszuby  Gruzija, red. Renata Mistarz,
Gdañsk 2006, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 187
Ksi¹¿ka zawiera materia³y przygotowane w ramach kaszubsko-gruziñskiego projektu realizowanego od 27 maja do 6 czerwca 2006 r. Jego szczytowym punktem
by³a konferencja naukowa, podczas której wyg³oszono referaty bêd¹ce g³ównym
trzonem niniejszej publikacji. Znalaz³o siê tu omówienie sytuacji prawnej mniejszoci w Europie, Polsce i Gruzji, blok materia³ów powiêconych Kaszubom
i Pomorzu (w tym dwa teksty o Bytowie) oraz blok materia³ów dotycz¹cych Gruzji
(od krótkiego zarysu wydarzeñ w latach 1991-2005), przez ogóln¹ analizê sytuacji mniejszoci narodowych w Gruzji, a¿ po przedstawienie konkretnych projektów spo³eczno-kulturalnych. Ca³oæ koñcz¹ materia³y zwi¹zane z realizowanym
przedsiêwziêciem (programy, listy itd.) oraz dokumentacja fotograficzna sesji
w Gdañsku o wizyty uczestników w Bytowie.
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Edward Breza Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, wyd. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, s. 49
Wydawnictwo okolicznociowe zawieraj¹ce materia³y zwi¹zane z nadaniem najwy¿szego wyró¿nienia spo³ecznoci akademickiej prof. E. Brezie. Znalaz³a siê tu
m.in. laudacja na czeæ wybitnego jêzykoznawcy, ocena jego dorobku dokonana
przez trzech innych uczonych (prof. prof. K. Zierhoffer, Hanna Popowska-Taborska
oraz K. Rymut). Jest tu tak¿e wyk³ad E. Brezy nt. funkcji wychowawczej jêzyka.
Eugeniusz Pryczkowski, Zrzeszeni w Baninie, Banino 2006, wyd. Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie, oddzia³ w Baninie, Wydawnictwo ROST, ss. 168
Kolejna monografia jednego z m³odszych oddzia³ów ZK-P. W tej bogato ilustrowanej ksi¹¿ce znalaz³o siê krótki opracowanie dziejów wsi i okolicy oraz kilka
wspomnieñ mieszkañców. W drugiej czêci autor przedstawi³ dzia³alnoæ Klubu
ZK-P w Baninie, a w czêci trzeciej  zasadniczej  obszernie omówi³ dzia³alnoæ
oddzia³u, g³ówne inicjatywy, wydarzenia, przedstawi³ sylwetki miejscowych animatorów ¿ycia regionalnego. Ca³oæ koñczy spis 140 cz³onków oddzia³u.
Dzieje wsi pomorskiej. V Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa, red. Andrzej
Chudziñski, Rados³aw Gaziñski, Dygowo-Szczecin 2006, wyd. Gminny Zespó³
Owiaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciñski, ss. 315+16 nlb
Kolejny tom pokonferencyjny, przygotowany przez animatorów z Dygowa i naukowców ze Szczecina. Jak zwykle otwiera go czêæ powiêcona archeologii,
historii i ród³oznawstwu. Znalaz³o siê tu szeæ tekstów, w tym m.in. R. Gaziñskiego, Akta kocielne ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w Szczecinie jako ród³o
do dziejów wsi pomorskiej. W drugim dziale powiêconym literaturoznawstwu
i etnografii zamieszczono trzy teksty, m.in. V. Kostki, Muzyka ludowa Kaszub.
Najwiêcej, bo dziewiêæ, artyku³ów znalaz³o siê w dziale jêzykoznawczym. Warto
tu zwróciæ uwagê choæby na teksty R. Wosiak-liwy, Nazwy potraw na wsi
kaszubskiej czy te¿ M. Milewskiej-Stawiany, Niemieckie nazwy wsi i innych osad
w dziejach Ziemi Tucholskiej. W ostatniej czêci powiêconej architekturze i historii sztuki interesuj¹cy jest artyku³ E. Gwiazdowskiej o przedstawieniach wsi
na dawnych kartach pocztowych z lat 1898-1945.W ksi¹¿ce obszerny jest te¿ udzia³
róde³ ikonograficznych.
Gdyñscy Kaszubi, red. Jan Mordawski, Gdynia 2006, wyd. Wydawnictwo
ROST, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddzia³ w Gdyni, ss. 247
Ksi¹¿kê otwieraj¹ krótkie szkice prezentuj¹ce w syntetyczny sposób historiê
Kaszubów i ich jêzyk. Potem nastêpujê omówienie losów wsi gdyñskich przed
1920 r. W kolejnej czêci przedstawiono liczbê i rozmieszczenie Kaszubów
w Gdyni i okolicach na prze³omie XIX i XX wieku, najwybitniejsze gdyñskie
rody oraz udzia³ ludnoci miejscowej w ¿yciu Gdyni w XX wieku (s¹ to w³aciwie
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portrety i szkice biograficzne o najwybitniejszych Kaszubach zwi¹zanych z Gdyni¹.
I wreszcie w czêci pi¹tej, najwa¿niejszej, zaprezentowano wyniki badañ nad spo³ecznoci¹ kaszubsk¹ w Gdyni wspó³czenie (pochodzenie, znajomoæ jêzyka,
to¿samoæ i autoidentyfikacjê). Znalaz³o siê tu tak¿e miejsce na zaprezentowanie
aktywnoci spo³eczno-kulturalnej i politycznej gdyñskich Kaszubów, w tym na
obszerne przedstawienie losów miejscowego oddzia³u ZKP). W pracy umieszczono
bibliografiê, du¿o ilustracji, wykresów, map. Jest te¿ po¿yteczny indeks osobowy.
Szkoda tylko, ¿e praca nie jest dopracowana pod wzglêdem redakcyjnym, co utrudnia czytelnikom odbiór.
Mniejszoci narodowe w wietle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku,
red. Lucjan Adamczuk, S³awomir £odziñski, Warszawa 2006, wyd. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 301
Przy okazji odbywaj¹cego siê w Poznaniu XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w 2004 r. odby³a siê konferencja powiêcona wynikom Spisu Powszechnego 2002 w odniesieniu do wyników etnicznych. Spraw wywo³a³a sporo emocji
i komentarzy, st¹d te¿ postanowili siê ni¹ zaj¹æ badacze. Na ksi¹¿kê sk³ada siê
jedenacie obszernych tekstów. Najpierw redaktorzy tomu omawiaj¹ szczegó³owo za³o¿enia Spisu, jego przebieg oraz wyniki i ich oceny. Sam L. Adamczuk
w swoim tekcie przedstawia koncepcje metodologiczne badañ narodowoci
w polskich spisach powszechnych w 1921, 1931 i 2002 r. Dok³adnie wyniki
etniczne spisu przedstawi³ G. Gudaszewski w tekcie Demograficzno-spo³eczna
charakterystyka obywateli polskich deklaruj¹cych narodowoæ niepolsk¹.
C. Obracht-Prondzyñski przygotowa³ tekst Spisy czy spiski, czyli o problemach
z liczeniem Kaszubów, omawiaj¹cy szeroki kontekst historyczny i spo³eczny akcji
spisowej na Kaszubach. Podobnie pisa³a K. Warmiñska o Tatarach, J. Nowak
o £emkach, a P. Wróblewski o l¹zakach. Ksi¹¿kê zamyka tekst E. Nowickiej,
Etnicznoæ na sprzeda¿ i/lub etnicznoæ domowa.
25 lat rumskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1981-2006, opr.
Jerzy Hoppe, Rumia 2006, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddzia³
Rumia, ss. 24+12 nlb
Monografia rumskiego oddzia³u ZK-P zaczyna siê od krótkiej refleksji na temat,
czy dzisiejsza Rumia jest kaszubska? Po niej nastêpuje opisanie historii lokalnego
oddzia³u ZK-P  od jego prapocz¹tków w latach 19811983, poprzez kolejne kadencje a¿ do 2005 r. Przedstawiono tu tak¿e sk³ady poszczególnych zarz¹dów
i komisji rewizyjnych w poszczególnych kadencjach oraz do³¹czono bogat¹ kronikê fotograficzn¹.
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Jerzy D¹browa-Januszewski, Kalendarium 30 lat oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w S³upsku, S³upsk 2006, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
oddzia³ S³upsk, ss. 37
Kilka lat temu ukaza³a siê ksi¹¿ka powiêcona s³upskiemu oddzia³owi ZK-P napisana przez Z. Machurê (obejmowa³a okres do 2001 r.). Teraz ukaza³a siê nastêpna,
w której autora zaczyna od refleksji dotycz¹cej pocz¹tków oddzia³u i tego, jak
dosz³o do jego powstania. Nastêpnie za przedstawia w postaci zapisów kalendarzowych najwa¿niejsze wydarzenia w minionym 30-leciu. Co wa¿ne  ksi¹¿ka
zosta³a opatrzona licznymi fotografiami, obrazuj¹cymi dzia³alnoæ oddzia³u.
Marek Dziêcielski, Organizacja i funkcjonowanie s¹downictwa szlacheckiego
w Ziemi Lêborsko-Bytowskiej w XV-XVIII wieku. Urzêdnicy, Gdañsk 2006, wyd.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 274
Ksi¹¿ka oprócz wstêpu, sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêci. W pierwszej
autor przedstawia charakterystykê szlachty bytowsko-lêborskiej, jej stan posiadania,
wykszta³cenie oraz organizacjê s¹downictwa szlacheckiego (od czasów krzy¿ackich po wiek XVIII). W drugiej, zasadniczej czêci znalaz³y siê spisy urzêdników
s¹dowych oraz ich biogramy. Ponadto w aneksach podano wykaz marsza³ków
sejmików oraz nadstarostów lêborsko-bytowskich.
Dziedzictwo 15 lat Gminy Puck 1991-2006, red. Jan P. Dettlaff, Bydgoszcz-Puck 2006, wyd. Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c., ss. 248
Na tê bogato wydan¹, wrêcz albumow¹, dwujêzyczn¹ (polsko-niemieck¹) ksiêgê
z³o¿y³o siê szeæ tekstów. W pierwszym T. Puszkarczuk zaprezentowa³ rozwój
gminy w minionych 15 latach. Nastêpnie D. Król omówi³a badania archeologiczne na tym terenie, a A. Groth przedstawi³ wsie królewskie, le¿¹ce na obecnym
obszarze gminy, w XVIII wieku. Do historii nawi¹zywali te¿ nastêpni autorzy:
M. Jeszke zaprezentowa³ gminê na dawnych pocztówkach, J. Borzyszkowski opisa³
wybitne postaci z tego terenu, zapisane w dziejach ruchu kaszubsko-pomorskiego,
a D. Dettlaff i J.P. Dettlaff przedstawili dziedzictwo kulturowe zapisane w zabytkach (malarstwo, rzeba, sztuka sakralna itd.).
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Czêæ V

Kronika naukowa
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Informacja o dzia³alnoci Instytutu Kaszubskiego
w 2006 roku

W dniu 21 kwietnia 2006 roku odby³o siê kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, koñcz¹ce trzeci¹ kadencjê w dzia³alnoci Instytutu. Dokonano podczas tego zebrania podsumowania ostatnich lat oraz wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie: Józef Borzyszkowski  prezes, Zbigniew Zielonka  wiceprezes, Anna Kwaniewska  skarbnik, Cezary Obracht-Prondzyñski  sekretarz, Andrzej Romanow,
Jaros³aw Paj¹kowski, Boles³aw Hajduk  cz³onkowie. W sk³ad Komisji Rewizyjnej
weszli ponownie: Jerzy Szukalski, Marian Fryda i Kazimierz Koz³owski.
W 2006 r. Zarz¹d spotyka³ siê czterokrotnie, tj.: 30 marca, 21 kwietnia, 24 maja
i 26 padziernika. W tym czasie do grona cz³onków Instytutu przyjêto dziesiêæ
osób: mgr. Aleksandra £osiñskiego, mgr. Antoniego Kakareko, dr Monikê Mazurek, dr. Bogdana Libicha, mgr. Krzysztofa Kordê, mgr. Jaros³awa Paj¹kowskiego,
dr. Micha³a von Grabowskiego, mgr Mi³os³awê Borzyszkowsk¹-Szewczyk. prof.
Ewê Siatkowsk¹, prof. Tadeusza Bia³eckiego oraz dr Mariê Pelczar. Liczba cz³onków Instytutu wzros³a do 93, w tym 8 zagranicznych.
W 2006 r. w biurze Instytutu Kaszubskiego pracowa³a p. Ewelina Bemke,
a ponadto sta¿ odby³a p. Joanna Pauli (w ramach umowy z PUP w Gdañsku).
W roku 2006 uda³o siê Instytutowi zrealizowaæ wiele zadañ i projektów. Dziêki
zdobytym dotacjom, darowiznom osób prywatnych oraz spo³ecznemu zaanga¿owaniu cz³onków przygotowano szereg imprez i wydano kilka publikacji. Wród
naszych przedsiêwziêæ wymieniæ nale¿y przede wszystkim konferencje, w które
rok 2006 by³ bardzo owocny.
Ju¿ 20 lutego 2006 r. w Malborku zorganizowalimy wspólnie z: ¿u³awskim
oddzia³em ZK-P w Malborku, Muzeum Zamkowym oraz w³adzami powiatowymi
seminarium powiêcone Augustynowi Szprêdze, pierwszemu starocie malborskiemu
po II wojnie wiatowej. Referaty wyg³osili: prof. J. Borzyszkowski, ¯ycie i dzia³alnoæ Augustyna Sprzêgi, mgr Mariusz Mierzwiñski, Augustyn Sprzêga i zamek
w Malborku, prof. C. Obracht-Prondzyñski, Losy Pomorzan w I po³owie XX wieku.
Piêæ dni póniej, 25 lutego 2006 r. w Domu Kaszubskim wspólnie z gdañskim oddzia³em ZK-P zorganizowalimy seminarium pt. Quo vadis Cassubia?
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Na pocz¹tku odczytano fragmenty niepublikowanego tekstu zmar³ego niedawno
Tadeusza Bolduana pt. Kaszubsko-pomorska nierzeczywistoæ. (Bezdro¿a ideologii
kaszubsko-pomorskiej i sprawy niemieckie). Nastêpnie wyg³oszono cztery referaty:
prof. Jerzego Tredera, Wspó³czesne tendencje rozwoju kaszubszczyzny  jêzyk
kaszubski w literaturze, szkole, mediach i Kociele; prof. Józefa Borzyszkowskiego,
Nasze Kongresy: II Kaszubski (1992), I Kociewski (1995) i Kongres Pomorski
(1997-98)  uchwa³y a ich realizacja; dr. Grzegorza Grzelaka, Ruch kaszubsko-pomorski a kalejdoskop polityczny Pomorza i Rzeczpospolitej i prof. Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego, Spo³ecznoæ kaszubska  Spo³ecznoæ Zrzeszona.
O¿ywiona dyskusja oraz liczne grono uczestników pokaza³y, ¿e istnieje potrzeba
podobnych spotkañ w rodowisku regionalnym.
W Wielkim Buczku wspólnie z Krajniakami z oddzia³u ZK-P przygotowano
22 kwietnia 2006 r. konferencjê powiêcon¹ Ksiêdzu Patronowi Boles³awowi
Domañskiemu. Referaty wyg³osili: prof. J. Borzyszkowski, Ksi¹dz Patron Boles³aw
Domañski  syn Krajny i Kaszub, prof. J. Kêciñska, Krajniacy Ksiêdzu Patronowi.
O Buczkowskich sesjach naukowych i konkursie Moja Matka Boska Radosna
oraz prof. Z. Zielonka, Ksi¹dz Boles³aw Domañski  miêdzy histori¹ a dniem
dzisiejszym. W czasie sesji wrêczono nagrody Z³otego Buka, przygotowano program artystyczny oraz wernisa¿ fotografii artystycznej Adama Juszkiewicza.
Kolejnym przedsiêwziêciem by³o przygotowane wspólnie z Oddzia³em Gdañskim ZK-P 15 maja 2006 r. sympozjum powiêcone twórczoci Jana Zbrzycy (Stanis³awa Pestki). Referaty wyg³osili: prof. Jerzy Samp, Jan Zbrzyca wród poetów
kaszubskich; prof. Jerzy Treder, Kaszubszczyzna Jana Zbrzycy, prof. Jowita Kêciñska, Bogactwo innowacji s³owotwórczej w tomie wierszy J. Zbrzycy Wieczorny widnik, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Publicystyka spo³eczna i kulturalna Stanis³awa Pestki, prof. Józef Borzyszkowski, Rola Stanis³awa Pestki
w ruchu kaszubsko-pomorskim oraz prof. Zbigniew Zielonka, Pierwsze spotkanie
ze Stanis³awem Pestk¹/Janem Zbrzyc¹  wprowadzenie do wypowiedzi przyjació³
i kolegów. W przerwach miedzy referatami m³odzie¿ i nauczyciele z KLO recytowali wiersze J. Zbrzycy.
Du¿ym przedsiêwziêciem by³y przygotowane wspólnie z Akademi¹ Baltica
z Lubeki miêdzynarodowe warsztaty historyczne: Odczytuj¹c mowê kamieni.
ladami ¿ydowskimi po Kaszubach (w dniach 16-25 sierpnia 2006 r.). Uczestnikami byli studenci i doktoranci z Polski i z Niemiec (szczegó³owa informacja
w tym numerze Acta Cassubiana).
Z okazji 30-lecia Muzeum Regionalnego i 95-lecia muzealnictwa w Cz³uchowie Instytut wspólnie z tamtejszym Muzeum zorganizowa³ sesjê naukow¹
pt. Ziemia Cz³uchowska  Kaszuby  Pomorze. O dziejach, kulturze i ludziach
(odby³a siê w Cz³uchowie w dniach 89 wrzenia 2006 r.). Podczas jej trwania
wyg³oszono kilkanacie referatów: mgr Ignacy Skrzypek, Muzealnictwo na ziemi
cz³uchowskiej do 1993 r.; mgr Ewa Homa-Ro¿ek, Muzeum Regionalne w Cz³uchowie w latach 1993-2006; mgr Jacek Borkowski, Wyniki badañ wykopalisko-
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wych na Rynku Staromiejskim w Cz³uchowie w sezonie 2005; dr hab. Klemens
Bruski, Powstanie komturstwa cz³uchowskiego i jego rola w pañstwie Zakonu
Krzy¿ackiego; prof. Maksymilian Grzegorz, Przeobra¿enia spo³eczno-gospodarcze
w komturstwie cz³uchowskim jako rezultat podjêcia dzia³alnoci osadniczej przez
Zakon Krzy¿acki; dr Antoni J. Paw³owski, Najstarsze zamki krzy¿ackie w Prusach; mgr Wiktor Zybaj³o, Zamek w Cz³uchowie. Koncepcje obrony i militarnego
wykorzystania w Rzeczypospolitej w XVIXVII wieku; dr Aleksander Klemp,
Szlachta powiatu cz³uchowskiego w okresie staropolskim XVI- XVIII w.; prof.
Andrzej Groth, Ludnoæ Cz³uchowa 1772-1815; Werner Panknin, Die Kulturgeschichte des Schlochauer Landes; dr Anna Kwaniewska, Ziemia cz³uchowska
jako pogranicze etnograficzne; prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Kaszubi i kultura kaszubska na ziemi cz³uchowskiej  dawniej i dzi; dr Maciej Hejger, Wysiedlenie ludnoci niemieckiej z Ziemi Cz³uchowskiej po II wojnie wiatowej; dr Aleksander B³achowski, Z historii hafciarstwa kaszubskiego  geneza formy; mgr Hugona Ostrowska-Wójcik, Kszta³towanie siê i rozkwit cz³uchowskiego orodka haftu
ludowego i dr Andrzej Chludziñski, Nazwy miejscowe gminy Cz³uchów. Cz. 1: B-K.
Konferencji towarzyszy³a te¿ promocja najnowszej ksi¹¿ki A. Grota, wydanej
wspólnie przez Muzeum i Instytut: Cz³uchów w latach 1772-1815. Z problematyki
ma³ego miasta pomorskiego.
Kilka dni póniej (w dniach 1416 wrzenia 2006 r.) Instytut wspólnie z Zak³adem Antropologii Spo³ecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdañskiego oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym zorganizowa³
w Starbieninie konferencjê pod tytu³em Kim s¹ Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach spo³ecznych. Odby³a siê ona w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i zgromadzi³a kilkadziesi¹t osób z ró¿nych orodków badawczych w Polsce, ale tak¿e
z Niemiec i Irlandii (szczegó³owa informacja w tym numerze Acta Cassubiana).
We wrzeniu 2006 r., tradycyjnie ju¿ jak co roku, Instytut by³ wspó³organizatorem konferencji przygotowanej przez oddzia³ ZK-P w Wielkim Buczku (g³ówna
w tym zas³uga prof. Jowity Kêciñskiej). Temat dziewi¹tego ju¿ spotkania, które
odby³o siê 9 wrzenia, brzmia³: O miejsce kultury ludowej w dziedzictwie narodowym.
Europa kultury regionów. Referaty wyg³osili: prof. J. Borzyszkowski, Wincenty
Rogala (1871-1958)  ojciec duchowy nie tylko dla Wiela; M. Cho³odowska
ze Z³otowa, Czy wyschniête ród³o? Rozwa¿ania o kulturze ludowej dzisiaj; prof.
Z. Zielonka, Od kultury ludowej do narodowej. Konferencji towarzyszy³a jak zwykle rozbudowana czêæ artystyczna: wystêp chóru Lutnia z Miasteczka Krajeñskiego, og³oszenie wyników kolejnego konkursu Moja Matka Boska Radosna,
widowisko folklorystyczne Kto rano wstaje przygotowane przez zespó³ Krajniacy oraz wrêczenie Z³otych Buków (otrzymali je Marian Fryda z Cz³uchowa
i Medard Kajewski ze Z³otowa).
Ponadto Instytut wspó³organizowa³ w koñcu 2006 r. IX Konferencjê Kaszubsko-Pomorsk¹ przygotowan¹ wspólnie z Muzeum Pomorza rodkowego (tym razem
by³a powiêcona badaczom kultury Pomorza), konferencjê: Tradycje humanistyki
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gdañskiej przygotowan¹ wspólnie z Uniwersytetem Gdañskim z okazji jubileuszu Wydzia³u Filologiczno-Historycznego, wreszcie wspólnie z Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej kolejne Seminarium Kaszubskie w Wejherowie (szczegó³owe informacje w nastêpnym tomie Acta Cassubiana).
Omawiaj¹c wydarzenia konferencyjne nale¿y wspomnieæ o przygotowanym
przez Szko³ê Jêzyka Dolnoserbskiego w Chociebu¿u seminarium powiêconym
Kaszubom i Serbom: Kaschuben und Sorben (Wenden). Wege zweier Minderheiten
In Europa, 2 czerwca 2006 r. Uczestniczyli w nim prezes Instytutu prof. J. Borzyszkowski oraz dyr. szko³y w Lipnicy Andrzej Lemañczyk. Ze strony serbskiej
seminarium przygotowa³a kierownik Szko³y Maria Elikowska-Winkler. Przy tej
okazji prezes Borzyszkowski odby³ tak¿e podró¿ do Budziszyna, gdzie spotka³ siê
z szefostwem Instytutu Serbskiego. Mówiono o wspólnych projektach naukowych
oraz wymianie wydawnictw.
Z innych projektów naukowych warto wspomnieæ o podjêtej przez prezesa
Zbigniewa Zielonkê idei przygotowania Biblioteki Pisarzy Kaszubskich  naukowej
edycji najwa¿niejszych dzie³ literackich. Pierwsze spotkanie w tej sprawie w krêgu
literaturoznawców i jêzykoznawców odby³o siê 16 marca 2006 r.
Instytut kontynuowa³ tak¿e prace wydawnicze. Do listopada 2006 r. nak³adem
Instytutu ukaza³y siê nastêpuj¹ce pozycje:
1. Andrzej Groth, Cz³uchów w latach 1772-1815. Z problematyki ma³ego
miasta pomorskiego (wydane wspólnie z Muzeum Regionalnym w Cz³uchowie).
2. Ludowe Talenty 1971-2006, opr. T. Szymañski, Gdañsk 2006 (wspólnie
z Oddzia³em Gdañskim ZK-P).
3. Hanna Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badañ  dzieje
jêzyka  zabytki  etymologie.
4. Janusz Jasiñski, Pomorze  Kaszuby. Artyku³y, rozprawy, recenzje, polemiki.
5. Gabriela Szubstarska, Na przekór (tomik wierszy).
6. Krzysztof Ja¿d¿ewski, Kocierskie lasy. Nadlenictwo Kocierzyna 1775-2005, Gdañsk-Kocierzyna 2006 (wspólnie z Nadlenictwem Kocierzyna).
7. Historia Brus i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk-Brusy 2006 (wspólnie
z Urzêdem Miejskim w Brusach).
8. Ruch kaszubsko-pomorski w XIX-XXI wieku. W piêædziesiêciolecie upowszechniania kultury Kaszub i Pomorza przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
katalog wystawy w Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, czerwiec-lipiec 2006, Wejherowo 2006 (wydano wspólnie z Nadba³tyckim Centrum Kultury i MPiMK-P).
9. Kolejny, ósmy, tom Acta Cassubiana, zadedykowany prof. Gerardowi
Labudzie.
W przygotowaniu s¹ nastêpne publikacje, których druk przewidziano do koñca
2006 r.: Cezary Obracht-Prondzyñski, Na kaszubskich rubie¿ach. Szkic o bytowskim
oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (wspólnie z bytowskim odzia³em
ZK-P); Dzieje i kultura Pomorza XVIII-XX wieku, cz. III; Ks. Bernard Sychta
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a Kociewie  jego poprzednicy i nastêpcy, (wspólnie z Pomorsk¹ Wy¿sz¹ Szko³¹
Polityki Spo³ecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdañskim); Parafia pelpliñska
i jej duszpasterze w XIX i XX wieku, (wspólnie z Parafi¹ Katedraln¹ w Pelplinie);
Pro memoria. Tadeusz Bolduan (1930-2005); Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ
genealogicznych rodzin pomorskich; Anna Kwaniewska, Garncarstwo na Kaszubach; W krêgu twórczoci Jana Zbrzycy.
Najwiêkszym przedsiêwziêciem wydawniczym w 2006 r. by³o wydanie ksi¹¿ki
Mëstra kaszubskich uczonych prof. Gerarda Labudy Historia Kaszubów na tle
historii Pomorza (do 1525 r.). Dziesi¹tki lat oczekiwana ksi¹¿ka ukaza³a siê
z okazji 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy naukowej naszego Mistrza.
Ksi¹¿ki Instytutu nie prezentowa³yby siê tak atrakcyjnie, gdyby nie solidna
praca wspó³pracuj¹cych z nami redaktorek: Teresy Ciesielskiej i S³awiny Kwidziñskiej oraz odpowiadaj¹cych za sk³ad, ³amanie i opracowanie graficzne Anny
Maciejewskiej i Macieja Ostoja-Lniskiego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e jak zwykle wydawaniu ksi¹¿ki towarzysz¹ spotkania
promocyjne. S¹ one nie tylko okazj¹ do wymiany opinii o naszych publikacjach
oraz dyskusji z autorami, ale tak¿e  co nie jest bez znaczenia w sytuacji materialnej
Instytutu  do sprzeda¿y ksi¹¿ek.
W dniu 28 lutego Instytut by³ organizatorem dwóch promocji. Pierwsz¹ przygotowano wspólnie z oddzia³em czerskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Czersku. Promowano wówczas ksi¹¿kê Pro
memoria Józef Ceynowa (1905-1991). Natomiast po po³udniu we Wielu promowano ksi¹¿kê Pro memoria Leonard Brzeziñski (1904-1984) (imprezê przygotowa³ oddzia³ ZK-P Wiele-Karsin).
Kilka dni póniej, 2 marca, te same dwie ksi¹¿ki, ale przede wszystkim ksi¹¿kê
Feliksa Sikory Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie promowano w Domu Kaszubskim w Gdañsku.
Zwyczajem zebrañ walnych sta³o siê, ¿e po ich zakoñczeniu odbywa siê promocja najnowszych wydawnictw kaszubskich. Tym razem wydarzeniem by³a promocja 21 kwietnia w Domu Kaszubskim dwóch tomów Kroniki Tomasza Kantzowa,
wydanych przez Archiwum Pañstwowe w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciñski.
O ksi¹¿ce mówili prof. Kazimierz Koz³owski oraz redaktor ca³oæ prof. Tadeusz
Bia³ecki  obydwaj ze Szczecina.
Kolejne promocje to w S³upsku w Muzeum Pomorza rodkowego promocja
ksi¹¿ki Muzea pomorskie (23.06) oraz promocja tomiku wierszy Na przekór...
Gabrieli Szubstarskiej w Domu Kaszubskim (21.09)  o autorce i ksi¹¿ce mówi³
J. Borzyszkowski, a wiersze czyta³a Halina Winiarska.
Promowano tak¿e najnowsza ksi¹¿kê prof. Romana Wapiñskiego, Polityka
i politycy. O polskiej scenie politycznej XX wieku (24 padziernika, laudacjê
wyg³osi³ dr Aleksander Hall).
Tradycyjnie Instytut wspó³uczestniczy³ w inicjatywach upamiêtniaj¹cych
wybitne postaci. Tym razem bylimy wspó³organizatorami uroczystoci zwi¹zanej
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z ods³oniêciem tablicy powiêconej Janowi Karnowskiemu w Krostkowie (13 maja).
Ciê¿ar organizacyjny wziê³y na siebie oddzia³y ZK-P w Miasteczku Krajeñskim i Wielkim Buczku, wspierane przez miejscow¹ parafiê i samorz¹dy. Referat
o J. Karnowskim przedstawi³ C. Obracht-Prondzyñski, za o kulturowej specyfice
Krajny mówi³ Roman Chwaliszewski.
Natomiast 2 wrzenia wspólnie z oddzia³em ZK-P we Wielu i Karsinie przygotowano uroczystoæ ods³oniêcia tablicy powiêconej wybitnemu kaszubskiemu
rzebiarzowi W³adys³awowi Licy (1928-1989). Tablicê ods³oniêto w jego rodzinnych Rybakach-Wdzydzach Tucholskich.
Innym wa¿nym przedsiêwziêciem by³o przygotowanie wspólnie przez Instytut i Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
wystawy pt. Ruch kaszubsko-pomorski w XIX-XXI wieku. W piêædziesiêciolecie
upowszechniania kultury Kaszub i Pomorza przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Otwarcie wystawy odby³o siê 3 czerwca. Autorem scenariusza by³ C. Obracht-Prondzyñski, a kuratorem wystawy Janina Kurowska. Wydano przy tej okazji
tak¿e okolicznociowy katalog, zawieraj¹cy m.in. krótki szkic o dziejach kaszubskiego regionalizmu, wykaz instytucji i osób, które ofiarowa³y eksponaty na wystawê oraz zdjêcia ciekawszych eksponatów.
Inny charakter mia³a przygotowana wspólnie z Galeri¹ Mestwin Katarzyny
Zaj¹czkowskiej wystawa obrazów Jaros³awa Stryjca (19.10). Obrazy przedstawi³
i twórczoæ artysty omówi³ prof. W³odzimierz £ajming.
Myl¹c o perspektywach rozwojowych Instytutu Prezes J. Borzyszkowski
i sekretarz C. Obracht-Prondzyñski spotkali siê 9 marca 2006 r. z Marsza³kiem
Województwa Pomorskiego Janem Koz³owskim, goszcz¹c go w naszej siedzibie
w Domu Kaszubskim. W czasie tego spotkania poinformowano o tym, co robi
Instytut oraz zg³oszono projekt powo³ania do ¿ycia Pomorskiego Instytutu Naukowego, na zasadzie porozumienia miêdzy Urzêdem Marsza³kowskim a Instytutem Kaszubskim. PIN mia³by staæ siê jednostk¹ podobn¹ w typie i charakterze do
Orodka Badañ Naukowych w Olsztynie oraz Instytutu l¹skiego w Opolu.
Z jednej strony dawa³by minimum wsparcia i zabezpieczenia finansowo-administracyjnego dla pracy naukowej, z drugiej za otwiera³ nowe pola i mo¿liwoci
badawcze. Stosowny wniosek zosta³ z³o¿ony w³adzom samorz¹du wojewódzkiego.
By³o te¿ wiele innych spotkañ, np. z Cecyli¹ K³obukowsk¹ z Nowej Zelandii,
z któr¹ omówiono m.in. sprawê zaprezentowania w Polsce wystawy powiêconej
pierwszym polskim osadnikom w Nowej Zelandii (pochodzili w³anie z Kociewia
i Kaszub), z Shirley Mask Conolly przy okazji wrêczenia jej Medalu Poruszy³
Wiatr od Morza, z prof. Edmundem Wnuk-Lipiñskim z Warszawy i wieloma
innymi. Przez siedzibê Instytutu w Domu Kaszubskim co miesi¹c przewija siê
spore grono goci.
Minê³o ju¿ 10 lat od momentu, gdy zmaterializowa³a siê idea powo³ania do
¿ycia Instytutu Kaszubskiego. Choæ na podsumowania przyjdzie jeszcze z pewnoci¹ czas, to jednak mo¿emy z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e uda³o siê zrealizowaæ
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wiele ciekawych i wa¿nych projektów. Nie by³oby to mo¿liwe bez bezinteresownego zaanga¿owania cz³onków Instytutu, ale tak¿e osób, które z ró¿nych powodów,
w ró¿nym stopniu i w ró¿ny sposób wspó³pracowa³y z naszym stowarzyszeniem.
I co szczególnie cieszy  ci¹gle pojawiaj¹ siê nowe osoby, na których pomoc
liczymy oraz takie, którym chcielibymy zaproponowaæ wspó³pracê przy realizacji
konkretnych przedsiêwziêæ. Stworzenie takiej sieci kooperantów i wspó³pracowników z pewnoci¹ bêdzie korzystne dla Instytutu, ale s¹dzimy, ¿e i samym tym
osobom mo¿e przynieæ sporo satysfakcji, nie mówi¹c o okazji do zdobycia nowych umiejêtnoci i dowiadczeñ. Wychodz¹c z takich przes³anek, zaproszono
grono kilkudziesiêciu osób na spotkanie do Domu Kaszubskim w dniu 16 lutego
2006 r. Frekwencja okaza³a siê znakomita, co potwierdza, ¿e zadania i plany
Instytutu spotykaj¹ z du¿ym odzewem. Mówiono o planach nie tylko na 2006 rok,
ale i na nastêpne lata.
W realizacji niemal ka¿dego przedsiêwziêcia Instytut móg³ liczyæ tak¿e na
wsparcie ze strony ró¿nych partnerów instytucjonalnych. Warto tu wymieniæ choæby
partnerów zaanga¿owanych w nasze projekty w 2006 r.: Muzeum Pimiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i jego oddzia³y (Miasteczko Krajeñskie, Wielki Buczek, Bytów, Gdañsk, Wiele-Karsin, Czersk itd.), Uniwersytet Gdañski, Kaszubski Uniwersytet Ludowy,
Muzeum Regionalne w Cz³uchowie, Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku,
Akademiê Baltica w Lubece i wiele innych. Dziêki tej wspó³pracy udaje siê tak¿e
stale powiêkszaæ zbiory biblioteczne. Wymiana wydawnictw prowadzona jest m.in.
z Orodkiem Badañ im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie, Pomorsk¹ Akademi¹
Pedagogiczn¹ w S³upsku, Regionalnym Orodkiem Studiów i Ochrony rodowiska
Kulturowego w Gdañsku, Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN i innymi.
Po raz kolejny nale¿y te¿ podkreliæ bezinteresown¹ pracê wielu cz³onków
Instytutu i zaanga¿owanie w realizacjê ró¿nego rodzaju projektów: wyg³aszanie
referatów, przygotowywanie promocji ksi¹¿ek, opracowywanie projektów ok³adek itd.
Wa¿ni s¹ tak¿e partnerzy finansowi w realizacji instytutowych przedsiêwziêæ.
Najczêciej staramy siê ³¹czyæ si³y kilku podmiotów, bo tak ³atwiej i skuteczniej
mo¿na doprowadziæ do pozytywnego koñcowego efektu. Partnerami s¹ tu przede
wszystkim uczelnie (UG, EUH-E), samorz¹dy (Urz¹d Marsza³kowski, Urz¹d Miasta
w Gdañsku i S³upsku, urzêdy gmin w Karsinie, Brusach, Lêborku, Gdyni, starostwa w Bytowie, Wejherowie, Kartuzach, Pucku), oddzia³y ZK-P (np. w Wielkim
Buczku, Wierzchucinie, Chojnicach). W tym roku uda³o siê tak¿e uzyskaæ znacz¹ce wsparcie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji.
Wdziêczni jestemy tak¿e wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoæ. Bez ich pomocy nie by³oby mo¿liwe zrealizowanie tak wielu ró¿nych przedsiêwziêæ.
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Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk

Warsztaty historyczne
Odczytuj¹c mowê kamieni.
ladami ¿ydowskimi po Kaszubach,
Przewóz 16-25.08.2006

W dniach 16-25 sierpnia 2006 roku odby³ siê pierwszy etap warsztatów
historycznych Odczytuj¹c mowê kamieni. ladami ¿ydowskimi po Kaszubach.
Seminarium to jest kolejnym wspólnym przedsiêwziêciem, wynikiem wieloletniej
wspó³pracy, Academii Baltica z Lubeki oraz Instytutu Kaszubskiego. Partnerami
przy realizacji projektu s¹ Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich
Instytutu Historii, Zak³ad Niemieckojêzycznej Literatury Gdañska Uniwersytetu
Gdañskiego oraz Instytut Historii Niemieckich ¯ydów w Hamburgu. W realizacjê
programu warsztatów na gruncie lokalnym w³¹czy³y siê: Gdañska Biblioteka PAN,
Muzeum Sopotu, Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, Muzeum Kaszubskie
w Kartuzach oraz Muzeum Regionalne w Cz³uchowie. Projekt finansowany jest
w przewa¿aj¹cej czêci w ramach programu GESCHICHTSWERKSTATT EUROPA, wspólnego zamierzenia Fundacji im. Roberta Boscha i Funduszu Pamiêæ i Przysz³oæ,
a koordynowany jest przez dr. Christiana Pletzinga i Mi³os³awê Borzyszkowsk¹Szewczyk.
II wojna wiatowa i zawierucha powojenna stanowi¹ bolesny okres w historii
Kaszub i Pomorza, którego jedn¹ z konsekwencji by³y  obok eksterminacji, holokaustu  przymusowe migracje i czêciowa wymiana ludnoci. W szczególnie
dramatyczny sposób dotknê³y te wydarzenia ¿ydowsk¹ spo³ecznoæ regionu, po
której pozosta³y prawie wy³¹cznie lady kultury materialnej, obecnoæ w jêzyku
i literaturze piêknej regionu, oraz pamiêæ lub te¿ bia³e plamy na mapie pamiêci
wspó³czesnych mieszkañców. Zgromadzenie i opracowanie dokumentacji fotograficznej kaszubskich judaiców stanowi w³anie priorytetowy cel warsztatów
w wymiarze materialnym.
Bezporednim impulsem do zwrócenia siê ku tej tematyce by³o wspólne dwujêzyczne wydanie przez obydwie instytucje w roku 2005 wojennych wspomnieñ
El¿biety/Else Pintus  ¯ydówki z Kaszub, zatytu³owanych Moje prawdziwe prze¿ycie / Meine wahren Erlebnisse, Gdañsk 2005. Autorka pochodzi³a z zas³u¿onej
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dla kaszubszczyzny rodziny. Jej ojciec  chmieleñski kupiec Max Pintus  by³ na
pocz¹tku XX wieku jednym z aktywnych dzia³aczy Kaszubskiego Towarzystwa
Ludoznawczego.
Uczestnikami warsztatów s¹ studenci i doktoranci z kierunków humanistycznych i nauk spo³ecznych z Polski i Niemiec, z takich centrów akademickich, jak
Berlin, Drezno, Gdañsk, Poznañ, Toruñ i Trewir. Korzystaj¹c z zaplecza konferencyjnego orodka Apostolatus Maris, malowniczo po³o¿onego nad Jeziorem
Raduñskim, uczestnicy wziêli udzia³ w licznych wycieczkach studyjnych po kaszubsko-pomorskich miastach i miasteczkach. Odwiedzili Gdañsk, Sopot, Kartuzy,
Kocierzynê, S³upsk, Chojnice, Cz³uchów i Lêbork, gdzie spotykali siê z badaczami historii lokalnej oraz przedstawicielami instytucji kulturalnych, podejmuj¹cych dzia³ania na rzecz badañ nad oraz upamiêtnienia obecnoci wspó³mieszkañców ¿ydowskich na tych ziemiach.
I tak Mieczys³aw Abramowicz, autor zbioru opowiadañ Ka¿dy przyniós³, co
mia³ najlepszego, poprowadzi³ uczestników ladami ¿ydowskich nekropolii
w Gdañsku, poprzedzaj¹c wycieczkê przedstawieniem prezentacji multimedialnej,
której tematem by³y dzieje ¿ydowskich mieszkañców Gdañska. Przewodnikami
po ¿ydowskiej historii i zachowanych judaicach wspó³czesnego Sopotu by³a
dr Hanna Domañska, autorka ksi¹¿ek popularyzuj¹cych losy tej spo³ecznoci
w Gdañsku, Sopocie i Gdyni. Leon Lifszes-Domañski przedstawi³ zarys historii
¿ydowskiego cmentarza w Sopocie. Natomiast dyrektor Muzeum Sopotu Ma³gorzata Buchholz-Todoroska zapozna³a uczestników z dzia³alnoci¹ Muzeum na polu
upowszechniania kultury ¿ydowskiej.
Z planami oraz dotychczasowymi imponuj¹cymi w skali regionu wynikami
energicznych dzia³añ rodowiska s³upskiego na rzecz upamiêtnienia obecnoci
tej spo³ecznoci w dziejach miasta, zapoznali uczestników dyrektor Muzeum Pomorza rodkowego Mieczys³aw Jaroszewicz, wiceprezydent miasta Ryszard
Kwiatkowski, konserwator zabytków Stanis³aw Szpilewski oraz Jolanta Krawczykiewicz z Teatru Rondo. Zachariasz Fr¹cek, cz³onek Lêborskiego Bractwa
Historycznego by³ gospodarzem w Lêborku. ladami wydarzeñ 1900 roku oprowadzi³ po Chojnicach prof. Christoph Nonn, autor ksi¹¿ki Eine Stadt sucht einen
Mörder. Gerücht, Gewalt und Antisemitismus im Kaiserreich [Miasto szuka mordercy. Plotka, przemoc i antysemityzm w Rzeczy Wilhemiñskiej], Göttingen 2002.
Natomiast dzieje ¯ydów w Cz³uchowie przybli¿y³ uczestnikom dr Marian Fryda,
historyk i cz³onek Instytutu Kaszubskiego. Para historyków kocierskich  dr Jerzy
Knyba oraz Krzysztof Ja¿d¿ewski, p.o. dyrektora Muzeum Miasta Kocierzyny,
wprowadzili uczestników w dzieje miasta oraz pokazali nieliczne miejsca zwi¹zane z losami ¿ydowskich mieszkañców we wspó³czesnym obrazie Kocierzyny.
Za Kartuzy, koncentruj¹c siê na zak¹tkach zwi¹zanych z losami jej ¿ydowskich
mieszkañców, pokaza³ urodzony kartuzjanin i pasjonat historii lokalnej Jerzy Nacel.
Wa¿nym punktem w programie warsztatów by³o równie¿ zwiedzanie Pañstwowego
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Muzeum KZ Stutthof w Sztutowie, po którym oprowadzi³a dr Danuta Drywa,
badaczka historii ¿ydowskich wiêniów obozu oraz przejazd do Pucka i Pianicy
z El¿biet¹ Groth, pracownikiem tego¿ Muzeum, ladami ofiar Marszu mierci.
Równolegle odbywa³ siê cykl wyk³adów otwartych historyków z Polski
i Niemiec powiêconych historii ¯ydów na Pomorzu, jak równie¿ wspó³czesnoci
Kaszub i Kaszubów. I tak prof. dr Monika Richarz, wieloletni dyrektor Instytutu
Historii ¯ydów Niemieckich w Hamburgu, wyg³osi³a w Bibliotece Gdañskiej PAN-u
wyk³ad powiêcony zagadnieniom ¿ycia codziennego ¯ydów w ma³ych miastach
i na terenach wiejskich. Dr Grzegorz Berendt (UG) przedstawi³ losy osadnictwa
¿ydowskiego w Gdañsku. Prof. dr Christoph Nonn (Düsseldorf) analizowa³ zwi¹zki
pomiêdzy plotk¹ o mordzie rytualnym a eskalacj¹ antysemityzmu w postaci aktów
przemocy na podstawie wydarzeñ roku 1900 w Chojnicach. Stosunki narodowociowe i wyznaniowe na Pomorzu Nadwilañskim w XX wieku omówi³ prof.
dr hab. Józef Borzyszkowski, natomiast w zagadnienia dotycz¹ce wspó³czesnoci Kaszub i Kaszubów wprowadzi³ s³uchaczy prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski.
Na wyniki projektu trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ. Ostateczna forma upublicznienia ich nie zosta³a jeszcze ustalona. Na prze³omie marca i kwietnia 2007
roku planowany jest drugi etap warsztatów. Uczestnicy spotkaj¹ siê tym razem
w Trójmiecie, by korzystaj¹c z bliskoci archiwów, bibliotek, jak równie¿ z zainteresowanych tematyk¹ rodowisk oraz instytucji kultury i nauki, uzupe³niæ i opracowaæ zebrany materia³, a tak¿e odwiedziæ kolejne istotne miejsca zwi¹zane
z dziejami ¯ydów. W zamierzeniu organizatorów wydanie dokumentacji ma byæ
kolejnym przyczynkiem do dyskusji na temat wielokulturowoci Kaszub oraz
impulsem do badañ nad miejscem ¿ydowskiej spo³ecznoci w dziejach regionu,
jaki i nad obecnoci¹ ich w pamiêci historycznej wspó³czesnych mieszkañców.
Reakcje rodowiska chojnickiego oraz chmieleñskiego na zaproszenie do udzia³u
w programie warsztatów, a wczeniej tego drugiego na fakt wydania wspomnieñ
El¿biety Pintus, mog¹ pos³u¿yæ jako przyk³ad obrazuj¹cy, jak du¿o jest jeszcze do
zrobienia na tej p³aszczynie.
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Kim s¹ Kaszubi?
Konferencja w Starbieninie

W dniach 1416 wrzenia w Starbieninie odby³a siê interdyscyplinarna konferencja naukowa pod tytu³em Kim s¹ Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach
spo³ecznych, zorganizowana wspólnie przez Instytut Kaszubski, Zak³ad Antropologii Spo³ecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Gdañskiego oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Patronat nad tym przedsiêwziêciem objêli: JM Rektor UG prof. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UG prof. Henryk Machel oraz prezes Instytutu Kaszubskiego prof. Józef
Borzyszkowski. Impreza ta odby³a siê w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,
a dofinansowanie zapewni³o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urz¹d Marsza³kowski w Gdañsku.
O interdyscyplinarnoci tego przedsiêwziêcia przes¹dza³ przede wszystkim
sk³ad uczestników. Referaty wyg³aszali oraz g³os w dyskusji zabierali: socjologowie, etnolodzy-etnografowie, historycy, jêzykoznawcy, politolodzy, pedagodzy,
muzykolodzy oraz muzealnicy. Celem ca³ej konferencji by³o szeroko pojête podsumowanie stanu badañ nad Kaszubami oraz wyznaczenie nowych pytañ i metod
badawczych. Liczono, i¿ takie w³anie interdyscyplinarne grono dokona pog³êbionej refleksji nad tytu³owym pytaniem: kim dzisiaj s¹ Kaszubi, jakie s¹ ród³a
ich to¿samoci, jakim podlegaj¹ spo³ecznym zmianom i jakie s¹ prognozy sprawy
kaszubskiej na przysz³oæ?
Wed³ug profesora Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, g³ównego organizatora
tej konferencji, u róde³ tego spotkania leg³y trzy podstawowe powody. Po pierwsze,
ostatnie lata to okres bujnego rozkwitu badañ kaszubologicznych. Zajmuj¹ siê
nimi nie tylko naukowcy pomorscy, czy nawet polscy, ale problematyka kaszubska
staje siê przedmiotem zainteresowania tak¿e orodków zagranicznych. O skali
tego zjawiska wiadczyæ mo¿e choæby obsada starbieniñskiej sesji. Reprezentowane tam by³y rodowiska naukowe Warszawy, Krakowa, Wroc³awia, Torunia,
Poznania. Szczecina, gocie z Niemiec oraz Irlandii, a tak¿e naturalnie liczna
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reprezentacja z Pomorza. Wszystkim tym osobom warto by³o umo¿liwiæ spotkanie, wymianê pogl¹dów oraz konfrontacje perspektyw badawczych, jak i samych
badañ.
Po drugie, spo³ecznoæ kaszubska po roku 1989 podlega spektakularnym przemianom. Koncentruj¹c siê choæby na jêzyku, mamy tu w ci¹gu kilkunastu lat
przejcie od dyskusji nad tym, czy aby nie jest gwar¹ jêzyka polskiego do ustawowego zagwarantowania jego odrêbnoci i objêcia ochron¹ prawn¹. Z jednej strony mamy rozwój instytucjonalnych form przekazu kultury i jêzyka kaszubskiego,
z drugiej za obserwujemy coraz dramatyczniejsze za³amanie siê przekazu miêdzypokoleniowego oraz ogólnowiatowe tendencje unifikacyjne i globalizacyjne,
spychaj¹ce tak¿e spo³ecznoæ kaszubsk¹ na margines ¿ycia spo³ecznego. Gdy od
wiata nauki wymaga siê definiowania zagro¿eñ i odpowiedzi na pytania, jakie
nios¹ te przemiany, warto przeprowadziæ w tym zakresie dyskusjê wród samych
naukowców.
Po trzecie, pog³êbionej dyskusji wymaga problematyka zwi¹zana z dzisiejsz¹
szeroko pojêt¹ kultur¹ kaszubsk¹. Co do niej zaliczamy? Kto j¹ tworzy? Kto za
jest jej odbiorc¹? Tutaj pojawia siê te¿ kwestia kultury ludowej i folkloru. Czym
dzisiaj jest kaszubska sztuka ludowa? Na ile folklor jest wyznacznikiem
kaszubskoci? Na ile wspó³czesna kultura kaszubska jest atrakcyjna dla przys³owiowych ju¿ Kaszubów w d¿insach  m³odych ludzi od¿egnuj¹cych siê od
cepeliady?
Próby odpowiedzi na te, miêdzy innymi, pytania przynieæ mia³a starbieniñska konferencja. Uroczycie otworzy³ j¹ oraz poprowadzi³ w pierwszym dniu prof.
Józef Borzyszkowski. Warto podkreliæ, i¿ wród uczestników znalaz³ siê tak¿e
Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Artur Jab³oñski.
Jako pierwszy z referentów g³os zabra³ profesor Cezary Obracht-Prondzyñski,
reprezentuj¹cy Instytut Kaszubski oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. W swoim referacie pt. Badania spo³eczne na Kaszubach: stan i potrzeby dokona³ podsumowania dotychczasowych badañ kaszubologicznych, zarysowuj¹c jednoczenie g³ówne sfery dyskursu naukowego powiêconego tematyce kaszubskiej. Wed³ug profesora obecnie koncentruj¹ siê one wokó³ dwóch
zagadnieñ: problemu liczebnoci spo³ecznoci kaszubskiej oraz bardzo szerokiej
sfery problematyki to¿samociowej Kaszubów. Podobn¹ perspektywê zaprezentowa³ kolejny z referentów, prof. Brunon Synak (tak¿e IK oraz IFSiD UG). Podsumowuj¹c dotychczasowe badania, zw³aszcza te socjologiczne, w referacie pt. To¿samoæ Kaszubów: ci¹g³oæ czy zmiana, profesor Synak wypunktowa³ g³ówne,
w jego odczuciu pytania dotycz¹ce dalszego losu kaszubskiej to¿samoci. I tak
wymienione zosta³y dzia³ania dotycz¹ce wprowadzenia jêzyka kaszubskiego do
szkó³ przy jednoczesnym odchodzeniu od u¿ywania go w ¿yciu rodzinnym; komercjalizacja kaszubskiej etnicznoci; instrumentalizacja, zw³aszcza polityczna,
kaszubskiej kultury; ujednolicanie i standaryzacja kaszubskiej to¿samoci zagra-
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¿aj¹ca ró¿norodnoci lokalnej oraz pojawienie siê kaszubskiej opcji narodowej.
Na ile te zjawiska s¹ zagro¿eniami, a na ile nieuniknionymi i nios¹cymi nowe
mo¿liwoci przemianami  nad tym jeszcze niejednokrotnie dyskutowano w trakcie
ca³ej konferencji.
O problemach na jakie napotyka badacz kaszubskiej etnicznoci oraz o tym,
na ile problemy Kaszubów s¹ problemami wszystkich ma³ych grup etnicznych
mówi³y kolejne referentki. Profesor Ewa Nowicka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w referacie pt. Stara i nowa kaszubskoæ. Oczami postronnego antropologa, ustosunkowywa³a siê do pytania, na ile nowe zjawiska w spo³ecznoci kaszubskiej, które wyliczy³ jej przedmówca, s¹ zagro¿eniami, a na ile
po prostu now¹ jakoci¹. Warszawska antroplo¿ka stwierdzi³a, i¿ wspó³czesne
przemiany kaszubskiej to¿samoci, traktuj¹ jako zagro¿enie tylko ci, którym marzy
siê niezmienna kaszubskoæ rodem z pocz¹tków XX wieku, które to stwierdzenie
sta³o siê przyczynkiem dalszych dyskusji. Jako kolejna wyst¹pi³a Katarzyna Warmiñska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. W swoim referacie
Nowe perspektywy badañ nad to¿samoci¹  próba oceny kaszubskiej etnicznoci,
skoncentrowa³a siê na problematyce: to¿samoæ a ideologia etniczna. Zwróci³a
uwagê na du¿y stopieñ ideologizacji dyskusji nad sprawami to¿samociowymi
oraz na to, i¿ odbiorcy takiego pakietu ideologicznego nie bior¹ go w ca³oci,
a bardzo wybiórczo, co w znacz¹cy sposób wp³ywa na badania, które prowadzone
s¹ czêsto w³anie z perspektywy elit kaszubskich, a nie szeregowych cz³onków
spo³ecznoci.
O ocenê dotychczasowych badañ nad Kaszubami z perspektywy metodologicznej pokusi³ siê Micha³ Kowalski z Instytutu Socjologii UW w referacie: Metoda, interdyscyplinarnoæ czy pomieszanie gatunków. Badania kaszubskie. Zwróci³
uwagê na to, i¿ wiêkszoæ badañ, jakich dokonywano w kwestiach kaszubskich,
by³a prowadzona w celu udowodnienia lub ustosunkowania siê do jakich, czêsto
bardzo politycznie wa¿kich, tez. W dyskusjach nad zmianami to¿samociowymi
Kaszubów czêsto przeocza siê fakt, i¿ nie tylko zmieniaj¹ siê Kaszubi, ale tak¿e
naukowcy, metody badawcze, jak i najogólniej pojêta nasza wiedza w tym zakresie.
I tak na przyk³ad zanik ró¿norodnoci w spo³ecznoci kaszubskiej, jaki wynika
z badañ w drugiej po³owie XX wieku, jest wed³ug warszawskiego socjologa tak
wynikiem przemian cywilizacyjnych, jak i paradygmatu scjentystycznego badaczy
Kaszubów z tego okresu. Szukaj¹c praw i ogólnych tendencji, czêsto na marginesie pozostawiano kwestiê lokalnych ró¿nic. Zaapelowa³ te¿ o to, by badawczych
pytañ o etnicznoæ nie wi¹zaæ z za³o¿enia z kaszubskoci¹. Kaszubskoæ mo¿e
byæ te¿ wynikiem jak najogólniej pojêtych badañ to¿samociowych mieszkañców
Pomorza, a nie tylko ich powodem.
Kolejna referentka Monika Mazurek z IFSiD UG oraz z Instytutu Kaszubskiego w referacie Ma³a ojczyzna Kaszubów  czyli parê s³ów o regionalizmie
przedstawi³a wyniki badañ, jakie prowadzi³a nad mieszkañcami ma³ych miast
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kaszubskich. Przytaczaj¹c ró¿ne wypowiedzi respondentów, trójmiejska badaczka
zwróci³a uwagê na to, i¿ najwa¿niejszymi wyznacznikami identyfikacji kaszubskiej pozostaj¹ ci¹gle wiêzy krwi- pochodzenie oraz znajomoæ jêzyka. Bardzo
ciekawym zjawiskiem jest natomiast sposób identyfikowania siê z kaszubskoci¹
osób zamieszkuj¹cych obszar Kaszub od kilkunastu-kilkudziesiêciu lat.
Marcin Komasa z Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW przedstawi³ referat pt. Badania etnologiczne elit kaszubskich  wnioski. Jednym z centralnych osi tego wyst¹pienia by³o zwrócenie uwagi na rolê Internetu w kszta³towaniu
siê wspó³czesnych elit kaszubskich oraz na zjawisko odradzanie siê kaszubskiej
wspólnoty politycznej. Ostatnim za referatem pierwszego dnia konferencji by³o
wyst¹pienie Anny Kwaniewskiej z IK oraz IFSiD UG pt. Regionalna kultura
kaszubska a to¿samoæ. Dzie³a  twórcy  odbiorca, w którym autorka zwróci³a
uwagê na fakt, i¿ tak przez wielu chroniona przed nowinkami tradycyjna kultura
kaszubska jest pewnego rodzaju konstruktem zapocz¹tkowanym tak naprawdê dopiero dzia³alnoci¹ Teodory Gulgowskiej. Nale¿y pamiêtaæ o tym fakcie we wszelkiego rodzaju dyskusjach na temat róde³ i przemian to¿samoci kaszubskiej.
Toczona w dwóch turach tego dnia dyskusja koncentrowa³a siê wokó³ kilku
spraw. Bardzo wiele g³osów polemicznych wywo³a³o stwierdzenie profesora Synaka, i¿ m³odzi ludzie dzisiaj czêsto deklaruj¹, i¿ s¹ Kaszubami, a nie czuj¹ siê
nimi. G³os polemiczny w tej kwestii zabra³a profesor Nowicka, stwierdzaj¹c, ¿e
w jej mniemaniu kwestia tego czucia jest bardzo dyskusyjn¹, wrêcz obci¹¿ona
ideologicznie i gdy kto deklaruje, ¿e po prostu jest Kaszub¹, prezentuje po prostu tward¹ kaszubskoæ. Owe okrelenie wywo³a³o dalsz¹ gor¹c¹ dyskusjê.
Dyskutowano równie¿ o tym, czy zachodz¹ce obecnie zmiany w spo³ecznoci
kaszubskiej s¹ zagro¿eniem dla to¿samoci Kaszubów. Sporo kontrowersji wywo³a³a te¿ dyskusja nad metodologi¹ badañ, wywo³ana wyst¹pieniem Micha³a
Kowalskiego, zw³aszcza za kwestia intencjonalnoci badañ i tego, jakie podejcie powinno towarzyszyæ badaczowi w chwili ich inicjowania. O¿ywion¹ dyskusjê toczono te¿ nad zaliczaniem do elit kaszubskich uczestników internetowych
forów dyskusyjnych. Odezwa³y siê g³osy podkrelaj¹ce zawodnoæ opierania siê
na ród³ach internetowych, jak i dyskusyjnoæ zaliczania internautów do grona
osób wp³ywaj¹cych w zasadniczy sposób na rodowisko kaszubskie.
Po czêci plenarnej toczono dalsze rozmowy w kuluarach, za dzieñ zakoñczono pokazem filmów dokumentalnych o funkcjonowania jêzyka kaszubskiego
i archiwalnego filmu o Bytowie.
Pi¹tkowe obrady rozpocz¹³ referat S³awomira £odziñskiego z Instytutu
Socjologii UW Polityka pañstwa i zjawiska nowych narodowoci w Polsce po
1989 r. Autor zaprezentowa³ pewien przegl¹d wydarzeñ dotycz¹cych stosunków
Kaszubów z administracj¹ publiczn¹ po 1989 r. Za kluczowe momenty tej problematyki uzna³ Spis Powszechny z 2002 roku oraz przyjêcie Ustawy o Mniejszociach Narodowych, Etnicznych i Jêzyku Regionalnym w 2005 r. S. £odziñski
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zaznaczy³, i¿ jego zdaniem obecne rozwi¹zania prawne nios¹ ze sob¹ to zagro¿enie, i¿ chroni¹ tylko i wy³¹cznie jeden element kultury i to¿samoci kaszubskiej 
jêzyk. Mo¿e to doprowadziæ do ró¿nego rodzaju zawirowañ zwi¹zanych tak
z dalszym rozwojem samej kultury, jaki i definiowaniem tego, kogo uwa¿a siê
za Kaszubê. Kolejna referentka Ewa Michna z Uniwersytetu Jagielloñskiego
w referacie Dylematy porównawcze Kaszubów i £emków. Studium porównawcze,
pokusi³a siê o przedstawienie sytuacji i ewolucji to¿samoci £emków na tle tych
samych zjawisk zachodz¹cych wród Kaszubów. Zwróci³a uwagê na wiele podobieñstw w obu tych procesach, podkrelaj¹c jednoczenie o wiele wiêksze zorganizowanie spo³ecznoci kaszubskiej. Nastêpny referent, Marcin Odelski z Wroc³awia (Wy¿sza Szko³a Bankowa) w wyst¹pieniu pt. Wybrane wyznaczniki to¿samoci
kaszubskiej oraz walijskiej w wietle odrodzenia jêzyka kaszubskiego i walijskiego,
przedstawi³ procesy wprowadzenia bilingwalizmu w sferach publicznych na Kaszubach i Walii. Referent, podkrelaj¹c, i¿ w jego odczuciu spo³ecznoæ kaszubsk¹
uznaæ mo¿na za osobny naród i w zwi¹zku z tym powinna ona wzorowaæ siê na
dzia³aniach, które od kilkudziesiêciu lat wprowadza siê w Walii, a które doprowadzi³y do odrodzenia siê jêzyka walijskiego. Najwa¿niejszym wyznacznikiem to¿samoci kaszubskiej jest jêzyk i dlatego trzeba k³aæ nacisk na dzia³ania zwi¹zane
z jego promocj¹ i rozwojem. Za najprostsz¹ metod¹, jak ucz¹ walijskie dowiadczenia, jest w³anie wprowadzenie dwujêzycznoci w sferze publicznej.
Kolejny referent profesor Marek Latoszek z Akademii Medycznej w Gdañsku
i IK w referacie Umiejscowienie Kaszubów w wielowymiarowej skali. (Monografia
spo³ecznoci lokalnej w kontekcie ca³ociowego ogl¹du, zaprezentowa³ zebranym swoje najnowsze badania (przeprowadzane w ramach wiêkszego projektu
profesora Jacka Kurczewskiego) nad kaszubskoci¹ Wejherowa, k³ad¹c nacisk na
ich metodologiê. Profesor Latoszek porównywa³ je jednoczenie ze swoimi w³asnymi badaniami z lat osiemdziesi¹tych, staraj¹c siê wyznaczyæ mo¿liwe do zaobserwowania trendy. Podkrela³ zw³aszcza zmiany zwi¹zane z deklaracjami mieszkañców Wejherowa co do uznawania siê za Kaszubów i znajomoci jêzyka kaszubskiego. W obu tych przypadkach odsetek ten by³ mniejszy ni¿ przed
dwudziestoma laty. Jako nastêpny wyst¹pi³ profesor Jacek Kurczewski z Instytutu
Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego z referatem l¹skie
i kaszubskie wzory lokalizacji to¿samoci. Profesor przedstawi³ swoje obserwacje
zwi¹zane z problemami wyznaczeniem w³asnej to¿samoci w wieloetnicznych
spo³ecznociach polskich. Pos³uguj¹c siê przyk³adem l¹skiego miasteczka Olena,
gdzie krzy¿uj¹ siê to¿samoæ l¹ska, polska oraz niemiecka, przedstawi³ swoje
badania nad tym problemem, wypunktowuj¹c pewne sprawy uniwersalne, które
znajduj¹ swój odpowiednik na Kaszubach. Oba te referaty by³y niejako studium
porównawczym sytuacji to¿samociowej na l¹sku Opolskim i Kaszubach.
Jako nastêpny wyst¹pi³ Jerzy Kuniewski (IK, IFSiD UG) z referatem: Kim
jestem? O to¿samoci kobiet z Kaszub. Jednym z ciekawszych spostrze¿eñ
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badawczych by³o to, i¿ ¿adna z badanych przez gdañskiego naukowca kobiet,
która deklarowa³a siê jako Kaszubka, nie okrela³a siê jednoczenie Pomorzank¹.
Czyni³y tak natomiast panie z innych czêci Pomorza, lub zamieszkuj¹ce tu od
jakiego czasu. Autor wyst¹pienia podkreli³ te¿ fakt, i¿ z jego badañ jasno wy³ania siê obraz zanikania przekazu jêzyka kaszubskiego w rodzinach. Jednoczenie
respondentki wi¹¿¹ w tej materii du¿e nadzieje z nauk¹ jêzyka kaszubskiego
w szko³ach. Podobn¹ tematykê porusza³a kolejna referentka  Aleksandra Marjañska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Swoje spostrze¿enia
z badañ nad kaszubsk¹ rodzin¹ przedstawi³a w referacie pt. Znaczenie wewn¹trzrodzinnego przekazu dla wspó³czesnego oblicza kultury kaszubskiej. Referentka
zwróci³a przede wszystkim uwagê na komercjalizacjê kultury kaszubskiej, na przejmowanie przez jêzyk kaszubski roli rekwizytu przeznaczonego tylko dla turystów.
Mamy tu do czynienia z kultur¹ kreowan¹ na pokaz, ale niemaj¹c¹ ju¿ za wiele
wspólnego z kultur¹ naturaln¹.
Kolejny referat pt. Wspó³czesna muzyka ludowa na Kaszubach. To¿samoæ
kulturowa czy potrzeba odrêbnoæ, przedstawiali Karina Janik z Instytutu Muzykologii UW oraz Arkadiusz Peisert z Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych
UW. Przedstawili oni zebranym wyniki swoich badañ nad piêcioma wybranymi
zespo³ami ludowymi z Kaszub. Próbowali odpowiedzieæ na pytanie o rolê zespo³ów ludowych w kreowaniu i podtrzymywaniu to¿samoci. Jednym z wa¿niejszych wniosków z ich badañ by³o dostrze¿enie faktu, i¿ zespo³y ludowe o wiele
wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ obecnie w kreowaniu wizerunku Kaszub na zewn¹trz ni¿
budowaniu to¿samoci kaszubskiej wród samych Kaszubów. Przedostatnia referentka, Katarzyna Kulikowska z Muzeum Etnograficznego w Gdañsku w referacie
Portret zbiorowy artystów (post)ludowych z Kaszub. Przyczynek do rekonstrukcji
to¿samoci kaszubskiej, zmierzy³a siê z problemem wspó³czesnej kultury ludowej.
Potwierdzi³a w swoim referacie wczeniej ju¿ na konferencji padaj¹ce g³osy, i¿
obecnie trudno mówiæ na Kaszubach o sztuce ludowej, a raczej mamy do czynienia
ze sztuk¹ postludow¹, której g³ównym celem jest zaspokojenie gustów odbiorców.
Na koniec g³os zabra³a Ma³gorzata Bujak, która w referacie Poszukiwanie to¿samoci czy kreacja na potrzeby turystów? Przyczynek do rekonstrukcji to¿samoci
kaszubskiej, przedstawi³a swoj¹ analizê dwóch lokali gastronomicznych z Pucka
i Rumi, które w swoim wystroju wprost nawi¹zuj¹ do kaszubskiej to¿samoci.
Bardzo istotnym by³o tu unaocznienie faktu, i¿ kaszubszczna jest dobrze sprzedaj¹cym siê towarem i bez wzglêdu na pobudki osób j¹ manifestuj¹cych jest wietnym
magnesem turystycznym.
Drugiego dnia równie¿ w dwuczêciowej dyskusji wiele uwagi powiêcono
kwestiom metodologicznym. Wielkie zainteresowanie wywo³a³y wyst¹pienia profesorów Latoszka i Kurczewskiego, wywo³uj¹c wiele pytañ o ich badania. Sporo
uwagi powiêcono owym analogiom z innymi spo³ecznociami  l¹sk¹ oraz ³emkowsk¹. Analizowano równie¿ badania w Wejherowie, szukaj¹c przyczyn takich,
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a nie innych ich wyników. Podobne zainteresowanie wywo³a³ w¹tek zwiany
z ludowoci¹  tak zespo³ami ludowymi, jak i osobami twórców. Dyskutanci zgodzili siê z generaln¹ konstatacj¹ profesora Kurczewskiego, i¿ tak naprawdê nie
ma w obecnych czasach ju¿ kultury ludowej, gdy¿ nie ma ju¿ owego ludu. Jest
to raczej kultura tradycyjna lub wzoruj¹ca siê na tradycyjnej. Wysyp za owej
postludowoci jest czêsto efektem zabiegów komercyjnych, zw³aszcza gdy chodzi
o sztukê. Dyskusje wzbudzi³a te¿ kwestia przekazu jêzyka w rodzinie. Dyskutanci
zastanawiali siê, czy mo¿na w obecnych czasach mówiæ o jakiej decyduj¹cej roli
którego z rodziców.
Konferencjê podsumowa³ profesor Cezary Obracht-Prondzyñski, który na
zakoñczenie podzieli³ siê ze zebranymi swoimi refleksjami po dwóch dniach obrad.
Zrekapitulowa³ najwa¿niejsze watki dyskusji, apeluj¹c jednoczenie do badaczy
o dok³adne zapoznanie siê ze specyfik¹ Kaszub i uwzglêdnianiu jej przy przeprowadzaniu badañ. Wyrazi³ nadziejê, i¿ takie konferencje bêd¹ coraz czêstsze zapowiadaj¹c ju¿ kolejne projekty Instytutu Kaszubskiego.
Nastêpnego dnia uczestnicy konferencji odbyli podró¿ studyjn¹ Kaszubska
kultura  dawniej i dzi. Profesor Obracht-Prondzyñski przedstawi³ jej uczestnikom skomplikowane dzieje ziemi lêborsko-bytowskiej  wielowiekowego pogranicza, akcentuj¹c zw³aszcza problematykê spo³ecznoci kaszubskiej na ziemi
bytowskiej w XX wieku. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
na zamku w Bytowie oraz historyczn¹ ekspozycjê w wie¿y kocio³a w. Katarzyny.
Nastêpnie udano siê do Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego we Wie¿ycy, gdzie
odby³o siê spotkanie z prezesem gdañskiego oddzia³u Stowarzyszenia Twórców
Ludowych Edmundem Zieliñskim, który zaprezentowa³ galeriê sztuki ludowej
zgromadzon¹ w KUL, bêd¹c¹ pok³osiem organizowanych od 25 lat Plenerów
Twórców Ludowych. Oficjalne zakoñczenie konferencji nast¹pi³o po dotarciu do
Gdañska.
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