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Czêæ I

Studia i materia³y
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Hanna Makurat

Kòdifikacjô kaszëbiznë w Biuletinie Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka rok 2007 w kònfrontacji
z wëmôgama ¿ëwégò kaszëbsczégò jãzëka i niechtërnyma teòriama normatiwny lingwisticzi

1
2
3
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Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka rok 2007, Gduñsk 2007.
Sztrategijô òchrónë i rozwiju kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë, Gduñsk 2006.
Przër. M. Bugajski, Pó³ wieku kultury jêzyka w Polsce 19451995, Warszawa 1999, s. 21.
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Trzeba pòdsztrëchn¹c prôwdã, ze kaszëbsczich lingwistów, jaczi znaj¹ aktiwno pisóny i gôdóny
kaszëbsczi jãzëk, je dzysdnia leno czile na swiatow¹ miarã, równak nié wszëtcë òni òstelë
w³¹czony do robotów w RKJ.
W. Kuraszkiewicz, T³o spo³eczne rozwoju polskiego jêzyka literackiego, [w:] Z dziejów powstawania jêzyków narodowych i literackich. Materia³y metodologicznej konferencji szkoleniowej Polskiej Akademii Nauk, Zakopane marzec 1955, red. Z. Stieber, Warszawa 1956, s. 38.
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W lëteracczi kaszëbiznie absolutno niedopùsconé je ù¿iwanié przëmiona bez w znaczënkù
przez (z pô³niowëch gwarów), temù ¿e brëkòwanié negò przëmiona w znaczenim jinym jak
przëmino òznôczaj¹cé felënk tegò, co òznôczô jistnik ù¿ëti w genetiwie colema³o prowadzy
do nierównoznacznosców, jaczich nie rozwidniwô kòntekst.
E. Rzetelska-Feleszko, Rola nazw w³asnych dla samoidentyfikacji mniejszoci narodowych
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i etnicznych (na przyk³adzie Kaszub i £u¿yc), [w:] Jêzyki mniejszoci i jêzyki regionalne, red.
E. Wroc³awska i J. Zieniukowa, Warszawa 2003, s. 51.
Przër.: dopisënk 6.
Wôrt bë bë³o, ¿ebë RKJ òbjasni³a, na czim mô pòlégac latinizowóny mòdel ùrôbianiô pòzwów
krajów.
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Gwësné je, ¿e nôle¿nicë RKJ zmilëlë tuwò wieln¹ lëczbã z pòjedincz¹ lëczb¹, co zaswiôdcziwô
ò jich stolëmny lingwisticzny niekòmpetencji. Je¿lë zôs ùchwôlënk w zamëslënkù mô sã tikac
pòjedinczi lëczbë, to té¿ wskôzóné bë³obë ùdokôzanié, jakô je przëczëna reglë, wedle chtërny
w genetiwie pòjedinczi lëczbë mialëbë bëc równoprawné dwa kùnôszczi: archajiczny kùnôszk
-e i pòwszédniészé dzysdnia zakùñczenié -i.

Kopia acta_2008.p65

14

09-01-14, 19:29

KÒDIFIKACJÔ KASZËBIZNË W BIULETINIE RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ...

11
12
13
14

Kopia acta_2008.p65

15

Òb.: Has³o Szyk, [w:] Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdañsk
2006, s. 256.
Stanis³aw Gajda midzë 38 nôùkòwima gatënkama wëapartniwô normã, òb.: S. Gajda, Podstawy badañ stylistycznych nad jêzykiem naukowym, Warszawa 1982, s. 172-176.
Tam¿e, s. 172-176.
Nót je pòdsztrëchn¹c, ¿e dolmaczéra ni mô prawa zmieniwac abò pòprawiac sztélu origina³u.
W kaszëbskòjãzëcznym dolmaczënkù mómë do ùczinkù z wiérnym òdtwòrzenim sztélu
pòlskòjãzëcznëch ùchwôlënków, co je zgódné z prawid³ama translatoriczi. Równak mùsz
wiérnoscë sztélistice w dolmaczënkù par³ãczi sã w nym przëtrôfkù z rozkòscérzenim w kaszëbsczim jãzëkù sztélu niepasownégò dlô gatënkù nazëwónégò norm¹.
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Titel artikla nie òstô³ przedolmaczony na kaszëbsczi jãzëk  w kaszëbskòjãzëczny wersji Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka rok 2007 je pòdóny pòlsczi titel.
Tekst nen je aùtotranslacj¹, równak wëkònanié dolmaczënkù òsta³o przëpisóné w pùblikacji
K. Rhodémù i R. Drzé¿d¿ónowi, co je pògwô³cenim wszelejaczich aùtorsczich prawów
i eticzi. Juwernô je sprawa z przëpisanim dolmaczënkù trzech mòjich artiklów z kaszëbiznë na
pòlaszëznã K. Rhodémù i R. Drzé¿d¿ónowi jakno przek³adu z pòlsczégò jãzëka na kaszëbsczi.
Przër.: A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Wspó³czesne tendencje przek³adoznawcze, Poznañ 1998.
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Problemë dolmaczënkù òsta³ë w hewòtnym artiklu leno zasygnalizowóné, wôrt je równak sprawã
nã òpisac w apartnym dokazu. Wô¿né je, abë kaszëbsczi dolmaczérowie ùswi¹dniwelë sobie
to, ¿e dolmaczënk nie je leno szëkanim jãzëkòwëch ekwiwalentów, ale je to dzejanié bar¿i
skomplikòwóné, wëchôdaj¹cé bùten lingwisticzi.
M. Bugajski, op. cit., s. 108.
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Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Wspó³czesne tendencje przek³adoznawcze, Poznañ 1998
Rzetelska-Feleszko E., Rola nazw w³asnych dla samoidentyfikacji mniejszoci narodowych i etnicznych (na przyk³adzie Kaszub i £u¿yc), [w:] Jêzyki mniejszoci i jêzyki
regionalne, red. E. Wroc³awska i J. Zieniukowa, Warszawa 2003, s. 49-59
Sztrategijô òchrónë i rozwiju kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë, Gduñsk 2006.
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Eugeniusz Gò³¹bk

Bóle pòrodowé kaszëbiznë lëteracczi
na przëk³adze ùczbòwnika Zôrno mòwë

1
2
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J. Labudda, Zôrno mòwë. Pòdrãcznik do ùczbë jãzëka kaszëbsczégò dlô pòcz¹tkùj¹cëch
(kl. IVVI), Dzél I, Gdañsk 2007.
E. Gò³¹bk, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, I wëdanié Oficyna Czec w 1997 r., a pòtemù w corôz
to nowszich, pòprawionëch wersjach rozsélóné jinternetã, midzë jinszima rôz kòle 2000 rokù
i  slédno wierã w 2007/8 r.
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M. Cybulski, R. Wosiak-liwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù, ksi¹¿ka pomocnicza dla klas starszych, Gdañsk 2005.
E. Gò³¹bk, Kaszëbsczi s³owôrz normatiwny, Gduñsk 2005.
Na pitania szkólnëch, czë ten s³owôrz mog¹ traktowac jakò normatiwny, prof. E. Bréza òdpòwiôdô³, ¿e nié, bo je to s³owôrz tylko autorski. A podczas kùrsu dlô szkólnëch, zòrganizowónym na Ùniwersytece Gduñsczim, na pitania czerowóné do wëk³adowców, czë mòg¹ wskazac szkólnym jaczis jinszi, lepszi s³owôrz?, ni mòglë òdpòwiedzec. Jô le jesz pòwiém, ¿e nie
widzã strzód dzysészégò ùniwersytecczégò karna nikògò, chto bë bé³ w stanie taczi s³owôrz
sporzãdzëc. A jesz za darmò...
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H. Jarosz Derdowski, Ò panu Czôrliñsczim, co do Pucka pò sécë jachô³, seria: Biblioteka
Pisarzy Kaszubskich, t. 2, oprac. Jerzy Samp, Jerzy Treder, Eugeniusz Go³¹bek, Gdañsk 2007.
Ks¹¿ka ta mô s³u¿ëc jako pòmòc w ùczbie kaszëbiznë, dlôte niechtërne znanczi jãzëka Derdowsczégò òsta³ë w nym teksce dostosowóné do mojégò sztandardu  wedle ¿ëczeniô
prof. Jerzégo Trédra.
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6

Ùchwa³a sprawie w sprawie kùnôszków tipu -cjô || -cëjô, -fiô || -fijô w s³owach cëzégò pòchòdzeniô òsta przëjãtô dnia 26-06-2007 r.
Czile mies¹cy pózni, w dniu 17-11-2006 r. ju dosz³o do ji narëszeniô z jinicjatiwë prof. E. Brézë
i Karola Rhódë. Tego dnia òstalë przëjãté òficjalné kaszëbsczé pòzwë Kòmisjów, wchôdaj¹cëch w sk³ôd Radzëznë: Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò Jãzëka,
Kòmisëjô Edukacëji Kaszëbsczégò Jãzëka, Mediowò-Ùrzãdowô Kòmisëjô. Chca³o bë sa dodac
jesz czile przekãsnëch s³ów ò demòkraticznëch zasadach przëjimaniô ùchwa³ów...
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B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. IVII.
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Ks¹¿ka Zasady pisowni kaszubskiej (I wëdanié, z 74 r.) bë³a kritikowónô przez Jana Trepczika
i przeze mie nié le òd stronë b³ãdów meritoricznëch ale té¿ za spòsób traktowaniô w ni przez
ji redaktorów kaszëbiznë  za stwierdzenia tipù: znak ô oddaje takie a ogólnopolskie, które
wywodzi siê ze staropolskiego a (d³ugiego) (....)  str. 8. Niekedy staropolskie a oddajemy
znakiem ô (...)  s. 10. Nas razë³ë taczé odwò³ania do stôropòlszczëznë we wskôzach kaszëbsczégò pisënkù.
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Marcin Kurr

Studenci Bytowa, Lêborka i £eby
w okresie redniowiecza do 1525 roku

Studia m³odzie¿y z Bytowa, Lêborka i £eby nigdy nie by³y przedmiotem
osobnych badañ. O studentach z tych miast nie wspominaj¹ tak¿e niemieckie ani
polskie monografie historyczne1. Nie opracowano równie¿ dla nich ¿adnego wykazu studentów  tak jak zrobi³ to Max Perlbach dla m³odzie¿y z Prus Wschodnich
i Zachodnich, a uzupe³nili go przede wszystkim Robert Toeppen i Horst Kenkel2.
Wynika to g³ównie z faktu, ¿e omawiany teren nale¿a³ do diecezji kamieñskiej
i póniejszej prowincji pomorskiej3. Ponadto inaczej potoczy³y siê losy polityczne
Ziemi Bytowsko-Lêborskiej. Pocz¹tkowo  do 1454 roku  le¿a³a ona w ca³oci
w granicach pañstwa krzy¿ackiego. W czasie wojny trzynastoletniej (14541466)
teren ten przechodzi³ z r¹k do r¹k, aby ostatecznie przypaæ na zasadzie do¿ywotniego lenna, nadanego przez króla polskiego Kazimierza Jagielloñczyka, ksiêciu
pomorskiemu Erykowi II. Po jego mierci Ziemia Bytowsko-Lêborska nie wróci³a
jednak do Rzeczypospolitej. Pomimo podejmowanych prób odzyskania tego tery1

2

3

Kopia acta_2008.p65

R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, Königsberg 1858; Dzieje Lêborka,
pod red. J. Lindmajera i T. Fachury, Poznañ 1982; Dzieje ziemi bytowskiej, pod red. S. Gierszewskiego, Poznañ 1972; Historia Bytowa, pod red. Z. Szultki, Bytów 1998; C. Goetzmann,
Geschichte der Stadt Lauenburg in Pommern, Lauenburg 1900; F. Krüger, Heimatkunde des
Kreises Bütow, H. 2. Das Land Bütow, ein deutsches Land. Geschichte der Heimat in Bildern,
1 Teil, Bütow 1929; C. D. Schmidt, Lêbork (Lauenburg in Pommern). Szanowaæ i kochaæ
detale, Lêbork 2007; F. Schulz, Geschichte des Kreises Lauenburg in Pommern, Lauenburg
1912; Z. Szultka, Szkice historyczne o dawnej £ebie, Gdañsk 2000.
H. Kenkel, Studenten aus Ost- und Westpreussen an ausserpreussischen Universitäten vor
1815, Hamburg 1981; M. Perlbach, Prussia Scholastica. Die Ost- und Westpreussen auf den
mittelalterlichen Universitäten, Braunsberg 1895; R. Toeppen, Zu Perlbachs Prussia Scholastica S. 167 und 168, Altpreussische Monatschrift, nr 27 (1897).
B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (9661939), Lublin 1969; J. Spors, Podzia³y
administracyjne Pomorza Gdañskiego i S³awieñsko-S³upskiego od XII do pocz¹tku XIV wieku,
S³upsk 1983, s. 37-46.
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torium przez królów polskich nie uda³o siê go wcieliæ w granice pañstwa polskiego
i pozosta³ on lennem, zarz¹dzanym przez dynastiê Gryfitów, co równie¿  niew¹tpliwie w du¿ym stopniu  uwarunkowa³o kierunki wyboru uczelni przez studentów Bytowa, Lêborka i £eby4.
Badania nad studiami m³odzie¿y z terenu pañstwa krzy¿ackiego w redniowieczu, a nastêpnie Prus Królewskich prowadzone by³y dotychczas g³ównie dla
du¿ych miast w okresie nowo¿ytnym, dla których zachowa³a siê wiêksza baza
ród³owa5. W niewielkim stopniu objê³y one orodki mniejsze. Wyj¹tek stanowi
Malbork, dla którego w ostatnim czasie badania przeprowadzono kompleksowo
do 1773 roku6.
W zwi¹zku z brakiem jakichkolwiek zestawieñ i wykazów konieczne by³o
siêgniêcie do drukowanych metryk uniwersyteckich  Frankfurtu nad Odr¹, Gryfii,
Krakowa, Lipska, Rostoku, Wiednia i Wittenbergi7. Niestety, nie wszystkie tego
typu ród³a siê zachowa³y. Szczególne braki dotycz¹ koñca XIV i pocz¹tków XV
wieku.
Dla XV i pocz¹tków XVI wieku opublikowano wiêkszoæ metryk szkó³ wy¿szych, jednak¿e nie w ka¿dej z nich odnaleziono informacje o studentach z omawianych miast. W trakcie analizy róde³ nie dostrze¿ono nazwisk z Bytowa, Lêborka i £eby na uniwersytetach w Padwie, Erfurcie, Bolonii, Orleanie, Ingolstadt,
Lovain, Montpellier, Trier czy Moguncji8.
4
5
6
7

8

Historia Pomorza, pod red. G. Labudy, t. 1, cz. 2, Poznañ 1972, s. 294-297; Tam¿e, t. 2, cz. 1,
Poznañ 1976, s. 786-787.
M. Pawlak, Studia uniwersyteckie m³odzie¿y z Prus Królewskich w XVIXVIII wieku, Toruñ
1988.
M. Pawlak, W. D³ugokêcki, Studia uniwersyteckie malborczyków do 1773 roku, Bydgoszcz
2004.
Album Academiae Vitebergensis ab 1502 usque 1602, ed. C. E. Foerstemann, t. 1, Lipsiae
1841, t. 2-3, Halis 18941905; Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 1-3, wyd.
A. Chmiel, Kraków 18871904; t. 4, wyd. J. Zanthey z pomoc¹ H. Barycza, Kraków 1950;
t. 5, wyd. K. Lewicki z pomoc¹ J. Zantheya, Kraków 1956; Ältere Universitätsmatrikeln, II,
Greifswald, Bd. 1-2, hg. v. E. Friedländer, Leipzig 18931894; Ältere Universitätsmatrikeln
der Universität Frankfurt a. Oder, hg. V. E. Friedlander, Bd. 1-3, Leipzig 18871891; Die
Matrikel der Universität Rostock, Bd. 1-3, hg. v. A. Hofmeister, Rostock 18891895; Bd. 4-7,
hg. v. E. Schäfer, Rostock 19041922; Die Matrikel der Wiener Universität 13771689, Bd.
1-5, hg. v. F. Gall, M. Szaivert, Wien 19541975; Ksiêga promocji Wydzia³u Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. G¹siorowski, przy wspó³pracy T. Jurka, J. Skierskiej,
W. Swobody, Kraków 2000; Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 14001508, wyd.
A. G¹siorowski, T. Jurek, J. Skierska, przy wspó³pracy R. Grzesika, t. 1-2, Kraków 2004;
Matrikel der Universität Leipzig 14091559, hg. v. G. Erler, Bd. 1-3, Leipzig 18971902;
Statuta nec non Liber Promotionum Philosophorum in Universitate studiosorum Jagellonica,
ab anno 1402 ad anno 1849, ed. J. Muczkowski, Cracoviae 1849.
Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1501 ad annum 1525, a cura di
E. Martellozzo Forin, [w]: Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini (14061806),
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Niniejszy artyku³ ma na celu przybli¿enie i omówienie zdobytych dotychczas
i niepublikowanych informacji na temat studiuj¹cej m³odzie¿y, jak i szkolnictwa
w ma³ych miastach okrêgu bytowsko-lêborskiego.
Przysz³y student rozpoczyna³ swoj¹ edukacjê na poziomie szkolnictwa miejskiego, które by³o z pewnoci¹ pierwszym etapem kariery naukowej. Istniej¹ce
w omawianych miastach szko³y zwi¹zane by³y z pewnoci¹ cile z parafiami
i pozostawa³y pod kontrol¹ proboszcza. Teoretycznie wiêc przy ka¿dej parafii powinna funkcjonowaæ szko³a elementarna9. Z faktu, ¿e parafia bytowska powiadczona jest w ród³ach w 1335 roku10, parafia lêborska w 1338 roku11, a parafia
w £ebie powsta³a zapewne po nadaniu miastu prawa lubeckiego w 1357 roku12,
mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e równoczenie zaczê³y w tych orodkach funkcjonowaæ szko³y.
Istnienie szko³y w Bytowie potwierdzaj¹ liczne zapisy darowizn wielkiego
mistrza dla ubogich uczniów, zawarte w ksiêdze malborskiego skarbnika zakonnego. Na rzecz bytowskiej szko³y ofiarowano ju¿ we wrzeniu 1399 roku 4 wiardunki. Kolejne darowizny pochodz¹ z lat 14041406 i 1409  w 3 przypadkach
po 2 wiardunki, a w 1405 roku a¿ 6 wiardunków13. Na temat lêborskiej szko³y
pierwsza informacja natomiast pojawia siê dopiero w 1409 roku, kiedy to wielki
mistrz ofiarowa³ uczniom z Lêborka 2 wiardunki14.
Szko³y parafialne nie umo¿liwia³y jednak zdobycia dobrego wykszta³cenia 
uczono w nich zapewne g³ównie piewu kocielnego, podstawowych modlitw
oraz pocz¹tków ³aciny. Zajêcia prowadzi³ najprawdopodobniej dzwonnik lub

9
10
11
12
13
14
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organista  jak by³o miêdzy innymi w redniowiecznym Tczewie15. Nie by³y to
równie¿ szko³y, które dawa³yby swoim uczniom wykszta³cenie umo¿liwiaj¹ce
podjêcie nauki na uniwersytecie  inaczej ni¿ w Malborku, gdzie od pocz¹tku lat
siedemdziesi¹tych XIV wieku istnia³a szko³a o rednim poziomie, który umo¿liwia³ podjêcie studiów wy¿szych16.
Pozostaje wiêc pytanie, gdzie przyszli kandydaci studiów uniwersyteckich
zdobywali podstawowe wykszta³cenie, które pozwoli³oby im na kontynuowanie
dalszej nauki na poziomie wy¿szym.
Jedyn¹ drog¹ zapewniaj¹c¹ nale¿yte wykszta³cenie, które przygotowa³oby
przysz³ych kandydatów na studia wy¿sze, by³ wyjazd do szkó³ funkcjonuj¹cych
w innych miastach. Przyszli studenci na studia udawali siê zapewne pocz¹tkowo
do Gdañska, Elbl¹ga, Che³mna lub Malborka, a w póniejszym okresie do miast
Pomorza Zachodniego, gdzie mogli przygotowaæ siê do zajêæ uniwersyteckich.
Kolejnym etapem wykszta³cenia po ukoñczeniu szko³y redniej by³o podjêcie studiów wy¿szych. I tak na podstawie odnalezionego w metrykach materia³u
mo¿na wyci¹gn¹æ kilka ogólnych wniosków, dotycz¹cych studentów z Bytowa,
Lêborka i £eby. Oprócz iloci osób studiuj¹cych da siê równie¿ okreliæ popularnoæ uczelni wy¿szych w poszczególnych okresach.
Z okresu do 1525 roku z analizowanego okrêgu lêborsko-bytowskiego znanych jest z nazwiska 28 studentów. Najwiêcej osób zapisanych na studia wy¿sze
pochodzi³o z Lêborka (18 nazwisk), najmniej natomiast z Bytowa (3 nazwiska)
i nieco wiêcej z £eby (7 nazwisk).
Nieznany jest niestety ¿aden student z omawianego okrêgu z XIV wieku.
W pierwszej po³owie XV wieku  do czasu wybuchu wojny trzynastoletniej  na
studiach pojawi³o siê 5 osób  po jednej z Bytowa i £eby oraz 3 z Lêborka.
Z samego okresu wojny trzynastoletniej znamy 3 nazwiska studentów z Lêborka.
II po³owa XV wieku to wzrost liczby studentów do 10 osób: z Lêborka (6), £eby
(3) i Bytowa (1). 10 osób znanych jest równie¿ z I æwierci XVI wieku  z Lêborka
(6), £eby (3) i Bytowa (1).
Wród orodków akademickich wybieranych przez studentów z Bytowa, Lêborka i £eby najbardziej popularnym by³ Rostok. Na tê uczelniê zapisa³o siê 13 z 28
znanych z metryk uniwersyteckich studentów. Szczególny wzrost liczby studiuj¹cych nast¹pi³ w II po³owie XV wieku. Drugim orodkiem naukowym, do którego
przybywa³a m³odzie¿ z omawianego okrêgu, by³ Lipsk  studiowa³o tu 5 osób.
Studia w tym orodku naukowym podejmowano ju¿ w I po³owie XV wieku oraz
w trakcie i tu¿ po wojnie trzynastoletniej. Pozosta³e uniwersytety cieszy³y siê
mniejsz¹ popularnoci¹. Przed wojn¹ z zakonem krzy¿ackim (14541466) odnotowano w metryce wiedeñskiej trzech studentów. W Krakowie pojawi³o siê dwóch
15
16

Historia Tczewa, pod red. W. D³ugokêckiego, Tczew 1998, s. 70.
W. D³ugokêcki, Elita w³adzy miasta Malborka , s. 71-72.
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studiuj¹cych w I i II po³owie XV wieku. W latach dziewiêædziesi¹tych XV wieku
na studiach w Gryfii pojawi³a siê jedna osoba. Od pocz¹tku XVI wieku natomiast
popularne staj¹ siê równie¿ nowe, za³o¿one w tym czasie, uczelnie  w Wittenberdze i Frankfurcie nad Odr¹  do tych orodków przyby³y po dwie osoby.
Obecnoæ studentów z Bytowa i Lêborka na Uniwersytecie Lipskim w I po³owie XV wieku i w pierwszych latach po wojnie trzynastoletniej wynika z popularnoci tego orodka naukowego wród m³odzie¿y pañstwa krzy¿ackiego w owym
czasie. Lipska uczelnia sta³a siê od momentu jej utworzenia w 1409 roku czêsto
odwiedzanym miejscem studiów przez studentów z pañstwa zakonnego i przejê³a
rolê dotychczasowych orodków  Pragi i uczelni w³oskich17.
Z powy¿szego zestawienia równie¿ widaæ, ¿e wiêkszoæ znanych studentów
udawa³a siê na studia do Rostoku. wiadczy to wiêc o tym, ¿e ta w³anie uczelnia
sta³a siê uniwersytetem krajowym dla okrêgu bytowsko-lêborskiego w redniowieczu  tak jak Kraków dla Prus Królewskich po 1466 roku. Wynika to zapewne
z faktu przy³¹czenia tego terytorium do ksiêstwa pomorskiego. Zastanawiaj¹ce jest
jednak to, ¿e bli¿ej po³o¿ony uniwersytet w Gryfii nie sta³ siê czêciej odwiedzanym miejscem przez studentów omawianych miast. Prawdopodobnie uczelnia rostocka cieszy³a siê wiêkszym presti¿em. wiadcz¹ o tym badania Z. Nowaka, który
wykaza³, ¿e w ci¹gu ponadstuletniego okresu wiêcej studentów z obszaru Pomorza
Wschodniego zapisywa³o siê w³anie na studia w Rostoku, a nie Gryfii18.
Ukoñczenie studiów wy¿szych by³o niew¹tpliwie jednym ze sposobów polepszenia swojej pozycji spo³ecznej, awansu w strukturze spo³eczeñstwa feudalnego. Jednak¿e na temat kariery odnalezionych w ród³ach uniwersyteckich studentów z okrêgu lêborsko-bytowskiego wiadomo niewiele. Nie zachowa³y siê
równie¿ informacje o tym, jak przebiega³a nauka poszczególnych studentów  nie
wiadomo, ilu z nich ukoñczy³o rozpoczête kierunki studiów. Jedynie dwóch studentów z £eby uzyska³o stopieñ baka³arza  Szymon z £eby w 1429 roku na
uczelni krakowskiej19 i Bart³omiej Barow w 1492 roku w Gryfii20.
Niewiele wiadomo równie¿ na temat dalszych losów studentów z omawianego
okrêgu. Prawdopodobnie czêæ z nich zrobi³a karierê duchownych, inni weszli
w struktury lokalnej administracji terytorialnej (krzy¿ackiej, a póniej polskiej),
jeszcze inni zatrudniani byli zapewne jako dyplomaci, notariusze i kierownicy
szkó³ miejskich. Mo¿liwe te¿, ¿e udawali siê do innych miast  wiêkszych orod17

18
19
20
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ków  tam robi¹c karierê na podobnych, ale jak¿e bardziej lukratywnych stanowiskach.
Po ukoñczeniu studiów wy¿szych swoj¹ drogê z karier¹ duchownego zwi¹za³o 4 studentów z Lêborka. Dwóch z nich pe³ni³o funkcjê plebanów. Pierwszy
powiadczony w ród³ach  Miko³aj Ulrici, studiuj¹cy we Wiedniu w 1450 roku21,
obj¹³ w 1483 roku stanowisko plebana w kociele w. Jakuba w Lêborku i pe³ni³
je do lat dziewiêædziesi¹tych XV wieku22. Podobnie Jerzy Kosse, student rostocki w 1468 roku i pochodz¹cy z Lêborka23, zosta³ oko³o 1483 roku proboszczem
w £ebie24.
W 1511 roku na studiach we Frankfurcie nad Odr¹ pojawi³ siê Andrzej Schultz25.
Jest on prawdopodobnie t¹ sam¹ osob¹ co wikariusz Andrzej Schulte, który wyst¹pi³ wraz z Miko³ajem Becker, Grzegorzem Vicke i Janem Howeschilt w dokumencie wydanym w Lêborku przez ksiêcia Bogus³awa X dnia 22 sierpnia 1517
roku, a zawieraj¹cym orzeczenie s¹dowe, dotycz¹ce pewnego kocielnego lenna26.
W 1470 roku studentem w Lipsku by³ pan (dominus) Bernard z Lêborka27.
Predykat pojawiaj¹cy siê po jego imieniu wskazuje równie¿ na duchownego, jednak¿e w zachowanych ród³ach nie wystêpuje.
Inn¹ drog¹ kariery by³o zdobywanie maj¹tku, dziêki nabytym na wy¿szej
uczelni umiejêtnociom i wiedzy. Przyk³adem takiego wyboru mo¿e byæ Szymon
Pyrchen  student w Rostoku w 1507 roku28. Jest on bowiem najprawdopodobniej t¹ sam¹ osob¹, co odbiorca królewskiego przywileju z 1526 roku na Grabowo
i 3 inne wsie w okrêgu kocierskim29. Pirchowie posiadali równie¿ dobra w okrêgu
lêborskim (Retkowice i Niebêdzino) oraz s³upskim (m.in. Kozy). Grabowo i pozosta³e wsie objête przywilejem królewskim z 1526 roku naby³ w 1484 roku Piotr
Pirchen, u¿ywaj¹cy te¿ nazwiska Kozicki, które wskazuje, ¿e posiada³ równie¿
Kozy. W 1532 roku Grabowo i okoliczne wsie Szymon Pirchen Kozicki sprzeda³
Krzysztofowi Boroszewskiemu30.
Wród studentów pochodz¹cych z Lêborka mo¿na tak¿e wskazaæ na powi¹zania z cz³onkami lokalnej administracji terytorialnej. Na zasadzie podobieñstwa
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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nazwisk, wystêpuj¹cego u Krystiana Weignera31, Jana Wegera32 i Jana Weghenera33 mo¿na wywnioskowaæ o istnieniu swego rodzaju powi¹zañ rodzinnych miêdzy nimi oraz o ich zwi¹zkach z Wejherami  wójtami £eby. Wejherowie sprawowali urz¹d wójtowski w £ebie z pewnoci¹ od XIV do pocz¹tków XVI wieku.
W 1434 roku pojawi³ siê Miko³aj Wejher  syn wójta £eby. Z kolei w 1455 roku
urz¹d wójta sprawowa³ Jerzy Wejher, którego bratem by³ Jan Wejher. Obaj posiadali te¿ nieznanego z imienia brata w Lêborku34.
Brak niestety potwierdzenia, czy którykolwiek z odnalezionych studentów
wszed³ w struktury miejscowej elity w³adzy. Mo¿na jedynie powi¹zaæ niektórych
z nich z cz³onkami rady. I tak prawdopodobnie Miko³aj Baruldi35 spokrewniony
by³ z Erdmanem Baroldem  kompanem burmistrza bytowskiego, który wraz
z burmistrzem Bartelem Dumrase pojawi³ siê jako wiadek w przywileju dla wsi
Struszewo w powiecie bytowskim w 1435 roku36.
Podobnie zapewnie pewnego rodzaju zwi¹zki rodzinne istnia³y miêdzy Jerzym
Labunem, jednym ze studentów bytowskich37, a Janem Labbunem  mieszczaninem i kamlarzem bytowskim, wspomnianym w 1498 i 1500 roku38. Jan Labbun
powiadczony jest jednoczenie jako w³aciciel domu, z pewnoci¹ wraz z parcel¹  z czego wynika, ¿e by³ cz³owiekiem majêtnym. Obaj Labunowie pochodzili prawdopodobnie z pobliskiej wsi £ebunia39 i byli zapewnie spokrewnieni
z burmistrzem bytowskim, urzêduj¹cym przed 1550 rokiem40.
Równie¿ w Lêborku odnaleæ mo¿na powi¹zania miêdzy studentami a cz³onkami elity w³adzy na zasadzie podobieñstwa nazwisk. I tak zapewne Gerard Redding  cz³onek rady w latach 14401451 i przedstawiciel Lêborka na zjazdach
stanów pruskich41 móg³ byæ spokrewniony z Grzegorzem Reddingem  studentem
na uczelni w Rostoku w 1465 roku42.
31
32
33
34
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40
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Mo¿liwe tak¿e, ¿e Bernard Senftopf 43 studiuj¹cy w 1453 roku we Wiedniu
by³ powi¹zany rodzinnie (synem?) z Wawrzyñcem Senfftoppem  kamlarzem
miejskim w 1454 roku44 i burmistrzem w 1459 roku45, który to wraz z grup¹ rajców próbowa³ w 1459 roku (w trakcie wojny trzynastoletniej) poddaæ miasto krzy¿akom, za co zosta³ usuniêty z miasta przez gdañszczan46. Mo¿liwe równie¿, ¿e
Bernard Senftopf jest to¿samy ze studiuj¹cym w 1470 roku w Lipsku panem (dominus) Bernardem z Lêborka47. Na wysuniêcie takiego przypuszczenia pozwala
fakt noszenia takiego samego, doæ rzadkiego imienia.
Z kolei Jan Dorman48 móg³ byæ spokrewniony z Miko³ajem Dorrmanem 
starszym ³awnikiem i przedstawicielem Lêborka na zjazdach stanów pruskich
w 1454 roku49.
Przypuszczalnie równie¿ Marcin Molies50 móg³ byæ potomkiem Jana Melius
 burmistrza Lêborka i wys³annika na zjazdy stanów pruskich w 1453 i 1454
roku51.
Na pocz¹tku XVI wieku wród studentów uniwersytetu frankfurckiego pojawi³ siê Miko³aj Hauenschilt52. Móg³ on byæ blisko spokrewniony z Janem Howeschild  lêborskim rajc¹, który wraz z wikariuszem Grzegorzem Vice w 1512 roku
uczestniczy³ jako strona kontraktu, zawartego z Mistrzem Micha³em z Gdañska
na wykonanie przez niego tablicy z predell¹ i trzema wizerunkami53. Jan Howeschilt pojawi³ siê równie¿  jak ju¿ wspomniano  w dokumencie Bogus³awa X
w 1517 roku, dotycz¹cym orzeczenia s¹dowego w sprawie lenna kocielnego54.
43
44
45
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Mo¿liwe, ¿e wykszta³cenie nie stanowi³o specyficznego dla elity w³adzy
omawianych miast wyznacznika, który wyró¿nia³by tê grupê sporód innych mieszczan. Jednoczenie da siê zauwa¿yæ tendencje do posy³ania dzieci wp³ywowych
w miecie osobistoci na studia uniwersyteckie, g³ównie w wieku XV  podobnie
jak w przypadku grupy kierowniczej Malborka55.
Na podstawie zachowanej korespondencji Bytowa, Lêborka i £eby z Gdañskiem mo¿na zauwa¿yæ tak¿e powi¹zania rodzinne miêdzy Szymonem Prawest
z £eby56 a Miko³ajem Prawest  kupcem z Lêborka, który zajmowa³ siê handlem
z gdañszczanami, wzmiankowanym w 1480 i 1481 roku57. W jego sprawie interweniowa³a rada miejska Lêborka do rady miejskiej Gdañska. Dozna³ on bowiem
szkód na swoim towarze wiezionym do Gdañska, zapewne na sprzeda¿, od murarza  Eggerta Lavensteen w 1480 roku. W 1481 roku z kolei Miko³aj Prawest
zwraca³ siê za porednictwem lêborskiej rady miejskiej w sprawie niesp³aconego
d³ugu przez Eggerta Molnera z Gdañska.

Listy studentów
Bytów
Baruldi Nicolas 1421a Lipsk

(Matrikel der Universität Leipzig , Bd. I, s. 67)

Labun Jeorius de Bitau dioc. Camenensis 1512a Witteberga
(Album Academiae Vitebergensis , Bd. I, s. 45)

Nicolaus Conradi de (Beythom) Bewtav dioc. Camenensis 1487b Kraków

(Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis , Bd. I, s. 283; Metryka Uniwersytetu
Krakowskiego , t. 1, s. 465)

Lêbork
Arnstede Albertus de Lowinborg 1467a Lipsk
(Matrikel der Universität Leipzig , Bd. I, s. 263)

55
56
57
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W. D³ugokêcki, Elita w³adzy miasta Malborka , s. 71-72.
Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. II, s. 43.
APG 300 D, 36A, 71, 72.
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Bernhardus dominus de Loffinborg 1470b Lipsk
(Matrikel der Universität Leipzig , Bd. I, s. 279)

Dorman Johannes de Lowenborch 1466a Rostok

(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. I, s. 148)

Hauenschilt Nicolaus de Lawenberg 1511b Frankfurt/O

(Ältere Universitätsmatrikeln der Universität Frankfurt a. Oder , Bd. I, s. 31)

Iacobus de Lowenborch 1467a Lipsk

(Matrikel der Universität Leipzig , Bd. I, s. 262)

Klappatz Jacobus de Louenborch circa Dantiscum 1512a Rostok
(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. II, s. 49)

Kosse Georgius de Lowenborch 1468a Rostok

(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. I, s. 156)

Michael Adam de Lawenborch 1512a Frankfurt/O

(Ältere Universitätsmatrikeln der Universität Frankfurt a. Oder , Bd. I, s. 32)

Molies Martinus de Lowenborch 1474a Rostok

(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. I, s. 187)

Nicolaus Ulrik 1450a Wien

(Die Matrikel der Wiener Universität , Bd. I, s. 279)

Pyrchen Simon de Louenborch ex Pomerania 1507a Rostok
(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. II, s. 30)

Redding Gregorius de Louwenborch 1465a Rostok
(Die Matrikel der Universität Rostock..., Bd. I, s. 144)

Schultz Andreas de Lauenberg 1511b Frankfurt/O

(Ältere Universitätsmatrikeln der Universität Frankfurt a. Oder , Bd. I, s. 31)

Senftopf Bernhardus de Lawmburg 1453a Wien

(Die Matrikel der Wiener Universität , Bd. II, s. 21)

Weigner Cristianus de Lobenburk 1450a Wien

(Die Matrikel der Wiener Universität , Bd. I, s. 279)

Weger Johannes de Louenborch 1514a Rostok

(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. II, s. 56)

Weghener Johannes de Louwenborch 1469a Rostok
(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. I, s. 161)

Wulffen Caspar de Lauenborch 1456b Lipsk

(Matrikel der Universität Leipzig , Bd. I, s. 204)
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£eba
Barow Bartholomeus de Leba bacc. 1492b Greifswald

(Ältere Universitätsmatrikeln, II, Greifswald , Bd. I, s. 124)

Kosse Paulus de Leba 1481a Rostok

(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. I, s. 224)

Moltke Matheus de Leba 1523a Rostok

(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. II, s. 84)

Prawest Simoen de Leba 1510a Rostok

(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. II, s. 43)

Rogge Johannes de Leba 1502b Rostok

(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. II, s. 13)

Symon Marci de Lewa 1428a, bacc. 1429 Kraków58

(Ksiêga promocji Wydzia³u Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego , s. 24; Metryka Uniwersytetu Krakowskiego , s. 141; Statuta nec non Liber Promotionum Philosophorum..., s. 21)

Tymmerman Laurencius de Leba 1489a Rostok

(Die Matrikel der Universität Rostock , Bd. I, s. 250)

Tabela 1
Frekwencja studentów z poszczególnych miast od koñca XIV wieku
do 1525 roku

58
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Lata

Bytów

Lêbork

£eba

Razem

do 1420 roku
14211430
14311440
14411450
14511460
14611470
14711480
14811490
14911500
15011510
15111520
15211525

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
2
2
7
1
0
0
1
5
0

0
1
0
0
0
0
0
2
1
2
0
1

0
2
0
2
2
7
1
3
1
3
6
1

W najnowszym wydaniu Metryki Uniwersytetu Krakowskiego , t. 2, s. 268 (indeks) oraz
w publikacji: Ksiêga promocji Wydzia³u Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku , s. 154
(indeks)  Simon de Lewa to¿samy z Simonem Marci de Lewa identyfikowany jest jako
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ród³o: Album Academiae Vitebergensis , Bd. I, s. 45 ; Album Studiosorum Universitatis
Cracoviensis , Bd. I, s. 283; Ältere Universitätsmatrikeln, II, Greifswald , Bd. I, s. 124;
Ältere Universitätsmatrikeln der Universität Frankfurt a. Oder , Bd. I, s. 31, 32; Die
Matrikel der Universität Rostock , Bd. I, s. 144, 148, 156, 161, 187, 224, 250; Bd. II,
s. 13, 30, 43, 49, 56, 84; Die Matrikel der Wiener Universität , Bd. I, s. 279, Bd. II, s. 21;
Ksiêga promocji Wydzia³u Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego , s. 24; Metryka Uniwersytetu Krakowskiego , t. 1, s. 465, t. II, s. 141; Matrikel der Universität Leipzig , Bd. I,
s. 67, 204, 262, 263, 279; Statuta nec non Liber Promotionum Philosophorum , s. 21.

Tabela 2
Frekfencja studentów z poszczególnych miast na poszczególnych
uniwersytetach w okresie od II po³owy XIV wieku do 1525 roku59
Lata

Rostok

Lipsk

Frankfurt

Wiedeñ

Kraków

do 1420
14211430
14311440
14411450
14511460
14611470
14711480
14811490
14911500

0
0
0
0
0
4 Le
1 Le
2£
0
2£
1 Le

0
1B
0
0
1 Le
3 Le
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2 Le
1 Le
0
0
0
0

0
1£
0
0
0
0
0
1B
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1£

0

0

0

0

0

0

2 Le
1£

0
0

3 Le
0

0
0

0
0

1B
0

0
0

15011510
15111520
15211525

Witteberga Greiswald

ród³o: Album Academiae Vitebergensis , Bd. I, s. 45; Album Studiosorum Universitatis
Cracoviensis , Bd. I, s. 283; Ältere Universitätsmatrikeln, II, Greifswald , Bd. I, s. 124;
Ältere Universitätsmatrikeln der Universität Frankfurt a. Oder , Bd. I, s. 31, 32; Die
Matrikel der Universität Rostock , Bd. I, s. 144, 148, 156, 161, 187, 224, 250; Bd. II,
s. 13, 30, 43, 49, 56, 84; Die Matrikel der Wiener Universität , Bd. I, s. 279, Bd. II, s. 21;
Ksiêga promocji Wydzia³u Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego , s. 24; Metryka Uniwersytetu Krakowskiego , t. 1, s. 465, t. II, s. 141; Matrikel der Universität Leipzig , Bd. I,
s. 67, 204, 262, 263, 279; Statuta nec non Liber Promotionum Philosophorum , s. 21.

59

student pochodz¹cy z miejscowoci Levice w S³owacji. Jednak¿e w: M. Michalczyk-Haxha,
Toponimia by³ego powiatu lêborskiego, s. 86, podano tak¿e formê Lewe dla miejscowoci
£eba, funkcjonuj¹c¹ w XV wieku w ród³ach.
Liter¹ B oznaczono studentów z Bytowa, Le z Lêborka i £ z £eby.
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Anna Kwaniewska

Udzia³ Wandy Brzeskiej w badaniach
etnograficznych Pomorza

Osoba Wandy Brzeskiej jest doæ rzadko wymieniana w kontekcie badañ
etnograficznych prowadzonych na obszarze Pomorza. Wynika to z faktu, ¿e
W. Brzeska bêd¹ca przez ponad trzydzieci lat wspó³pracownic¹, sekretark¹ i towarzyszk¹ terenowych wypraw Bo¿eny Stelmachowskiej w zakresie etnografii
pozostawa³a w jej cieniu. W. Brzeska by³a osob¹ o wielostronnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. G³ównym obszarem jej aktywnoci by³a literatura, na gruncie
której odnios³a du¿e sukcesy. By³a pracownikiem naukowym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Pracowa³a te¿ w muzeach w Kartuzach i Kwidzynie.
Przez wiele lat prowadzi³a badania etnograficzne na Pomorzu i Kaszubach. Wyniki
opublikowa³a w szeregu artyku³ach, wykorzysta³a je te¿ w swojej twórczoci.
Zajmowa³a siê tak¿e dzia³alnoci¹ polityczn¹ i spo³eczn¹. Po mierci B. Stelmachowskiej zajê³a siê porz¹dkowaniem i przygotowaniem do druku jej spucizny
naukowej, a w koñcu osiad³a w Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrznoci
Bo¿ej w Jab³onowie Pomorskim.
Wanda Brzeska urodzi³a siê 19.11.1893 r. w Krotoszynie k. Szubina na pograniczu Wielkopolski i Pa³uk. Ojciec Julian, w³aciciel ziemski, i matka Józefa
z domu hrabina Wêsierska1 mieli dziesiêcioro dzieci2. Wanda by³a dziesi¹tym z nich.
Oboje rodzice pochodzili ze znanych wielkopolskich rodzin. Ojciec by³ opiekunem
1

2
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Informacje te zawarte s¹ w metryce urodzenia Wandy Emilii Marii Brzeskiej. Metryka nr 246,
sporz¹dzona w Barcinie 24 listopada 1893 r. w jêzyku niemieckim i jej odpis w jêzyku polskim z 1902 r. znajduj¹ siê w archiwum Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrznoci Bo¿ej
w Jab³onowie Pomorskim, b. s. W dokumentach tych nazwisko matki jest zapisane jako Grafin
Wensierska, natomiast sama W. Brzeska pisa³a nazwisko panieñskie matki jako Wêsierska.
Tak¿e w publikowanych biogramach i opracowaniach dot. W. Brzeskiej nazwisko matki jest
podawane jako Wêsierska.
T. Karwicka, Brzeska Wanda, [w:] S³ownik Biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. I,
Gdañsk 1992, s. 171.
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i propagatorem kó³ek rolniczych oraz tajnym kurierem w okresie kulturkampfu3.
Natomiast matka by³a kobiet¹ o g³êbokiej i trzewej pobo¿noci. Wiarê ³¹czy³a
z prac¹ na rzecz rodziny i najbli¿szego otoczenia. Przedmiotem jej troski by³o zdrowie pracowników i innych mieszkañców wsi, których sama leczy³a. Zajmowa³a
siê tak¿e wychowaniem religijnym wiejskich dzieci, zbieraj¹c je w maju w swoim
domu i odmawiaj¹c z nimi ró¿aniec4. Julian i Józefa Brzescy dbali o wykszta³cenie swoich dzieci. Wanda uczêszcza³a pocz¹tkowo do szko³y Sióstr Urszulanek
w Kar³owicach pod Wroc³awiem, nastêpnie w latach 19091912 uczy³a siê w Zak³adzie Wychowawczym Sercanek w Zblitowskiej Górze po Tarnowem. Po jej
ukoñczeniu rozporz¹dzeniem c. k. Rady Szkolnej Krajowej z dn. 26 marca 1912 r.
dopuszczona zosta³a do egzaminu dojrza³oci w terminie letnim 1911/1912 r.
Poniewa¿ uprawnienia do przeprowadzania egzaminów maturalnych uprawniaj¹cych do podejmowania studiów mia³y tylko niektóre szko³y rednie, musia³a zdawaæ maturê jako eksternistka w Prywatnym Liceum ¯eñskim Heleny Kapliñskiej
w Krakowie, mieszcz¹cym siê przy ulicy Go³êbiej. Maturê zda³a z wyró¿nieniem
przed c. k. Komisj¹ Ministerialn¹ w dn. 26 czerwca 1912 r.5 W zachowanym
wiadectwie maturalnym czytamy, ¿e Na podstawie tego egzaminu uznano j¹ za
dojrza³¹ z odznaczeniem do studiów uniwersyteckich w charakterze s³uchaczki
nadzwyczajnej6.
Po kilkuletniej przerwie spowodowanej wybuchem I wojny wiatowej w latach
19171918 podjê³a naukê na Krajowych Kursach w Poznaniu, co upowa¿ni³o j¹
do immatrykulacji na Wydziale Humanistycznym nowo utworzonego Uniwersytetu
Poznañskiego, a po zdaniu egzaminu dope³niaj¹cego z ³aciny w dn. 2.07.1921 r.7
uzyska³a prawo kontynuacji studiów na tej¿e uczelni. Szerokie zainteresowania
humanistyczne W. Brzeskiej przejawia³y siê w podjêciu studiów wielokierunkowych.
Studiowa³a prehistoriê u Józefa Kostrzewskiego, etnologiê i etnografiê u Jana St.
Bystronia, polonistykê u J. Grabowskiego i filozofiê u Micha³a Sobeskiego. Uczêszcza³a ponadto na wyk³ady z psychologii i logiki8. W miêdzyczasie w 1920 r. ukoñczy³a tak¿e kurs pielêgnacji chorych w Zak³adzie Chorych Sióstr Mi³osierdzia
w Poznaniu9.

3
4
5
6
7
8
9

Archiwum Zgromadzenia Sióstr Pasterek w Jab³onowie Pomorskim, b.s., Wspomnienia o .p.
pomocnicy Wandzie dr Wandzie Brzeskiej, maszynopis, s. 1.
Tam¿e, s. 1.
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Pasterek w Jab³onowie Pom., b.s.
Dokumenty znajduj¹ siê w archiwum Zgromadzenia Sióstr...
wiadectwo w archiwum Zgromadzenia Sióstr...
R. Kukier, Po¿egnanie Wandy Brzeskiej, Pomerania, 1978, nr 4, s. 62.
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Pasterek, b.s. Zawiadczenie o odbyciu przez W. Brzesk¹
kursu pielêgniarstwa w zakresie pielêgnacji chorych.
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W dniu 23.11.1926 r. Wanda Brzeska uzyska³a doktorat z filozofii cis³ej na
podstawie rozprawy Relatywizm wolnoci woli ludzkiej, napisanej pod kierunkiem profesora Micha³a Sobeckiego10. Dalsze jej zainteresowania naukowe skierowa³y siê ku etnografii Pomorza i Kaszub oraz tzw. Ziem Odzyskanych. Du¿y
udzia³ mia³a w tym Bo¿ena Stelmachowska, któr¹ pozna³a w czasie studiów
u Jana St. Bystronia i z któr¹ wspó³pracowa³a a¿ do jej mierci w 1956 r. Jeszcze
podczas studiów rozpoczê³a dzia³alnoæ literack¹, publikuj¹c utwory w ró¿nych
czasopismach. Pisa³a jej pod pseudonimami Zbigniew Topór, Jan Pa³ucki i Wujek
Zbigniew. Przyjêcie mêskich pseudonimów t³umaczy³a oporami ówczesnych redakcji czasopism przed publikowaniem utworów napisanych przez kobietê. W latach
19161917 og³osi³a poemat patriotyczny Wschód, szkic owiatowy Henryk Sienkiewicz i cykl satyr politycznych ¯ycie muchy. Te ostatnie zamieci³ tygodnik
G³os Wielkopolanek. W 1918 r. ukaza³a siê w Poznaniu jej powieæ o tematyce
wspó³czesnej zatytu³owana Dolarowicze. W 1919 r. pod pseudonimem Zbigniew
Topór opublikowa³a studium poetycko-literackie Na Mon salwat. Myli krelone
z okazji jubileuszu 350 lecia mierci w. Stanis³awa Kostki 15681618. W 1924 r.
pod tym samym pseudonimem opublikowa³a utwór sceniczny Pos¹dzony, a rok
póniej ukaza³ siê Doro¿karz i inne monologii. Napisa³a tak¿e powieci dla m³odzie¿y Ptaki ciel¹ gniazda i ¯elazny szlak.
W 1928 r. zosta³a redaktorem dodatku literackiego do Dziennika Poznañskiego pt. Kultura i Sztuka. W latach19331939 by³a tak¿e kontrolerem literackim w Rozg³oni Polskiego Radia w Poznaniu. W. Brzeska aktywnie uczestniczy³a w ¿yciu kulturalnym Poznania, organizuj¹c bardzo znane Czwartki Literackie. Przy ich realizacji wspó³pracowa³a m.in. z Zenonem Kosidowskim. Czwartki
odbywa³y siê w Pa³acu Dzia³yñskich, a uczestniczy³a w nich elita literacka, naukowa, artystyczna, a tak¿e urzêdnicza miasta11. Za swoj¹ dzia³alnoæ literack¹
otrzyma³a w 1935 r. nagrodê Miasta Poznania  stypendium literackie w wysokoci
800 z³. W pimie informuj¹cym o przyznaniu nagrody napisano, ¿e Skromnym
darem tym pragnie Zarz¹d Miejski wyraziæ uznanie dla twórczoci i zas³ug pisarskich zaszczytnie nagrodzonej, pragnie daæ dowód, ¿e twórczoæ zyskuje wdziêcznoæ obywatelstwa stolicy Wielkopolski, pragnie zachêciæ do dalszej pracy dla
dobra pimiennictwa polskiego12. Z kolei w 1938 r. za nowelê Syn czarownicy
otrzyma³a I nagrodê w konkursie og³oszonym przez redakcjê Teki Pomorskiej
w Toruniu. O wielostronnoci zainteresowañ W. Brzeskiej wiadczy fakt, ¿e zajmowa³a siê tak¿e dzia³alnoci¹ polityczn¹. Od 1929 r. by³a sekretarzem, a nastêpnie
10
11
12
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Archiwum Zgromadzenia Sióstr Pasterek, b.s., orygina³ dyplomu doktorskiego W. Brzeskiej.
J. Drybowski, Wieczory czwartkowe w Pa³acu Dzia³yñskich, Kronika Miasta Poznania, 1938,
nr 1.
Arch. Zgromadzenia Sióstr Pasterek, b.s., Pismo Zarz¹du Miejskiego w Poznaniu z dn. 14.04.
1935 r.
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kierownikiem propagandy w Zarz¹dzie Oddzia³u Poznañskiego Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem. Natomiast w latach 193335 by³a
cz³onkiem Wydzia³u Kobiet w Zarz¹dzie Wojewódzkim Stronnictwa Narodowego
w Poznaniu13.
Oprócz powieci, nowel i satyr W. Brzeska pisa³a te¿ wiersze. Publikowa³a je
w ró¿nych czasopismach, m.in. w tygodniku Praca. W 1932 ukaza³ siê jej zbiór
liryków Mitropa  poezje w³óczêgi 14, za w 1936 roku wyda³a tomik poezji
U str¹du15. Jedn¹ z wa¿niejszych pozycji w dorobku literackim W. Brzeskiej jest
studium Lata szkolne Jana Kasprowicza (Inowroc³aw 18721877)16.
Czêstym tematem jej twórczoci literackiej by³a problematyka wsi, któr¹ zna³a
z autopsji, a tak¿e pozna³a podczas etnograficznych badañ terenowych. Napisa³a
trzy powieci zwi¹zane tematycznie z jej rodzinnym regionem  Pa³ukami. S¹ to
Zatopione wesele, Pali siê i Dwaj bracia. Jednak najwiêkszy rozg³os i uznanie,
którego wyrazem by³a nagroda literacka, przynios³a W. Brzeskiej powieæ Sprawa
gminy Ceynowy 17. Nawi¹zuje ona do znanego wydarzenia, jakim by³o utopienie
w 1836 r. w Cha³upach Krystyny Ceynowy, wdowy po rybaku. Autorka w tej
powieci w sposób mistrzowski przedstawi³a ¿ycie ma³ej, zamkniêtej spo³ecznoci¹ lokalnej i psychologiczny mechanizm manipulowania ni¹ przez znachora spoza
pó³wyspu, którego wzywano zamiast lekarza. To jemu narazi³a siê Krysta Ceynowina, odbiegaj¹ca od stereotypu biednej wdowy. Nie czeka³a, a¿ otrzyma od rybaków zwyczajowy przydzia³ dla wdów, ale na równi z mê¿czyznami ³owi³a ryby,
robi³a te¿ sieci na zamówienie rybaków i pieli³a zagony. W ten sposób zarabia³a na
utrzymanie szeciorga dzieci. By³a pracowita, ³adna i elokwentna. Podobnie jak
mê¿czyni po pracy wstêpowa³a do karczmy na kieliszek wina z eterem. Rybacy
Lubili Krystê, szanowali j¹ za tê belnoæ, przez któr¹ familiê broni³a od nêdzy,
a ¿e znali jej ciêty jêzyk i ostry, z³oliwy dowcip, radzi byli podkarbiæ sobie z niej
trochê i pomiaæ siê w ten wieczór w karczmie. Pytali j¹ wiêc, czy ¿aków nie
nastawi³a czasem gardziel¹ do morza, czy fafeczkê te¿ pali, gdy wyczekuje ryby,
czy nie sprawi sobie buksów w Gdañsku  bo, ¿e skórznie mia³a wielkie po mê¿u
to ka¿dy widzia³.
A Ceynowa, widz¹c, ¿e j¹ tak prêdko nie puszcz¹, opar³a siê plecami o ladê
i odcina³a siê na wszystkie strony, b³yskaj¹c raz po raz bia³ymi zêbami w umiechu. Piæ nie chcia³a ju¿, ale pogadaæ mog³a; jedna chwila nied³ugo18. W tej¿e
13
14
15
16
17
18

J. Szajbel, Brzeska Wanda, [w:] Wielkopolski S³ownik Biograficzny, Warszawa-Poznañ 1983,
s. 83.
W. Brzeska, Mitropa  poezje w³óczêgi, Poznañ 1932.
Ta¿, U str¹du, Warszawa 1936.
Ta¿, Lata szkolne Jana Kasprowicza (18721877), Poznañ 1931.
Ta¿, Sprawa gminy Ceynowy, Lwów 1938.
Tam¿e, s. 8.
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karczmie Krysta publicznie zakpi³a ze znachorskich umiejêtnoci pana Kamiñskiego, jak tytu³owali rybacy znachora, mówi¹c ¿e Kamiñski to byd³o mo¿e leczyæ potrafi, ale ludzi? Na to trzeba byæ dochtorem. W Gdañsku to je dochtór
znaj¹cy. Ale w Pucku, to je wangorz uwi¹zany na ³añcuchu!19. To zdanie Krysty
i nastêpne wypowiedzi kwestionuj¹ce umiejêtnoci znachora spowodowa³y konflikt miêdzy tymi dwojga. Znachor, wiedz¹c, ¿e nie wyleczy rybaka, do którego
zosta³ wezwany i obawiaj¹c siê, ¿e straci klientów wród rybaków na pó³wyspie,
jako przyczynê nieuleczalnej choroby poda³ czary rzucone przez Ceynowinê.
Skutkiem oskar¿enia i intrygi znachora w krótkim czasie sympatia mieszkañców
wsi do Krysty maleje i zmienia siê w podejrzliwoæ, a póniej niechêæ i wrogoæ.
Powieæ przedstawia psychologiczny mechanizm szukania zemsty przez Kamiñskiego i wykorzystania instynktu solidarnoci grupowej rybaków, którzy w rzekomej obronie w³asnej grupy obracaj¹ siê przeciwko kobiecie oskar¿onej o rzucenie
czarów na rybaka. Znachor, wykorzystuj¹c tl¹cy siê w spo³ecznoci lêk przed
dzia³aniem czarów, spowodowa³, ¿e od¿y³y zapomniane ju¿ sposoby przeciwdzia³ania im. I tak siêgniêto do pamiêci najstarszych mieszkañców wsi. Noetzel podj¹³
ze swej strony opowiadanie. Wiedzia³ on, ¿e nie tylko z³y wzrok, ale nawet grzeczne
¿yczenie wypowiedziane przez czarownicê, albo gdy ona jaki sprzêt pochwali, to
ju¿ z tego rybak mo¿e przyjæ do wielkiej straty(... ) I znów z kolei zaczêli sobie
przypominaæ, co czyniæ nale¿y. Wiêc sieæ prze³o¿yæ przez ostrze siekiery, wiêc
wykroiæ kawa³ sieci potajemnie z takiego niewodu, którym inna maszoperia szczêliwie po³awia³a i wdzierzgaæ zrêcznie, a niewidocznie do w³asnej20. Od¿y³y
wiêc stare sposoby zapobiegania czarom, a najskuteczniejszym z nich by³o pozbycie siê czarownicy. Po podjêciu takiej decyzji z inspiracji i z g³ównym udzia³em Kamiñskiego zaprowadzono j¹ na sznurze nad brzeg morza, wsadzono do
³odzi, a po odp³yniêciu na g³êbiê wrzucono do wody. Poniewa¿ kobieta nie utonê³a
od razu, wyci¹gniêto j¹ z wody i dobito na brzegu, aby ju¿ nikomu nie szkodzi³a.
W zakoñczeniu powieci winni zbrodni zostali przez w³adze pruskie surowo ukarani. Ubytek kilku mê¿czyzn ze spo³ecznoci lokalnej zdezintegrowa³ i os³abi³
wspólnotê. Pozostali rybacy musieli  jak to by³o w zwyczaju  utrzymywaæ kobiety i dzieci pozostaj¹ce bez rodków do ¿ycia. Za na pami¹tkê smutnego wydarzenia, a mo¿e ku przestrodze, postawiono we wsi kapliczkê.
Streszczona wy¿ej powieæ W. Brzeskiej spotka³a siê z du¿ym uznaniem
ówczesnej krytyki literackiej. Tak¿e dzisiaj, po latach, przedstawiony przez autorkê
psychologiczny mechanizm szukania zemsty z powodów osobistych i manipulowania oraz wykorzystywania spo³ecznoci lokalnej w celu osi¹gniêcia w³asnych
korzyci nie straci³ na aktualnoci. W. Brzeska pokaza³a, jak znachor najpierw
przekona³ do swoich planów osoby maj¹ce autorytet w spo³ecznoci, a nastêpnie,
19
20
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jak niezdecydowana wiêkszoæ mieszkañców podzieli³a ich zdanie. Jest to znany
i opisany w podrêcznikach mechanizm ulegania wp³ywom autorytetów. W. Brzeska, oddaj¹c w powieci realia ¿ycia mieszkañców wsi rybackiej, wykorzysta³a
swoj¹ wiedzê i obserwacje wyniesione z badañ nad spo³ecznoci¹ ryback¹. Dialogi
wzbogaci³a du¿¹ iloci¹ najczêciej u¿ywanych s³ów i zwrotów kaszubskich. Na
koñcu umieci³a s³owniczek tych wyrazów.
Uzupe³nieniem powieci wi¹¿¹cym siê z ni¹ tematycznie, choæ chronologicznie wczeniejsz¹, jest wspomniana ju¿ nowela Syn czarownicy.
W. Brzeska napisa³a jeszcze jedn¹ powieæ opowiadaj¹c¹ o ¿yciu rybackiej
wsi kaszubskiej i bêd¹c¹ kontynuacj¹ wczeniejszych. Nieopublikowana dot¹d powieæ nosi tytu³ £awica ryb, a powsta³a miêdzy 1968 a 1970 r., to znaczy w pocz¹tkowym okresie pobytu W. Brzeskiej w Zgromadzeniu Sióstr Pasterek w Jab³onowie Pomorskim i tam te¿ znajduje siê jej maszynopis. Akcja powieci toczy siê
w kaszubskiej wsi rybackiej w latach czterdziestych XIX w. W. Brzeska pokazuje
przede wszystkim codzienne ¿ycie rybaków, sposoby ³owienia poszczególnych
gatunków ryb, zwyczaje zawodowe i obrzêdy rodzinne. Jest tak¿e w¹tek mi³osny,
którego bohaterami s¹ m³ody rybak Tona i jego wybranka Truda. W powieci
wystêpuje tak¿e Marika, córka Krysty Ceynowiny, która wysz³a za m¹¿ i ma dwoje
dzieci. Po lubie wyprowadzi³a siê z pó³wyspu i mieszka na kraju, czyli na
wybrze¿u. Jednak czasem w ciemn¹ noc budzi siê ze strachem, gdy¿ wydaje jej
siê, ¿e odbywa siê samos¹d nad jej matk¹. Podobnie jak we wczeniejszej powieci autorka wprowadzi³a w £awicy ryb wiele s³ów kaszubskich. Jednak prezentowana tu kaszubszczyzna jest kompilacj¹ zwrotów i s³ów u¿ywanych w ró¿nych
obszarach Kaszub. W sumie zabieg ten jest mniej udany ni¿ we wczeniejszej
powieci.
W. Brzeska jest tak¿e autork¹ niepublikowanej biografii zatytu³owanej ¯yciorys prawdziwy Bo¿eny Stelmachowskiej, obejmuj¹cej 5 tomów maszynopisów21.
Powsta³a ona w latach 19591962, czyli podczas pobytu W. Brzeskiej w Kwidzynie. Tom I dotyczy lat m³odoci B. Stelmachowskiej i jej dzia³alnoci w Poznaniu
do 1939, za dwa koñcowe rozdzia³y obejmuj¹ lata wojny, które spêdzi³a wspólnie
z W. Brzesk¹ w Warszawie i widrze. Zachowany jest w kilku wersjach i redakcjach. Tom II obejmuje lata 19461950 i zachowany jest w dwóch redakcjach
w brudnopisie i jednej w czystopisie W tym czasie B. Stelmachowska wyk³ada³a
etnografiê na UAM w Poznaniu i organizowa³a Katedrê Etnografii na UMK w Toruniu. Z kolei tom III powiêcony zosta³ ¿yciu i dzia³alnoci B. Stelmachowskiej
w latach 19501953; za tom IV przedstawia lata 19531955. Natomiast tom V
obejmuje lata 19551956, czyli ostatni okres ¿ycia i dzia³alnoci zawodowej B. Stelmachowskiej. Praca ta jest unikalna po kilkoma wzglêdami. Jest to przede wszystkim bardzo szczegó³owa biografia napisana przez wspó³pracowniczkê i sekretarkê
21
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B. Stelmachowskiej, która towarzyszy³a jej przez prawie trzydzieci lat. Napisana
¿ywym jêzykiem przedstawia osobê B. Stelmachowskiej, a tak¿e W. Brzeskiej na
tle ¿ycia naukowego i kulturalnego miêdzywojennego Poznania oraz powojennego
Torunia. Jest to tak¿e historia polskiej etnografii i etnologii z tego okresu. Pojawiaj¹
siê tam takie osoby, jak profesorowie Jan Stanis³aw Bystroñ, Eugeniusz Frankowski, Stanis³aw Poniatowski, Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jêdrzejewiczowa i wiele innych. W. Brzeska opisuje powojenne pocz¹tki tworzenia Zak³adu Etnografii S³owian Zachodnich w Poznaniu i Zak³adu Etnografii i Etnologii
w Toruniu, liczne wyprawy  wród których najwa¿niejsze na Kaszuby i Pomorze.
Pisz¹c o B. Stelmachowskiej, autorka u¿ywa zwrotów pani doktor, docent,
a póniej pani profesor. Bardzo rzadko za Bo¿ena. Nigdy nie pisze o niej le
lub krytycznie. Bardzo ma³o miejsca zajmuj¹ te¿ sprawy osobiste. Z kart biografii
wy³ania siê portret psychologiczny B. Stelmachowskiej jako osoby ambitnej
i dominuj¹cej, silnej, mo¿na nawet powiedzieæ mêskiej osobowoci. I porednio
autoportret autorki jako osoby pracowitej, skromnej, gotowej do powiêceñ.
Drug¹ wa¿n¹ czêci¹ dzia³alnoci zawodowej W. Brzeskiej by³y badania
i publikacje etnograficzne. Jak ju¿ powiedziano wczeniej, etnografi¹ zainteresowa³a siê podczas studiów, uczêszczaj¹c na wyk³ady Jana St. Bystonia. Od czasu
studiów zwi¹za³a siê z B. Stelmachowsk¹, której towarzyszy³a w badaniach terenowych prowadzonych na Pomorzu i Kaszubach. W trakcie badañ W. Brzeska zrobi³a notatki, a B. Stelmachowska prowadzi³a rozmowy. Na zakoñczenie dopisywa³a swoje uwagi i wnioski. W ¯yciorysie prawdziwym Bo¿eny Stelmachowskiej
W. Brzeska opisa³a szczegó³owo przebieg badañ, podejmowane tematy, metodologiê i techniki badañ. Z pracy dowiadujemy siê, ¿e np. B. Stelmachowska kupowa³a
w sklepie haczyki lub inne akcesoria rybackie, z którymi nastêpnie udawa³a siê
w teren. U³atwia³o jej to nawi¹zaæ kontakt z badanymi. Rybaków zadziwia³a swoj¹
wiedz¹ i pytaniami, uwa¿ali nawet, ¿e chce za³o¿yæ sklep ze sprzêtem rybackim.
W 1933 r. Wydzia³ Kultury ówczesnego Ministerstwa Owiaty wraz z Departamentem Nauki i Sztuki kierowany przez J.St. Bystronia przyst¹pi³ do organizowania Muzeum Kaszubskiego w Gdyni. Zebranie eksponatów i urz¹dzenie
wystawy powierzono B. Stelmachowskiej22, która zaanga¿owa³a do wspó³pracy
W. Brzesk¹. Badania prowadzi³y g³ównie w okresie letnim. W trakcie wyjazdów
terenowych badaczki zgromadzi³y w muzeum ok. 600 eksponatów. By³y to zabytki
z zakresu rolnictwa, rybo³ówstwa, pasterstwa, rzemios³a. Du¿o miejsca zajmowa³y
stanowi¹ce specyfikê regionu sprzêty rybackie. Sala powiêcona rybo³ówstwu mia³a
wymiary 10 x 30 m. By³y tam morskie i jeziorne narzêdzia rybackie, a wród nich
³ód  d³ubanka23. W kolejnym pomieszczeniu znajdowa³ siê kompletny warsztat
22
23
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tkacki oraz ko³owrotki, cierlice, wijad³a, szczotki do lnu oraz inne narzêdzia zwi¹zane z obróbk¹ lnu i tkactwem. W czêci powiêconej garncarstwu kaszubskiemu
badaczki zrekonstruowa³y pracowniê Leona Necla wraz z ko³em garncarskim
i setk¹ egzemplarzy ceramiki. Znacz¹c¹ czêæ zbiorów stanowi³y eksponaty z zakresu sztuki ludowej i meblarstwa. By³y tam drewniane rzeby religijne, charakterystyczne czepce, tzw. z³otnice, przyk³ady nowego haftu kaszubskiego wykonane
przez rodzinê Maksymiliana Lewandowskiego oraz tabakierki. Z zakresu meblarstwa B. Stelmachowska i W. Brzeska zgromadzi³y w muzeum ok. 20 skrzyñ ludowych, szafy, sto³y, ³ó¿ka. Zbiory te uleg³y zniszczeniu podczas II wojny wiatowej.
Dziêki W. Brzeskiej wiemy, jak przebiega³y badania terenowe  w tym jak wygl¹da³y relacje miêdzy badaczkami a badanymi. I tak kobiety by³y zazwyczaj zaciekawione, sk¹d przybywaj¹ i gdzie mieszkaj¹, natomiast mê¿czyzn interesowa³ cel
kupna starych przedmiotów i miejsce, dok¹d powêdruj¹. Kaszubi obawiali siê
wymiania i byli dra¿liwi na tym punkcie. Byli te¿ nieufni. Jak pisze W. Brzeska,
woleli stare przedmioty spaliæ ni¿ sprzedaæ, gdyby mia³y ich przedstawiæ jako
starowieckich i zacofanych24. Z takim podejciem spotyka³y siê zarówno podczas badañ przedwojennych, ale tak¿e w latach powojennych. W. Brzeska pisze
tak¿e, ¿e transport zabytków zakupionych do tworzonego w Gdyni muzeum odbywa³ siê wozem, kar¹, czyli taczk¹, lub smykiem do najbli¿szej stacji kolejowej,
a tam powierza³y je kolejarzom. Byli oni Kaszubami, a Skoro objaniono ich na
wsi, ¿e wszystko dobrze jest zap³acone, ¿e nikt nie zosta³ wyzyskany i ¿e eksponaty pójd¹ do kaszubskiego muzeum w Gdyni, problem kolejowego transportu
stawa³ siê ich osobist¹ spraw¹. Bez pakowania, bez przewidzianych ubezpieczeñ,
wstawiali rzeczy prosto do baga¿ówki. I nie zginê³o nigdy nic, nawet niepozorny
drobiazg, nie dozna³y uszkodzenia najwra¿liwsze przedmioty. Nieraz tego samego
dnia jeszcze ustawia³a je ju¿ w Szkole Morskiej na Grabówku25. W. Brzeska
pisze te¿, ¿e B. Stelmachowska w trakcie badañ wykonywa³a bardzo du¿o zdjêæ.
Zaczê³a od fotografowania ludzi, ale ci odwracali siê, gdy¿  jak poinformowano
j¹ póniej  Kaszubi wierzyli, ¿e uwiecznienie kogo na fotografii mo¿e spowodowaæ jego mieræ. Zaczê³a wiêc fotografowaæ ³odzie, sprzêty rybackie, szopy
i chlewki rybackie w Jastarni i Kunicy, a zw³aszcza szopy zbudowane ze starych
³odzi. Fotografowa³a tak¿e kapliczki i krzy¿e przydro¿ne: By³o ich tutaj znacznie wiêcej i liczne i naiwne i z drzewa i z blachy i z ¿elaza, by³y kapliczki 
latarenki, ale czêsto, w pomniejszeniu latarnie morskie. Mia³y dzwony, dzwonnice
na majowy ró¿aniec i na burze i na mieræ rybaka w morzu. Nie zabrak³o ¿adnemu
z mi³ych wi¹tków zielonej girlandy i ró¿yczek z kolorowej bibu³ki.

24
25
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Nieraz, czy to w Oksywiu, czy w Rumi, czy w Jastarni, gdy przystawa³a przed
kapliczk¹, aby j¹ sfotografowaæ, przystawali równie¿ Kaszubi. Pocz¹tkowo dziwili siê bardzo. Nawykli przecie¿ do fotografuj¹cych siê wzajem w ró¿nych pozach letników. Ale ta pani, która z powag¹ i z szacunkiem przystaje przed figur¹,
obchodzi j¹ dooko³a, czyta, co ka¿e pisaæ tej drugiej, a potem mierzy i fotografuje?
Tego nie znali do tej pory26. B. Stelmachowska zebrane materia³y wykorzysta³a
w pracy Sztuka ludowa na Kaszubach 27. Natomiast W. Brzeska w trakcie badañ
zajmowa³a siê zbieraniem materia³ów z zakresu literatury ludowej. Zapisywa³a
podanie, legendy, a zw³aszcza banie. Zamierza³a bowiem napisaæ pracê powiêcon¹ baniom kaszubskim. Niestety, z powodu wybuchu II wojny wiatowej ksi¹¿ka
nie ukaza³a siê. Materia³y i obserwacje wyniesione z badañ etnograficznych na
Kaszubach wykorzysta³a natomiast w swoich powieciach, które nasycone s¹ realiami pokazuj¹cymi ¿ycie codzienne i pracê rybaków. Przyswoi³a sobie te¿ jêzyk
kaszubski, co tak¿e wykorzysta³a w powieciach. Materia³y z badañ etnograficznych wykorzystywa³a tak¿e w publikowanych w prasie felietonach dotycz¹cych
¿ycia rybaków kaszubskich.
Bo¿ena Stelmachowska w latach trzydziestych by³a dyrektorem Muzeum
Miejskiego w Poznaniu (tytularnym dyrektorem muzeum by³ prezydent Poznania, natomiast ona rzeczywistym). W³adze miasta chcia³y, aby muzeum poznañskie dorównywa³o w zakresie metod ekspozycji wystaw i sposobów ich aran¿acji
oraz stosowanych materia³ów czo³owym muzeom europejskim. W tym celu co
roku latem wysy³a³y B. Stelmachowsk¹ i a tak¿e W. Brzesk¹ w podró¿ s³u¿bow¹
w celu zapoznania siê z muzeami w Niemczech, Francji, W³oszech, W. Brytanii,
Austrii. By³y to bardzo wa¿ne i kszta³c¹ce wyjazdy. W. Brzeska koszty tych wyjazdów pokrywa³a (czêciowo lub ca³kowicie) z w³asnych rodków. Aby pojechaæ
do W³och, sprzeda³a nawet pami¹tkow¹ szafê. Wspominaj¹c te wyjazdy i oceniaj¹c odwiedzane muzea, napisa³a, ¿e Francuski Luwr mia³ swoje niedoci¹gniêcia.
Na szczytowym poziomie sta³o Muzeum Watykañskie, z którym konkurowaæ mog³o
tylko British Muzeum w Londynie. Ojcu wiêtemu bowiem misjonarze dostarczali najoryginalniejsze eksponaty ludów prymitywnych bezcennej wartoci. ( )
Ostatni¹ podró¿ zagraniczn¹ odby³y w 1938 r., gdy wzd³u¿ nasypów kolejowych Italii widnia³y transparenty z napisem: EVIVA ASSA ROMA BERLINO!
A w hotelach Austrii pozdrawiano podró¿nych »Heil Hitler«  na punktach granicznych postoje wyd³u¿a³y siê  odprowadzano pod eskort¹ niew³aciwych podró¿nych!28.

26
27
28

Kopia acta_2008.p65

Tam¿e, s. 154.
Poznañ 1937.
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Pasterek, b.s., W. Brzeska, Biogram, [do:] Wielkopolski S³ownik
Biograficzny, s. 5, masz. niepublikowany.

49

09-01-14, 19:29

ANNA KWANIEWSKA

50

Wojnê W. Brzeska  podobnie jak i B. Stelmachowska  prze¿y³a w Warszawie, gdzie pracowa³a w latach 19431944 jako t³umaczka polsko-niemiecka w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Pe³ni³a tak¿e funkcjê asystentki B. Stelmachowskiej na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich Uniwersytetu Poznañskiego.
Aby unikn¹æ aresztowania, ukrywa³y siê te¿ w widrze i w Pruszkowie. 5 marca
1945 r. wraz z B. Stelmachowsk¹ wróci³a do Poznania i od razu przyst¹pi³y do
organizowania Zak³adu Etnografii S³owian Zachodnich UP. Pierwszym pomieszczeniem, jaki otrzyma³ Zak³ad, by³ du¿y pokój z dwoma oknami bez szyb w domu
przy ulicy Stolarskiej29. W pobli¿u stacjonowa³a Armia Czerwona, a ¿o³nierze
przychodzili po papier do skrêcania papierosów. Obok, w zrujnowanym kociele
zamienionym czêciowo na stajniê, znajdowa³ siê magazyn ksi¹¿ek zabranych
z ró¿nych bibliotek zarówno prywatnych, jak i publicznych. Po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia wybra³y z niego ksiêgozbiór przydatny dla studentów i wyk³adowców Zak³adu. Po reaktywowaniu Zak³adu W. Brzeska zosta³a asystentk¹,
a B. Stelmachowska jego kierownikiem. Latem 1945 r. wyjecha³y na pierwsze
badania terenowe do £eby, Kluk i S³upska. Zasta³y tam jeszcze S³owiñców, których zna³y dot¹d g³ównie z literatury. Jak napisa³a W. Brzeska, pokazywali chêtnie swoje wêdzarnie ryb i t³umaczyli, jakie gatunki jak siê wêdzi, a tak¿e jak siê
przechowuje. W. Brzeska zapamiêta³a i opisa³a scenê z Kluk, w której starszy
mê¿czyzna ora³ pole p³ugiem, który ci¹gnê³y trzy kobiety. Na pytanie urzêdnika,
który wióz³ badaczki, po co to robi, skoro maj¹ wyjechaæ za Odrê. Otrzyma³ odpowied: Nie o to chodzi, kto bêdzie plony zbiera³, ale o to, ¿e ziemia musi byæ
zaorana30. W. Brzeska i B. Stelmachowska by³y wiadkami wyjazdu czy raczej
wypêdzania S³owiñców, którzy koczowali na skwerach, placach i ulicach S³upska,
oczekuj¹c na transport. Nastêpne z kolei badania prowadzi³y w trzyosobowym
sk³adzie na Ziemi Lubuskiej, zw³aszcza w okolicach Gorzowa i Sanoka. Badaczki
mieszka³y tam i ¿ywi³y siê na koszt starostwa, które te¿ u¿ycza³o samochód do
wyjazdów w teren. By³o to mo¿liwe, gdy¿ starosta, bêd¹cy w³aciwie zarz¹dc¹
komisarycznym regionu, by³ bardzo zainteresowanym badaniami etnograficznymi.
Codziennie pyta³ o wra¿enia z terenu. Chcia³, aby zosta³y i pracowa³y na tym terenie, ofiaruj¹c im nawet willê31. Po powrocie W. Brzeska pisa³a raport z badañ,
za B. Stelmachowska porz¹dkowa³a dokumentacjê fotograficzn¹.
Zmiany terytorialne, jakie nast¹pi³y po II wojnie wiatowej, spowodowa³y
wielkie przemieszczenia ludnoci. W wyniku tej wêdrówki ludów du¿a czêæ
pracowników naukowych przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie przyjecha³a do Torunia, gdzie powo³ano Uniwersytet Miko³aja Kopernika.
29
30
31
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Dziekanem Wydzia³u Humanistycznego zosta³ Konrad Górski, który z³o¿y³ propozycjê objêcia kierownictwa Zak³adu Etnografii i Etnologii B. Stelmachowskiej,
W. Brzeskiej natomiast zaproponowano stanowisko asystenta. Propozycje zosta³y
przyjête. Wyk³ady zaczê³y siê w grudniu 1945 r. W styczniu 1946 r. razem z B. Stelmachowsk¹ i wonym Zaleskim organizowa³a dzia³alnoæ Zak³adu, pocz¹wszy
od klamek do drzwi, a skoñczywszy na przygotowaniu wyk³adów i æwiczeñ dla
studentów. Etatowym pracownikiem by³a w roku 1946/1947, po czym zosta³a
zmuszona do zrezygnowania z asystentury. W nastêpnych latach by³a wspó³pracownikiem Katedry bez etatu. Jak napisa³a w swoim ¿yciorysie w latach 1946
1956 by³a obecna na wszystkich wyk³adach i seminariach B. Stelmachowskiej,
prowadzi³a listê obecnoci, kronikê zak³adu, ponadto opiekowa³a siê zbiorami
zebranymi podczas badañ terenowych32. Otrzymywa³a w tym czasie wynagrodzenie z pensji B. Stelmachowskiej oraz honoraria za publikowane w prasie Poznania i Bydgoszczy artyku³y etnograficzne. W 1946 r. napisa³a sztukê Powrót
Wiktora, któr¹ Komisja Teatralna Ministerstwa Kultury i Sztuki zakwalifikowa³a
do wystawienia33.
Lata 19481956 by³y okresem bardzo intensywnych badañ terenowych prowadzonych przez Zak³ad Etnografii i Etnologii UMK na obszarze Pomorza. Nazywano je ekspedycjami pomorzoznawczymi. Szczególn¹ uwagê zwrócono wówczas
na kulturê S³owiñców. W badaniach brali udzia³ pracownicy naukowi Katedry
Etnografii i Etnologii, w tym W. Brzeska, a tak¿e studenci. Badania te opisa³a
barwnym jêzykiem w ¯yciorysie prawdziwym Bo¿eny Stelmachowskiej. Dowiadujemy siê z niego, ¿e inauguracyjny wyjazd ekipy badawczej z Torunia do Gdyni
nast¹pi³ 2.08.1948 r.34 Dziêki przedwojennym kontaktom B. Stelmachowskiej
uczestnicy otrzymali zakwaterowanie w Szkole Handlu Morskiego w Sopocie,
za wy¿ywienie przygotowywali sami, bazuj¹c na darach UNNRY. Warunki wiêc,
jak na czasy powojenne, by³y bardzo dobre. Z bazy w Sopocie badacze jedzili do
nastêpuj¹cych miejscowoci na Kaszubach pó³nocnych: Hel, Swarzewo, Mechelinki,
Jastarnia, Ku¿nica, Wejherowo, Wierzchucino, ¯arnowiec. Kilka dni powiêcono
na dokumentacjê kultury S³owiñców. Tematyka badañ skoncentrowana by³a g³ównie na kulturze materialnej, ale zajmowano siê tak¿e kultur¹ spo³eczna i duchow¹.
Badania zakoñczono 20.08.1948 r. Poza tym studenci zbierali tak¿e eksponaty, z których nastêpnie urz¹dzono wystawê w Zak³adzie. Z uwagi na brak rodków w roku
nastêpnym W. Brzeska tylko z B. Stelmachowsk¹ wyje¿d¿a na badania na ziemiê
s³owiñsk¹ oraz na Kaszuby. W kolejnych latach ekipa pomorzoznawcza prowadzi³a
32
33
34
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badania na Kaszubach rodkowych  baz¹ by³a Brodnica Górna. Nastêpnie przenios³a siê do Kartuz, gdzie do grona badaczy do³¹czy³a utalentowana rzebiarka
Otylia Szczukowska. Przy okazji kolejnych badañ na Pomorzu W. Brzeska z w³aciwym sobie humorem pisze o takich formalnociach towarzysz¹cych badaniom,
jak zezwolenia na pobyt w terenie przygranicznym, a nawet czasowym aresztowaniu ekipy badaczy w S³upsku z powodu braku jednej osoby w wykazie osób
prowadz¹cych badania i jednej osobie dodatkowej, której nie by³o na licie osób
przedstawionej przez kierownika wyprawy. Rezultatem wyjazdów W. Brzeskiej na
Pomorze by³a seria artyku³ów. Ju¿ w 1945 r. ukaza³y siê Rehabilitacja Smêtka 35,
Z Lêborka do £eby 36 oraz Z wycieczki do Lêborka 37, bêd¹ce efektem pierwszego
po zakoñczeniu II wojny wiatowej wyjazdu na Kaszuby . W nastêpnym roku
napisa³a artyku³ Wród S³owiñców 38, a w 1948 r. Banie i podania ludowe Pomorza
Zachodniego 39. Do problematyki s³owiñskiej wróci³a póniej, pisz¹c artyku³y
Cecenowo 40 i Konie z Kluk 41.
W 1950 r. Pañstwowy Instytut Sztuki w Warszawie zawar³ porozumienie z Zak³adem Etnografii i Etnologii UMK, dotycz¹ce przeprowadzenia badañ nad sztuk¹
ludow¹ na Kaszubach. Celem badañ by³o poznanie przejawów sztuki ludowej,
ich udokumentowanie w formie opisowej, fotografiach i rysunkach, a tak¿e zebranie materia³ów nadaj¹cych siê do póniejszego wykorzystania jako wzory dla
produkcji przemys³owej42. Ekipa badawcza liczy³a 16 osób. Jej kierownikiem
by³a B. Stelmachowska, a zastêpc¹ W. Brzeska. Badania rozpoczêto 1 lipca 1950 r.
Objê³y one powiaty: kartuski, kocierski, morski, bytowski i lêborski. Skoncentrowano siê na nastêpuj¹cych dziedzinach sztuki ludowej: budownictwo (detale architektoniczne, ozdoby), malarstwo, rzeba, ceramika, ozdoby i ornamenty na meblach,
haft, fragmenty stroju i inne. Efekty badañ mia³y byæ przedstawione w formie
publikacji. W dniu 21 sierpnia 1950 r. kierownik Sekcji Sztuki Ludowej PIS Tadeusz Zygler podpisa³ wniosek w sprawie wydania w 1951 r. drukiem ksi¹¿ki Sztuka
ludowa Kaszub, bêd¹cej prac¹ zbiorow¹ pod red. B. Stelmachowskiej. W listopadzie zosta³y przeprowadzone badania uzupe³niaj¹ce, a ca³oæ materia³ów z badañ
zosta³a z³o¿ona do PIS do koñca grudnia 1950 r. Niestety, z powodu braku rodków finansowych i innych niewyjanionych przyczyn ksi¹¿ka nie ukaza³a siê.

35
36
37
38
39
40
41
42

Arkona, 19451946, nr 13-14.
Polska Zachodnia, 1945, nr 9.
Polska Zachodnia, 1945, nr 7.
Polska Zachodnia, 1946, nr 45-46.
Szczecin, 1948, nr 13-14.
Kaszebë, 1960, nr 16.
Kaszebë, 1960, nr 16.
Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Archiwum PIS, sygn. II/2497.
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Po mierci B. Stelmachowskiej (21.11.1956 r.) W. Brzeska zosta³a ponownie
z dniem 1 lipca 1957 r. zaanga¿owana na stanowisko starszego asystenta w Katedrze Etnografii UMK. Za w latach 19571958 z upowa¿nienia Rady Wydzia³u
Humanistycznego i Zarz¹du Towarzystwa Naukowego w Toruniu zajê³a siê porz¹dkowaniem spucizny naukowej zmar³ej, a zw³aszcza przygotowaniem do druku
kolejnych tomów Biblioteki S³upskiej, dotycz¹cych etnografii S³owiñców i Ziem
Zachodnich. Po wykonaniu tego zadania i przekazaniu spucizny B. Stelmachowskiej do Archiwum PAN w Poznaniu w dn. 30.08.1958 r. z³o¿y³a pismo do rektora
UMK, w którym zrezygnowa³a  tym razem sama  z pracy na UMK. Prawdopodobnie by³o to efektem depresji wywo³anej mierci¹ B. Stelmachowskiej, z któr¹
by³a zwi¹zana przez ponad trzydzieci lat. Przez nastêpny rok szkolny, po zdaniu
odpowiednich egzaminów, pracowa³a jako nauczycielka religii w szkole w Bydgoszczy.
W 1959 r. W. Brzeska powróci³a do pracy naukowej i opublikowa³a w Etnografii Polskiej artyku³ na temat kultury ludowej ziem zachodnich, w którym sprecyzowa³a w³asne stanowisko w kwestii etnografii tzw. ziem zachodnich i pó³nocnych. Za w czerwcu 1959 r. wyjecha³a do Kartuz, gdzie w Muzeum Kaszubskim
zajmowa³a siê przygotowaniem scenariusza wystawy i dokumentacj¹ zbiorów
etnograficznych. Po ukoñczeniu tego zadania przeprowadzi³a siê do Kwidzyna
i podjê³a pracê w tamtejszym muzeum jako pracownik naukowo-owiatowy.
Alfons Lemañski, za³o¿yciel i wieloletni kierownik muzeum w Kwidzynie, napisa³ we wspomnieniach, ¿e Muzeum w Kwidzynie odnios³o wielorakie korzyci
z pracy dr Wandy Brzeskiej, jako ¿e by³a szczegó³owo obeznana z problemami
kultury ludowej Pomorza. Co robi³a w godzinach urzêdowych? Przeprowadza³a
deskrypcjê eksponatów etnograficznych i rzemios³a artystycznego, wpisuj¹c je
do odpowiednich ksi¹g inwentarzowych. Kierowa³a personelem muzealnym przy
ka¿dorazowych zmianach wystaw owiatowych czy artystycznych, wyg³asza³a
pogadanki muzealne dla m³odzie¿y i nauczycielstwa. Dr Brzeska przys³u¿y³a siê
szczególnie tym, ¿e obs³ugiwa³a, jako znakomity przewodnik, wycieczki zagraniczne, udzielaj¹c wyczerpuj¹cych informacji krajoznawczych w jêzyku niemieckim i francuskim43. Ze wspomnieñ A. Lemañskiego dowiadujemy siê tak¿e du¿o
o W. Brzeskiej jako cz³owieku. I tak podczas pobytu w Kwidzynie Ubrana by³o
na czarno, w d³ugiej sukni, w stylu dziewiêtnastowiecznym, co dodawa³o jej powagi i pasowa³o do staro¿ytnych murów zamkowych. O godzinie 6 uczestniczy³a
we Mszy wiêtej i codziennie przystêpowa³a do Komunii wiêtej44. Po mszy,
wychodz¹c z kocio³a, interesowa³a siê ludmi u³omnymi, schorowanymi, udzielaj¹c im pomocy w miarê swoich mo¿liwoci lub organizuj¹c dla nich ratunek.
43
44
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Mieszka³a w pokoiku na zamku, obok muzeum. Codziennie wieczorem znowu
uczestniczy³a w nabo¿eñstwie w przylegaj¹cej do zamku gotyckiej katedrze.
Pozosta³y czas wolny powiêca³a na opracowanie ¿yciorysu B. Stelmachowskiej,
porz¹dkowanie i uzupe³nianie jej spucizny. Od¿ywia³a siê bardzo skromnie 
podstaw¹ wy¿ywienia by³a dieta jarska. Niestety  jak pisze A. Lemañski  rujnowa³a sobie zdrowie, pal¹c 20 papierosów dziennie i za¿ywaj¹c du¿o tabletek od
bólu g³owy. W rezultacie w pocz¹tkach stycznia 1962 r. ciê¿ko zachorowa³a i na
trzy miesi¹ce trafi³a do szpitala. W miêdzyczasie Oddzia³ Literatów Polskich
w Bydgoszczy po zorientowaniu siê w jej sytuacji zdrowotnej i ¿yciowej wyst¹pi³
z wnioskiem do premiera rz¹du z wnioskiem o przyznanie renty dla zas³u¿onych45.
Sprawa znalaz³a pomylny fina³ i decyzj¹ podpisan¹ przez Józefa Cyrankiewicza
dniem 1 listopada 1962 r. otrzyma³a rentê specjaln¹  niezale¿nie od dochodów
otrzymywanych z twórczoci literackiej46. W listopadzie po¿egna³a siê z ¿yczliwym jej kierownikiem i pracownikami muzeum w Kwidzynie. Otrzyma³a tak¿e
podziêkowanie od dyrektora Muzeum Pomorskiego w Gdañsku, Jana Chranickiego,
któremu Muzeum w Kwidzynie podlega³o. Napisa³ on: Dziêkuj¹c Pani Doktor
za cenn¹, fachow¹ wspó³pracê, która dziêki pracowitoci, ofiarnoci i pe³nemu
m³odzieñczego entuzjazmu zainteresowaniu wszystkimi problemami kwidzyñskiego
muzeum by³a wzorem dla innych, Dyrekcja Muzeum pragnie z³o¿yæ Pani Doktor
szczere gratulacje okazji uzyskania tak zaszczytnego zabezpieczenia emerytalnego
i ¿yczyæ wielu lat zdrowia, szczêcia i spokojnego odpoczynku po ciê¿kiej pracy
s³u¿bie spo³ecznej.
Specjalnie mi³ym jest dla nas stwierdzenie, ¿e Pani Doktor chce utrzymywaæ
kontakty z Muzeum w Kwidzynie i w dalszym ci¹gu s³u¿yæ w razie potrzeby sw¹
cenn¹ rad¹ i pomoc¹  za co serdecznie dziêkujemy47. Tak wiêc na koniec dzia³alnoci zawodowej spotka³o j¹ mi³e zakoñczenie i rozwi¹zanie problemów finansowych w postaci renty specjalnej. Chc¹c zrozumieæ niezwyk³¹ osobowoæ
W. Brzeskiej, nie mo¿na pomin¹æ etapu jej ¿ycia po przejciu na rentê.
Po zakoñczeniu pracy zawodowej wróci³a do Torunia, a od padziernika 1964
br., maj¹c 71 lat, podjê³a studia w Instytucie Wy¿szej Kultury Religijnej w Lublinie
w charakterze s³uchaczki nadzwyczajnej. Studiowa³a i zdawa³a egzaminy z filozofii, psychologii teologii dogmatycznej, teologii moralnej, Pisma w. Nie napisa³a tylko pracy koñcowej z powodu z³ego stanu zdrowia. Po ukoñczeniu studiów
polecona przez swoje przyjació³ki Wandê Szuman i Kazimierê Bieñkowsk¹ dnia
6.01.1969 r. na zaproszenie prze³o¿onej Lucyny £akomcówny przyby³a do Domu
Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek w Jab³onowie Pomorskim. Z uwagi
45
46
47
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na wiek mog³a byæ przyjêta jedynie do grupy sióstr pomocnic, co nast¹pi³o 19 czerwca 1971 r. Zgromadzenie doceni³o i wykorzysta³o kwalifikacje W. Brzeskiej.
Pomaga³a siostrom opracowywaæ katechezy, uczy³a jêzyka niemieckiego i francuskiego. Najwa¿niejszym jej osi¹gniêciem z tego czasu by³o napisanie dwutomowej biografii za³o¿ycielki zgromadzenia S³. Bo¿ej Matki Marii Kar³owskiej.
Biografia zatytu³owana Eiserne Mutti zosta³a napisana w jêzyku niemieckim48.
Napisa³a tak¿e inne prace religijne, jak Józef, ciela, Piastun Boga. Szkic wizerunku, a tak¿e Brat Roman i jego pragnienie kap³añstwa. Ponadto jest autork¹
ró¿nych rozwa¿añ na tematy religijne oraz dziennika duchowego49.
W czasie pobytu w Zgromadzeniu Sióstr Pasterek na zlecenie Gdañskiego
Towarzystwa Naukowego opracowywa³a tak¿e biografie wybitnych gdañskich
lekarzy spo³eczników. Zmar³a 10 marca 1978 r. i zosta³a pochowana w Jab³onowie
Pomorskim.
W. Brzeska by³a humanist¹, osob¹ o wielostronnych zainteresowaniach. Pracê
literack¹ ³¹czy³a z prac¹ naukow¹ na polu etnografii. Przez wiele lat uczestniczy³a
w badaniach etnograficznych prowadzonych na Pomorzu i Kaszubach. Napisa³a
szereg artyku³ów powiêconych problematyce kaszubskiej i s³owiñskiej. Jej zas³ug¹ by³o te¿ przygotowanie do wydania prac B. Stelmachowskiej powiêconych
kulturze S³owiñców. Jednym z najwa¿niejszych dokonañ W. Brzeskiej w dziedzinie etnografii by³o napisanie ¯yciorysu prawdziwego Bo¿eny Stelmachowskiej.
Ta niepublikowana dot¹d praca jest wa¿nym wk³adem w poznanie dziejów etnografii polskiej i pomorskiej.
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Micha³ Kargul

Administracja lena w dobrach królewskich
w wietle lustracji województwa pomorskiego
z 1765 roku

Problematyka gospodarki lenej w okresie nowo¿ytnym jest ci¹gle jednym
z mniej zbadanych dzia³ów historii gospodarczej Polski. Nie inaczej sprawa siê ma
z obszarem Pomorza, czy konkretniej: ówczesnych Prus Królewskich. Analizuj¹c
historiografiê z tego zakresu, nale¿y stwierdziæ, ¿e brakuje tak ca³ociowych opracowañ, jak i prac przyczynkarskich. Kilkanacie artyku³ów, które na ten temat napisali pomorscy badacze, a podkreliæ nale¿y zw³aszcza dorobek Wac³awa Odyñca1,
zarysowuj¹ problematykê z tego zakresu, lecz wiêkszoæ z nich dotyczy jedynie
w¹skiego obszaru geograficznego i tematycznego. Dla przyk³adu najlepiej wydaje
siê byæ opracowane bartnictwo, lecz wiêkszoæ prac dotyczy tylko ówczesnych
powiatów cz³uchowskiego i tucholskiego2. W monografiach gospodarczych oraz
tych nielicznych syntezach powiêconych tematyce lenej okres nowo¿ytny jest
praktycznie tylko wzmiankowany. Na dodatek trudno nie oprzeæ siê wra¿eniu, i¿
do dzi w opisie tego tematu ¿ywe s¹ tezy stawiane przez pruskich historyków
oraz publicystów, wedle których nowoczesna gospodarka do lasów pomorskich
wkroczy³a dopiero wraz z pierwszym zaborem. Sprawa jest tym bardziej warta
naukowego zainteresowania, i¿ szereg róde³ dostarczaj¹cych nam wielu cennych
informacji od dawna wydana jest drukiem. Niestety, nikt do dzi nie pokusi³ siê,
nie tylko o syntezê gospodarki lenej ca³ych Prus Królewskich, czy te¿ jednego
z ich województw, lecz nie posiadamy nawet monografii powieconej pomorskiemu bartnictwu, czy te¿ hutnictwu lenemu. Dlatego warto, choæby ma³ymi krokami,
zape³niaæ tê lukê. Poni¿szy artyku³ jest prób¹ przedstawienia jednego z istotniej1

2
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M.in. prace Wac³awa Odyñca powiêcone starostwu puckiemu, g³ównie, Eksploatacja lasów
powiatu puckiego w XVII wieku w Gdañskich Zeszytach Humanistycznych, 1961, nr 1-2,
czy artyku³ Dêby i d¹browy Pomorza Nadwilañskiego w Sylwanie, 1993, nr 12.
Zob. np. artyku³ Gerarda Labudy, Nieznany pomnik polskiego prawa bartnego na Pomorzu,
Rocznik Gdañski, R. XVI.
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szych problemów nowo¿ytnej gospodarki lenej na obszarze województwa pomorskiego, a mianowicie funkcjonowania administracji lenej w lasach królewskich.
Ze wzglêdu na ograniczenia objêtociowe zajmiemy siê jej obrazem w wietle
jednego z ciekawszych dokumentów z tamtego okresu, a mianowicie lustracji
królewszczyzn z 1765 roku.
G³ównymi ród³ami do analizy stosunków gospodarczych w dobrach królewskich s¹ lustracje królewszczyzn. By³y to dekretowane przez sejm inspekcje,
maj¹ce na celu dok³adne zinwentaryzowanie stanu dóbr pañstwowych (tzw. królewszczyzn), oddanych w zarz¹d prywatnym w³acicielom (starostom). W Prusach Królewskich, wskutek zasz³oci krzy¿ackich dobra królewskie stanowi³y najbardziej znacz¹cy odsetek w³asnoci ziemskiej. Wed³ug badañ Mariana Biskupa
i Andrzeja Tomczaka pod koniec XVI wieku by³o to 29,5 proc. ogó³u ziem województwa3. Warto zwróciæ uwagê, i¿ samo oddanie w zarz¹d starostwa mog³o przyj¹æ jedn¹ z kilku form prawnych: oddanie do wiernych r¹k, dzier¿awê, go³e do¿ywocie, do¿ywocie za wykupem, oraz ró¿ne formy zastawów4. Te ró¿ne statusy
prawne starostów, a tak¿e wynikaj¹ce z nich zobowi¹zania (choæ g³ównie finansowe) by³y na pewno czynnikiem znacznie utrudniaj¹cym prowadzenie jednolitej
polityki gospodarczej w skali dóbr królewskich ca³ego województwa5. Jednak
zadaniem w³anie lustratorów królewskich by³o ustalenie tak stanu faktycznego
lustrowanych maj¹tków, wychwycenie wszelkich kontrowersji miêdzy starostami,
poddanymi czy s¹siadami, jak i na koñcu wyci¹gniêcie wniosków i przedstawienie
propozycji co do ewentualnych dalszych kroków.
W interesuj¹cej nas tematyce jednym z przyk³adów takiej gospodarczej decyzji w³adcy odnosz¹cej siê do wszystkich królewszczyzn by³ uniwersa³ JKM
do starostw pruskich o niepustoszenie lasów i pot³uczenie pieców smolnych6.
Niestety, nie znamy tekstu samego dokumentu, lecz odwo³ania do niego znajduj¹
siê w zapisach lustracji z roku 1624, gdzie w dwóch starostwach: kiszewskim
i borzechowskim, w³aciciele zwracaj¹ lustratorom uwagê, i¿ dochody z barci oraz
pieców smolnych odnotowywane w poprzedniej lustracji w 1615 roku w zwi¹zku
z realizacj¹ królewskiego uniwersa³u przesta³y wp³ywaæ7. Jednak dok³adna analiza
róde³ pokazuje, choæ król Zygmunt III og³osi³ uniwersa³ dla dzier¿aw pruskich,
w którym dla ochrony lasów zaleca³ ograniczenie po¿ytków zwi¹zanych z bart3
4
5
6
7

M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej po³owie XVI wieku,
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1955, z. 1, s. 29.
J. Deresiewicz, Z przesz³oci Prus Królewskich. Skarbowoæ Prus Królewskich od R. 1466
1569, Poznañ 1947, s. 43.
Tam¿e, s. 46-51.
Lustracja województw Prus Królewskich 1624 z fragmentami lustracji 1615 roku, wyd.
S. Hoszowski, Gdañsk 1967, s. 209.
Tam¿e, s. 209, 231.
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nictwem, smolarstwem oraz wyrêbem na potrzeby przemys³owe, to praktyka pokaza³a, i¿ nie by³o to obligatoryjne zarz¹dzenie i nie objê³o terenów, gdzie lasy
mia³y siê w miarê dobrze, jak starostwo cz³uchowskie. Co wiêcej, jak wskazuje
przypadek wsi Kossowa8, praktyka by³a jednak taka, ¿e wobec groby drastycznego spadku dochodów do skarbu królewskiego wrêcz przykazywano kontynuacjê niszcz¹cych las procederów. Wskazuje to jednoznacznie na w du¿ej mierze
fiskalne pod³o¿e tego aktu ochrony lasów. Najwa¿niejsze by³y dochody. Gdy te
z pieców smolnych czy pi³ by³y zdecydowanie zbyt ma³e, by wynagrodziæ obci¹¿enia, jakie niós³ ze sob¹ brak drewna na potrzeby gospodarcze starostwa, owe
rozporz¹dzenie zosta³o wcielone w ¿ycie. Gdy by³o inaczej, jak w Kossowie, to
sami lustratorzy nakazywali jego nieprzestrzeganie. Choæ warto podkreliæ, ¿e
by³ to jednak celowy akt ochrony lasu i co wiêcej, wprowadzany zosta³ na pewnych obszarach w ¿ycie.
Lustracje s¹, jak choæby widaæ z powy¿szego przyk³adu, podstawowym ród³em dla badania stosunków gospodarczych w królewszczyznach Rzeczypospolitej.
Jednak dla województwa pomorskiego zachowa³y siê one w ró¿nym stopniu. Wykorzystaæ mo¿na dla badañ tylko te z roku 1565, 1624, 1664 oraz 1765. Wszystkie
one ukaza³y siê ju¿ drukiem, wydawane systematycznie od prawie stu lat. W formie szcz¹tkowej zachowa³y siê elementy lustracji z roku 1615, jednak akurat zachowane czêci nie obejmuj¹ interesuj¹cych nas obszarów Prus Królewskich.
Niestety, nie s¹ one w równym stopniu kompletne. W niektórych przypadkach nie
do koñca nawet wiadomo, czy lustracja nie objê³a jakich starostw (co siê zdarza³o),
czy te¿ jest to wynik niezachowania siê akt. Dzisiaj informacjami ze wszystkich
starostw województwa dysponujemy w przypadku dwóch ostatnich spisów z 1664
roku i 1765. Dodatkowo dysponujemy danymi z szeciu starostw z roku 1624,
dwóch z 1570 oraz dziewiêciu z 1565 9. Jedn¹ z istotnych zalet dokumentów lustracyjnych jest ich odnoszenie do stanu z poprzedniej lustracji, nierzadko wzbogacone komentarzem t³umacz¹cym zachodz¹ce zmiany.
W kilka lat po ostatniej lustracji mia³ miejsce I rozbiór polski, w efekcie
którego ca³e województwo pomorskie znalaz³o siê pod panowaniem pruskim.
Scentralizowane pañstwo Fryderyka II ju¿ w roku 1773 dokona³o dok³adnego
8

9
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Wie Kossowo, w 1624 r. trzymana by³a jako samodzielna dzier¿awa przez Jerzego Heina.
Lustratorzy odnotowuj¹, ¿e dawniej w Kossowie by³a rozleg³a puszcza grabowo-bukowa, z
której dzier¿awcy ci¹gnêli niema³e dochody z palenia wêgli, odprowadzaj¹c kwartê do skarbu królewskiego. Jednak zosta³a ona mocno nadpustoszona, w zwi¹zku z czym w 1615
roku przychód z tego tytu³u wynosi³ tylko 266 florenów i 20 groszy. Spustoszenia by³y tak
wielkie, ¿e w tych kilku latach dziel¹cych obie lustracje, ciê¿ko by³o osi¹gn¹æ i te 266 floreny.
Urzêdnicy jednak wprost napisali, ¿e podtrzymuj¹ obowi¹zek p³acenia za palenie wêgli rzeczonej sumy, mimo ¿e maj¹ wiadomoæ, ¿e dzier¿awca jej nie osi¹ga, gdy¿ w przeciwnym
razie ( ) prowentu, a zatem i kwarty nie by³a; tam¿e, s. 236.
Tam¿e, s. XXXXXXIII.
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spisu uzyskanych ziem. Informacje te s¹ powszechnie wykorzystywane przez badaczy Pomorza prze³omu XVII i XIX wieku. Jednak nieco ubocznym skutkiem
jest widoczne zaniedbanie w badaniu lustracji roku 1765, która nie doæ ¿e jest
o wiele mniej szczegó³owa, to obejmuje tylko 1/3 terytoriów województwa. Jednak
to w³anie ona jest ostatnim ca³ociowym polskiej proweniencji ród³em do oceny
stanu dóbr pañstwowych u schy³ku panowania Rzeczypospolitej na tych ziemiach.
Dla badacza gospodarki lenej jest ona tym cenniejsza, ¿e dysponujemy kilkoma
dodatkowymi ród³ami z tego okresu, które pozwalaj¹ na uzyskanie szczegó³owych
informacji w interesuj¹cej nas materii, jak wilkierz starosty Ignacego Przebendowskiego dla starostw puckiego i mirachowskiego z 1767 roku10 czy inwentarze
starostwa cz³uchowskiego z po³owy XVIII wieku11.
W okresie nowo¿ytnym spotykamy siê z nastêpuj¹cymi przedstawicielami
administracji lenej w pomorskich dobrach królewskich: leny, leniczy, borowy,
borowy y wolny strzelec, nadleniczy, generalny borowy, objezdny lasów oraz
jedziec borowy. Mo¿emy ich pogrupowaæ w trzy kategorie: lenych, czasem zwanych borowymi, którzy pe³nili zasadnicz¹ stra¿ w lasach i o których mamy najwiêcej informacji; leniczych  odjezdnych lasów wystêpuj¹cych w dokumentach dopiero w XVIII wieku oraz jedców  rajtarów, którzy byli uniwersaln¹
s³u¿b¹ policyjn¹ zamku i jak wynika z zapisów, czasem byli oddelegowywani
do pilnowania lasów12, wyró¿niaj¹c siê byæ mo¿e tak¿e formalnym statusem od
pozosta³ych cz³onków zamkowej milicji13.
Pierwsze wzmianki o administracji lenej w województwie pomorskim pochodz¹ z 1565 roku. Dwóch lenych spotykamy m.in. w starostwie tucholskim14.
Nie mamy o nich podanych ¿adnych konkretniejszych informacji poza faktem, ¿e
otrzymuj¹ oni rocznie po 8 florenów wynagrodzenia. Od tego momentu regularnie, choæ w ró¿nych liczbach, wystêpuj¹ w królewszczyznach. Sam system administracji lenej ewoluowa³ w omawianym okresie, co dok³adnie mo¿na przeledziæ w ród³ach. Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e w XVI i XVII wieku w tych
10

11

12

13

14

Ignacego Przebendowskiego, starosty puckiego i mirachowskiego, wilkierz ustanowiony dla
starostwa puckiego, [w:] S. Kutrzeba, A. Mañkowski, Polskie ustawy wiejskie XVXVII w.,
Kraków 1938, s. 395-411.
Inwentarz starostwa cz³uchowskiego z roku 1748, Roczniki TNT, 1904, s. 238; oraz Inwentarz starostwa cz³uchowskiego z roku 1753, Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum
Radziwi³³ów, Dz. XXV, nr 615.
Raytarowie, naznaczeni do lasów pilnowania, maj¹ z drugimi kolejno jedziæ z poczt¹ jako
y te¿ na inne interesy skarbowe( ); Inwentarz starostwa cz³uchowskiego z roku 1748,
s. 238.
Wskazywaæ by na to mog³o w w.w. inwentarzu osobne wymienienie z nazwiska dwóch jedców borowych w spisie urzêdników zamkowych, a brak podobnych wzmianek o innych
raytarach; tam¿e, s. 239.
Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdañsk 1961, s. 28.
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starostwach, gdzie istnia³y odpowiednie warunki, tj. znaczne obszary lene, funkcjonowali leni, najczêciej w liczbie dwóch. Mo¿na stwierdziæ, ¿e formy ich
zatrudnienia by³y doæ zró¿nicowane. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w tamtym okresie lenymi by³y osoby posiadaj¹ce jakie dobra starostwa, najczêciej rolê,
z których z tytu³u wykonywanych czynnoci nie p³acili czynszu. Tak np. by³o
w starostwie kiszewskim w 1624 roku, gdzie leni dwaj, w³ók 5 na lenictwo
trzymaj¹cy, z których ¿¹dnego czynszu i dani nie odprawuj¹, tylko puszczy i lasów
pilnowaæ i przestrzegaæ powinni15. Nale¿y tutaj podkreliæ zwrot w³óki na lenictwo, które zdaje siê sugerowaæ, ¿e istnia³ wydzielony maj¹tek (rola), bêd¹cy
uposa¿eniem ka¿dorazowych lenych.
Na podstawie wczeniejszych lustracji oraz inwentarzy nie do koñca mo¿emy
stwierdziæ, na ile by³ to system obligatoryjny. Leni wymieniani w nich s¹ w dwóch
momentach: z tytu³u pobieranego uposa¿enia w gotówce oraz z tytu³u p³acenia
czynszu z zajmowanych powierzchni rolnych. W tym drugim przypadku czasem
bywaj¹ oni odnotowywani jako zwolnieni z tych op³at, zasadniczo obowi¹zuj¹cych gospodarzy danej wsi (jak na powy¿szym przyk³adzie), a czasem z tytu³u
gospodarowania na dodatkowych gruntach (lub innym maj¹tku), z którego op³acali
czynsz na ogólnych zasadach. Poniewa¿ zasadniczo w dokumentach lustracyjnych odnotowywano tylko p³atnoci i p³atników, w sytuacji gdy nie dzier¿awili
dodatkowego maj¹tku, czêsto nie odnotowywano ich w szczegó³owych opisach
miejscowoci, a o ich istnieniu dowiadujemy siê z sumariusza przedstawiaj¹cego
wydatki na administracjê starostwa. Klasycznym przyk³adem mo¿e byæ tutaj starostwo puckie w 1664 roku. Sumariusz w lustracji podaje nam, i¿ s³u¿bê pe³ni³o
4 lenych, pobieraj¹cych rocznie 40 florenów wynagrodzenia na g³owê16. W opisie
poszczególnych miejscowoci znajdujemy jednak tylko trzech z nich, wynotowanych przy okazji op³at za dodatkowe dzier¿awy lub pobierania przez nich dodatkowych op³at od mieszkañców danych miejscowoci17.
Nie do koñca te¿ mo¿na stwierdziæ, ¿e w pe³ni obligatoryjne by³o uposa¿enie
lenych ze skarbu starosty. Nale¿y braæ uwagê, ¿e mog³o siê zdarzyæ, i¿ w którym
momencie w jakim ze starostw leny nie dostawa³ ¿adnego wynagrodzenia, ani
nie p³aci³ ¿adnego czynszu, przez co nie zosta³ odnotowany w spisie. Zwa¿ywszy
jednak na fakt, ¿e dane, którymi dysponujemy i tak przed rokiem 1664 s¹ niekompletne, mo¿emy przyj¹æ hipotezê, ¿e generalnie leni w XVI i XVII wieku op³acani byli ze skarbu starociñskiego, dzier¿¹c najczêciej dodatkowo ziemiê bêd¹c¹
ich uposa¿eniem. Przy ich pensji widnieje zazwyczaj fraza wraz ze suknem,
15
16
17
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Lustracja województw Prus Królewskich 1624, s. 203.
Opis królewszczyzn województwach che³miñskim pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd.
J. Paczkowski , Fontem XXXII, Toruñ 1938, s. 126.
Byli to leni w Ch³apowie, Redzie i Przytocinie (forma zapisu w dwóch ostatnich przypadkach sugeruje, ¿e s³owo leny mo¿e byæ te¿ nazwiskiem); tam¿e, s. 111, 115 i 120.
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która pozwala na stwierdzenie, ¿e owa zap³ata mog³a byæ czêsto dodatkowym
ekwiwalentem, a nie jedynym ród³em utrzymania. Choæ ich dochody otrzymywane z tego tytu³u by³y doæ znaczne.
By scharakteryzowaæ sytuacjê w roku 1765, przeledmy wszystkie informacje,
jakie o lenych podaje lustracja królewszczyzn województwa pomorskiego z tego
roku18. W rzeczonym starostwie puckim, zarz¹dzanym przez Ignacego Przebendowskiego, w roku 1765 odnotowano szeciu lenych, z których ka¿dy zarabia
34 z³ote pruskie19 za zas³ugi oraz dodatkowe 10 z³pr jako ordynaryjê, czyli
w ramach deputatu prawdopodobnie g³ównie na ubiór. Dodatkowym urzêdnikiem
jest objezdny lasów, zarabiaj¹cy 351 z³pr, co sytuowa³o go jako drugiego na licie
p³ac starostwa, zaraz po komisarzu zarabiaj¹cym 400 z³pr20. Dodatkowe informacje otrzymujemy w opisach poszczególnych wsi. I tak w Redzie item z wo³ki
u kawa³ roli, któr¹ trzyma leny Jakub Gielster tak¿e od cha³upy i ogroda p³aci
z³pr 9/0 ( ). Powinnoci tego¿ pomienionego Jakuba Gieslera lasów pañskich
w swoim lesie dogl¹daæ i szkód21. W nieodleg³ym Przytocznie Ernest Sandach,
leny i Stanis³aw Portykus reprodukowali przed nami przywileje JM Wejhera na
to¿ szo³ectwo( ) P³ac¹ czynszu z³pr 41/1022. Kolejnego lenego znajdujemy
w pustkowiu Krystkowo: Na tym pustkowi mieszka utciwy Jakub Ronowski za
kontraktem, który przed nami reprodukowa³ i przez nas jest podpisany. P³aci z³pr
78/16 Powinnoci jego.  Lasu czernickiego dogl¹daæ i listy jemu na wyznaczone
miejsce odsy³aæ23.
W s¹siednim pustkowiu  Kêpino  znajdujemy dok³adniejsze informacje,
mówi¹ce nam o aspekcie prawnym funkcjonowania lenych w starostwie: Które¿
to pustkowie maj¹ sobie nadane utciwy Micha³ i Marcjanna Muzowie. Jako¿ przed
nami reprodukowali przywilej od JW. JM Ignacego Przependowskiego, puckiego,
mirachowskiego starosty, marsza³ka konfederacji ksiêstwa Zatorskiego i owiêcimskiego, rotmistrza znaku pancernego, na lat 50, na to¿ pustkowie, tym¿e wy¿ej
wyra¿one s³u¿¹ce, a przez Najjañ. Króla JM Augusta III konfirmowane. Z którego
to pustkowia ( ) p³aci do zamku puckiego czynszu z³pr 100/00. [Powinnoæ jego]
 Lasów starociñskich puckich pilnie i wiernie strzec i pilnowaæ powinien. S³u¿bê
18
19
20

21
22
23

Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. I, cz. IIII, Toruñ 2000, 2005.
Zapisy w lustracji z roku 1765, zamiennie traktuj¹ okrelenia z³oty pruski i floren, jednak dla
cis³oci podawana jest taka waluta jak w oryginale.
Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. I, cz. I, s. 78; warto tutaj wspomnieæ, ¿e
pierwszego starszego nad lenymi odnotowano ju¿ w I po³owie XVII wieku, lecz brak
szczegó³owych danych co do jego uposa¿enia i obowi¹zków. Funkcji tej nie podaj¹ jednak
inne ród³a z tego okresu; W. Odyniec, Starostwo puckie 15461678, Gdañsk 1961, s. 159.
Lustracja województw Prus Królewskich, 1765, t. I, cz. I, s. 48.
Tam¿e, s. 49.
Tam¿e, s. 65.
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wszelak¹, która do lenych nale¿y i pos³ugê do zamku puckiego odprawowaæ24.
We wsi £êczyce natomiast do pilnowania lasów zobowi¹zany jest Jan Grayk,
miejscowy so³tys (który dodatkowo ma pozwolenie na robienie piwa i szynkowania gorza³ki)25. Zatem z ogólnej liczby szeciu lenych dok³adniejsze informacje
posiadamy tylko o pi¹tce z nich.
Warto tu przytoczyæ wczeniejsze dane z terenu starostwa dotycz¹ce s³u¿by
lenej. W 1565 roku s³u¿bê pe³ni³ jeden leny, który otrzymywa³ 8 z³ myta.
W inwentarzu z roku 1635 odnotowano piêciu lenych i strzelców26. Mowa ju¿
by³a, ¿e w roku 1664 ka¿dy z czterech odnotowanych wówczas lenych otrzymywa³ rocznie 40 florenów27. W roku 1678 odnotowano a¿ dziesiêciu przedstawicieli s³u¿by lenej. Otrzymywali oni zasadniczo po 40 z³pr (jeden z nich 42) oraz
7,5 korca korców ¿yta, 8 korców owsa, pó³ korca grochu, pó³ beczki ledzi,
2 achtele soli, 4 sztofy mas³a, 3 kopy gomó³ek, jeden po³eæ s³oniny, jedno sad³o,
3,5 beczek piwa i dwie fury siana28. Dziesi¹tka ta by³a wymieniona z imienia
i nazwiska29. Dwójka z nich nie otrzymywa³a wynagrodzenia30. W³adys³aw Odyniec w swojej pracy powiêconej starostwu puckiemu wyliczy³, ¿e w sumie wynagrodzenie tej ósemki wynosi³o równowartoæ 112 z³pr na g³owê, co ³¹cznie
obci¹¿a³o skarb starostwa sum¹ 900 z³pr rocznie31. Jak widaæ, liczba lenych
w roku 1765 by³a prawie o po³owê mniejsza.
W s¹siednim starostwie mirachowskim, tak¿e bêd¹cym w posiadaniu Ignacego
Przebendowskiego w roku 1765 mamy pewien k³opot terminologiczny. Albowiem
lustratorzy odnotowali, i¿ ze skarbu starociñskiego p³aci siê: Generalnemu
borowemu wszystkich lasów, zas³ug, na wikt i konia z³pr 200/0; Leniczemu,
oprócz wiktu i barwy z³pr 90/0; Lenym 4, zas³ug z barw¹ na ka¿dego z³pr 40
 z³pr 120/032. Dodatkowo w samym Mirachowie mamy wzmiankê: W tej¿e
wsi mieszka Maciej Bladowski odjezdny starostwa tego¿; Salomon Prymski leny
mirachowski ( )33. Mamy tu wiêc do czynienia z objezdnym, generalnym borowym, leniczym oraz lenymi. W myl zasady jednak niemno¿enia bytów poza
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Kopia acta_2008.p65

Tam¿e, s. 65-66.
Tam¿e, s. 75.
Inwentarz starostwa puckiego z 1635 r., [w:] Inwentarze starostw puckiego i kocierskiego
z XVII, oprac. G. Labuda, TNT, Fontem 39, Toruñ, 1957, s. 93.
Tam¿e, s. 126.
Inwentarz starostwa puckiego z 1678 r., [w:] Inwentarze starostw, s. 64.
Tam¿e, s. 44 ,60, 62, 64, 89.
Jeden z tej dwójki by³ dodatkowo strzelcem, dostarczaj¹cym zwierzynê na potrzeby zamku;
tam¿e, s. 89.
W. Odyniec, op. cit., s. 160.
Lustracja województw Prus Królewskich, 1765, t. I, cz. I, s. 145.
Tam¿e, s. 99.

63

09-01-14, 19:29

MICHA£ KARGUL

64

koniecznoæ mo¿na chyba pokusiæ siê o pewn¹ systematyzacjê. Jak wynika z zapisów lustracji, kwestia terminów w tym czasie nadal by³a p³ynna. Z du¿¹ doz¹
pewnoci mo¿na zatem za³o¿yæ, i¿ Maciej Bladowski, wzmiankowany w Mirachowie jako objezdny, jest tym wystêpuj¹cym w ekspensie starostwa generalnym
borowym (o ile nie jest to objezdny niezwi¹zany ze s³u¿b¹ len¹). Pewien k³opot
jest tylko z owym leniczym i tutaj trudno przes¹dzaæ jednoznacznie. W innych
starostwach doæ czêsto wystêpuje osobny leniczy, który, jak nale¿y przypuszczaæ,
pe³ni funkcjê nadrzêdn¹ nad lenymi, nadzoruj¹c lasy ca³ego starostwa. Jednak
zdaje siê, ¿e tak¹ funkcje pe³niæ powinien ów generalny borowy. Prawdopodobne
s¹ tu dwa rozwi¹zania tego problemu. Pierwsze filologiczne to takie, ¿e ów leniczy
i generalny borowy to te same osoby (wskazywa³aby na to wzmianka o wikcie, za
który p³acono generalnemu borowemu, a nie op³acano leniczemu). Obie notki
wystêpuj¹ obok siebie i mo¿e byæ to po prostu skutek ma³o precyzyjnego zapisu
i nazwania tej samej osoby dwoma okreleniami (co jednak w tej lustracji raczej
nie wystêpuje), za jego ca³y sens, to odnotowanie dwóch ró¿nych p³atnoci ze
skarbu starociñskiego (co znowu wystêpuje bardzo czêsto, gdzie wyró¿nia siê
w osobnych zapisach przys³uguj¹ce np. lenym salaria, ordynariê, wikt itp.).
Drugie rozwi¹zanie to uznanie, ¿e obok owego generalnego borowego funkcjonowa³ jednak leniczy. Trudno jednak w takim przypadku przes¹dzaæ, jakie by³y ich
kompetencje. Zwa¿ywszy na informacje z innych starostw, ta wersja wydaje siê
byæ o wiele mniej prawdopodobna. Nic o osobnej funkcji leniczego nie mówi
nam te¿ wydany w dwa lata póniej wilkierz dla tego starostwa, gdzie wystêpuje
tylko objezdny i leni34.
Na koniec warto dodaæ, ¿e w poprzednich lustracjach informacjê o s³u¿bie
lenej w tym starostwie mamy tylko w roku 1664, gdzie wystêpuje czterech lenych z pensj¹ 40 florenów35.
Ze starostwa mirachowskiego w XVIII wieku wydzielona zosta³a osobna dzier¿awa, w 1765 r. ju¿ osobne starostwo  parchowskie. W analizowanej przez nas
lustracji nie ma jednak w zestawieniu p³ac s³u¿by starociñskiej ¿adnej wzmianki
o lenych. Znajdujemy jednak kilku z nich w opisie poszczególnych miejscowoci. W Sylczynie mieszka³ leny Jan Juraczek, który ma cha³upê, ogród, od tych
nic nie p³aci, trzyma w za³ugach36. Natomiast w Tuszkowach napotykamy na
znamienn¹ notatkê, daj¹c¹ wiele informacji na temat funkcjonowania administracji
lenej. Napotykamy tam bowiem nastêpuj¹ce osoby: Pawe³ Ekman stary leny,
uwolniony kart¹ J.W. Hylzene [starosty mirachowskiego  M.K.] danê w zamku
parchowskim dn. 11 lutego 1757 od wszelkich us³ug p³aci z³pr 15/0 ( ). Bart³omiej Wulski pokaza³ przywilej na pewien kawa³ roli utciwemu Bart³omiejowi
34
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Wulskiemu, z ograniczeniem przywileju wyra¿onym przez J.W. Ciecholewskiego,
nawówczas starostê parchowskiego w Gdañsku d.7 Iuli a. 1745 ( ) Ten¿e Bart³omiej Wulski czynszu ¿adnego nie p³aci, gdy¿ w zas³ugach leniczowskich
sobie potr¹ca37.
Mamy zatem tu dwóch lenych, którzy doæ klasycznie trzymaj¹ pewne maj¹tki, za które nie musz¹ odprowadzaæ czynszu, w zamian pe³ni¹c s³u¿bê len¹.
Wielce ciekaw¹ osob¹ jest jednak Pawe³ Ekman, ów stary leny. Jak wynika
z lustracji, niejako na emeryturze korzysta on nadal ze zwolnieñ od wszelkich
powinnoci poza czynszem prawdopodobnie za rolê. Przy czym, pamiêtaj¹c
o innych przypadkach, gdzie leni poza niepodlegaj¹c¹ czynszowi w³ók¹ len¹
byli w posiadaniu dodatkowych gruntów na zwyk³ych zasadach, nale¿y zastrzec,
i¿ byæ mo¿e owa p³atnoæ jest z gruntu dodatkowo trzymanego przez Ekamna
poza ow¹ emeryck¹ dzia³k¹.
W starostwie, wczeniej dzier¿awie parchowskiej, w roku 1664 pe³ni³o obowi¹zki dwóch lenych, którzy zarabiali po 24 floreny38.
¯adnych informacji o s³u¿bie lenej tu¿ przed I rozbiorem nie odnajdujemy
w starostwie kiszewskim, bêd¹cych wówczas we w³adaniu Micha³a i Ludwiki
Czapskich, choæ podobnie jak w Parchowie wiek wczeniej by³o tam dwóch lenych. Wystêpowali oni ju¿ w lustracji z roku 1624, za w 1664 byli ju¿ op³acani
i zarabiali po 24 floreny39. Trudno w tym wypadku, jak i nastêpnych, gdzie bêdzie
podobna sytuacja, przes¹dzaæ o ca³kowitym braku s³u¿by lenej. Tym bardziej, ¿e
w lustracji starostwa kiszewskiego w 1765 roku lustratorzy nie wynotowali jakichkolwiek p³atnoci dla s³u¿by starociñskiej40. Mo¿emy mieæ tu bowiem do
czynienia z sytuacj¹, ¿e leni, podobnie jak na pewno istniej¹ca s³u¿ba (jacy
administratorzy, pisarze, dziewki, parobcy) nie byli op³acani gotówk¹, lecz uposa¿ani w inny, nieinteresuj¹cy z punktu widzenia lustratorów sposób. St¹d ich brak
w opisie starostwa. Nie mo¿na tak¿e tutaj, jak i w innych przypadkach, wykluczyæ przeoczenia, lub b³êdu samych lustratorów.
Podobnie brak lenych, jak i jakiejkolwiek s³u¿by lenej w lustracji starostwa kocierskiego (w oryginale kocierzyñskiego) Konstantego i Konstancji
Nowowieyskich. Co istotne, tutaj jednak lustratorzy dok³adnie odnotowuj¹ p³atnoci wobec s³u¿by starociñskiej, wiêc raczej na pewno mo¿na wykluczyæ tu
przypadkowe przeoczenie lub zbyt ogólny opis41. W przeciwieñstwie te¿ do ma³ego starostwa kiszewskiego mo¿na mieæ praktycznie pewnoæ, ¿e mimo baraku
danych s³u¿ba lena w starostwie istnia³a, o czym przes¹dza tak wystêpowanie
37
38
39
40
41
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znacznych obszarów lenych na jego terenie, jak i wczeniejsze informacje.
Z wczeniejszej o sto lat lustracji dowiadujemy siê bowiem, ¿e w starostwie kocierskim by³o w roku 1664 trzech lenych, którym p³acono po 40 florenów42.
Posiadamy bardzo szczegó³owe informacje z roku 1685, mówi¹ce o przys³uguj¹cym im, w tym czasie tylko dwóm, wynagrodzeniu. Na g³owê by³o to: 12 korców
¿yta, 2 jêczmienia, 40 owsa oraz 1 korzec grochu, 1 achtel mas³a, 3 kopy gomó³ek,
2 po³acie s³oniny, 2 achtele sad³a oraz po jednej marcówce i skopie. W gotówce
otrzymywali dodatkowo 2 floreny na obuwie oraz 42 na barwy i suche dni43.
Bior¹c pod uwagê te informacje, mo¿na postawiæ hipotezê, i¿ w roku 1765 nadal
g³ównym uposa¿eniem s³u¿by lenej by³y naturalia i z tego powodu nie zostali
jednak odnotowani. Innym wyt³umaczeniem móg³by byæ fakt, i¿ za ca³kowite
uposa¿enie starczaæ mog³a zwolniona od wiadczeñ dzia³ka rolna, podobnie jak
to mia³o miejsce w starostwie hamersztyñskim, o którym nieco dalej.
Brak informacji o s³u¿bie lenej lustracji z 1765 roku jest tak¿e w opisie
starostwa sobowidzkiego, które trzyma³ wówczas Szymon Tadeusz Kicki. Sto lat
wczeniej starosta zatrudnia³ jednak dwóch lenych op³acanych 30 florenami rocznie44. Zwa¿ywszy na to, ¿e choæ mocno przetrzebione, to jednak lasy starostwa
zajmowa³y ci¹gle spory obszar i w tym wypadku nale¿y braæ pod uwagê te zastrze¿enia, o których by³a mowa w przypadku s¹siednich zreszt¹ starostw: kocierskiego i kiszewskiego.
Podobnie jak w poprzednich starostwach powiatu tczewskiego i gdañskiego,
równie¿ w starostwie osieckim, którym w³ada³ wówczas Jan Józef £ochocki, nie
odnotowujemy w wykazie p³ac ¿adnych przedstawicieli s³u¿by lenej. Jednak takowe znajduj¹ siê w opisach poszczególnych miejscowoci. I tak w Osieku: Leny
za prawem nadanym sobie od WJMP posesora w r. 1761 d. 11 Novembris na lat
60 z aprobacj¹ Króla JM Augusta III, trzyma w³okê 1, z której p³aci kanonu do
zamku z³pr 18/0. Uczyniwszy prowentu tego inwestygacj¹, pokazuje, i¿ wiêcej
nad wy¿ej wyra¿ony kanon nie ma prowentu z tej¿e w³oki prawem nadanej, któr¹
dopiero z lasu kredowaæ pocz¹³45. Drugiego lenego znajdujemy w Skórczu
(w oryginale w Skurczu), gdzie lenemu nadana w³oka 1, z której p³aci z³pr 6/0.
Poniewa¿ morgi swe w tej¿e wiosce wymienione ma dla strze¿enia borów, aby
szkody nie by³o46. Mamy tu wiêc opisan¹ klasyczn¹ sytuacjê, gdzie leni w zamian za swoj¹ s³u¿bê otrzymuj¹ nadania gruntów, z których op³acania s¹ albo
ca³kowicie, albo czêciowo zwolnieni. Nasi dwaj (choæ byæ mo¿e jest ich wiêcej)
leni maj¹ te¿ dodatkowe ród³o utrzymania. Choæ mocno zniszczone, to barcie
42
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starostwa dostarczaæ powinny ci¹gle 150 z³pr dochodu. Jednak nie trafia³ on do
skarbca starosty, lecz: Poniewa¿ wszystkie lasy do starostwa nale¿¹ce od pogranicznych ludzi czêsto przez wycinanie drzewa bywaj¹ pustoszone, przeto na pilnowanie lasów dla lenych te¿ daninê [bartn¹ MK], której uczyni z³pr 150 zostawujemy47 . Byæ mo¿e lenych by³o tylko dwóch, poniewa¿ w lustracji w 1664
roku jest odnotowana taka w³anie liczba. Otrzymywali oni wówczas po 24 floreny
wynagrodzenia48 .
W starostwie borzechowskim tak¿e nie ma ¿adnej wzmianki o s³u¿bie lenej.
W roku 1664 spotykamy w nim lenego w Zielonej Górze, który wikt ma z zamku
oraz szlachetnego Marcina Zabiñskiego z ma³¿onk¹, dzier¿awi¹cych pustki Zimne
Zdroje, których powinnoci¹ by³o pilnowanie lasów49 . Jednak z tego tytu³u nie
pobierali ¿adnych pieniêdzy. Choæ brak wzmianek o lenych, to jednak w Zimnych
Zdrojach w roku 1765, gdy starostwo znajdowa³o siê w rêkach Aleksandra Hilarego Potulickiego, odnajdujemy niejakich Micha³a i Bart³omieja Zabinskich, prawdopodobnie potomków posesorów sprzed stu lat. Trudno oceniaæ, na ile byli oni
wci¹gniêci w poczet s³u¿by lenej, jednak zwa¿ywszy na d³ugoletnoæ kontraktów
lenych, z którymi mielimy do czynienia choæby w starostwie parchowskim, to
w³anie ich mo¿na przede wszystkim podejrzewaæ o pilnowanie lasów królewskich.
W trzymanym przez Piotra Kczewskiego starostwie starogardzkim jedyn¹
informacjê dotycz¹c¹ zajmuj¹cego nas zagadnienia posiadamy z Podzamcza 
dworu starosty po³o¿onego obok Starogardu, gdzie Leniczy do pilnowania lasów,
tak¿e w drugim budynku siedzi50. S¹dz¹c z miejsca pobytu, nale¿y przypuszczaæ, i¿ jest to osoba odpowiedzialna za lasy w ca³ym starostwie. Czy podlegali
mu jacy leni osadzeni we wsiach  trudno przes¹dzaæ. Wiemy tylko, ¿e w latach
szeædziesi¹tych XVII wieku pilnowa³y lasów starostwa dwie osoby, którym p³acono po 24 floreny51.
W nadwilañskim starostwie gniewskim, którym w³ada³ wówczas Karol Fleming z ma³¿onk¹ Karolin¹ El¿biet¹ z Lubomirskich, jedyn¹ informacj¹ administracji lenej w 1765 roku jest adnotacja we wsi Rakowiec: W³ok 1 leny za
dozór lasu, z której tak¿e nic nie daje52. Mo¿na te¿ przypuszczaæ i¿ wzmiankowany obie¿ny ca³ego starostwa i tamów odpowiadaæ móg³ tak¿e za nadzór nad
lasami53. W wieku XVII lasów tego starostwa pilnowa³o dwóch lenych. Wzmian47
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kuj¹ o nich lustracje w 1624 roku, kiedy p³acono im po 20 florenów oraz w 1664
roku, kiedy otrzymywali dwukrotnie wiêcej54.
W s¹siednim starostwie nowskim, znajduj¹cym siê w rêkach Józefa Zboiñskiego, w roku 1765 odnotowany jest tylko jeden leny w Grabowej Górze: To
pustkowie zrujnowane przez Moska³ów i teraz nikt nie mieszka, oprócz lenego
dla dozoru budynków i lasu, który za dozór obojga wolny od czynszu55. Innych
informacji o s³u¿bie lenej w starostwie jest brak. Z wczeniejszej o sto lat lustracji wiemy, ¿e w po³owie XVII wieku lasów pilnowa³o dwóch lenych z doæ wysokim wynagrodzeniem 80 florenów56.
W Skarszewach, siedzibie wojewody i zarazem jedynego starosty grodowego
województwa, Paw³a Mostowskiego, w roku 1664 podano, ¿e lasami opiekowa³o
siê piêciu lenych zarabiaj¹cych po 24 florenów57. Jednak w sto lat póniej znajdujemy tak¹ wzmiankê: Na lenych 20 pilnuj¹cych zamku i wszelkiego bezpieczeñstwa, których za dawniejszych starostów wiêcej bywa³o, a teraz tylko w tej
liczbie trzymaj¹ siê, ordynaryjne i myta i barwy, których przedtem by³a powinnoæ borów strzec, teraz, ¿e wyciête pilnuj¹ zagajników zapuszczonych po wsiach.
Nale¿¹ tak¿e do wybierania czynszów, hiberny, pog³ównego i dozoru ¿niw oraz
zasiewów, gdy mog¹ folwarki od arendarza byæ odebrane, poniewa¿ arendarze
skar¿¹ siê i defalków prosz¹ dla odchodz¹cych inwentarzów. Tak¿e na lenego
starszego nad niemi z³pr 310058. Wynika z niej, ¿e ze s³u¿by lenej wyewoluowa³a stra¿ starociñska. Bardzo interesuj¹ce jest zachowanie nazwy leni, choæ
lasów wed³ug lustratorów ju¿ praktycznie nie ma. Pewne zdziwienie budzi te¿
informacja o tym, ¿e dawniejszymi czasy liczba lenych by³a jeszcze wiêksza.
Chodzi tu jednak najpewniej o nieodleg³¹ przesz³oæ, w lustracji z lat szeædziesi¹tych XVII wieku brak jakichkolwiek wskazówek, by poza wymienionymi lenymi by³a jaka inna s³u¿ba starociñska, jak rajtarzy. Nale¿y tutaj zwróciæ uwagê
na dwie sprawy. Po pierwsze, na dobrze widoczn¹ dowolnoæ terminologiczn¹.
Zwierzchnik lenych to tutaj po prostu starszy nad lenymi, za sami leni, pe³ni¹cy
de facto s³u¿bê rajtarsk¹ w starostwie ma³o przypominaj¹ swoich imienników
z s¹siedztwa. Po drugie, warto odnotowaæ uwagê o ochronie przez nich zamiast
wyciêtych lasów zagajników zapuszczonych po wsiach. Jest to bardzo cenna
uwaga, która dostarcza nam dowodu na planowe odnowienia zak³adane na terenie
starostwa.
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Koñcz¹c omawianie sytuacji w starostwach powiatów tczewskiego, nowskiego
i gniewskiego, warto odnotowaæ, i¿ lustratorzy je opisuj¹cy czêsto nie wyszczególniali p³atnoci dla s³u¿by starociñskiej, a i opisy poszczególnych wsi s¹ o wiele
bardziej zdawkowe ni¿ w starostwach Ignacego Przebendowskiego. Dodatkowo
warto pamiêtaæ, i¿ na terenie tych trzech powiatów wystêpuje kilkanacie pomniejszych dzier¿aw, obejmuj¹cych najczêciej dwietrzy wsie, wyodrêbnionych
z omówionych powy¿ej starostw. Nie mamy ¿adnej wiedzy, czy funkcjonowali
tam jacy leni, choæ wzmianka z roku 1664, gdy w kluczu dzier¿aw z³o¿onych ze
wsi Chylonia, Cisowa i Redowo, spotykamy lenego, któremu na sukno p³acono
24 floreny59, wskazuje, ¿e mog³o to mieæ miejsce. Dla porz¹dku podaæ jeszcze
nale¿y, ¿e w roku 1765 starostwo tczewskie wchodzi³o w sk³ad Ekonomii Malborskiej (bêd¹cej jednostk¹ organizacyjn¹ zarz¹dzaj¹c¹ królewskimi dobrami sto³owymi), co dla naszego tematu nie ma wiêkszego znaczenia, gdy¿ w tym malutkim, obejmuj¹cym tylko kilka wsi na bezlenym obszarze starostwie, nigdy nie
by³o ¿adnych przedstawicieli s³u¿by lenej.
Na koniec przejdmy do najbardziej zalesionych starostw województwa
w powiatach wieckim, tucholskim i cz³uchowskim. W starostwie wieckim, gdzie
posesorami by³a para ksi¹¿êca Antoni i Anna z Sanguszków Jab³oñscy, lustracja
z roku 1765 odnotowuje, i¿ ze skarbu starociñskiego p³aci siê Lenym 6 z piwem
z³pr 327/060. W jednym z pustkowi zwanym Pulko, znajdujemy jednego z nich
trzyma P Oborski leniczy tego starostwa [to pustkowie  M.K.]; p³aci jako drudzy z³pr 24/061. Byæ mo¿e to zwierzchnik owych 6 lenych, choæ dziwi jego brak
na licie p³ac i lokalizacja w doæ odludnym punkcie starostwa. Jednak litera P,
bêd¹ca prawdopodobnie skrótem od pan, mo¿e jednak wskazywaæ, ¿e to faktycznie jest starszy nad lenymi. Wiemy jednak na pewno, ¿e w starostwie funkcjonowa³o szeciu lenych, zarabiaj¹cych po 54 z³oty pruskie i 15 groszy. Dodatkowo
odnotowano, ¿e skarb starociñski ponosi³ tak¿e koszty konserwcyi koni pod
lenych i rajtarów dwóch62. Warto byæ mo¿e zwróciæ te¿ uwagê na tych ratajów,
zarabiaj¹cych po 150 florenów, którzy na pewno mieli zadania to¿same z lenymi
wojewody Mostowskiego w Skarszewach63. Z wczeniejszych lustracji dowiadujemy siê tylko, ¿e w roku 1664 omiu lenym p³acono po 30 florenów64.
Starostwo jasienieckie w po³owie lat szeædziesi¹tych XVIII wieku trzymali
w swoim w³adaniu Jakub i Zofia z Trembeckich Tucho³kowie. Z opisu wynagro-
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dzeñ s³u¿by starosty dowiadujemy siê, ¿e wród s³u¿by starociñskiej znajdowa³o
siê tak¿e czterech lenych: Na salaria podstarociemu jasienickiemu i czeladzi
tego¿ folwarku (bowiem czelad folwarków Klonowskiego i serockiego zwyczajem kraju tego sustenowana [utrzymywana  M.K.] byæ ma) jako rajtarom, parobkom, dziwce, komornicom 5, tudzie¿ lenym ca³ego starostwa 4 z³pr 323/24. Tej¿e
czeladzi na ordynaryjne piwa beczek 28 1/2; beczka a fl 6  z³pr 171/0. Na okrasê
i sól tej¿e czeladzi z³pr 79/065. Trudno domniemywaæ, jaka czêæ z owych 323
z³otych z groszami przypada³a na bêd¹cych w naszym zainteresowaniu stra¿ników lasów. Tytu³em pewnej ilustracji mo¿na tylko zaznaczyæ, ¿e choæ w roku
1664 nie odnotowano ¿adnego lenego, to wymieniono trzech rajtarów, którym
p³acono po 30 florenów na g³owê66.
W obejmuj¹cym znaczny obszar Borów Tucholskich starostwie tucholskim
mamy do czynienia z rozbudowan¹ administracj¹ len¹. Lustratorzy bowiem zanotowali, i¿ ze skarbu starociñskiego siê wyp³aca: Leniczym dwiema z³pr 320/0;
Lenym po wsiach 12 a fl. 12 z³pr 144/067. W starostwie funkcjonowa³y niejako
dwa odrêbne nadlenictwa, co wi¹za³o siê z jego podzia³em na dwa klucze:
kossobudzki oraz polny, zwany te¿ tucholskim. Zwa¿ywszy na rozleg³y obszar
jak i liczbê lenych, funkcjonowanie dwóch odrêbnych leniczych dla ka¿dego
z kluczy by³ na pewno racjonalny. Nie odnajdujemy jednak ¿adnego urzêdnika
odpowiadaj¹cego za ca³oæ lasów. Wystêpuj¹ tu co prawda niejacy obie¿ni, którym wyp³acano ze skarbu po 100 z³pr, jednak po pierwsze, tak¿e s¹ dwaj, po
jednym dla ka¿dego z kluczy, za po drugie, pensje o wiele ni¿sze ni¿ leniczych
raczej nie wskazuj¹ na ich zwierzchnoæ nad s³u¿b¹ len¹68.
Przechodz¹c szczebel ni¿ej, bardzo charakterystyczn¹ rzecz¹ jest fakt, i¿ z
owych dwunastu lenych mieszkaj¹cych po wsiach w lustracji odnajdujemy tylko
jednego w Bar³ogach, ówczesnym pustkowiu. Co ciekawe, nienazwany jest on
nawet lenym: jeden gospodarz, z morgów i od piwa daje z³pr 64/0. Borów pilnowaæ powinien69. Taki zapis jest najlepszym dowodem na to, i¿ do zapisów
lustracji trzeba podchodziæ z du¿¹ ostro¿noci¹, gdy¿ w tej sytuacji mo¿emy mieæ
do czynienia z dwoma przypadkami. W pierwszym z nich lustratorzy z grona
dwunastu lenych odnotowali tylko tego jednego ze wzglêdu na to, i¿ prowadzi³
jak¹ uboczn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (wzmianka o owym piwie). Ich podstawowym ród³em utrzymania by³y wtedy najprawdopodobniej nieodp³atnie u¿ytkowane w³oki lene. W drugim za³o¿yæ by mo¿na, ¿e odnotowano wszystkich
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lenych, jako zwyczajnych gospodarzy, lub mieszkañców, poniewa¿ ich podstawowym ród³em utrzymania by³o gospodarstwo rolne, a pilnowanie borów by³o
tylko dodatkiem. Lustratorzy za tylko przy jednym z nich zanotowali te dodatkowe obowi¹zki. Jak widaæ, te dwie interpretacje w ró¿nym wietle stawiaj¹ organizacjê administracji lenej w starostwie. W pierwszym bowiem przypadku mamy
do czynienia z zawodow¹ s³u¿b¹ len¹, za w drugim z rolnikami dorabiaj¹cymi
sobie pilnowaniem lasu. Pierwsza interpretacja wydaje siê byæ jednak bardziej
prawdopodobna. Pomijaj¹c ju¿ nawet porównania z innymi starostwami, warto
zwróciæ uwagê na aspekt finansowy. Dwanacie florenów, które otrzymywa³ ka¿dy
z lenych, to suma niema³a, jednak zdecydowanie za ma³a jak na zasadnicze wynagrodzenie osoby, której siê powierza taki maj¹tek, jak lenym. Warto tu przytoczyæ
wyliczenia Mariana Frydy, dla s¹siedniego starostwa cz³uchowskiego. Szacowa³
on, ¿e czysty dochód redniego gospodarstwa gburskiego w roku 1748 kszta³towa³
siê w granicach 212 z³otych. Pieñ sosny przeznaczony na tarcicê w tym¿e samym
roku by³ warty 90 gorszy (3 z³ote)70. Owe dwanacie z³otych to równowartoæ
trzech pni, które ka¿dy leny móg³ pok¹tnie sprzedaæ. Nale¿y jednak przyj¹æ, ¿e
to wynagrodzenie ze skarbu starociñskiego to raczej pewien dodatek, za leni
najpewniej utrzymywali siê z nieobci¹¿onych na rzecz skarbu specjalnych dzia³ek
rolnych, jak to mia³o miejsce w innych starostwach. Z tego tytu³u najprawdopodobniej wiêkszoæ z nich nie zosta³a po prostu odnotowana. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e sto lat wczeniej, gdy lasów starostwa pilnowa³o dwóch lenych, to
otrzymywali oni corocznie 30 florenów plus dodatkowych 12 na sukno71. Byæ
mo¿e owe dwanacie z³otych na g³owê lenego w roku 1765 jest w prostej linii
kontynuacj¹ owego sukiennego, co wzmacnia³oby za³o¿enie, ¿e ich g³ówny dochód
mia³ inne ród³a. Jednak najprawdopodobniej to jednak owa ochrona lasów by³a
ich g³ównym zajêciem.
Jeszcze inaczej organizacja administracji lenej wygl¹da³a w starostwie cz³uchowskim, którego posesorsk¹ by³a Anna Karolina z Mycielskich Radziwi³³owa.
Ze skarbu starosty op³acany by³ tylko leniczy kwot¹ 100 florenów72. W opisie
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poszczególnych miejscowoci spotykamy natomiast a¿ piêtnastu borowych (którzy
s¹ to¿sami z lenymi z innych starostw) i jak mo¿na przypuszczaæ, jest to pe³na
ich liczba. Jest to wynikiem, tego, i¿ borowi starostwa byli w dalszy ci¹gu obci¹¿eni obowi¹zkiem dostarczenia renty ze zwierzyny ³ownej, choæ zamienionej ju¿
na czynsz pieniê¿ny. Dodatkowo ta liczba daje nam mo¿liwoæ obserwowania,
w jaki sposób ich obecnoæ odnotowywali lustratorzy. Niejako fundamentalnymi
wzmiankami by³y te, jak ze wsi Nowa Cyrkiew, mówi¹ce o owym czynszu: Borowy za zwierzynê, któr¹ dawaæ powinien by³ z³pr 2/1273. Podobnie enigmatyczne notatki mówi¹ce o tej p³atnoci s¹ w Peterzwaldzie (dzi Cierznie), Krysfeldzie (Chrz¹stkowo) i Przechlewie74. We wsiach Pryncewald (Prusinowo), Landek (Lêdyczek), Ekwir (Brzezie), Penkul (Pieniê¿nica) oraz Borowym M³ynie
podwojona jest tylko suma p³atnoci wynosz¹ca 4 z³pr i 24 gr75. Jednak o niektórych borowych lustratorzy podali nam nieco wiêcej informacji. W Kramsku (Krêpsku) zanotowali: Borowy tam miêszkaj¹cy, któren borów pilnowaæ powinien ma
w³okê 1; za zwierzynê, która przedtem dawa³ in natura, p³aci z³pr 4/2476. Podobna
uwaga jest w Fresztnowie (dzisiejsze Gwiedzie): Tam miêszka borowy, ma w³okê
1, powinnoæ jego jest pilnowaæ borów i szkody w nich strzec; za zwierzynê za
p³aci z³pr 4/2477 oraz Koczale: Borowy siedzi na w³oce 1, boru tylko pilnuje
i szkody strze¿e; za zwierzynê za która dawa³ przedtym z³pr 4/2478.
Nieco inna sytuacja jest w Sztegach (dzi Rzecznica): Na 2 w³okach borowy
czynszu do zamku nie daje, podatki tylko Rzeczypospolitej wyp³aca, a za borów
pilnuje; zwierzynê przedtym dawa³, teraz pieniêdzmi z³pr 4/2479. Warto zatem
odnotowaæ, ¿e ów borowy ma a¿ dwie w³oki, zwolnione od czynszów, choæ po
raz pierwszy jest odnotowane, i¿ podlegaj¹ one podatkom Rzeczypospolitej80.
Analizuj¹c tê sytuacjê, nale¿y za³o¿yæ, i¿ wszyscy borowi posiadali przynajmniej
po jednej w³óce lenej, a fakt ten, jak widaæ w powy¿szych zapisach, by³ raczej
rzadko odnotowywany. Trudno jednak przyj¹æ, by sytuacja tych borowych, o których
siê wspomina tylko jako p³atnikach czynszu za zwierzynê, by³a jako zasadniczo
odmienna. Po drugie, mimo kilku odnotowanych w³ók lenych tylko w tym ostat-
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nim przypadku jest wzmianka o p³atnoci podatków na rzecz skarbu koronnego,
choæ nale¿y przypuszczaæ, ¿e obci¹¿one nimi by³y wszystkie. To wa¿na wskazówka, która nam mówi, i¿ fakt obci¹¿enia tymi podatkami jakiego z mieszkañców starostwa nie powodowa³ automatycznie jego odnotowywania z tego tytu³u
w lustracji. Odnotowywano w nich przede wszystkim obci¹¿enia na rzecz zamku
i tylko od zbiegu okolicznoci, tudzie¿ dok³adnoci lustratorów zale¿a³o, jakie
ponadto informacje zosta³y zanotowane.
Najwiêcej informacji mamy o dwóch borowych zamieszkuj¹cych Starzno.
Tym bardziej ciekawych, ¿e byli to doæ niezwykli borowi: W tej wsi w³ok wolnych, albo borowych, z których jedna trzyma JMP Kazimierz Rakowski, za przywilejem starociñskim 1581 przez króla Zygmunta III a 1599 potwierdzonym, nie
p³aci z niej do zamku lecz powinien pi³owaæ granic miêdzy Polsk¹ i Ksiêstwem
pomorskim i borów pilnowaæ, któren od zamku dependuje. Dwie za posiada za
prawem starociñskim przez króla Zygmunta III 1632, Hertman Kamyszka, z którego równie granic i borów starociñskich pilnowaæ powinien i do jurysdykcji
zamkowej nale¿y81. A¿ tak szczegó³owe informacje zawdziêczamy chyba na³o¿eniu siê dwóch okolicznoci. Po pierwsze, obaj wymienieni poza obowi¹zkiem
pilnowania lasów s¹ zobligowani do pilnowania granicy pañstwowej, za po drugie,
jeden z nich jest szlachcicem. Warto zaznaczyæ, ¿e obaj pe³nili swoj¹ s³u¿bê na
podstawie przywilejów siêgaj¹cych XVII i XVI wieku, co wskazuje na doæ odleg³y rodowód takiej organizacji funkcjonowania s³u¿by lenej w starostwie.
W roku 1664 lustracja odnotowuje siedmiu borowych82. ¯aden z nich nie
pobiera³ pensji ze skarbu starosty. W roku 1624 w licie p³ac widnia³o natomiast
dwóch lenych otrzymuj¹cych po 20 florenów83. Warto te¿ odnotowaæ, ¿e w roku
1664 starosta dysponowa³ dwunastoma drabami oraz omioma ratajami, otrzymuj¹cymi po 10 florenów rocznie84. W sto lat póniej lustratorzy odnotowali jedenastu ratajów, na których p³ace przeznaczano 1164 floreny i 24 grosze rocznie.
Jednak tym razem jest odnotowane, i¿ ta p³atnoæ nale¿y siê: Grodzianom czyli
rajtarom na swoich koniach, s³u¿¹cym do egzekucji czynszów i wszelkiej pos³ugi
nale¿¹cym 11( )85, wiêc raczej nie nale¿y ich wi¹zaæ z administracj¹ len¹.
Ze starostwa cz³uchowskiego w roku 1763 wydzielono wie Polenica, któr¹
otrzyma³ niejaki Antoni Sulima Dzier¿añski, za w roku lustracji wdowa po nim
Ma³gorzata z Borkowskich86. Nie wchodz¹c, podobnie zreszt¹ jak lustratorzy,
81
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w dywagacje, czy dokonuj¹c tej czynnoci nie naruszono praw w³acicielki starostwa, dla naszego tematu odnotujmy, i¿ w tej wsi znajdowa³ siê borowy, zobowi¹zany do p³acenia 2 z³pr i 12 groszy87. Jest to jedyny przyk³ad w ca³ym województwie, gdzie w królewszczynie mniejszej ni¿ starostwo odnotowany zostaje przedstawiciel s³u¿by lenej. Jednak okolicznoæ, i¿ by³a to wie wydzielona ze starostwa
nieca³y rok wczeniej, ka¿e przypuszczaæ, i¿ by³ to faktyczny ewenement.
Bardzo skromne informacje o s³u¿bie lenej posiadamy ze starostwa baldemburskiego (bia³oborskiego). Jedynie w miejscu wynotowania p³ac s³u¿by starociñskiej znajdujemy wzmiankê: Lenym dwiema myta fl 20/088. O ¿adnych
lenych w tym starostwie nie wspomina lustracja z roku 1664.
W starostwie hamersztyñskim (czarniñskim) by³o natomiast w roku 1664
dwóch lenych, którym p³acono po 30 florenów89. W sto lat póniej natomiast
znaleæ mo¿na zapis o wyp³acaniu pensji borowemu (gdy¿ inni maj¹ role) i stró¿owi fl. 4090. W zapisach w poszczególnych wsiach nie odnajdujemy owych
borowych, co pozwala nam na stwierdzenie, ¿e by³o ich razem z tym pensjonowanym przynajmniej trzech. Zapis ten pozwala nam jednak stwierdziæ, i¿ wynagrodzenie ka¿dego borowego mog³o byæ kwesti¹ indywidualn¹ nawet w obrêbie
danego starostwa oraz po raz kolejny potwierdza spostrze¿enie, ¿e g³ównym wynagrodzeniem lenych by³o zazwyczaj u¿ytkowanie wolnych od czynszów w³ók
lenych.
Tabela 1
Wynagrodzenie lenych w gotówce w starostwach województwa
pomorskiego w 1765 r.
Starostwo
Puckie
Mirachowskie
Parchowo
Kiszewskie
Kocierskie
Sobowidzkie

87
88
89
90
91

Wynagrodzenie lenych
w gotówce

Ogólna liczba lenych
odnotowana w starostwie

34 z³pr (na g³owê)
40 z³pr (na g³owê)





6 (p)
4(p)
2 91




tê posiad³oæ dokument wystawiony przez Augusta III w roku 1758, za Ma³gorzata Dzier¿yñska tego samego w³adcy z roku 1763; tam¿e, s. 132.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 146.
Opis królewszczyzn..., s. 469.
Tam¿e, t. I, cz. III, s. 155.
Oraz stary leny.
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Starostwo
Osieckie
Borzechowskie
Starogardzkie
Gniewskie
Nowskie
Skarszewskie
wieckie
Jasienickie

Tucholskie
Cz³uchowskie
Baldemburskie
Hamersztyñskie

Wynagrodzenie lenych
w gotówce

Ogólna liczba lenych
odnotowana w starostwie

150 z³pr92 (ogó³em
na pilnowanie lasów)




£¹cznie na 20 lenych
i leniczego 3100 z³pr
54 z³ 15 gr (na g³owê)93
Na salaria lenym
i pozosta³ej s³u¿bie
starociñskiej 323 z³pr i 24 gr

2

12 z³pr na g³owê

10 z³pr (na g³owê myta)
40 z³pr (dla jednego borowego95)

75



1
1
20 (p)
6 (p)
4 (p)

12 (p)
15 borowych94
2 (p)
co najmniej 3

(p)  pe³na liczba lenych w starostwie odnotowana w sumariuszu wydatków
ród³o: Lustracja województw Prus Królewskich, 1765, t. I, cz. IIII, Toruñ 2000, 2005.

Tabela 2
Wynagrodzenie leniczych (objezdnych lasów) w starostwach
województwa pomorskiego w 1765 r.
Starostwo

Puckie
Mirachowskie
Parchowo
Kiszewskie
Kocierskie

92
93
94
95
96
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Wynagrodzenie leniczego
(objezdnego lasów)

Ogólna liczba leniczych
(objezdnych lasów)
odnotowana w lustracji

351 z³pr
290 z³pr 96




1
1




By³ to dochód z barci starostwa.
Dodatkowo otrzymywali pewn¹ kwotê na konie.
Dodatkowy borowy mieszka³ w wie¿o wydzielonej ze starostwa wsi Polenica.
W tekcie lustracji jest fraza borowemu i stró¿owi, ale najprawdopodobniej chodzi o tê
sam¹ osobê, pe³ni¹c¹ te dwie funkcje.
Przy zsumowaniu dochodu generalnego borowego i leniczego, bo najprawdopodobniej chodzi
tu i jedna osobê, patrz opis starostwa mirachowskiego.
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Starostwo

Sobowidzkie
Osieckie
Borzechowskie
Starogardzkie
Gniewskie
Nowskie
Skarszewskie
wieckie
Jasienickie
Tucholskie
Cz³uchowskie
Baldemburskie
Hamersztyñskie

Wynagrodzenie leniczego
(objezdnego lasów)

Ogólna liczba leniczych
(objezdnych lasów)
odnotowana w lustracji







£¹cznie na 20 lenych
i leniczego 3100 z³pr


160 z³pr na g³owê
100 z³pr






1


1
197

2
1



ród³o: Lustracja województw Prus Królewskich, 1765, t. I, cz. IIII, Toruñ 2000, 2005.

Na koniec warto przytoczyæ te¿ dwa ród³a mówi¹ce nam o obowi¹zkach
przedstawicieli s³u¿by lenej. Pierwsze z nich pochodz¹ce z 1635 roku to przysiêga, jak¹ sk³adali leni w starostwie puckim. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e roty
sk³adane w po³owie XVIII wieku zbytnio od niej nie odbiega³y: Ja N. przysiêgam Panu Bogu wszechmog¹cemu w Trójcy . Jedynemu, i¿ ja na us³udze tej
lenego Starostwa Puckiego zostaj¹c wierny bêdê JKMPN Mi³ociwemu, lasów, a
osobliwie naznaczonym mnie miejscu, we dnie i w nocy, jak najczulej wed³ug
mo¿noci mojej pilnowaæ bêdê, ni z kim porozumienia o wycinanie drew i drzewa,
popio³ów lub wêgli palenie mieæ nie chcê, pieniêdzy i podarunków na zniszczenie
lasów bez wiadomoci zamkowej braæ nie bêdê, wszystkiego po lasach pilnie
dogl¹daæ, zwierzynê, gdy siê trafi, odnosiæ bêdê. Lasów w drzewo i zwierz têpi,
ile bêdê móg³, nie dopuszczê, przestrzegê i do zamku odniosê. I wszystko to, co
do powinnoci us³ugi mojej nale¿y, cnotliwie, szczerze i wiernie odprawowaæ
bêdê. Tak mi Panie Bo¿e pomó¿ i mêka Jego wiêta98.
Natomiast tylko dwa lata póniejsza od lustracji 1765 roku jest informacja
pochodz¹ca z wilkierza Ignacego Przebendowskiego, wydanego dla starostw

97
98

Z zapisu jednak nie wynika jednoznacznie, czy to faktyczny leniczy, czy tylko tak nazwany
jeden z 6 lenych starostwa.
Inwentarz starostwa puckiego 1635..., s. 92-93.
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mirachowskiego i puckiego99: XLIV. Co siê lasów dotycze, nikt nie powinien
bez dokumentu rêk¹ moj¹ podpisanego lub stêplowanego ze pnia cinaæ, pod win¹
wed³ug szkody uczynionej taksowan¹. Co pp. objezdni100 jako i leni pilno przestrzegaæ maj¹, a gdyby na którego z nich pokaza³o siê, ¿e przez pob³a¿anie komu
albo niepilnoæ szkoda siê jaka sta³a, tedy pierwszy raz szkodê w lasach zap³ac¹,
drugi raz przy surowym napomnieniu dubeltow¹ sztrafê pod³ug szacunku szkody
ponios¹, trzeci raz pp. objezdni zrzuceniem z urzêdu, a leni prócz zrzucenia siedzeniem w tarasie przez 2 niedziele karani byæ maj¹. A jako niepodobna, aby pp.
objezdni zawsze wszêdzie znajdowaæ siê mogli, wiêc postanawiam, aby przynajmniej raz w tydzieñ w zimie, a w lecie raz we 2 niedziele wszystkie lasy sobie
powierzone objechali. Ludzie za jakiejkolwiek b¹d kondycji, mieszkaj¹cy w starostwie, po le¿¹ce drzewo, do opa³u swego potrzebne, do lasu tylko 2 razy w tydzieñ, alias w rodê i w sobotê, jedziæ maj¹, a w te dni leny ka¿dy w swoim
obchodzie znajdowaæ siê bêdzie powinien; a kiedykolwiek indziej zastany któ¿kolwiek w lesie, pandowany byæ ma i za karê winê pandow¹ od³o¿y, A je¿eliby
pp. odjezdni, obje¿d¿aj¹c, jako wy¿ej wyra¿ono, jak¹ szkodê uczynion¹ znaleli,
tedy lenego, w którego lesie ta szkoda sta³¹ siê, pierwszy raz surowym upomnieniem, drugi raz plagami karali, a za trzecim razem, je¿eliby siê trafiæ mia³o, onego¿ winnego zamkowej zwierzchnoci opowiedzieli101.
Analizuj¹c te dwa dokumenty, ³atwo zauwa¿yæ, i¿ g³ównym zadaniem dla
s³u¿by lenej by³o niedopuszczanie do kradzie¿y drewna. Jednak, o czym by³a
mowa przy okazji starostwa skarszewskiego w roku 1765, leni pilnowali tak¿e
odnowieñ. Mówi o tym zreszt¹ tak¿e kolejny punkt cytowanego powy¿ej wilkierza
Ignacego Przebendowskiego102. Dla naszego tematu istotny jest sposób, w jaki
leni maj¹ pilnowaæ lasów, a objezdni tak lasów, jak i samych lenych. Co ciekawe,
wersja o wilkierzu dla starostwa mirachowskiego mówi o jednym objezdnym, za
ta dla starostwa puckiego o dwóch. Wydaje siê wiêc przes¹dzone, ¿e ów generalny
borowy z lustracji w starostwie mirachowskim jest to¿samy z objezdnym z wilkierza. Nie ma w nim te¿ ¿adnych informacji o jakim szczeblu porednim
w osobie leniczego, co powinno przeci¹æ nasze w¹tpliwoci wynikaj¹ce z zapisów
z 1765 roku. Jednak w datowanym tylko dwa lata póniej od lustracji wilkierzu
dla starostwa puckiego mowa jest o panach objezdnych, gdy tymczasem w lustracji
wystêpuje tylko jeden. Nie ma tu chyba mowy o pomy³ce, wiêc warto odnotowaæ,

99
100
101
102
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Formalnie by³y to dwa wilkierze o praktycznie identycznym brzmieniu, Ignacego Przebendowskiego wilkierz, s. 395-410.
W wersji dla starostwa puckiego mowa jest o objezdnych, za dla starostwa mirachowksiego
o objezdnym.
Ignacego Przebendowskiego wilkierz, s. 402.
Tam¿e, s. 402-403.
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¿e sytuacja w administracji lenej mog³a byæ na tyle dynamiczna, ¿e w przeci¹gu
dwóch lat na s³u¿bie starosty pojawi³ siê przynajmniej jeden kolejny objezdny.
System ochrony drewna by³ bardzo klasyczny. S³u¿ba lena dopuszcza³a do
wyrêbu tylko tych drzew, na które wystawione by³y kwity przez zwierzchnoæ
zamkow¹, w tym wypadku samego starostê, natomiast susz, który okoliczna ludnoæ mog³a zbieraæ na opa³ w okrelone dni tygodnia  pod cis³ym nadzorem
lenych. Warto te¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ objezdni mieli nad lenymi spor¹
w³adzê, skoro mogli ich nawet skazaæ na plagi. Nie powinny te¿ dziwiæ kary,
jakimi straszono s³u¿bê len¹, zw³aszcza gdy wemie siê pod uwagê, jakiego maj¹tku pilnowali.
Podsumowuj¹c te rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e administracja lena w dobrach królewskich w województwie pomorskim w latach szeædziesi¹tych XVIII
wieku by³a doæ dobrze rozbudowana, choæ pomiêdzy jej organizacj¹ w poszczególnych starostwach wystêpowa³y czasem znaczne ró¿nice. Jej fundamentem byli
leni, w starostwie cz³uchowskim i hamersztyñskim zwani borowymi, którzy w zamian za osadzenie w zwolnionej od czynszów dworskich wólce byli zobowi¹zani
do pilnowania lasów. Jak wynika z lustracji, czeæ z tych w³ók powsta³a jeszcze
w XVI wieku, za czasów króla Zygmunta III. Trudno tu przes¹dzaæ, w jaki sposób
by³y one dziedziczone, a wraz z nim obowi¹zki lene, w lustracji brak na ten temat
informacji. Czêæ lenych otrzymywa³a dotykowe wynagrodzenie ze skarbu starociñskiego, zazwyczaj by³y to ró¿nego rodzaju celowe deputaty na sukno,
wikt czy ordynaryjê. W przeciwieñstwie do okresu wczeniejszego tylko w nielicznych przypadkach mamy do czynienia z podstawowym wynagrodzeniem w gotówce. O tym, ¿e pensja jest g³ównym ród³em dochodu lenego, mo¿emy mówiæ
chyba tyko w przypadku borowego z Hamersztyna. Wynagrodzenie w gotówce
pobierali natomiast wystêpuj¹cy w wiêkszoci starostw starsi nad lenymi, zazwyczaj zwani objezdnymi. W niektórych z nich byli to, s¹dz¹c z kwot, jedni
z najwa¿niejszych urzêdników administracji starostwa. Jak mo¿na przypuszczaæ
na podstawie wilkierza Przebendowskiego oraz niektórych zapisów z lustracji,
ich obowi¹zki by³y doæ precyzyjnie okrelone, koncentrowa³y siê g³ównie na
ochronie lasów i odnowieñ, przed kradzie¿ami drewna oraz spustoszeniami zwi¹zanymi z wypasaniem zwierz¹t hodowlanych lub przemys³em drzewnym. Jak
wskazuje przypadek skarszewski, leni mogli mieæ o wiele szersze obowi¹zki ni¿
tylko te zwi¹zane z lasami. Podkreliæ te¿ trzeba brak jasno sprecyzowanej tytulatury. Trzeba pamiêtaæ tak¿e o tym, ¿e w wielu starostwach s³u¿ba lena nie zosta³a
w pe³ni przez lustratorów odnotowana. W kilku, w ogóle jej brak na kartach lustracji, mimo ¿e choæby ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w nich znaczne obszary lene,
mo¿na przypuszczaæ, ¿e jednak istnia³a.
Na podstawie kilku przes³anek wydaje siê byæ prawdopodobnym, ¿e zawód
lenego by³ doæ dochodowy. Choæ wynagrodzenie w gotówce, poza tym dla leniczych i objezdnych, by³o raczej tylko dodatkiem na sukno, jednak mo¿liwoæ
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u¿ytkowania zazwyczaj jednej w³oki nieobci¹¿onej czynszem dawa³a spore mo¿liwoci. Wród lenych spotykamy te¿ kilku dzier¿awców ca³ych pustkowi czy
dodatkowych w³ok. Przypuszczaæ mo¿na, ¿e znaczna czêæ lenych nale¿a³a do
bogatszych mieszkañców swoich wsi. Tym bardziej, ¿e mimo gronie brzmi¹cych
rozporz¹dzeñ (czy w³anie wnioskuj¹c z nich), mo¿na przypuszczaæ, ¿e leni na
obszarach, gdzie ci¹gle wystêpowa³y znaczne powierzchnie lasów, jak starostwo
tucholskie czy cz³uchowskie, mieli mo¿liwoci nielegalnego sprzedawania u¿ytków lenych, najczêciej drewna. Fakt odnalezienia wród s³u¿by lenej szlachcica zdaje siê potwierdzaæ te wnioski. Mimo ró¿nic, jakie wystêpowa³y w poszczególnych starostwach, co przejawia³o siê choæby w niejednolitym nazewnictwie,
nale¿y uznaæ, ¿e pruscy administratorzy, którzy wkroczyli do województwa w dziewiêæ lat póniej, w lasach zastali ca³kiem rozbudowany aparat urzêdniczy, który by³
obarczony zadaniami niewiele odbiegaj¹cymi od administracji lenej monarchii
owieconych.
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Magdalena Lemañczyk

To¿samoæ spo³eczno-kulturowa m³odzie¿y
nale¿¹cej do Zwi¹zku M³odzie¿y Mniejszoci
Niemieckiej w Gdañsku

Kwestia grup etnicznych i mniejszoci narodowych w Polsce, w tym mniejszoci niemieckiej, odrodzi³a siê po przemianach ustrojowych i politycznych
w 1989 roku, wp³ywaj¹c w istotny sposób na ich losy. Pod pojêciem mniejszoci
narodowej rozumiem grupê mieszkañców, obywateli danego pañstwa, którzy na
skutek ró¿nych przyczyn historycznych (jak np. przesuniêcie granic, migracje)
odró¿niaj¹ siê od dominuj¹cej czêci spo³eczeñstwa (czyli wiêkszoci) wiadomoci¹ swojej przynale¿noci etnicznej (narodowej). Towarzysz¹ jej ró¿nice
w jêzyku, religii, obyczajach i kulturze, ale nie zawsze przes¹dzaj¹ one o odrêbnym ni¿ wiêkszoæ statusie etnicznym (narodowym)1.
Demokratyczny prze³om w Europie rodkowo-Wschodniej ujawni³, ¿e próby
etnicznej homogenizacji spo³eczeñstw w by³ych pañstwach bloku socjalistycznego
nie zosta³y w pe³ni zrealizowane. Zachodz¹ce w zwi¹zku z tym zjawiska spo³eczne powodowa³y znacz¹ce konflikty etniczne, ale te¿ tworzy³y now¹ jakoæ2. Co
wiêcej, renesans etnicznoci dowiód³, i¿ kategorie takie jak naród czy etnicznoæ
zyskuj¹ na znaczeniu i odgrywaj¹ obecnie wa¿n¹ rolê w wyobrani socjologicznej, polityce i dyskursach politycznych3.
O rosn¹cej roli narodu jako wspólnoty kultury pisa³ ju¿ w pierwszej po³owie
XX wieku Florian Znaniecki w dziele Wspó³czesne narody 4. Antonina K³oskowska stwierdzi³a za, i¿ ( ) mo¿na mówiæ o zjawisku paradoksalnym: z jednej
strony wiat tej epoki d¹¿y do zjednoczenia i jest ju¿ faktycznie powi¹zany sieci¹
1
2
3
4

S. £odziñski, Równoæ i ró¿nica. Mniejszoci narodowe w porz¹dku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005, s. 25.
Tam¿e, s. 9-11.
S. Fenton, Etnicznoæ, prze³. E. Chomicka, Warszawa 2007, s. 9. Zob. tak¿e J. Mucha, Oblicza
etnicznoci. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005.
Zob. F. Znaniecki, Wspó³czesne narody, prze³. Z. Dulczewski, Warszawa 1990.
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stosunków politycznych, gospodarczych, informacyjnych. Towarzyszy temu jednak odradzanie siê starych i rodzenie siê nowych tendencji narodowego wyodrêbniania i politycznego samopotwierdzania5.
W zwi¹zku z nowym rozdzia³em w historii wzajemnych stosunków polsko-niemieckich, który rozpocz¹³ siê od podpisania przez Republikê Federaln¹ Niemiec i Rzeczpospolit¹ Polsk¹ traktatów z 1990 i 1991 r. (o potwierdzeniu istniej¹cej granicy i o dobrym s¹siedztwie)6, osoby pochodzenia niemieckiego rozpoczê³y zak³adanie organizacji reprezentuj¹cych ich prawa.
Zwi¹zek Mniejszoci Niemieckiej w Gdañsku (Bund der Deutschen Minderheit in Danzig), wczeniej nosz¹cy nazwê Stowarzyszenie Obywateli Polskich
Pochodzenia Niemieckiego w Gdañsku, zosta³ zarejestrowany dnia 15 marca 1990
roku przez S¹d Wojewódzki w Gdañsku7. £¹cznie utworzono 6 Oddzia³ów Terenowych: w 1993 roku w Wierzchucinie, Tczewie, Bytowie, w 1995 roku w Lêborku, w 1998 roku w Gdyni oraz do³¹czono organizacjê Mniejszoci Niemieckiej w Sztumie, funkcjonuj¹c¹ obecnie jako Oddzia³ Terenowy Sztum. Od 2007 r.
dzia³a Zwi¹zek Mniejszoci Niemieckiej, Oddzia³ Terenowy w Chojnicach.
W opinii Gerharda Oltera  kierownika biura  Zwi¹zek Mniejszoci Niemieckiej w Gdañsku (ZMN), wraz z oddzia³ami, liczy od 4000 do 4500 cz³onków.
Wiêkszoæ osób jednak nie bierze aktywnego udzia³u w ¿yciu Zwi¹zku, ze wzglêdu
na wiek oraz dosyæ du¿e rozproszenie terytorialne w województwie pomorskim.
W strukturze gdañskiego Zwi¹zku mo¿na wyodrêbniæ równie¿ podgrupy, takie
jak Danziger Club (Klub Gdañszczan), Frauenclub (Klub Kobiet) oraz Jugendclub (Klub M³odzie¿y), którego cz³onkowie i ich to¿samoæ spo³eczno-kulturowa
s¹ przedmiotem niniejszego opracowania.
To¿samoæ jest w tym artykule rozumiana  za Antonin¹ K³oskowsk¹  procesualnie, jako subiektywny, samozwrotny aspekt osobowoci, który nie mo¿e
byæ traktowany jako ( ) naturalna koniecznoæ, ale rezultat kulturowego oddzia³ywania, które mo¿e ulec modyfikacji8. Podobnie zauwa¿a Ewa Nowicka,
pisz¹c, i¿ przemiany wiêzi spo³ecznych powoduj¹, ¿e ( ) etniczna przynale¿noæ czy to¿samoæ przemieszcza siê z p³aszczyzny oczywistoci, nawyku, codziennoci na p³aszczyznê wyborów wiadomych lub te¿ ideologicznie motywowanych deklaracji9.
5
6
7
8

9

Kopia acta_2008.p65

A. K³oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 7.
Zob. K. Malinowski, Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982
1991, Poznañ 1997.
Informacje na podstawie dokumentów udostêpnionych przez Gerharda Oltera, pe³ni¹cego
funkcjê kierownika biura Zwi¹zku Mniejszoci Niemieckiej w Gdañsku.
A. K³oskowska, op. cit., s. 104 i 137. Zob. tak¿e tej¿e, Stereotypy a rzeczywistoæ narodowej
identyfikacji i przyswojenia kultury, Kultura i Spo³eczeñstwo, 1993, nr 4 oraz tej¿e, Konwersja narodowa i narodowa kultura. Studium przypadku, Kultura i Spo³eczeñstwo, 1992, nr 4.
E. Nowicka, Etnicznoæ na sprzeda¿ i/lub etnicznoæ domowa, [w:] Mniejszoci narodowe
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Ze wzglêdu na jakociowy charakter niniejszych badañ zosta³y zastosowane
dwie metody badawcze: wywiad pog³êbiony, ustrukturyzowany oraz obserwacja
uczestnicz¹ca10. Powy¿sze metody pozwalaj¹ zarówno badaczowi, jak i respondentowi na swobodniejsze traktowanie rozmowy oraz uzyskiwanie danych i wyci¹ganie wniosków o charakterze bardziej szczegó³owym, wliczaj¹c emocje, inaczej ni¿ np. w kwestionariuszu ankiety. Zdecydowana wiêkszoæ pytañ w wywiadzie by³a otwarta, choæ w niektórych celowo zawarto zamkniêt¹, b¹d pó³otwart¹
kafeteriê odpowiedzi w celu wysondowania rangi identyfikacji.
Charakter badañ by³ poznawczy, mia³ na celu zdiagnozowanie aktualnego
stanu to¿samoci spo³eczno-kulturowej m³odych osób, które u progu doros³oci konstruuj¹ w³asne strategie funkcjonowania w spo³eczeñstwie.
Wywiad pog³êbiony przeprowadzono w okresie od kwietnia do maja 2007 roku,
z szecioma respondentami, w tym z dwoma dotychczasowymi liderami Grupy
M³odzie¿y ZMN w Gdañsku, którzy nadal, porednio nadzoruj¹ dzia³ania grupy
oraz z 4 aktywnymi dzia³aczami w przedziale wiekowym od 20 do 28 lat. Rozmowy
odbywa³y siê w siedzibie Zwi¹zku Mniejszoci Niemieckiej przy ul. Waryñskiego
36 w Gdañsku, b¹d  jak w przypadku Respondenta 6  w mieszkaniu prywatnym.
Lista 17 pytañ obejmowa³a podstawowe zagadnienia zwi¹zane z to¿samoci¹, tj. w wymiarze subiektywnym: autoidentyfikacja badanej m³odzie¿y, koncepcja siebie, zwi¹zek z okrelon¹ grup¹, zewnêtrzne przejawy identyfikacji11,
to¿samoæ z celami i wartociami zbiorowoci, emocjonalny zwi¹zek z ma³¹ ojczyzn¹, kwestie religijne czy wiadomoæ odmiennoci od innych grup. W wymiarze obiektywnym za w wywiadzie umieszczono pytania o miejsce urodzenia
(tak¿e rodziców i dziadków), miejsce zamieszkania, u¿ywanie jêzyka niemieckiego (i innych) w domu i poza domem, udzia³ w kulturze i organizacjach Niemców
w Polsce oraz innych organizacjach. Wywiad poprzedzony by³ 8-miesiêcznym
zwiadem badawczym w siedzibie Zwi¹zku, uczestnictwem w wiêtach obchodzonych przez Zwi¹zek oraz wspólnymi wyjazdami z Grup¹ M³odzie¿y, dziêki czemu
autorka mia³a mo¿liwoæ prowadzenia obserwacji uczestnicz¹cej.
Na podstawie kilku wybranych pytañ przedstawiono w artykule wypowiedzi
respondentów, które obrazuj¹ zarówno subiektywny, jak i obiektywny wymiar
to¿samoci spo³eczno-kulturowej badanej m³odzie¿y.

10

11

w Polsce w wietle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Lucjan Adamczuk
i S³awomir £odziñski, Warszawa 2006, s. 291. Zob. tak¿e W. ¯elazny, To¿samoæ jako wybór
i fatalizm, [w:] Etnicznoæ. £ad  konflikt  sprawiedliwoæ, Poznañ 2006, s. 51-62.
Zob. Metody badañ socjologicznych, oprac. S. Nowak, Warszawa 1965, s. 61-97. Zob. tak¿e
R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa
1985 oraz C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach spo³ecznych,
Poznañ 2001.
Zob. B. Synak, Kaszubska to¿samoæ. Ci¹g³oæ i zmiana. Studium socjologiczne, Gdañsk
1998, s. 39-54.
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Zwi¹zek M³odzie¿y Mniejszoci Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej
(Bund der Jugend der Deutschen Minderheit  w skrócie BJDM) jest organizacj¹
ogólnopolsk¹, istniej¹c¹ od 1992 roku, z siedzib¹ we Wroc³awiu. Celem dzia³ania
BJDM jest m.in. utrzymanie to¿samoci niemieckiej poprzez pielêgnowanie dorobku niemieckiej kultury i jêzyka wród m³odzie¿y pochodzenia niemieckiego
oraz umacnianie dobrych stosunków miêdzy m³odzie¿¹ polsk¹ i niemieck¹12.
Wspominaj¹c pocz¹tki BJDM w Polsce, Respondent 5 (36 lat, d³ugoletni
cz³onek ko³a BJDM Gdañsk, jeden z za³o¿ycieli BJDM w Rzeczypospolitej Polskiej, powiedzia³: po 1991 roku powsta³a taka idea we Wroc³awiu i Opolu, ¿eby
stworzyæ ( ) Zwi¹zek Studentów Niemieckich w Polsce. W zwi¹zku z tym, ¿e
by³o bardzo du¿o m³odych, którzy studiowali, a przyznawali siê do pochodzenia
niemieckiego, czy byli w dfk [Deutscher Freundschaftskreis  Ko³o Towarzystwa
Mniejszoci Niemieckiej  M.L.], wiêc stwierdzili, ¿e chc¹ co zrobiæ dla siebie.
( ) W 1992 roku rozes³ano wici ( ) z inicjatywy Wroc³awia g³ównie i Opola,
po wojewódzkich wiêkszych Zwi¹zkach Mniejszoci Niemieckiej, jak na przyk³ad Gdañsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruñ, ¿eby rozpowszechniono, ¿e jest co
takiego, ¿e chce siê za³o¿yæ ( ). Muszê powiedzieæ, ¿e odzew by³ na pewno
z Bydgoszczy i na pewno by³ z Gdañska, poniewa¿ jeden z za³o¿ycieli, jeden
z pierwszych 15 cz³onków, których by³o potrzeba do za³o¿enia organizacji i wyst¹pienia do s¹du o rejestracjê, to by³ ch³opak z Gdañska. Statut podzieli³ obszar
Rzeczypospolitej na piêæ du¿ych okrêgów, czyli gdañski, l¹ski, wroc³awski, opolski i czêstochowski.
Od pocz¹tku dzia³alnoci gdañskiego ko³a BJDM w 1992 roku do 2007 roku
rotacja cz³onków by³a doæ du¿a. Jak wspominaj¹ pierwsi dzia³acze BJDM Gdañsk,
w szczytowym okresie funkcjonowania, tj. w latach 19962004, organizacja zrzesza³a prawie 90 cz³onków, za aktywnie dzia³a³o 30 osób. By³ to czas, kiedy ( )
5 osób z samej m³odzie¿y, z BJDM-u ko³a Gdañsk, reprezentowa³o zwi¹zek gdañski, bo by³o w zarz¹dzie, formalnie we w³adzach Zwi¹zku. Tak¿e to wiadczy, ¿e
jednak BJDM siê liczy³ tutaj, mo¿na by³o na nim polegaæ  powiedzia³ Respondent 5. Respondent 6 (37 lat, pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego BJDM Gdañsk)
natomiast stwierdzi³ z przek¹sem: Uuuuuuu na pocz¹tku, to w ogóle by³a eksplozja, nawet tych, którzy tam dziadka mieli albo owczarka niemieckiego, ale oni
nie byli cz³onkami rzeczywistymi tylko sympatykami. ( ) Mielimy takiego ch³opaka, który by³ Tatarem, który mówi³, »ale fanie tu« i naprawdê by³o mi³o i dzia³a³, chcia³ wspieraæ. Byli te¿ tacy, którzy lubi¹ Niemcy ( ). Obecnie liczba ta
zmala³a do oko³o 15 osób, natomiast z mojej obserwacji wynika, ¿e na spotkania
grupy m³odzie¿owej przychodzi regularnie od 5 do 8 osób.
Generalnie, pomimo ma³ej liczebnoci, badane osoby podejmuj¹ wspó³pracê
i utrzymuj¹ kontakty z innymi ko³ami BJDM lub stowarzyszeniami m³odzie¿o12
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wymi na terenie Polski, np. z Grup¹ M³odzie¿ow¹ Ermis przy Olsztyñskim Stowarzyszeniu Mniejszoci Niemieckiej czy z osobami ze Zwi¹zku Studentów Niemieckich w Polsce itp.
Okolicznoci wst¹pienia badanej m³odzie¿y do Zwi¹zku M³odzie¿y Mniejszoci Niemieckiej by³y ró¿ne. Respondent 1 (lat 20, urodzony w Gdañsku, mieszkaniec Gdañska, wykszta³cenie rednie), ogl¹daj¹c telewizjê, zwróci³ uwagê na
wypowiedzi na temat mniejszoci niemieckiej i  jak powiedzia³  zacz¹³em
szukaæ, patrzeæ, gdzie jest siedziba, w koñcu zdecydowa³em, ¿e jednak muszê
spróbowaæ i przyjæ zobaczyæ, jak to wygl¹da, kto tam jest, czy jest mo¿liwoæ
porozmawiania po niemiecku, poznania historii, podzielenia siê dowiadczeniami,
pos³uchania te¿, jak inne osoby odczuwaj¹ swoje pochodzenie, czy jest na tyle
wa¿ne dla nich stwierdzenie, ¿e jestem Niemcem. Przyszed³em tutaj w roku 2003
albo 2004 ( ). Respondent 1, od 2006 roku, pe³ni funkcjê cz³onka zarz¹du
krajowego BJDM Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres jego obowi¹zków obejmuje
reprezentowanie rodowiska m³odzie¿owego z rejonów województw: warmiñsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego na forum BJDM RP.
Respondent 2 (28 lat, urodzony w Sztumie, od 10 lat mieszka w Gdañsku,
wykszta³cenie rednie) dowiedzia³ siê o istnieniu Zwi¹zku od brata. Do Zwi¹zku
trafi³ w 2006 roku. Respondent 3 (24 lata, urodzony w Gdañsku, mieszkaniec
Gdañska, student V roku germanistyki), uczestnicz¹c od 1998 roku w mszach
wiêtych w jêzyku niemieckim w Gdañsku, zosta³ zaproszony do Zwi¹zku przez
cz³onków ZMN. Respondent 4 (28 lat, urodzony w Gdañsku, mieszkaniec Gdañska, wykszta³cenie wy¿sze) trafi³ do Zwi¹zku w 2004 roku. W wywiadzie wspomnia³, ¿e ( ) to nie by³a ³atwa decyzja, ( ) generalnie nie by³o takiego nacisku
w mojej rodzinie i sam musia³em do tego dojæ ( ). Bo bez wahania dzi podpisa³bym Volkslistê, gdyby kto mi zaproponowa³, bo mam ku temu podstawy ( ).
Wybór by³ trudny ( ). Zawsze wiedzia³em o mniejszoci jak cz³owiek jest
trochê bardziej inteligentny, to wie po prostu, ¿e skoro jest niemieckie miasto, to
musi byæ mniejszoæ. Respondent 4 w pierwszych wyborach do w³adz BJDM
w Gdañsku zosta³ wiceprzewodnicz¹cym, a w momencie wywiadu pe³ni³ nieformalnie funkcjê przewodnicz¹cego.
W wiêkszoci, poza Respondentem 2, osoby badane pos³uguj¹ siê jêzykiem
niemieckim. Znajomoæ tego jêzyka jest u nich raczej wtórna, zdobywana na kursach jêzykowych, ni¿ wyniesiona z domu. Jak sami przyznaj¹, zdarza³o siê, ¿e
babcia lub dziadek mówili czasami po niemiecku, ale ich rodzice na co dzieñ ju¿
tego jêzyka nie u¿ywali.
Na zadane respondentom pytanie o to, kim siê czuj¹, w wiêkszoci nie uzyskano odpowiedzi wiadcz¹cych o jednoznacznej identyfikacji narodowej z Niemcami b¹d z Polakami. Raczej stwierdzam, i¿ m³odzie¿ pochodzenia niemieckiego
dosyæ silnie identyfikuje siê z mieszkañcami miasta, w którym mieszkaj¹, czyli
z gdañszczanami. Respondent 3, dla którego poczucie bycia gdañszczaninem jest
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najwa¿niejsze, stwierdzi³, i¿ najwa¿niejsza jest ta wiadomoæ, kim siê jest, jakie siê ma korzenie i gdzie siê urodzi³o. Nale¿y dodaæ, i¿ wszyscy respondenci
uto¿samiaj¹ siê g³ównie z t¹ czêci¹ mieszkañców Gdañska, którzy maj¹ wiadomoæ z³o¿onej przesz³oci historycznej miasta i zwi¹zków z innymi kulturami,
zw³aszcza z kultur¹ niemieck¹.
Respondent 4, nie przecz¹c tak¿e swojemu polskiemu pochodzeniu, czuje siê
gdañszczaninem z naciskiem na niemiecki format tego wyrazu  Danziger  czujê
siê gdañszczaninem. Dla mnie bycie gdañszczaninem ma cis³y zwi¹zek z kultur¹
niemieck¹ ( ). Dla tego respondenta Gdañsk  a w³aciwe Danzig  nadal jest
miastem niemieckim, ale w granicach pañstwa polskiego.
Stanowczo, choæ z dezaprobat¹ dotycz¹c¹ dzisiejszej struktury etnicznej
w Gdañsku, wypowiedzia³ siê Respondent 1: Jeli chodzi o dzisiejszych gdañszczan, to te¿ siê identyfikujê. ( ) Jest to stare miasto, ma swoj¹ historiê, kiedy
mieszka³o tu wiêcej narodowoci ni¿ dzisiaj. ( ) Potem by³a taka sytuacja, jaka
by³a i za bardzo nie mo¿na by³o siê ujawniaæ, wiêc to siê trochê rozmy³o ( ).
Tylko Respondent 1 jednoznacznie czuje siê Niemcem, co oznajmi³ z dum¹ po
krótkim namyle. G³ówna identyfikacja z Europejczykami bo tak wygodniej
przejawia siê w deklaracji Respondenta 2.
Nale¿y dodaæ, ¿e Respondent 2 i Respondent 3 podali na trzecim miejscu
osobn¹ kategoriê, nieuwzglêdnion¹ w pytaniu, mianowicie: czujê siê po trochu
Polakiem i Niemcem. Osoby te urodzi³y siê w Polsce, ale s¹ te¿ wiadome
swoich niemieckich korzeni i uwa¿aj¹, ¿e nie s¹ w stanie przypisaæ sobie ¿adnej
z narodowoci.
¯aden z respondentów w chwili udzielania wywiadu nie posiada³ niemieckiego
obywatelstwa. Ró¿ne te¿ by³y motywy starania siê, b¹d zaniechania, o niemieckie obywatelstwo w grupie badanych osób. Wydawa³oby siê, ¿e o niemieckie obywatelstwo ubiegaæ siê bêd¹ osoby, które najbardziej w tej grupie identyfikuj¹ siê
z niemieck¹ kultur¹ lub jêzykiem. Badania zweryfikowa³y moje przypuszczenia.
Okaza³o siê, ¿e tylko jedna sporód badanych osób (Respondent 4), która w najwiêkszym stopniu, w mojej opinii, identyfikowa³a siê z kultur¹ niemieck¹, stara³a
siê o niemieckie obywatelstwo. Druga z osób, która w momencie wywiadu by³a
w trakcie procedury przyznawania obywatelstwa niemieckiego, to Respondent 2.
Jedynym powodem starania tej osoby o obywatelstwo by³o pochodzenie dziadków.
Na podstawie obserwacji uczestnicz¹cej stwierdzi³am równie¿, ¿e to w³anie
Respondent 2 najmniej sporód badanych identyfikuje siê z kultur¹ niemieck¹,
z Niemcami. Podstawow¹ barier¹ utrudniaj¹c¹ Respondentowi 2 g³êbsze wnikniêcie w kulturê niemieck¹ jest bardzo s³aba znajomoæ jêzyka przodków.
Inne motywacje do ubiegania siê o obywatelstwo mia³ Respondent 4, dla
którego by³a to decyzja przemylana i uargumentowana silnym poczuciem bycia
Niemcem oraz kwestiami rodzinnymi. Osoba ta, jako jedyna w badanej grupie,
postanowi³a dodatkowo zniemczyæ swoje nazwisko, które mia³o byæ niemieckim
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odpowiednikiem nazwiska polskiego. Respondent ten stwierdzi³: mam taki plan,
¿eby i tak po prostu wyjechaæ do Niemiec w dobie jednocz¹cej siê Europy, gdy¿
uwa¿am, ¿e moje miejsce jest w Niemczech. Zmieniam nazwisko te¿ dlatego, ¿e
dla mnie Gdañsk jest miastem niemieckokulturowym i chcia³bym t¹ kulturê pielêgnowaæ, co wcale nie przeczy temu, co mamy tutaj dzisiaj, ¿e mamy tutaj dzisiaj
polski jêzyk, polskie urzêdy i tak dalej, ale po prostu ta spucizna niemieckiego
Gdañska musi przetrwaæ i dlatego te¿ chcê po prostu jako gdañszczanin o niemieckich korzeniach chcê byæ odbierany nie jako Polak, tylko jako gdañszczanin o niemieckich korzeniach ( ). Nie przecz¹c temu, jaki mam paszport, dowód
i tak dalej co jest wpisane, tylko dla mnie jestem Ich war in Danzig geboren 
Westpreußen  w Gdañsku w Prusach Zachodnich. Chocia¿ komu mog³oby to
siê wydawaæ mieszne, ale dla mnie to jest moja prawda i tak dalej, prawda historyczna ( ). Kilka miesiêcy po wywiadzie Respondent 4 otrzyma³ niemieckie
obywatelstwo.
Respondenci 1 i 3, którzy w wiêkszym ni¿ Respondent 2 stopniu identyfikuj¹
siê z kultur¹ niemieck¹, nie starali siê w ogóle o niemieckie obywatelstwo, argumentuj¹c to faktem wst¹pienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Respondent 1
powiedzia³: Nie stara³em siê i nie zamierzam. Polska jest teraz w Unii i jestemy
na takiej samej pozycji jak inne kraje.
Na zadane respondentom pytanie, Z jak¹ grup¹ siê identyfikujesz (narodow¹,
etniczn¹ b¹d inn¹)?, otrzyma³am odpowied, i¿ dla wszystkich badanych respondentów g³ówn¹ grupê odniesienia stanowi Zwi¹zek Mniejszoci Niemieckiej
w Gdañsku i Zwi¹zek M³odzie¿y Mniejszoci Niemieckiej w Gdañsku oraz gdañszczanie. Badani zgodnie orzekli, ¿e tworz¹ rodowisko, grupê ludzi, którzy wspólnie staraj¹ siê kultywowaæ niemieckie tradycje, niemieckie dziedzictwo Gdañska,
odkrywaj¹c to, co pozosta³o. Wspomnieli tak¿e, ¿e akceptuj¹ obecne polskie nazewnictwo, ale czêsto u¿ywaj¹ starych, niemieckich nazw.
Mogê tak¿e jednoznacznie stwierdziæ, i¿ Gdañsk stanowi dla badanej m³odzie¿y pochodzenia niemieckiego ma³¹ ojczyznê13 , Heimat. Natomiast identyfikacja regionalna z Pomorzem nie stanowi du¿ej wartoci w ¿yciu badanych i nie
czuj¹ siê zwi¹zani z regionem. Pomorze jako ma³a ojczyzna jest rednio wa¿na
jedynie dla Respondenta 3.
Kafeteria odpowiedzi dotycz¹ca tego zagadnienia obejmowa³a bowiem gradacjê: miasto, region (obecny i przesz³y) oraz pytanie pó³otwarte. Na podstawie
obserwacji czêciowo uczestnicz¹cej celowo umieci³am w wywiadzie kategorie
Die Freie Stadt Danzig oraz Westpreußen, które obecnie formalnie nie istniej¹, ale
w codziennych sytuacjach respondenci czêsto u¿ywali tych nazw. Mo¿na zatem
przypuszczaæ, i¿ funkcjonuj¹ one w ich wiadomoci.

13

Zob. S. Ossowski, O ojczynie i narodzie, Warszawa 1984.
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Gdañsk kojarzy siê wszystkim respondentom z piêknym miastem, miastem
rodzinnym, miastem otwartym, miastem wielu mo¿liwoci oraz, jak w przypadku
Respondenta 2, z wolnym i niezale¿nym miastem. Z miastem, w którym kiedy
by³o bardzo zró¿nicowane ¿ycie kulturowe. Jak siê czyta wzmianki o dawnym
Gdañsku, to widaæ, ile by³o tu ró¿nych narodowoci i jakie to by³o europejskie
miasto, takie uniwersalne. Respondent 3 stwierdzi³ nawet, i¿ Ostatnio, bêd¹c
wród ( ) znajomych z innego miasta, us³ysza³em, ¿e gdañszczanie s¹ dumni
z tego, ¿e s¹ gdañszczanami i to nas odró¿nia chyba co w tym jest. Ale czy
kto, kto jest z Warszawy, Krakowa lub Wroc³awia mo¿e byæ mniej dumny nie
wiem. Mo¿e to jaki stereotyp, ale czêsto to s³ysza³em.
W wietle wypowiedzi Respondentów 1, 2 i 4, okaza³o siê tak¿e, ¿e kategoria
die Freie Stadt Danzig nadal jest przez nich u¿ywana, co potwierdzi³o moje wczeniejsze przypuszczenia. Badani uto¿samiali die Freie Stadt Danzig z niezale¿noci¹, z miastem, w którym splata³o siê wiele kultur, z dum¹ i mo¿liwoci¹ rozwoju
ca³ego regionu. die Freie Stadt Danzig jest wa¿ne dla Respondenta 1 ze wzglêdu
na to, ¿e mieszkam na obszarze Wolnego Miasta.
Badani 1 i 4 stwierdzili równie¿, ¿e kategoria Westpreußen stanowi w jakiej
mierze ich Heimatland ze wzglêdu na to, ¿e w wiêkszoci ich rodziny pochodz¹
w³anie z tych terenów. Respondent 4 powiedzia³ zdecydowanie, ¿e nie móg³by
czuæ zwi¹zku z Pomorzem, ale móg³bym siê czuæ Prusakiem bardziej, bo jestemy w Westpreußen. Pomorze jako ma³a ojczyzna jest rednio wa¿na jedynie dla
Respondenta 3.
Kolejna kwestia badania to¿samoci dotyczy³a tego, w jaki sposób przejawia
siê poczucie bycia (w zale¿noci od identyfikacji w poprzednich pytaniach)...
W zwi¹zku z tym, ¿e respondenci czuli siê w wiêkszoci gdañszczanami oraz
identyfikowali siê ze Zwi¹zkiem Mniejszoci Niemieckiej w Gdañsku i z Gdañskiem, zewnêtrzne przejawy identyfikacji wydaj¹ siê podobne. Cz³onkowie grupy
m³odzie¿owej staraj¹ siê przede wszystkim poznawaæ historiê Gdañska sprzed
II wojny wiatowej oraz die Freie Stadt Danzig  zw³aszcza Respondent 1  poznawaæ historiê przodków. Respondent 2 powiedzia³: Zawsze mnie pasjonowa³o
to miasto, czujê siê dumny z tego, ¿e tu mieszkam, ( ) szukam informacji na
temat Gdañska, ró¿nych informacji wzmianki o Gdañsku, jak by³o Kiedy
Gdañsk by³ bardzo piêknym miastem, a teraz, to co tu jest ?.
Badani respondenci w wiêkszoci czytaj¹ prasê polsk¹ i niemieck¹, podejmuj¹c¹ tematykê Gdañska i regionu oraz ¿ycia Mniejszoci Niemieckiej w Polsce,
np. miesiêcznik Zwi¹zku Danzigerów Unser Danzig (wydawany w Lubece),
Schlesisches Wochenblatt (tygodnik Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej).
Niektórzy s³uchaj¹ audycji radiowej Mniejszoci Niemieckiej w województwie
pomorskim  Treffpunkt Gdañsk w Radio Gdañsk. Czêæ osób badanych czyta
prasê niemieck¹ dostêpn¹ na rynku polskim, jak np. Die Zeit, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz ogl¹da niemieck¹ telewizjê.
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Wa¿nym elementem spajaj¹cym cz³onków grupy m³odzie¿owej i zewnêtrznym przejawem wiadomoci ich niemieckich korzeni s¹ wspólne inicjatywy, np.
wyjazdy do grup m³odzie¿owych pochodzenia niemieckiego w innych miastach
Polski, na których maj¹ mo¿liwoæ bardziej nieskrêpowanego, ni¿ w rodowisku
Polaków, eksponowania niemieckiego jêzyka i kultury czy uczestnictwa w warsztatach radiowych i fotograficznych polsko-niemieckich, organizowanych przez IfA
(Institut für Auslandsbeziehungen  Instytut Stosunków Zagranicznych) i Zwi¹zek Mniejszoci Niemieckiej w Gdañsku itp.
Raczej respondenci wyra¿ali przekonanie, ¿e z powodu cz³onkostwa w Zwi¹zku
M³odzie¿y Mniejszoci Niemieckiej nie musz¹ koniecznie okazywaæ faktu poczucia bycia Niemcem, jest to raczej w mojej g³owie. Jeszcze jest inny punkt
widzenia innych ludzi na mniejszoæ niemieck¹... dlatego nie eksponujê  stwierdzi³ Respondent 2.
Z mojej obserwacji wynika te¿, ¿e osoby badane nie przejawiaj¹ postawy
etnocentrycznej, raczej s¹ tolerancyjni wobec innych kultur, mniejszoci narodowych i grup etnicznych. Respondenci 3 i 4 okrelili swoj¹ sytuacjê kulturow¹
mianem komfortu kulturowego, czyli mo¿liwoci czerpania z dwóch, a czasami
z wiêkszej iloci tradycji i kultur.
Wiêkszoæ badanych respondentów nie spotka³a siê tak¿e w swoim ¿yciu
z powa¿nymi przejawami dyskryminacji b¹d agresji wynikaj¹cej z przynale¿noci do Zwi¹zku Mniejszoci Niemieckiej. Jeli za takie zdarzenie wyst¹pi³y, to
wed³ug badanych by³y wyrazem szkolnych wyg³upów i ¿artów, których w opinii
respondentów nie warto powtarzaæ. Czasami by³a to agresja s³owna w formie
anegdot ze strony znajomych, innym razem  jak powiedzia³ Respondent 3  jak
szed³em na ulicy D³ugiej w Gdañsku, jak rozmawia³em po niemiecku, to mo¿na
ró¿ne rzeczy us³yszeæ, ale to ju¿ siê dzieje bardzo rzadko i nie mo¿na tego nazwaæ
przeladowaniem. Raczej incydentalne. ( ) To by³o pod wp³ywem chwili, bez
¿adnego powodu, ze strony Polaków.
Respondent 4 natomiast powiedzia³: Tak. Tak, by³y jakie zdarzenia, ale to
nigdy nie byli inteligentni ludzie. Ja generalnie teraz chodzê w takiej kurtce Bundeswehry, mam tak¹ naszywkê z flag¹ niemieck¹. Ale nie robiê tego celowo, ta
kurtka mi siê podoba, a te¿ fajnie siê czujê niemiecki mundur itd. ( ) i kiedy
siedzia³em w tramwaju do Brzena i byli m³odzi ludzie pijani, z meczu wracali
i zaczepili mnie i wiesz : szkop, szwab i tak dalej, tak¿e pamiêtam, ¿e by³o
gor¹co, ba³em siê, ¿e mnie wyci¹gn¹ z tramwaju i mnie pobij¹. A ostatnio, jak
by³em w Lublinie, to by³a taka sytuacja. Ogl¹da³em pomnik i w³anie tutaj ponios³a
mnie jaka polska czêæ natury kaza³a mi iæ do pomnika Pi³sudskiego i przeczytaæ, co jest tam napisane. ( ) I jaki pan, Polak, w pewnym momencie zobaczy³ tê naszywkê, tê flagê Niemiec i powiedzia³: ty niemiecka gnido, ty szwabie,
won st¹d Deutschland, Deutschland i w pewien sposób mnie dyskryminowa³. To
nie by³o przyjemne.
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Badane osoby zapyta³am o to, czy maj¹ poczucie uprzywilejowania w zwi¹zku z przynale¿noci¹ do Zwi¹zku Mniejszoci Niemieckiej. Z rozmów wynik³o,
¿e raczej czuj¹ dumê i przyjemnoæ, ni¿ uprzywilejowanie. Dziêki temu, ¿e nale¿¹
do Zwi¹zku, mog¹ poznaæ na ¿ywo historiê Gdañska, Niemiec, mog¹ rozmawiaæ po niemiecku ze starszymi osobami z mniejszoci.
Nastêpna kwestia badania to¿samoci spo³eczno-kulturowej dotyczy³a tego,
czy respondent jest osob¹ wierz¹c¹, czy uto¿samia siê z jakim wyznaniem oraz
zewnêtrznymi przejawami wiary.
Wszyscy respondenci uto¿samiaj¹ siê z wiar¹ katolick¹. Generalnie wiêkszoæ
badanych regularnie uczestniczy we mszy w., tylko Respondent 2 stwierdzi³, ¿e
indywidualnie nie praktykuje, ale jak s¹ jakie wiêta obchodzone w Mniejszoci, to do kocio³a idê. Respondenci 1, 3 i 4 regularnie brali udzia³ w mszach w.
w jêzyku niemieckim, które odbywaj¹ siê w kociele w. Jana w Gdañsku oraz
w kocio³ach w Niemczech. Znaj¹ tak¿e niektóre modlitwy w jêzyku niemieckim,
g³ównie Ojcze Nasz lub Zdrowa Maryjo. Respondent 1 stwierdzi³ zdecydowanie, ¿e (...) ka¿dy z nas powinien znaæ Ojcze Nasz po niemiecku.
Wiêkszoæ badanych osób modli siê indywidualnie raczej w jêzyku polskim,
w jêzyku niemieckim jedynie podczas nabo¿eñstwa, które odbywa siê w tym
jêzyku. Tylko Respondent 4 powiedzia³, ¿e modli siê indywidualnie w jêzyku
niemieckim, polskim i po ³acinie: Mo¿na powiedzieæ... modli³em siê po polsku,
bo od dziecka w³aciwie modli³em siê po polsku, ale modlê siê te¿ po niemiecku,
¿eby niemiecka modlitwa rozbrzmiewa³a tutaj dla mnie w niemieckim miecie.
Oczywicie Polak powie, ¿e to jest polskie miasto, ja oczywicie temu nie przeczê,
ale dla mnie to jest niemieckie miasto i po niemiecku na niemieckiej ziemi zwracam
siê do Boga (...), ale modlê siê te¿ po ³acinie, gdy¿ jest to jêzyk kocio³a, bardzo
piêkny jêzyk.
Obecnie osoby te, z ró¿nych powodów, mieszkaj¹c w Gdañsku i maj¹c mo¿liwoæ uczestnictwa w nabo¿eñstwach w jêzyku niemieckim, bior¹ udzia³ wy³¹cznie we mszy w. w jêzyku polskim (pomijaj¹c oficjalne uroczystoci, na których modlitwa odbywa siê w jêzyku niemieckim lub jest t³umaczona na jêzyk
niemiecki). Respondent 1 przyzna³ z umiechem: Kiedy tak, uczestniczy³em
parê razy nawet ale teraz ju¿ nie, bo za daleko jest koció³, trzeba przez ca³y
Gdañsk jechaæ... Chodzê na msze w jêzyku polskim, natomiast Respondent 4,
który jest mocno zaanga¿owany w dzia³alnoæ Kocio³a katolickiego w Polsce i
stwierdzi³, ¿e g³êbok¹ i nieska¿on¹ wiarê uzyska³ w Kociele katolickim w Polsce, powiedzia³: Zdarza mi siê, ale generalnie jestem w Duszpasterstwie Akademickim i nie chcê tak na si³ê, ¿e to nie jest jaki taki fanatyzm, ¿e ooo to
jest po niemiecku, to biegnê, to bieeegnê [w tym miejscu Respondent siê mieje 
M.L.]. Nie. Jestem m³odym cz³owiekiem, jestem w Duszpasterstwie (...). Na pocz¹tku czujê siê chrzecijaninem, cz³owiekiem zwi¹zanym z Jezusem Chrystusem i chrzecijañstwo jest dla mnie wa¿niejsze ni¿ narodowoæ, bo chrzecijañ-
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stwo na tym polega, ¿e nie ma ju¿ Greka ani Rzymianina, ani Niemca i Polaka, bo
wszyscy jestemy braæmi. To jest dla mnie istota.
Respondent 4 przyzna³ tak¿e, ¿e wszelkie pielgrzymki i wyjazdy s¹ dla niego
okazj¹ uzewnêtrznienia przywi¹zania do Gdañska. Zawsze jak jestem na takich
spotkaniach, ¿eby nie byæ prowokacyjny czy kontrowersyjny, biorê ze sob¹ Danziger Fahne, [flagê Gdañska  M.L.], która symbolizujê mój Heimat, to, sk¹d pochodzê, ¿eby po prostu te¿ bo nie jako cz³onek mniejszoci niemieckiej w Gdañsku bo ja nie chcê pokazywaæ ludziom, moim s¹siadom, ¿e my jestemy lepsi
jako, ¿e to by³o niemieckie miasto, a oni tu przyjechali. Nie, po prostu oni tu
¿yj¹, to jest te¿ ich miasto, ale to nam nie przeszkadza pokazywaæ, ¿e to jest te¿
nasze miasto  Niemcom, którzy tu pozostali i próbuj¹ tu kultywowaæ swoj¹ tradycjê. Uwa¿am, ¿e tylko zgoda mo¿e tu cokolwiek zbudowaæ i , ale zawsze
mówiê, jak gdzie jestem, czy gdzie wyje¿d¿am dalej, bo z grup¹ na Taize by³em,
zawsze mam ze sob¹ flagê Gdañska (...).
Wszyscy respondenci staraj¹ siê, w wiêkszym lub mniejszym stopniu, uczestniczyæ w wiêtach obchodzonych przez starszych cz³onków Zwi¹zku Mniejszoci
Niemieckiej, choæ  jak sami przyznaj¹  tradycji niemieckiej w domach rodzinnych nie kultywuj¹. W zasadzie osoby badane przywo³a³y zaledwie trzy wiêta
kojarzone z tradycj¹ niemieck¹, w których bior¹ udzia³, tj. Volkstrauertag (dzieñ
pamiêci ofiar wojny obchodzony w Niemczech w drug¹ niedzielê przed pierwsz¹
niedziel¹ Adwentu, obchody rocznicy katastrofy statku Wilhelm Gustloff oraz
Weihnachtsfest. Dla osób badanych uczestnictwo w wymienionych wiêtach ma
bardzo du¿e znaczenie osobiste i historyczne. Mimo i¿ liczebnie tworz¹ oni ma³¹
grupê, uwa¿aj¹, ¿e przez takie dzia³ania s¹ w stanie utrzymaæ pamiêæ przodków.
S³aba transmisja kultury niemieckiej z pokolenia na pokolenie w rodowisku
Mniejszoci Niemieckiej w Gdañsku spowodowana jest brakiem tzw. pokolenia
redniego (drugiego), odchodzeniem pokolenia pierwszego (dziadków) oraz bardzo ma³¹ liczebnoci¹ pokolenia trzeciego (wnuków).
Podsumowuj¹c, przytoczê prognozy przysz³oci BJDMu wypowiedziane przez
respondentów, które  choæ nieuchronne  nie s¹ optymistyczne. Respondent 6:
Mamy problem. Bo ja moje dzieci po niemiecku wychowujê, mam nadziejê, ¿e
inni te¿ tak bêd¹ robiæ. A je¿eli nie, to bêdzie wtedy nie BJDM, tylko zwi¹zek
mi³oników Niemiec. Respondent 5 stwierdzi³ ze smutkiem: Przysz³oæ widzê
nastêpuj¹co: za jakie 10 lat, to ju¿ nie bêdzie mniejszoci niemieckiej i BJDMu.
Ja tak uwa¿am. Je¿eli starsze pokolenie umrze ja zawsze powiadam je¿eli
nawet bêdzie funkcjonowa³o to, co funkcjonuje, czyli ma³a liczebnoæ, to bêdzie
jedno, dwa wzglêdy ekonomiczne, a trzy, jednak mimo wszystko podejrzewam,
¿e nast¹pi zdewaluowanie kultury niemieckiej i dawnych wartoci .
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Agata Bachórz

Obraz kultury polskiej w oczach Rosjan
w Gdañsku

Tematem artyku³u jest obraz Polaków i ich kultury, jaki wy³ania siê z opinii
Rosjan mieszkaj¹cych w Gdañsku1. Badana tematyka jest istotna przede wszystkim ze wzglêdu na d³ugotrwa³e i wa¿ne z wielu punktów widzenia s¹siedztwo
polsko-rosyjskie. S¹siedztwo owo to po pierwsze, dos³ownie rozumiana przyleg³oæ geograficzna, a po drugie  ogromny kompleks wzajemnych odniesieñ. Wzajemne historyczne relacje Polaków i Rosjan s¹ bardzo niejednoznaczne, pe³ne
ambiwalencji; obfituj¹ce w niezliczone konflikty, ale z drugiej strony  niepozbawione zainteresowania czy nawet fascynacji. Dlatego te¿ stanowi¹ one kopalniê
interesuj¹cych i wa¿nych w¹tków.
Kontekst lokalny to tak¿e szczególna sytuacja Gdañska jako miasta wielokulturowego, w którym obecnoæ Rosjan posiada d³ugie tradycje. Gdañska emigracja rosyjska okresu miêdzywojennego sk³ada³a siê z porewolucyjnej emigracji
politycznej, przedrewolucyjnej mniejszoci, by³ych robotników i jeñców wojennych, a tak¿e oczywicie ludnoci nap³ywowej2. W okresie miêdzywojennym wielu
z nich przebywa³o w Gdañsku tymczasowo, dlatego ich liczba stopniowo mala³a.
W roku 1934 szacuje siê liczbê Rosjan w WMG na oko³o 1500 osób. Spo³ecznoæ
ta by³a aktywna politycznie i kulturalnie, a jednoczenie podzielona wewnêtrznie.
Jeli chodzi o organizacje spo³eczne, wymieniæ tu nale¿y przede wszystkim Zwi¹zek Wzajemnej Pomocy zajmuj¹cy siê zarówno dzia³alnoci¹ dobroczynn¹ i opiekuñcz¹, jak i kulturaln¹. Prowadzono klub artystyczny, sekcjê muzyczno-teatraln¹
oraz bibliotekê. Organizowano Dni Kultury Rosyjskiej w WMG. Funkcjonowa³a
1

2

Niniejszy artyku³ jest skrócon¹ wersj¹ fragmentu pracy magisterskiej pt. Stereotyp a obraz 
polskoæ w oczach gdañskich Rosjan, napisanej pod kierunkiem Cezarego Obracht-Prondzyñskiego na UG w 2003 r.
Fragment ten opracowano na podst.: A. Romanow, Gdañsk zapomniany Szkice z dziejów
miasta 19141939, Gdañsk 2000 oraz rozmowy przeprowadzonej z autorem tego opracowania.
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cerkiew prawos³awna, a przy niej  Zwi¹zek M³odych Rosjan oraz szkó³ka.
Dodatkowo istnia³ Zwi¹zek Rosyjskich Studentów wraz ze spó³dzielni¹ pracy.
Z wydawanych publikacji najd³u¿ej utrzymywa³ siê Wiestnik Russkoj Kolonii
Danciga (19241934). Po wojnie wielu przedstawicieli mniejszoci rosyjskiej
wtopi³o siê w spo³eczeñstwo polskie poprzez zmianê nazwiska czy wyznania, asymilacjê, a tak¿e deklasacjê. Zdarza³y siê równie¿ wyjazdy na Zachód. Wszystko
to wi¹za³o siê z przeladowaniami ludnoci rosyjskiej  w du¿ej czêci dawnej
opozycji antybolszewickej  przez w³adze komunistyczne. Funkcjonowa³ tak¿e
gdañski oddzia³ Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, penetrowany jednak
w du¿ym stopniu w SB i UB. Obecnie w³aciwie nie funkcjonuje w Gdañsku
rodowisko rosyjskie. Pozosta³a nieokrelona grupa osób ze starej emigracji,
w wiêkszoci spolonizowana. Trudna do oszacowania jest liczba ludnoci nap³ywowej. Dzia³a w Gdañsku Rosyjski Orodek Kultury, jednak stanowi on raczej
centrum promocji kultury rosyjskiej ni¿ miejsce koncentruj¹ce mieszkaj¹cych
w Gdañsku Rosjan. Przez jaki czas funkcjonowa³o przy orodku stowarzyszenie Petersburg, jednak obecnie zawiesi³o ono sw¹ dzia³alnoæ. Nie gromadzi gdañskich Rosjan tak¿e cerkiew prawos³awna.
Cech¹ charakterystyczn¹ proponowanego tu podejcia jest rezygnacja z klasycznego badania stereotypów kulturowych. W zamian za to proponuje siê rekonstrukcjê obrazu danej grupy spo³ecznej. Koncepcja obrazu grupy spo³ecznej wyros³a na gruncie krytyki tradycyjnego socjologicznego pojêcia stereotypu, uznanego za zbyt uproszczony, oderwany od konkretu dowiadczenia i nadmiernie
jednoznaczny. W sk³ad obrazu grupy mog¹ wchodziæ typowe, spetryfikowane stereotypy kulturowe, ale te¿ nie da siê go wy³¹cznie do nich zredukowaæ. Obejmowaæ
on mo¿e bowiem tak¿e wiedzê dotycz¹c¹ wewnêtrznego zró¿nicowania opisywanej grupy czy te¿ zjawisk typowoci i nietypowoci w jej obrêbie. Inaczej mówi¹c,
jawi siê on jako zbiór ogólnych »osi« czy »wymiarów« okrelaj¹cych »przestrzeñ«, w której mieszcz¹ siê konkretne wyobra¿enia na temat grupy3. Co wiêcej,
obraz ¿adnej z grup nie jest odizolowanym i zawieszonym w pró¿ni konstruktem,
lecz przenikaj¹ go nici sta³ych odniesieñ do obrazów innych grup4. Poprzez
swoje zakorzenienie w potocznoci i dowiadczeniu indywidualnym, a tak¿e elastycznoæ, wielosk³adnikowoæ i z³o¿onoæ wewnêtrzn¹ jest obraz grupy spo³ecznej bliski antropologicznemu spojrzeniu na stereotyp5.
Kategoria s¹siedztwa kulturowego natomiast z kolei zbudowana jest na analogii do s¹siedztwa bezporedniego, geograficznego czy przestrzennego. Miêdzy
s¹siaduj¹cymi kulturami wytwarza siê pewnego rodzaju wieloznacznoæ, nieokre3
4
5
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lonoæ  wzajemne zwrócenie siê ku sobie, ale te¿ poznawcza ostro¿noæ oraz
stosunek krzywego lustra6. S¹siad jest osob¹, której zazwyczaj nie wybieram
i pocz¹tkowo rozumiem niewiele wiêcej ni¿ jej istnienie, obiektywne i zewnêtrzne7. Nie jest on do koñca swój, ale te¿ nie jest zupe³nie obcy. Mamy tu do
czynienia z kategori¹ ambiwalentn¹, zawieszon¹ pomiêdzy bliskoci¹ a dystansem, swojskoci¹ a obcoci¹, subiektywnoci¹ a obiektywnoci¹, podobieñstwem
a ró¿nic¹, widocznoci¹ a niewidocznoci¹, otwarciem a zamkniêciem, biernoci¹
a aktywnoci¹8. Wszystkie te bieguny okrelaj¹ pole s¹siedztwa jako swoistego
stosunku, nie definiuj¹c go w sposób cis³y. Antonina K³oskowska natomiast rozró¿nia dwa typy s¹siedztwa kultur etnicznych: dezintegruj¹ce oraz integruj¹ce9.
W pierwszym z nich nacisk po³o¿ony jest na obcoæ, w drugim z kolei na bliskoæ
s¹siada. Jest wiêc s¹siedztwo kultur pewn¹ relacj¹ nawykow¹, a jednoczenie
ambiwalentn¹. Nie zawiera natomiast s¹siedztwo w sobie d¹¿enia do absolutnej
wiedzy na temat innej kultury, ani te¿ sk³onnoci do jej formalnej kategoryzacji,
w znaczeniu jasnego, podrêcznikowego opisu. I wreszcie, stosunek do kultury
s¹siedniej jest pozbawiony nadmiernej gorliwoci, ekscytacji uczuciowej10.
Konsekwencj¹ przyjêtych za³o¿eñ teoretycznych jest zastosowana metodologia badañ. Prezentowane poni¿ej wnioski pochodz¹ z badañ przeprowadzanych
w ci¹gu lutego, marca i kwietnia 2003 roku. Wykonano wówczas piêtnacie rozmów z respondentami, których dobrano na zasadzie kuli niegowej. Badania te
mia³y charakter jakociowy, stosowan¹ metod¹ by³ wywiad swobodny oparty na
ustalonej wczeniej licie zagadnieñ (ukierunkowany). Nie nale¿y traktowaæ przeprowadzonych badañ jako reprezentatywnych dla wiêkszej zbiorowoci, a jedynie jako zestaw pewnych typów oraz ród³o dla rekonstrukcji istotnych motywów, co zgodne jest z humanistycznym paradygmatem socjologii. Grupa respondentów by³a niewielka, aczkolwiek doæ zró¿nicowana ze wzglêdu na miejsce
pochodzenia w Rosji lub by³ym ZSRR, identyfikacje narodowociowe (nie zawsze da siê dokonaæ rozgraniczenia miêdzy narodowoci¹ rosyjsk¹ a innymi narodami z terenów by³ego ZSRR; czwórka respondentów funkcjonuje niejako na
pograniczu rosyjskoci i innych nacji  polskiej, kazachskiej, tatarskiej), a tak¿e
wiek (najm³odszy z nich to uczeñ szko³y redniej, najstarsi rozmówcy maj¹ ponad
50 lat) i czas pobytu w Polsce (od trzech miesiêcy do 30 lat).

6
7
8
9
10

Zob. S. Vaitkus, Kim jest mój s¹siad?, Kultura i Spo³eczeñstwo, 1991, nr 4, s. 40.
Tam¿e, s. 35.
K. Kojew, S¹siedztwo: miêdzy widocznoci¹ a niewidocznoci¹, Kultura i Spo³eczeñstwo,
1991, nr 4, s. 47-57.
Zob. A. K³oskowska, Otwartoæ i s¹siedztwo kultur narodowych, Kultura i Spo³eczeñstwo,
1997, nr 1, s. 49-60.
Zob. S. Vaitkus, op. cit., s. 41-42.
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Wywiady przeprowadzano wed³ug przygotowanego wczeniej zestawu zagadnieñ, obejmuj¹cego nastêpuj¹ce problemy: Polacy na co dzieñ, stosunek do
Rosjan, wygl¹d zewnêtrzny Polaków, organizacja gospodarstwa domowego, polskie jedzenie i polska kuchnia, zwyczaje zwi¹zane z handlem i zakupami, sposób
spêdzania wolnego czasu, ¿ycie towarzyskie, ¿ycie rodzinne i sposób wychowania
dzieci, praca i szko³a, Polacy jako wspó³pracownicy/studenci/uczniowie, poziom
¿ycia gospodarczego, poziom cywilizacyjny, sposób rz¹dzenia, system wartoci,
polska kultura artystyczna, historia relacji polsko-rosyjskich, obecne stosunki
polsko-rosyjskie, religia, charakter narodowy. Przebieg ka¿dej rozmowy by³ oczywicie nieco inny. O kszta³cie wywiadu decydowa³y takie czynniki, jak nastawienie respondenta, jego wiedza, stopieñ spontanicznoci wypowiedzi. Zaznaczyæ
przy tym trzeba, ¿e na odmiennoci miêdzy wywiadami wp³ynê³y tak¿e czynniki
zewnêtrzne: miejsca i okolicznoci przeprowadzenia rozmów (mieszkanie prywatne, miejsce publiczne, miejsce pracy), sposób zapisu (cztery wywiady notowane, jedenacie nagrywanych) oraz jêzyk przeprowadzania rozmowy (cztery
wywiady w jêzyku rosyjskim). Niestety, zawsze która ze stron relacji badany-badacz pos³ugiwa³a siê wyuczonym jêzykiem obcym. W niniejszym artykule zostan¹ przedstawione wybrane wnioski z przeprowadzonych badañ, dotycz¹ce
kszta³tu kultury polskiej w oczach Rosjan, natomiast z pominiêciem ich ocen na
temat stosunków polsko-rosyjskich (tak w skali mikro, jak i makro).
Podstawowym poziomem kontaktów miêdzykulturowych z punktu widzenia
codziennego funkcjonowania aktorów ¿ycia spo³ecznego jest sfera obejmuj¹ca
z jednej strony kulturê materialn¹ wraz z jej estetyk¹, z drugiej natomiast podstawowe zwyczaje oraz standardy zachowañ. Pierwszy blok pytañ dotyczy³ zagadnieñ tak z pozoru banalnych, jak te zwi¹zane z wygl¹dem zewnêtrznym, jedzeniem, czystoci¹, robieniem zakupów itp. Pojawi³o siê tutaj du¿o ciekawych, na
pierwszy rzut oka drobnych  jednak wa¿nych z punktu widzenia relacji miêdzykulturowych  spostrze¿eñ respondentów. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e nierzadko
pytania dotycz¹ce codziennej p³aszczyzny kultury wywo³ywa³y pewne zdziwienie, zaskoczenie. Po pierwsze, ze wzglêdu na doæ powszechnie pojawiaj¹ce siê
w odpowiedziach wskazania na normalnoæ, jednolitoæ, podobieñstwo, zwyk³oæ Polaków  w myl zdroworozs¹dkowego mniemania ludzie jak ludzie.
Po drugie, respondenci zdawali siê mieæ niekiedy poczucie trywialnoci tego, co
mówi¹, nieistotnoci. To, co wszêdzie takie same, nie zas³uguje w ich oczach na
szczegó³owe opisy; analizy nie s¹ warte wed³ug nich tak¿e drobiazgi, niuanse,
przyziemne szczegó³y.
Wygl¹d Polaków rzadko bywa³ tematem poruszanym spontanicznie, pojawia³
siê jako problem wywo³any, choæ póniej s³u¿y³ nierzadko jako pretekst do wypowiedzi o szerszym i bardziej ogólnym charakterze, jako swego rodzaju wskanik
innych zagadnieñ. Na plan pierwszy wysuwa³y siê kwestie ekonomiczne  porównywanie ubiorów Polaków i Rosjan w kontekcie mo¿liwoci finansowych.
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Zaznaczano, ¿e niegdysiejsze ró¿nice w ubiorze (na korzyæ Polaków jako tych
ubranych lepiej, bardziej bogato, modniej, nowoczeniej) zanikaj¹ obecnie, albo
odwracaj¹ siê na korzyæ Rosjan. Jest wiêc w takich ujêciach wygl¹d wy³¹cznie
funkcj¹ materialnego poziomu ¿ycia i nie stanowi samoistnego momentu w postrzeganiu s¹siada. Nie ma tutaj mowy o g³êbszej ró¿nicy w stylu, gustach, upodobaniach, schludnoci. Oprócz tego pojawia siê tutaj kontekst europeizacji czy
unifikacji mody, w ramach których zarówno Rosjanie, jak i Polacy trac¹ zewnêtrzne
wyznaczniki zró¿nicowania. Zdarza siê te¿, ¿e ró¿nice w wygl¹dzie zewnêtrznym
Polaków i Rosjan s¹ czêsto okrelane jako nieuchwytne, choæ istniej¹ce. Jak
idziesz czasami na D³ugim Targu czy co, od razu widaæ osobê z Rosji moim
zdaniem. Jest zupe³nie inny styl ubierania, taki bardziej, ja wiem To siê widzi  [A]. Nieuchwytnoæ, niemo¿noæ zwerbalizowania pewnych zagadnieñ
jest zreszt¹ doæ charakterystycznym momentem w wypowiedziach rozmówców,
nie tylko rzecz jasna w kontekcie analizowania wygl¹du zewnêtrznego.
W tej sytuacji szczególnie wyrany okazuje siê byæ jeden, czêsto podkrelany
przez rozmówców w¹tek. Rozmówcom podoba siê, ¿e w Polsce mniejsze znaczenie
ma bogactwo i wystawnoæ stroju. Je¿eli porównywaæ dowiadczenia z Rosji
i tutaj, to u nas w ogóle styl ubierania siê inny jest. Jest taka tradycja, która ju¿
wcale mi siê nie podoba de facto, polega na tym, ¿e ludzie staraj¹ siê ubieraæ jako
najdro¿ej. ( ) W Polsce tego nie ma i to mi siê podoba ( ) [R]. Albo te¿:
Podoba mi siê, ¿e tutaj ludzie mniej siê tym przejmuj¹. Ubieraj¹ siê prociej, ale
z drugiej strony te¿ bardziej gustownie [M]. Dotyczy to zw³aszcza kobiet. Kobiety
rosyjskie, wed³ug respondentów, precyzyjnie i przesadnie dbaj¹ o swój wygl¹d,
nak³adaj¹ makija¿, ubieraj¹ siê w futra i buty na wysokim obcasie. Polki natomiast prezentuj¹ siê bardziej swobodnie. U nas kobiety bardzo siê maluj¹, tu 
ma³o, rzadko. U nas na studiach namalowane kobiety. Tu tak nie  spodnie, d¿insy,
a u nas  obcas musi byæ, czasem a¿ za wyranie, kolorowo [Os]. Swoista unifikacja i wra¿enie panuj¹cego luzu  w kontracie do nadmiernej dba³oci  mog¹
byæ interpretowane jako symptomy dalej posuniêtej westernizacji Polski.
Kolejn¹ kwesti¹ bytow¹ jest poziom czystoci i porz¹dku. Jeli chodzi o stan
miast, ulic, miejsc publicznych, to wyranie podkrelano ogóln¹ czystoæ Polski,
a szczególnie  Gdañska. Na ulicach bardzo czysto, czystoæ idealna, bardzo czyci ludzie, ró¿nica na plus, czy nawet: zero porównania do rosyjskich
miast [M]. Respondentka opowiada: Tutaj wiêcej sprz¹taj¹. My mamy bardzo
brudne ulice. Tu porz¹dniej. Ja ju¿ drugi raz jecha³am i to zauwa¿y³am, ¿e takaja
malutka granica  Rosja i Polska i ju¿ widaæ du¿u ró¿nicu. I to ju¿ od dawna, bo
moja mama jako jecha³a te¿ z Rosji do Polszy, Polski, z Polski do Niemiec. I ona
widzia³a trzy takie ró¿nice: z Rosji do Polski i z Polski do Niemiec [Ol]. Zagadnienie czystoci i porz¹dku w sferze prywatnej cz³owieka jest natomiast zdaniem
rozmówców kwesti¹ wy³¹cznie indywidualn¹, niezale¿n¹ od narodowoci.
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Innym aspektem twardej, namacalnej rzeczywistoci dnia codziennego
poruszanym w wywiadach by³ kr¹g zagadnieñ zwi¹zanych z modelem konsumpcji, w tym z handlem i robieniem zakupów. Wyranie dostrzegalny jest w odpowiedziach dotycz¹cych tej sfery wp³yw unifikacji kulturowej w stylu zachodnio-europejskim, a z drugiej strony  ³¹czenie stylu kupowania nie tyle ze specyfik¹
kulturow¹, co z mo¿liwociami finansowymi. Mimo to respondenci dostrzegali
pewne ró¿nice w nawykach Polaków i Rosjan, takie jak choæby sk³onnoæ Polaków do przesadnie du¿ych zakupów w okresach przedwi¹tecznych. Wed³ug s³ów
respondentki: Jak zakupy wi¹teczne to widzê, ¿e tyle wszystkiego nakupi¹
ludzie, ( ) i po wiêtach nie wiadomo co z tym robiæ, i rozdaj¹ rodzinie, znajomym, i pies dostaje niekiedy [I]. Tego typu wypowiedzi okazuj¹ siê byæ nie tylko
diagnoz¹ dotycz¹c¹ zaobserwowanych zachowañ, ale przede wszystkim dowodem na istnienie stereotypowej cechy polskiego charakteru  ¿ycia ponad stan,
mentalnoci typu: zastaw siê a postaw siê.
Doæ b³ahym tematem w odczuciu respondentów wydaje siê byæ sfera zwyczajów ¿ywieniowych i narodowych kuchni. Po pierwsze, doæ czêsto podkrelane
jest podobieñstwo rosyjskich i polskich potraw. Dotyczy to zw³aszcza kuchni,
codziennej, zwyk³ej. Te bardziej wyraziste odmiennoci dotycz¹ odwiêtnej
kuchni niepraktykowanej raczej przez zwyk³ych ludzi w powszednie dni. Po drugie, pojawiaj¹ siê równie¿ niekiedy globalne oceny, wypadaj¹ce b¹d na korzyæ
Polski, b¹d Rosji. Na przyk³ad: bardzo dobra, syta lub siedzê w polskiej kuchni,
ale nie lubiê, smaczna, ale rosyjska lepsza. Rozmówcy zauwa¿aj¹ przy tym, ¿e
w ocenie kuchni i zwyczajów ¿ywieniowych du¿e znaczenie odgrywa po prostu
przyzwyczajenie. W oczach respondentów zwyczaje kulinarne nie zawsze podlegaj¹ wiêc gruntownej, obiektywnej ocenie, lecz s¹ rezultatem zakorzenienia w pewnej
nawykowej rzeczywistoci. Na przyk³ad: z pocz¹tku by³o mi ciê¿ko prywyknuæ,
przyzwyczaiæ. Bo wszystko mia³o inny smak. To pierwsze trzy miesi¹ce jak przyjecha³am, to by³o mi tak ciê¿ko. Nie smakowa³o mi. Jako to inne, to inne, parówki i te inne, chleb innyj, miêso, kupowa³am miêso i to inny smak, jaka taka karkówka jeszcze troszeczkê by³a podobna i majonez. (...) A teraz ju¿ taka jestem
przyzwyczajona tutaj (...) i ju¿ mi wszystko smakuje, ju¿ gotujê, mam ksi¹¿ku
kuchnia polska, ju¿ tam st¹d gotowa³a i tak dobrze idzie [Ol].
Czêsto w tym kontekcie wymieniane s¹ rozmaite polskie potrawy lub charakterystyczne, odmienne od rosyjskich zwyczaje ¿ywieniowe, jak np. ró¿norodne pieczywo, bigos, niemiertelne ziemniaki ze schabowym czy wszechobecnoæ
kanapek. Respondentka na przyk³ad mówi: Pieczywo mi siê podoba, ró¿ne rodzaje, ze s³onecznikiem, takie, takie i takie [Os] albo: Generalnie oceniam bardzo
pozytywnie kuchniê polsk¹, poza zup¹ owocow¹ z makaronem. By³em zaskoczony,
jak ludzie w sto³ówce jedli [R]; Widzê, ¿e ziemniaki to tak jakby podstawa,
ziemniaki i schabowy  to musi byæ. Jak idziemy do kogo na obiad, ju¿ wiem  bêd¹
koniecznie ziemniaki [I]; Bigos trochê dziwnie smakuje [Gb]. Inna wypowied:
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Przede wszystkim co pierwsze rzuci³o siê w oczy, to kanapki. No bo Rosjanie nie
jedz¹ tyle kanapek ( ). A tutaj na niadanie kanapki, na kolacjê kanapki ( ).
Tych kanapek tak nie akceptujê, uwa¿am, ¿e s¹ niezdrowe. Dlatego ¿e to jest
zawsze tak jakby suche, ¿e na zimno, na ¿o³¹dek to niezbyt. Bo u nas, rosyjska
kuchnia, to na niadanie trzeba jak¹ kaszê zjeæ, ¿eby na ciep³o by³o i na kolacjê
te¿ co ciep³ego, nie tak, ¿e kanapki [I]. Bywa te¿ polski sposób od¿ywiania
oceniany wed³ug racjonalnych przes³anek, zazwyczaj uznaje siê go przy tym za
zdrowszy  l¿ejszy, mniej s³odki, mniej t³usty, bogatszy w warzywa.
Drug¹, obok rzeczywistoci kultury materialnej i podstawowych zwyczajów
dnia codziennego, grup¹ zagadnieñ poddanych badaniu by³a szeroko rozumiana
dziedzina interakcji miêdzyludzkich. Podstawowym narzêdziem porozumiewania siê jest oczywicie jêzyk. Umo¿liwiaj¹c komunikacjê dnia codziennego, jest
jednoczenie czynnikiem wspó³decyduj¹cym o kompetencji kulturowej. Zaznaczyæ
przy tym trzeba, ¿e stopieñ znajomoci jêzyka polskiego poród respondentów
by³ zró¿nicowany  od s³abego i biernego jedynie, a¿ do perfekcyjnego, bez jakichkolwiek wyczuwalnych nalecia³oci obcych, co z kolei wi¹¿e siê z d³ugoci¹ przebywania w Polsce. Niektórzy rozmówcy przy tym uczyli siê polskiego jeszcze
przed wyjazdem ze swojego kraju, inni pobierali b¹d pobieraj¹ systematyczne
lekcje w Polsce, jeszcze inni uczyli siê wy³¹cznie w ¿yciu, spontanicznie, przez
zanurzenie w jêzyku. S¹ wreszcie tacy, z rodzin mieszanych, którzy wyrastali
w dwujêzycznym rodowisku. Wszystko to ma wp³yw na sposób postrzegania
jêzyka i ewentualne trudnoci z nim zwi¹zane.
Jêzyk polski okrelany bywa przez respondentów jako wyranie odmienny
pod wzglêdem fonetycznym, szeleszcz¹cy (W Rosji mówi¹ na Polaków, bez
obidy, »przyki«, bo pszy, pszy, pszy [Ol]), a niekiedy i zabawny (mieszny mi
siê wydawa³o  taki zdrobniany i szeleszcz¹cy [Os]). Jest to chyba zjawisko
typowe, i¿ jêzyki bliskie sobie (nie tylko zreszt¹ one), maj¹ce sporo cech wspólnych, wydaj¹ siê w stosunku do siebie komiczne. Wynika to zapewne z faktu postrzegania obcej mowy w kategoriach deformacji, przeinaczenia mowy w³asnej.
Dodaæ nale¿a³oby, ¿e kategoria miesznoci pojawia siê niejednokrotnie przy opisie przyziemnej codziennoci, drobiazgów zwyk³ego ¿ycia, co odsy³a nas znów
do pojêcia s¹siedztwa i zwi¹zanego z nim pe³nego powagi miechu11. Mimo
pewnego poczucia nieadekwatnoci, sporo miejsca zajmuj¹ jednak porównania
k³ad¹ce nacisk na podobieñstwo jêzyka polskiego b¹d z samym rosyjskim, b¹d
z ukraiñskim czy bia³oruskim; podobieñstwo ujawniaj¹ce siê niekiedy dopiero po
d³u¿szym czasie. Wspólnoæ s³owiañskiej rodziny jêzykowej ma przy tym praktyczny wymiar  dziêki podobieñstwu respondenci mieli czêsto mniejsze problemy
z pocz¹tkowym rozumieniem i nauk¹ jêzyka polskiego. A wiêc przynale¿noæ do

11

S. Vaitkus, op. cit., s. 42.
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jednej rodziny jêzykowej to jakby czêciowa redukcja bariery jêzykowej, a tym
samym z³agodzenie poczucia dowiadczanej obcoci.
Kolejn¹ grup¹ poruszanych w rozmowach z Rosjanami zagadnieñ s¹ spostrze¿enia dotycz¹ce kszta³tu ¿ycia spo³ecznego Polaków. Du¿¹ rolê odgrywaj¹
tutaj przede wszystkim w³asne dowiadczenia, uzale¿nione od sytuacji ¿yciowej
respondentów. Na przyk³ad uczeñ szko³y redniej mo¿e analizowaæ zró¿nicowanie polskich i ukraiñskich programów nauczania lub opowiadaæ o swoich dowiadczeniach z poszczególnymi nauczycielami. Z kolei matka uczennicy wyra¿a swoj¹
negatywn¹ opiniê na temat stosunków panuj¹cych w klasie córki, braku wspó³pracy i pomocy pomiêdzy dzieæmi i nauczycielami. Osobn¹ grupê stanowi¹ rozmówcy, którzy przyjechali do Polski na studia. Przywo³uj¹ oni swoje dowiadczenia zwi¹zane z tokiem studiów, zachowaniem studentów, ¿yciem w akademiku,
porównuj¹c je niekiedy ze studiami w Rosji.
Jeli chodzi o ocenê funkcjonowania Polaków w rodowisku zawodowym,
rozmówcy poruszaj¹ bardzo zró¿nicowane spektrum zagadnieñ. Najprostsz¹ wydaje siê byæ p³aszczyzna opisu Polaków jako pracowników. S¹ oni okrelani jako
ludzie pracowici, z³ote r¹czki. Bywaj¹ te¿ porównywani do Rosjan: Jeli chcia³bym porównaæ, to Polacy wypadliby trochê lepiej. Chocia¿ podobno na Polaków
na Zachodzie narzekaj¹, ale w porównaniu z t¹ wschodni¹ stron¹, to Polacy na
pewno lepiej wypadaj¹ [M]. Mamy tu do czynienia z powracaj¹cym w ró¿nych
okolicznociach charakterystycznym relatywizowaniem oceny i budowaniem kontinuum Wschód-Zachód, na którym miejsce Polski jest gdzie porodku. W ocenie Polaków-pracowników pojawia siê jednak niezwykle czêsto, szczególnie wród
m³odych pracowników, w¹tek normalnoci, europejskoci, standardowoci.
Wed³ug rozmówców dzisiejsze firmy, przedsiêbiorstwa pracuj¹ wed³ug tych samych
zachodnich norm i trudno mówiæ o szczególnej specyfice Polaków. Ewentualna
odmiennoæ zostaje niejako st³umiona poprzez wymogi rynkowe.
Doæ obszern¹ grupê stanowi¹ wypowiedzi rozmówców dotycz¹ce ¿ycia rodzinnego Polaków. Pojawiaj¹ siê one podczas omawiania ró¿norakich w¹tków,
nie tylko bezporednich pytañ o rodzinê. Oprócz opisów takich czy innych cech
charakterystycznych polskiego ¿ycia rodzinnego, pojawiaj¹ siê rozwa¿ania na temat roli rodziny w spo³eczeñstwie i w systemie wartoci  ten temat budzi zreszt¹
sporo w¹tpliwoci i emocji. Niektórzy respondenci stwierdzaj¹, ¿e rodzina jest dla
Polaków bardzo wa¿n¹ wartoci¹. Inni natomiast, przywo³uj¹c to jako pewien slogan, stereotyp, zastanawiaj¹ siê nad jego autentycznoci¹: Rodzina. Przynajmniej
wszêdzie o tym tr¹bi¹. Nie wiem, czy to rzeczywicie jest wartoci¹  [S] albo te¿:
Rodzina. Czy ja wiem, czy rodzina? Wiêkszoæ moich znajomych spêdza w pracy
znacznie wiêcej ni¿ z rodzin¹ [M]. Jest to w¹tpliwoæ dotycz¹ca ewentualnej
rozbie¿noci miêdzy wzorcami kulturowymi deklarowanymi a realizowanymi.
Przy pytaniach dotycz¹cych ¿ycia rodzinnego nieodmiennie wysuwane jest
zagadnienie cis³ego zwi¹zku rodziny z religijnoci¹ Polaków (która zreszt¹ bywa
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ró¿nie waloryzowana). ¯ycie rodzinne, religia, moim zdaniem tutaj s¹ po³¹czone
[S]. Respondenci uwa¿aj¹, ¿e wartoci chrzecijañskie obecne s¹ w ¿yciu rodzinnym Polaków (mo¿na oczywicie postawiæ pytanie, do jakiego stopnia owo
stwierdzenie jest odzwierciedleniem utartych stereotypów czy medialnych sloganów). Czêsto tak¿e zwraca siê uwagê na kultywowanie tradycji  wyranie obecne
w polskich rodzinach, tak¿e na co dzieñ. Kiedy bardzo mi siê spodoba³ ten
zwyczaj zbierania siê na przyk³ad u g³owy rodziny w niedzielê po odwiedzeniu
kocio³a, na obiad jaki tam u babci, czy u matki, co takiego. Ja wiem, ¿e u nas
czego takiego nie ma, tylko mo¿e na wiêta jest [R]. Tradycja i religia  s¹ wyznacznikami trwa³oci, nie tylko rodziny, ale i kultury polskiej w szerszym sensie;
s¹ tak¿e gwarantami zakorzenienia: Przekazuj¹ siê te wartoci chrzecijañskie
w rodzinach, jak patrzê wród naszych znajomych, wród przyjació³. ( ) normalnoæ, ci¹g³oæ tradycji, ¿e dziecko uczy siê tego paciorka, ¿eby odmawia³o, ¿e
bierze siê do kocio³a ( ) [I]. W kontekcie automatycznego niemal splatania
rodzinnoci z religijnoci¹ nale¿y po raz kolejny postawiæ pytanie o rolê kulturowo
utrwalonych stereotypów, o mo¿liwoci ewokowania pewnych schematów zaczerpniêtych choæby z mediów.
Polskie rodziny uwa¿ane s¹ za bardziej trwa³e ni¿ rosyjskie, co zreszt¹ zwi¹zane jest z jednej strony z wp³ywem religii oraz tradycji, ale z drugiej  z póniejszym wiekiem zawierania ma³¿eñstw i wiêksz¹ dojrza³oci¹. Nie jest to jednak
jedyna ocena sytuacji. Jedna z respondentek podkrela swego rodzaju sztuczn¹
i niedorzeczn¹ trwa³oæ polskich rodzin, zwi¹zan¹ z nadmiernym  jej zdaniem 
wp³ywem Kocio³a na ¿ycie osobiste ludzi: Mój przyjaciel powiedzmy siê rozwodzi. No religia, ¿e separacja tego owego, no pokocha³ inn¹ kobietê. Jest wielki
problem. No bo religia nakazuje, a z drugiej strony  i co? Teraz ona musi mieszkaæ z nim, on z ni¹? Nie kochaj¹ siê, dzieci ca³y czas cierpi¹, bo s¹ k³ótnie. I co?
Nie wiem, dla mnie to jest U nas to prociej jak siê kochaj¹ to ¿yj¹, jak nie 
no to siê rozwodz¹ [S]. Opinia ta mieci siê w doæ widocznym nurcie krytyki
wp³ywu Kocio³a na ¿ycie Polaków, a tak¿e ich fasadowej religijnoci.
Innym wymiarem ¿ycia rodzinnego okazuje siê byæ sposób wychowania dzieci.
Jest to z jednej strony kolejna p³aszczyzna, na której przejawia siê religijnoæ i tradycyjnoæ Polaków  na przyk³ad wszczepia siê dzieciom szacunek dla starszych,
uczy praktyk religijnych itp. Z drugiej strony wychowanie to obszar pewnej nowoczesnoci, postêpowoci, byæ mo¿e nawet zaczerpniêtej z zachodu demokratycznoci. Polacy powiêcaj¹ dzieciom wiêcej uwagi, nie bij¹ ich i nie krzycz¹, s¹ bardziej
partnerscy. Rozmówca opowiada: U nas bardziej powszechne jest fizyczne wychowanie dzieci, znaczy chodzi mi o kary fizyczne. Tutaj jak tak pytam swoich
kolegów w pracy i tak dalej, to raczej próbuj¹ inne metody wychowania stosowaæ,
bardziej europejskie, nowoczesne [R]. A wiêc z jednej strony mamy wiernoæ
tradycji, z drugiej natomiast  zjawisko odwrotne. Wydaje siê, ¿e sprzecznoæ ta
nie jest oznak¹ niespójnoci obrazu, a raczej jego z³o¿onoci i nieoczywistoci.
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Komentowana jest tak¿e inna pozycja kobiety w spo³eczeñstwie. Respondentki podkrelaj¹ wiêkszy szacunek wobec kobiet w Polsce, jej wy¿sza realn¹
pozycjê i mniejsze ciê¿ary spoczywaj¹ce na niej w ¿yciu spo³ecznym. Podejcie
ze strony mê¿czyzn do kobiet jest takie bardziej faceci bardziej uprzejmi, bardziej szanuj¹. Co takiego. U nas to tak bardziej przyjacielskie takie stosunki,
a tutaj kobieta to jest dama i co z tego wynika. ( ) Zawsze mia³am takie wra¿enie,
¿e jak kobieta, to nikt siê ju¿ do ciebie nie odezwie, nie obrazi, przy tobie nikt tam
nie stara siê tak przeklinaæ. U nas nie, u nas normalka [S]. Inna rozmówczyni
podkrela, ¿e pocz¹tkowo jest to dla Rosjanki nawet szokuj¹ce  z jednej strony
du¿o wiêksza pomoc oferowana kobiecie, z drugiej  wy¿sza pozycja w spo³eczeñstwie i rodzinie.
Niew¹tpliwie bardzo trwa³ym i znajduj¹cym potwierdzenie w codziennej rzeczywistoci okaza³ siê byæ w wietle przeprowadzonych rozmów stereotyp Polaka-katolika. Wszyscy godz¹ siê, ¿e katolicyzm jest bardzo wa¿ny w opisie Polaka, ale raczej nie jako opozycja wobec prawos³awia, ale jako religijnoæ sama
w sobie, co nie potwierdza silnego antagonizmu prawos³awno-katolickiego na
mikropoziomie ¿ycia spo³ecznego. Andrzej Kêpiñski pisze, i¿ jednym z podstawowych zrêbów to¿samoci rosyjskiej jest spucizna bizantyjska, z któr¹ wi¹¿e
siê po pierwsze, przekonanie o w³asnej prawowiernoci, a po drugie  niechêæ do
katolików12. Respondenci nie wydaj¹ siê potwierdzaæ tej tezy. Czêæ respondentów zauwa¿a natomiast pewne zachowania i praktyki religijne, komentuj¹c je jako
opozycjê wobec ateizmu, zarówno zachodniego, jak i powszechnego w spo³eczeñstwie rosyjskim. Polacy, jedyny z narodów europejskich, który zachowa³ t¹
¿yw¹ wiarê w Boga. (...) Ju¿ nigdzie tego siê nie znajdzie [I]. Mamy jednak tak¿e
ze znaczn¹ iloci¹ wypowiedzi uznaj¹cych polski katolicyzm za ob³udê: Widzisz,
moim zdaniem szczerym Polacy to s¹ pozoranci, bo oni pewne rzeczy udaj¹, na
przyk³ad tak jak z t¹ wiar¹ katolick¹ [A]. Albo te¿: Bardzo religijni  chodz¹ do
kocio³a, maj¹ lekcje religii, na których siedz¹ i browary pij¹ [Gb]. Bywa religijnoæ polska opisywana w kategoriach fasadowoci i specyficznej rytualizacji.
Zauwa¿aj¹ te¿ i raczej negatywnie oceniaj¹ respondenci du¿y wp³yw Kocio³a
jako instytucji na ¿ycie osobiste czy samodzielnoæ mylenia.
Nieco miejsca w wypowiedziach respondentów zajmuje motyw konfrontacji
miedzy koscio³ami-instytucjami. Na przyk³ad: Wiem, ¿e podczas przemian gospodarczych i ustrojowych, w latach wczeniejszych dziewiêædziesi¹tych to dosz³o
do rêkoczynów ze strony Polski nawet, jakie cerkwie prawos³awne tam cierpia³y
w niektórych miejscowociach, ale obserwuj¹c podejcie Kocio³a prawos³awnego... Ja na przyk³ad nie mogê zrozumieæ dlaczego ca³y czas oni nie chc¹ ocieplenia stosunków tych dwóch kocio³ów prawos³awnego i katolickiego. Nie mogê
wyt³umaczyæ, dlaczego jest takie podejcie, traktuj¹ ca³y czas Koció³ katolicki
12
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prawie jak wroga ( ) Mówiê o tym moskiewskim podejciu [R]. Zazwyczaj jest
to jednak dla respondentów obszar abstrakcyjny, daleki, zwi¹zany z polityk¹,
a nie ich osobistym dowiadczeniem. Warto równoczenie podkreliæ zauwa¿aln¹
tendencjê do uwypuklania jednoci chrzecijañstwa, a nawet wszelkich religii
w ogóle. Obecne s¹ wypowiedzi w rodzaju: Áóã îäèí, õîòü âåðû ðàçíûå [K].
Inna respondentka wspomina: W szpitale mnie ksiê¿ powiedzia³, podeszed³
z op³atkiem, ja nie wiedzia³am, co z nim robiæ. Powiedzia³am, ¿e nie jestem katoliczka, on mówi³, to nic. To te¿ christjañstwo, to nic takiego, mamy podobne
[Os]. Istota religijnoci w tym kontekcie znajduje siê jakby poza zachowaniami
rytualnymi oraz ramami instytucjonalnymi.
Kolejnym w¹tkiem poruszanym w wywiadach by³a próba naszkicowania
polskiego charakteru narodowego w oczach rosyjskich. Przy uogólnionej charakterystyce Polaków z perspektywy dnia codziennego du¿¹ rolê graj¹ wypowiedzi
podkrelaj¹ce ich normalnoæ, zwyk³oæ. Jest to czêsto pierwsza reakcja na
pytanie o to, jacy s¹ Polacy. Innego rodzaju opisy wymagaj¹ nierzadko d³u¿szego
zastanowienia, b¹d dodatkowego sondowania respondentów. Wi¹¿e siê to zapewne z faktem sta³ego s¹siedztwa, wzajemnej znajomoci, nieustannych kontaktów. Jak mówi jeden z rozmówców: Ja tu znajdujê siê ju¿ bardzo dawno i tak ju¿
odrobinê straci³em poczucie ró¿nicy miêdzy naszymi narodami i wydaje mi siê,
¿e znacznie wiêcej podobieñstwa jest ni¿ ró¿nic [R]. Z kolei inna z respondentek
zauwa¿a: Dla mnie to nie ma nic takiego oryginalnego. Ludzie jak ludzie oryginalny mo¿e dla mnie byæ jaki Chiñczyk mo¿e [S]. Jeszcze inny przyk³ad: Bo
to jest kwestia tego, czy pytasz siê w porównaniu do Rosjan, czy w ogóle [M].
A wiêc nieustannie powraca tutaj napiêcie miêdzy podobieñstwem a ró¿nic¹,
a tak¿e zauwa¿alna jest potrzeba dokonywania opisów przez pryzmat ró¿nicy w³anie, co byæ mo¿e jest perspektyw¹ sztuczn¹, wywo³an¹ na potrzeby wywiady,
niekoniecznie zgodn¹ z codziennym dowiadczeniem respondentów.
Zazwyczaj podstawowym punktem odniesienia i porównania s¹ Rosjanie, do
których jestemy zdaniem wszystkich respondentów podobni ze wzglêdu na nieuchwytn¹ zazwyczaj s³owiañskoæ. Styk polsko-rosyjski nie jest ród³em egzotyki,
silnej obcoci. Mamy do czynienia z relacj¹ wzglêdnej bliskoci i ogólnej zrozumia³oci. Jednoczenie jestemy te¿ odmienni  chocia¿by dlatego, ¿e powinnimy byæ inni jako dwie odrêbne nacje. Na przyk³ad: S¹ na pewno jakie tam
ogólne cechy narodowociowe, które siê wyra¿aj¹ w czym, co bardzo trudno
powiedzieæ mi, nie bêd¹c specjalist¹ w tej dziedzinie. Nie mo¿na tego nazwaæ, to
siê czuje bardziej. (...) Ale znowu¿ tak samo jak nie potrafiê tego literalnie nazwaæ i okreliæ w przypadku Rosjan, tak samo nie potrafiê tego zrobiæ w przypadku
Polaków. Mo¿e dlatego, ¿e jestem w po³owie tym i w po³owie drugim. Ja to bardziej czujê, ni¿ potrafiê jako opowiedzieæ o tym [Ar]. Mamy niekiedy do czynienia z sytuacj¹, w której rozmówcy z jednej strony stwierdzaj¹ koniecznoæ
zró¿nicowania miêdzy Polakami a Rosjanami, a z drugiej  nie s¹ w stanie podaæ
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ani jednej takiej ró¿nicy. Ze wzglêdu na specyficzn¹ sytuacjê narodowociow¹
w by³ym ZSRR i w dzisiejszej Rosji w sytuacji porównania wchodz¹ w grê tak¿e
inne nacje. Jedna z respondentek najchêtniej porównywa³a Polaków do Estoñczyków, stawiaj¹c ich niejako w opozycji zarówno wobec Polaków, jak i Rosjan.
Inny rozmówca z kolei, jako ¿e mieszka³ d³ugo w Kazachstanie, przywo³uje
w swoich wypowiedziach Kazachów. Jeszcze innym punktem odniesienia dla opisu
Polaka s¹ narody zachodnie, znane b¹d z w³asnych dowiadczeñ, b¹d z przekonañ stereotypowych. Czasami takim przedmiotem porównañ jest nie tyle konkretna
narodowoæ, co szeroko pojêty zachodni kr¹g kulturowy.
Poród rozmaitych form podawczych mo¿na wyszukaæ wypowiedzi pozwalaj¹ce stworzyæ bardzo uogólnion¹ charakterystykê Polaka, czy raczej wyodrêbniæ
kilka jego cech charakterystycznych. Jest on na co dzieñ ¿yczliwy, uprzejmy, kulturalny  czêsto bardziej ni¿ Rosjanin. Niekiedy jednak polska uprzejmoæ bywa
uwa¿ana za nieszczer¹: Czasami mi siê wydaje, ¿e za uprzejmoci¹ takich pañ,
to siê kryje jaka taka nienawiæ, takich starszych [S]. Do pewnego stopnia wród
rozmówców funkcjonuje przekonanie o kontracie miêdzy sztucznoci¹ i fasadowoci¹ Polaków, a spontanicznoci¹ i naturalnoci¹ Rosjan: Tutaj taka sprawa,
¿e jak siê id¹ do sklepa, to »dzieñ dobry«, »proszê«, »bud ³askaw«  a »bud
³askaw« to po ukraiñski  »do widzenia«, »dziêkujê«. Jako siê u nas to rzadko,
rzadszej mówi¹. I wszystkie tak wygl¹da, ¿e wszystkie takie mi³y, »dzieñ dobry«,
»proszê«, »dzieñ dobry«, »proszê«, taki przyjemny i nic nie widzisz, co oni myl¹...
U nas jako z tym ³atwiej. Idzie jaka kobieta nie w humorze  mruk! A jak siê
w humorze, to tam  ma umiech. A tutaj nie, wszystkie ma umiech i nie wiesz,
jaki oni maj¹ humor [Ol]. Wed³ug s³ów jednego z respondentów kultura osobista
Rosjan jest bardziej wyuczona, dystyngowana, mniej naturalna [Ar]. Mo¿na
to zapewne odnieæ do funkcjonuj¹cego stereotypu ró¿nic duszy zachodniej i rosyjskiej13.
Bardzo czêsto mówi siê równie¿ o patriotyzmie, polskiej dumie narodowej.
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e s¹ to cechy nadmiernie u Polaków rozwiniête. Respondentka
opowiada: By³am bardzo zaskoczona, rozmawia³am z koleg¹. Co rozmawialimy, ¿e jego dziadek na Litwie mieszka³ i mówiê: »Ha, jeste Litwinem«, a on:
»Jestem Polakiem«. I z tak¹ dum¹, nawet jakby siê obrazi³ na mnie ( ). Tak
samo: »Dobre, bo polskie«, w Rosji tego nie zauwa¿ysz »Dobre, bo rosyjskie«, no
bo to miesznie brzmi,. ¯aden Rosjanin nie powie: »Jestem Rosjaninem i jestem
z tego dumny«. ( ) Taki super goæ i tak w³anie z obraz¹ nawet powiedzia³
»Jestem Polakiem« [S]. A wiêc w oczach Rosjanki mamy do czynienia z nadmiern¹ koncentracj¹ na polskoci, swoistym przewra¿liwieniem na sprawach przy13
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nale¿noci narodowej. Uaktywnia siê tu obraz dumnego (pysza³kowatego?) Polaka-patrioty. Opinia taka nie jest odosobniona. Inny rozmówca, snuj¹c refleksje
na temat ró¿nic charakteru narodowego Polaków i Rosjan, wywodzi je z ró¿nic
w wielkoci przestrzeni polskiej i rosyjskiej. U Rosjan íåò îùóùåíèÿ, ÷òî ìíå
ïîäæèìàþò ñîñåäè [U], nie ma wiêc tak¿e ksenofobii. Polacy natomiast, zamieszkuj¹c¹ zamkniêt¹ przestrzeñ, charakteryzuj¹ siê ksenofobi¹, zw³aszcza  na
przestrzeni historii  wobec innych S³owian (Bia³orusinów, Ukraiñców).
Bardzo ciekaw¹ jest sytuacj¹, w której respondenci podejmuj¹ wiadom¹ grê
z utrwalonymi w kulturze stereotypami, przywo³uj¹ je, komentuj¹, próbuj¹ siê do
nich odnieæ. Jeli liczyæ w tych latach osiemnastych, siedemnastych, to Polak
by³ taki leniwy, nie chcia³ nic robiæ, tylko chcia³, ¿eby wszystko by³o, chcia³ mieæ
niepodleg³oæ, ale nie chcia³ walczyæ za ni¹ i dopiero kiedy wypij¹ co, od razu
id¹ na walkê i jak zawsze przegrywaj¹, bo nie mieli broni, nic nie mieli takiego,
a by tylko chcieli. Kiedy nastêpnego rano obu¿daj¹ siê, kiedy maj¹ kaca i mówi¹
»po co my to robimy«.
 A teraz te¿ tak podobnie?
 A teraz  nie, trochê , a w³anie nie wiem, nie mogê powiedzieæ, nie wiem,
nie mam pojêcia, co teraz. Ja wiem na przyk³adzie tamtej historii, bo tak zauwa¿y³em, ¿e wszêdzie te powstania, ¿e kto powie »jedziemy na walkê«, wszyscy napij¹ siê i id¹ na walkê, i jak zawsze wszyscy zgin¹. Ja tak ogólnie mówiê [Gb].
Rozmówca próbuje wiêc zestawiæ pogl¹d ogólny, który wyrobi³ sobie na podstawie
nauki historii i istniej¹cych stereotypów z realnoci¹ dnia dzisiejszego. Ocena
dostêpnej mu rzeczywistoci okazuje siê byæ, paradoksalnie, zadaniem trudniejszym ni¿ wypowiedzi dotycz¹ce wydarzeñ odleg³ych bezporedniemu dowiadczeniu. Respondent ten jest doæ bezradny w stworzeniu w³asnego opisu Polaka.
Uwa¿a, ¿e wszystko zale¿y od indywidualnych cech cz³owieka, a uogólnienia s¹
nieuprawnione. Jest to wiêc b¹d niezgoda na kulturowy stereotyp, b¹d wyraz
swego rodzaju rozdwojenia miêdzy abstrakcyjnym stereotypem a realnym dowiadczeniem dnia codziennego. Z kolei nastêpuj¹ca wypowied jest przyk³adem
na aprobatê wiadomie przywo³anego kulturowego stereotypu: Opinia jest taka,
¿e Polska jest najbardziej katolicka ze wszystkich innych. Obserwuj¹c moich znajomych, to te¿ zauwa¿am, ¿e to s¹ ludzie raczej religijni [M]. Te obszerne cytowane fragmenty pokazuj¹ istniej¹cy wp³yw kulturowych stereotypów na jednostkowe przekonania, co nie oznacza, ¿e jest to wp³yw jednoznaczny i prosty. Oprócz
bowiem odleg³ego wiata przesz³ego dorobku oraz rozleg³ego wiata wspó³czesnoci nieosi¹galnej w bezporednim zetkniêciu, mamy jeszcze do czynienia
z doranym tu i teraz14, które bardzo wyranie daje o sobie znaæ w sytuacji
s¹siedztwa.
14

A. K³oskowska, S¹siedztwo narodowe i uniwersalizacja kultury, Kultura i Spo³eczeñstwo,
1991, nr 4, s. 32-33.
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Drugim poziomem rzeczywistoci  oczywicie nieco umownie oddzielonym
od opisanego powy¿ej poziomu bezporednich interakcji i ¿ycia codziennego  s¹
opinie Rosjan na temat du¿ych systemów kulturowych, takich jak funkcjonowanie mediów, kultura artystyczna, sfera polityki i historii. Ich w³anie dotyczy³
drugi du¿y blok pytañ zadawanych respondentom. W tym miejscu przedstawiona
zostanie w sposób ramowy jedynie charakterystyka kultury polskiej, rozumianej
w w¹skim sensie  jako kultura artystyczna.
Sposób wypowiadania siê na tematy zwi¹zane z kultur¹ polsk¹ uzale¿niony
jest oczywicie od kompetencji respondentów. Powszechna jest chaotycznoæ
i wyrywkowoæ tych spostrze¿eñ, wynik³a, jak siê wydaje, po czêci z typu rozmowy, po drugie z samego charakteru wiedzy respondentów. Jak s¹dzê, przewa¿aj¹ca ich czêæ traktuje kulturê polsk¹ jako czêciowo swoj¹, w tym sensie, ¿e
przechodzi nad ni¹ do porz¹dku dziennego, wybieraj¹c jedynie interesuj¹ce dla
siebie aspekty. wiadczyæ mo¿e o tego rodzaju podejciu do polskiej kultury
wypowied: Ja przebywam w tym kraju, jestem tu na bie¿¹co, natomiast nie
uwa¿am, ¿e znam kulturê polsk¹ [A]. Takie zjawisko jest zreszt¹ typow¹ cech¹
s¹siedztwa kulturowego, w którym przecie¿ nie ma d¹¿enia do osi¹gniêcia ca³kowitej czy absolutnej wiedzy o innej kulturze. Jeli podejmuje siê próbê przyswojenia pe³nej wiedzy ( ), mo¿na osi¹gn¹æ co w rodzaju intelektualnej bieg³oci pozbawionej jednak ¿ywego ducha ( ). Z drugiej strony, jeli siê wzrasta
w owym ¿ywym duchu, wspó³¿yj¹c z Innymi, ich kultura traci w miarê jej poznawania charakter s¹siedzkiej i staje siê coraz bardziej w³asna15. Takie zjawisko
jest bardzo wyrane wród grupy badanej, zw³aszcza gdy porównamy czas przebywania respondentów w Polsce.
Indywidualizacja wyboru i swobodne czerpanie z oferty kulturalnej bardzo
widoczne s¹ w wypowiedziach dotycz¹cych muzyki polskiej, np. Niektóre piosenki kultowe, to warto pos³uchaæ. »Elektryczne gitary«, czy tam »Mniej ni¿ zero«.
To s¹ kultowe piosenki, to trzeba znaæ, ale to trzeba prze¿yæ, trzeba przyjechaæ we
w³aciwym czasie, pos³uchaæ, siê pobawiæ, to wtedy bêdzie siê pamiêta³o [S].
Zazwyczaj rozmówcy mówi¹ po prostu o w³asnych w tej dziedzinie upodobaniach.
Towarzysz¹ temu niekiedy wspomnienia z czasów ZSRR, zwi¹zane z ówczesn¹
popularnoci¹ niektórych polskich wykonawców. Sta³ym elementem jest wymienianie w wywiadach nazwiska Fryderyka Szopena, choæ raczej w charakterze nazwiska-symbolu, jako jedno z pierwszych skojarzeñ dotycz¹cych polskiej kultury.
W dziedzinie muzyki, podobnie jak w innych momentach wywiadu, mówi
siê tak¿e o wp³ywach zachodnich. Jako ich pozytywnie oceniane przeciwieñstwo
traktuje siê muzykê pozbawion¹ nalecia³oci obcych, w³asn¹, niekopiuj¹c¹, czêsto
ludow¹ (ta ostatnia niejednokrotnie spotyka siê z aprobat¹). Polskoæ wiêc  ory-

15
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ginalna i czysta  okazuje siê byæ wartoci¹ jak najbardziej pozytywn¹. ß î÷åíü
ëþáëþ ïîëüñêóþ ìóçûêó, è ñîâðåìåííóþ, è... Áóäêà Ñóôë¸ðà ìíå íðàâèòñÿ
î÷åíü, Èõ Òðîå î÷åíü íðàâèòñÿ è òà ñòàðàÿ ìóçûêà òîæå ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ,
÷èñòî òàêàÿ êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà. È îäíà è äðóãàÿ, íà ñàìîì äåëå ðàçâèâàåòñÿ.
Íå ïîâòîðÿþòñÿ ïî êðàéíåé ìåðå òàì â êîì-òî, íå ñíèìàþò ñ êîãî-òî, âîò
ñâîþ èä¸ò [K]. Jest wiêc samodzielnoæ wa¿nym kryterium oceny zjawisk kultury. A tak wspó³czesna muzyka polska, jeli ona jakby zachowa³a co swojego,
jakiej polskoci, to mi siê podoba. Je¿eli d¹¿y do tej wiatowej globalizacji, to
ju¿ wtedy tego nie chce siê s³uchaæ [I].
Jeli chodzi o polsk¹ literaturê, respondenci teoretycznie i ogólnie orientuj¹
siê w jej szkolnej, kanonicznej postaci. Wymieniaj¹ nazwiska i tytu³y zaliczane
do tak zwanej klasyki. Nierzadko s¹ to utwory znane jeszcze sprzed przyjazdu do
Polski, nale¿¹ce do popularnych w ZSRR i potem w Rosji. Znajomoæ nazwisk
i tytu³ów niekoniecznie musi oznaczaæ gruntown¹ lekturê: Natomiast jeli chodzi
o takie dzie³a sztuki, literatury polskiej, takie bardziej monumentalne, co w rodzaju Sienkiewicza i tak dalej, to muszê przyznaæ, ¿e nie czyta³em i nie zamierzam
na razie [R]. Inna rozmówczyni mówi o ksi¹¿kach: Te, które akurat s¹ wa¿ne
w polskiej kulturze, to nie czyta³am [S]. Jest to wiêc kanonicznoæ os³abiona,
doæ powierzchowna, ograniczona do znajomoci tytu³ów. Oprócz tego, bardzo
powszechne jest deklarowanie braku usystematyzowanej orientacji w aktualnej,
wspó³czesnej literaturze, co z kolei jest potwierdzeniem tezy o doæ naturalnym
korzystaniu z zasobów kultury polskiej. Respondenci opowiadaj¹ o czytanych
przez siebie  czêciej lub rzadziej  ksi¹¿kach, czasem modnych, niekoniecznie
znanych, czêsto w jednym ci¹gu z utworami literatury zagranicznej. Jednoczenie
po raz kolejny powtarza siê tu w¹tek westernizacji  zalewu literatur¹ zachodni¹.
Przy charakterystyce literatury polskiej pojawiaj¹ siê równie¿ w¹tki pozaliterackie podobne do wystêpuj¹cych przy wypowiedziach na inne tematy polskie. Podkrelana jest swego rodzaju wolnociowa jej orientacja czy obecnoæ
w niej wartoci chrzecijañskich. Literatura jawiæ siê wiêc mo¿e jako odzwierciedlenie cech charakteru narodowego. Wskazywaæ na to mo¿e na przyk³ad ta oto
wypowied: Ja jako Rosjanka nale¿¹ca do wielkiego narodu rosyjskiego, ja tak
patrzê trochê na inne mo¿e literatury tak, ¿e szczególnie ten w¹tek jak literatura
w pewnych okresach historii, w pewnych etapach, d¹¿y do tej wolnoci, takiej
niepodleg³oci, i o tym pisze takie te hymny i wszystko, no nie wiem, ja tak patrzê nie wiem jakby to powiedzieæ taki szczególik mi siê rzuca w oczy ( ).
We mnie to ja wiem, ¿e tkwi to wielkorosyjskie mylenie, jak ja widzê, ¿e inni,
( ) tam walczyli, za swoj¹ niepodleg³oæ z Rosj¹, jakby tego nie mogê zrozumieæ, po co, no przecie¿ tak dobrze pod rz¹dami Rosji, czemu oni tego nie chc¹
i to mnie tak trochê bawi. Literatura te¿ to odzwierciedla i pokazuje, ¿e bohaterowie za wolnoæ i za wszystko. I to mnie tak trochê bawi [I].
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Oprócz tego w licznych rozmowach podkrelana bywa s³owiañskoæ, swojskoæ kultury polskiej: Nie widzê du¿o ró¿nic, bo wszystko zwi¹zane by³o, wszystkie
S³owianie  Polska, Rosja, Ukraina, S³owenia  bêdzie wszystko to samo, bo
historia jest zwi¹zana ( ). Je¿eli porównaæ do kultury Niemców, to w ogóle zupe³nie inna, wszystko na odwrót, a tu  taka sama. Kiedy przyjecha³em  takie
same epoki, wszystko to samo [Gb]. Nie ma tu szczególnej egzotyki, obcoci,
dziwnoci  jest za to swojskoæ, przystawalnoæ. Doæ rzadko ow¹ s³owiañskoæ
próbuje siê zwerbalizowaæ: W niektórych etapach jest takie podobieñstwo, jak
na przyk³ad Puszkin i Mickiewicz, romantyzm w literaturze, ci dwaj poeci pisali
du¿o ze sob¹ dwiêcznych rzeczy, nie powiem ¿e podobnych, ale w takim duchu
podobnym. ( ) A tak je¿eli porównaæ, no to jakby to podobne, ¿e jedno i drugie
jest s³owiañskie, jaki ten duch s³owiañski, ta moc s³owiañska [I].
Ogólne refleksje, podsumowania, uogólnienia dotycz¹ce ca³oci polskiej kultury artystycznej zawieraj¹ po raz kolejny w¹tki dotycz¹ce wp³ywu kultury masowej i amerykanizacji. W kontekcie tym oryginalna kultura polska jawi siê zazwyczaj jako ta lepsza od zachodniej  masowej. Nie wystêpuje ona nigdy w opozycji
do kultury rosyjskiej, lecz jedynie wobec globalnej, amerykañskiej, zachodniej.
Ta ostatnia okazuje siê byæ dominuj¹c¹, zarówno wobec rosyjskiej, jak i polskiej.
Mo¿na to odczytywaæ, rzecz jasna, jako kontynuacjê silnie zakorzenionej w kulturze rosyjskiej krytyki zachodniego kompleksu kulturowego. Polska (ale te¿
i Rosja) jako kraj s³owiañski nie powinna upodabniaæ siê do Zachodu, lecz stawiaæ na samodzielnoæ.
Oddzielnym zagadnieniem s¹ porównania kultury polskiej i rosyjskiej, choæ
czêæ respondentów wychodzi z za³o¿enia, ¿e s¹ one nieuprawnione. Natomiast
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ niew¹tpliwie spostrze¿enia dotycz¹ce wy¿szoci
kultury rosyjskiej nad polsk¹. Bywa, ¿e przyjmuj¹ one formê obiektywnych s¹dów ilociowych: Ja podejrzewam, ¿e w tym momencie w naszym kraju to jest
kwestia przestrzeni, iloæ ludzi którzy mogli tworzyæ tê kulturê, jest trochê wiêksza
ni¿ w Polsce [A], co oczywicie mo¿na interpretowaæ jako poprawnoæ w sytuacji wywiadu. Innego typu asekuracj¹ jest przypuszczalnie tak¿e wypowied jednej
z respondentek, która okreliwszy polski balet jako s³aby w stosunku do rosyjskiego, zaznaczy³a przy tym, ¿e na pewno istniej¹ sfery, w których sytuacja jest
odwrotna. Wystêpuj¹ tak¿e wypowiedzi bardziej jednoznaczne  na przyk³ad okrelaj¹ce Gdañsk jako pustyniê teatraln¹ w zestawieniu z Petersburgiem. Albo te¿,
wed³ug respondenta: Tylko nieliczne nazwiska znane na wiecie z polskich twórców. Rosyjska kultura ma wiêksz¹ potêgê [R]. Zagadnienie swego rodzaju rywalizacji kulturowej mo¿na interpretowaæ z wykorzystaniem kategorii dominacji
kulturowej. Mamy bowiem do czynienia z sytuacj¹, w której nosiciele kultury
uznawanej czêsto za wy¿sz¹, a zapewne bardziej znacz¹c¹ w skali wiatowej,
stanowi¹ w Polsce i w Gdañsku mniejszoæ. Mniejszoæ w sensie liczebnym, ale
kojarzon¹ dodatkowo z negatywnymi stereotypami ruskich.
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Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, refleksje rozmówców dotycz¹ce bezporednio dowiadczanej rzeczywistoci (choæby
takiej jak kultura materialna czy podstawowe zachowania) odzwierciedlaj¹ ich
zapatrywania na zjawiska spoza obszaru obserwowalnego bezporednio. Tematy
dotycz¹ce kultury bytu czy codziennych zwyczajów lub estetyki dnia codziennego staj¹ siê pretekstem do dalszych rozwa¿añ b¹d odsy³aj¹ do innych dziedzin
¿ycia spo³ecznego (na przyk³ad ekonomia albo charakter narodowy). Po drugie,
w wielu wypowiedziach wyranie zaznacza siê poczucie pewnej zwyk³oci i normalnoci zachowañ Polaków, a tak¿e obecnoæ jednolitych wzorów zachowañ 
zarówno spod znaku globalizacji czy westernizacji, jak i ogólnoludzkiej uniwersalnoci podstawowych dziedzin ¿ycia. Po trzecie, niejednokrotnie w wypowiedziach na temat Polski i polskoci powracaj¹ w ro¿nych konfiguracjach konteksty
s³owiañskoci i Zachodu. S¹ one, byæ mo¿e, s³abym, lecz wci¹¿ istniej¹cym, odbiciem mitów o wspólnocie s³owiañskiej z jednej strony, z drugiej natomiast 
o niepe³nej przynale¿noci Polski do owej wspólnoty. Warto przy tym podkreliæ
sta³¹ obecnoæ utrwalonego w kulturze stereotypu Polaka, obecnoæ jednak nieoczywist¹, niekoniecznie w formie bezporedniego powtórzenia.
Wypowiedzi respondentów w sposób wyrany ilustruj¹ z³o¿onoæ problematyki relacji miêdzyetnicznych, a tak¿e koniecznoæ stosowania narzêdzi antropologii spo³ecznej dla ich badania. Mamy tu bowiem do czynienia ze specyficznym
napiêciem w³anie miêdzy naturalnoci¹, odpowiednioci¹, zwyk³oci¹ charakteryzuj¹c¹ w³asn¹ grupê etniczn¹; nastêpnie bliskoci¹ i podobieñstwem Polaków,
a jednoczenie poczuciem obcoci oraz innoci. Napiêcie to powoduje rozmaitoæ
reakcji i odczuæ  pocz¹wszy od ca³kowitej niemal¿e swojskoci, po wyran¹
niepewnoæ. Mo¿na chyba zaryzykowaæ tezê, ¿e relacja miêdzy naszymi respondentami a spo³ecznoci¹ polsk¹ posiada modelowe cechy s¹siedztwa  bezporedniego i kulturowego.
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Gochy i Zabory w badaniach
kaszuboznawczych

Rozwijaj¹ce siê od koñca XVIII w. naukowe zainteresowanie Kaszubami jako
odrêbn¹ grup¹ etniczn¹ rozpoczê³o naukow¹ penetracjê tej ziemi. Pierwotne zainteresowania naukowców skupia³y siê wokó³ jêzyka  gwary, zwyczajów dorocznych, rodzinnych czy zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹, oraz szeroko pojêt¹ kultur¹ materialn¹, np. budownictwem, ubiorem, narzêdziami itp.
Pierwszego wewnêtrznego podzia³u Kaszubów na S³owiñców i Kabatków
dokonali jêzykoznawcy. Po nich nastêpowa³y kolejne, dokonywane na podstawie
ró¿nych kryteriów. Oprócz jêzykowego dosz³y inne: zwi¹zane z terytorium, np.
Lesacy, Kaszubi pó³nocni, po³udniowi, Kaszubi bytowscy itd., wykonywanym zawodem: Rybacy, ubiorem: Karwatkowie (kaftan), £yczaki (obuwie sporz¹dzane
z ³yka), Korczaki (korki)1.
Nazwy te nadawane by³y grupom ludnoci kaszubskiej przez ich bli¿szych
lub dalszych s¹siadów. Zdecydowana wiêkszoæ z nich funkcjonowa³a co najwy¿ej w pewnym w¹skim zasiêgu terytorialnym i jako taka nie przetrwa³a próby
czasu2.
Wród nazw wspó³czenie funkcjonuj¹cych na Kaszubach, okrelaj¹cych subgrupy b¹d terytoria, mo¿na wymieniæ: Belocë na pó³nocy, Rëboce na Pó³wyspie
Helskim, Lesôce na terenie gminy Szemud, Gochë oraz Zabory na po³udniu3.
Zabory to nazwa historyczna, która pierwotnie nie oddawa³a przynale¿noci
narodowej czy etnicznej. Wywodzi siê ze redniowiecza. Do XVIII w. by³a nazw¹
1
2

3

B. Stelmachowska, Polskie grupy etniczne ludnoci rdzennej Pomorza, Slavia Occidentalis,
t. 19, 1948, s. 172-173.
Ks. B. Sychta prowadz¹cy badania w l. 50. XX w. nie spotka³ ju¿ nazwy Karvatków, Kabatkóv
i Korczakóv; B. Sychta, Kaszubskie grupy regionalne i lokalne, ich nazwy i wzajemny stosunek
do siebie, Rocznik Gdañski, t. 17 i 18, 19581959, s. 228, 241.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi  miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoci¹,
Gdañsk 2002, s. 385.

Kopia acta_2008.p65

110

09-01-14, 19:30

GOCHY I ZABORY W BADANIACH KASZUBOZNAWCZYCH

111

cile administracyjn¹: Ziemia zaborska  terra zaborens, klucz zaborski i oznacza³a ziemiê le¿¹c¹ w borach powiatu tucholskiego. Dopiero XIX w. i rozwój
zainteresowañ Kaszubami jako grup¹ etniczn¹, badania polskie, niemieckie i rosyjskie, maj¹ce na celu wyodrêbnienie grupy kaszubskiej i jej wewnêtrzny podzia³,
zaowocowa³y okreleniem po³udniowych, mieszkaj¹cych na polanach w borach
Kaszubów, pos³uguj¹cych siê tym jêzykiem, jako Zaboraków. Ich ziemiê za Zaborami. Nie jest to wiêc etnikom  tym jest nazwa Krëbanie dla mieszkañców
wschodniej czêci historycznych Zaborów.
Gochy to nazwa etnonimiczna nadana im przez s¹siadów.
W badaniach kaszuboznawczych mo¿na wyró¿niæ badania terenowe, w których naukowcy ró¿nych dziedzin (jêzykoznawcy, tzw. ludoznawcy, etnografowie,
socjolodzy) prowadzili badania bezporednio w terenie, szukaj¹c niejako róde³.
Drug¹ form¹ badañ jest analiza tych róde³.
W badaniach prowadzonych na Kaszubach, w tym tak¿e na Zaborach i Gochach, mo¿na wyró¿niæ okresy:
1) spontanicznych badañ z koñca XVIII i XIX w. (szczególnie Florian Ceynowa,
Aleksander Hilferding, twórczoæ Hieronima Derdowskiego), którzy dali podstawê, podobnie jak w przypadku ca³ych Kaszub, do dalszych, ju¿ bardziej
planowych, chocia¿ nie zawsze dostatecznych badañ;
2) badañ obejmuj¹cych ca³e terytoria zamieszkane przez Kaszubów w okresie
prze³omu XIX i XX w. (Stefan Ramu³t, Izydor Gulgowski, Friedrich Lorentz,
Kazimierz Nitsch);
3) badañ organizowanych przez polskie instytucje w dwudziestoleciu miêdzywojennym (Instytut Ba³tycki, orodek toruñski; tu mo¿na wyró¿niæ nazwiska
Bo¿eny Stelmachowskiej);
4) okres po II wojnie wiatowej (orodek toruñski, poznañski, ³ódzki, warszawski i wysuwaj¹cy siê na pierwszy plan orodek gdañski).
Trzeci i czwarty z wymienionych wy¿ej okresów charakteryzuj¹ siê ju¿ badaniami tematycznymi z zakresu poszczególnych nauk.
Mo¿na tu dokonaæ tak¿e podzia³u na badania amatorskie, np. F. Lorentz,
I. Gulgowski, J. Rydzkowski, L. Brzeziñski, których efektem by³y zal¹¿ki muzeów kaszubskich oraz zainteresowanie instytucji naukowych. Druga forma badañ
to te prowadzone przez instytucje do tego celu powo³ane, np. Instytut Ba³tycki,
Instytut Zachodni, uniwersytety, Instytut Kaszubski.
Pierwsze XIX-wieczne badania by³y wielotematyczne, np. A. Hilferding prowadzi³ je w zakresie jêzykoznawstwa, ale i, jak je wówczas okrelano, ludoznawcze. Czêsto te¿ opisywano pojedyncze przypadki etnograficzne, nie prowadz¹c
badañ kompleksowych. Badaniom kaszuboznawczym powiêcono wiele artyku³ów
i rozpraw, szczególnie na polu etnografii4 i jêzykoznawstwa5. Cenne s¹ te o cha4
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rakterze ród³owym6. W dn. 1314 padziernika 2000 r. odby³a siê w Gdañsku
konferencja naukowa pt. Badania kaszuboznawcze w XX w. Zorganizowana zosta³a
przez Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdañski i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a powiêcona by³a zagadnieniom przyrodniczym, etnograficznym, socjologicznym, historycznym i jêzykowym7.
Pierwsze zainteresowania Kaszubami nale¿y wi¹zaæ z osobami pastora s³upskiego Chrystiana Wilhelma Hakena (ok. 1780 r.), Johanna Bernoulliego, który
w latach 17771778 podró¿owa³ przez Pomorze Zachodnie i Kaszuby, wreszcie
pastora Gottlieba Leberechta Lorka z Cecenowa (przed 1821 r.). Ich opisy  relacje
zawieraj¹ pierwsze informacje o ludnoci kaszubskiej, ich zwyczajach, ubiorze
itp. Nie s¹ one bezstronne. Cechuje je najczêciej krytyczny, z niemieckiego punktu
widzenia, stosunek do ludnoci s³owiañskiej8. Ich opisy nie obejmuj¹ bezporednio Gochów i Zaborów i skupiaj¹ siê na S³owiñcach.
Z pocz¹tkiem XIX w. jako pierwsi naukowo zainteresowali siê Kaszubami,
a bardziej kaszubszczyzn¹, Karl von Anton (17511818) i Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764 1855)9. Mrongowiusz, od 1798 r. kaznodzieja w ewangelickim
kociele w. Anny w Gdañsku, wspó³pracuj¹c ze szczeciñskim Towarzystwem
Dziejów i Staro¿ytnoci Pomorskich (Gesellschaft fûr pommerche Geschichte und
Altertumskunde), prowadzi³ w maju 1826 r. badania w Cecenowie i G³ówczycach10.
Kolejne badania w tym terenie przeprowadzi³ Mrongowiusz w czerwcu 1827 r.
Spowodowa³y one wzrost zainteresowania Kaszubami.
W 1927 r. odby³ podró¿ przez Kaszuby (powiaty: kocierski, wejherowski,
pucki i okolice ¯arnowca) profesor chojnickiego gimnazjum Antoni Brylowski

5
6

7
8
9
10

Cassubiana, t. VII, 2005; W. Bieñkowski, Badania ludoznawcze Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w okolicach S³upska w 1826 r., Lud, t. 49, 1963; R. Kukier, Z badañ etnograficznych nad regionem Gochów, Zeszyty Chojnickie, 19751976, nr 7-8; H. Soja, Ludnoæ
polska Pomorza Zachodniego w etnografii niemieckiej do 1918 roku, Koszaliñskie Zeszyty
Muzealne, t. 4, 1974; T. Karwicka, Etnologiczne badania regionu na przyk³adzie Pomorza
Wschodniego, Lud, t. 78, 1995; A. Kwaniewska, Kaszubi w badaniach etnograficznych,
Nasze Pomorze, 2001, nr 3.
Np. H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980.
T. Siemiñski, Archiwum prof. Jadwigi Kucharskiej w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie, Nasze Pomorze, 2002, nr 4; A. Kwaniewska, Z historii badañ etnograficznych na
Pomorzu  czyli co kryje archiwum naukowe Józefa Gajka, [w:] Z dziejów kultury Pomorza
XVIIIXX wieku, t. 3, Gdañsk 2006.
Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk
2001.
H. Soja, Ludnoæ polska , s. 120-124.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi..., s. 36-37.
W. Bieñkowski, Badania ludoznawcze , s. 68; S³ownik Biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, red. Z. Nowak, t. 3, Gdañsk 1997, s. 265-267.
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(1799  po 1870)11. Pracuj¹c w Chojnicach, Brylowski musia³ zetkn¹æ siê z ¿yj¹cymi w powiecie Kaszubami. W czasie podró¿y bada³ on dialekty kaszubskie.
Wspó³pracowa³ w tym dziele z Mrongowiuszem. By³ tak¿e cz³onkiem korespondencyjnym szczeciñskiego Towarzystwa.
Ideê rozwoju szeroko pojêtego ruchu kaszubskiego zainicjowa³ Florian Ceynowa (18171881)12. Nie zachowa³y siê informacje o badaniach terenowych Ceynowy. W wydanym w 1866 r. Skôrbie Kaszébskos³ovjnskijè móvé opublikowany
zosta³ w jêzyku kaszubskim spis miast i wsi, miêdzy innymi z okrêgów: chojnickiego, bytowskiego i cz³uchowskiego13. W Skôrbie z 1868 r. wystêpuj¹ trzy
szêtopórki z Wiela14. Jednak rola Ceynowy jest zupe³nie inna. To budziciel ludu
kaszubskiego15.
Pierwsze naukowe opracowanie kaszubszczyzny przynios³y odbyte w 1856 r.
badania rosyjskiego uczonego Aleksandra Hilferdinga (18311872). Trasa wyprawy, któr¹ Hilferding odby³ czêciowo z Ceynow¹, objê³a terytorium S³owiñców,
zachodni¹ granicê kaszubszczyzny po Bytów, poprzez Kocierzynê po Wejherowo
i Pó³wysep Helski16. Hilferding zebra³ bogaty materia³ etnograficzny. Dotyczy on
stroju ludowego, zwyczajów, obrzêdów, demonologii, podañ i wierzeñ, ludowych
sposobów leczenia. Przede wszystkim interesowa³y jednak badacza zagadnienia
jêzykowe. Zebrany przez niego s³ownik wyra¿eñ i analiza jêzykowa gwar s³owiñskich i kaszubskich nosi, jak na owe czasy, znamiona naukowe17. Autor zwróci³
uwagê na szybkie zanikanie ludnoci kaszubskiej w powiecie bytowskim. Dotyczyæ
ono mia³o tak¿e miejscowoci przynale¿nych dzi do Gochów i Zaborów, b¹d
stanowi¹cych ich pogranicze: Sominy, Os³awa D¹browa, Czarna D¹browa,
Ugoszcz, Niezabyszewo, Tuchomie18.
W 1885 r. w czasie kilkutygodniowego wyjazdu na Pomorze Alfons Parczewski
z Poznania przebywa³ w okolicach Lêborka i Bytowa, a wiêc na terenach pogranicza zachodniego Kaszub. Gromadzi³ on informacje dotycz¹ce zachowania kaszubsz11
12
13
14
15

16
17
18
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Akademia Petersburska w osobie P.I. Preisa.
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A. Hilferding, Resztki , s. 27.
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czyzny. W ksi¹¿ce Szcz¹tki kaszubskie w prowincji pomorskiej skonfrontowa³ zastan¹ przez siebie sytuacjê ludnoci kaszubskiej z wynikami Hilferdinga19.
Budownictwem, prawem zwyczajowym, obrzêdowoci¹, demonologi¹ i zwyczajami lokalnymi Pomorza w koñcu XIX w. zajmowa³ siê w³aciciel Wilczych
B³ot Aleksander Treichel (18371901)20.
Badania jêzykoznawcze i statystyczne prowadzi³, pod koniec XIX w. urzêdnik
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego
Stefan Ramu³t (18591913)21. Dane zbiera³ bezporednio w terenie oraz drog¹
rozsy³anych ankiet22. Jego prace wzbudzi³y wiele kontrowersji, przyczyni³y siê
jednak do wzrostu zainteresowania kaszubszczyzn¹ i Kaszubami. W S³owniku
jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego wyró¿ni³ gwary po³udniowe jêzyka kaszubskiego, którymi pos³uguj¹ siê Kaszubi powiatu bytowskiego z prowincji Pomorze oraz powiatów: kocierskiego, cz³uchowskiego i chojnickiego z Prus Zachodnich23. W pracy tej umieci³ Ramu³t tak¿e podania i powieci ludu kaszubskiego. Jednym z informatorów by³ ks. Augustyn Worza³a, proboszcz z £êga, który
poda³ 6 opowiadañ, m.in. o ¿mijach wyprowadzonych z m³yna k. Ciemna w parafii
Niezabyszewo i o Stolemach z Rybaków k. Kocierzyny24.
Najbardziej na wzrost zainteresowania Zaborami wp³ynê³a poetycka i dziennikarska twórczoæ wywodz¹cego siê z Wiela Hieronima Derdowskiego (1852
1902). Derdowski nie bada³ naukowo Kaszub, ale jak sam stwierdzi³: przebieg³em ten mój kraik ojczysty po kilka razy wszerz i wzd³u¿, wiêc co powiem
o granicach jego z w³asnego mam po wiêkszej czêci dowiadczenia 25.
Jednak to nie artyku³y dotycz¹ce Kaszub mia³y wp³yw na rozprzestrzenienie
kaszubszczyzny. Derdowski pochodzi³ z Zaborów, zna³ miejscow¹ gwarê i biegle
siê ni¹ pos³ugiwa³. Zna³ historiê i kulturê Kaszub, oddaj¹c to w swojej twórczoci
literackiej. Zebra³ te¿ przys³owia kaszubskie z których oko³o 140 wczeniej nie
wyst¹pi³o w ród³ach26.
19
20
21
22
23
24
25

26

A Parczewski, Szcz¹tki kaszubskie w prowincji pomorskiej. Szkic historyczno-etnograficzny,
Poznañ 1896; H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys , s. 64.
SBPN, t. 4, red. Z. Nowak, Gdañsk 1997, s. 379-380.
S. Ramu³t, S³ownik jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893; ten¿e, Statystyka
ludnoci kaszubskiej, Kraków 1899.
H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna , s. 65.
S. Ramu³t, S³ownik , s. XXXI.
Tam¿e, s. 283-284, 291.
H. Derdowski, Lud polski nad Ba³tykiem, Gazeta Toruñska, 1876, nr 300; cytat za A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii
historycznej, Poznañ 1950, s. 49.
Jarosz Derdowsczi, Nórcyk kaszëbsczi, oprac. i pos³. J. Treder, Gduñsk 2001; pierwsze wyd.
Winona 1897.
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Badania etnograficzne
Pierwszym badaczem, który realizowa³ zainteresowania etnograficzne przez
d³u¿szy okres czasu, ¿yj¹c na po³udniowych Kaszubach, by³ nauczyciel Izydor
Gulgowski (18741925), twórca skansenu we Wdzydzach Kiszewskich27. Pochodz¹c spod Starogardu, spowinowacony przez ¿onê Teodorê z wielewskim proboszczem Janem Fethke, pochodz¹cym z Zepcenia na Gochach, zna³ po³udniowe
Kaszuby i by³ ¿ywo zainteresowany kultur¹ kaszubsk¹. W 1907 r. stworzy³ wraz
z Friedrichem Lorentzem w Kartuzach Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze
(Verein für Kaschubische Volkskunde)  wydaj¹c czasopismo Mitteilungen des
Vereins für Kaschubische Volkskunde (19081913).
Podsumowaniem etnograficznych zainteresowañ Gulgowskiego by³a wydana
w 1911 r. w Berlinie praca Von einem unbekannten Volke in Deutschland 28. Jest to
pierwszy tak obszerny zarys kultury materialnej i duchowej Kaszubów. Dotyczy
on budownictwa, wyposa¿enia domów, pieców, rolnictwa, rybo³ówstwa, zwyczajów
¿niwnych, weselnych, zabaw dzieci, prac domowych, ubioru, haftu, wiary w zabobony, medycyny ludowej, kocio³ów. Przyk³ady omawianych zagadnieñ pochodz¹
g³ównie z Zaborów: Wdzydz Kiszewskich, Lipuskiej Huty, Borska, Lena, Górek,
chocia¿ autor siêga te¿ po tereny Kartuz, Pucka, Wejherowa, oraz okolicy jeziora
£ebsko. W skróconym opracowaniu pod tytu³em Kaszubi praca ta ukaza³a siê
w 1924 roku29. Dwa artyku³y, w których Gulgowski wykorzysta³ wczeniej opublikowane materia³y, zosta³y wydrukowane w Gryfie. Dotyczy³y one rybo³ówstwa
na Kaszubach oraz budownictwa30. W pierwszym z artyku³ów obszar badañ obejmowa³ jeziora: Wdzydze, Raduñskie, Dybrzk i Charzykowy. Oprócz opisu budowy i wygl¹du czó³na, przyrz¹dów s³u¿¹cych do ³owienia jak i sposobów samego
po³owu Gulgowski umieci³ w nim podania, przys³owia i przes¹dy zwi¹zane
z tym zajêciem. W swoich badaniach Gulgowski korzysta³ tak¿e z badañ Friedricha Lorentza.
Teodora Gulgowska (18601951), pocz¹wszy od 1906 r., interesowa³a siê
haftem kaszubskim. Wzory czerpa³a z czepców, skrzyñ i innych przedmiotów,
tworz¹c wdzydzk¹ szko³ê haftu31.
Dzia³alnoæ naukowa jêzykoznawców K. Nitscha i F. Lorentza czy popularnonaukowa I. Gulgowskiego przypada³a na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê Kaszub. Od

27
28
29
30
31

Kopia acta_2008.p65

SBPN, t. 2, red. Z. Nowak, Gdañsk 1994, s. 136-138.
I. Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland, Berlin 1911.
Ten¿e, Kaszubi, Kraków 1924.
Ten¿e, Rybo³ówstwo na Kaszubach, Gryf, 1921, nr 1; ten¿e, Jak ludnoæ wiejska mieszka
na Kaszubach, Gryf, 1921, nr 2, 3, 4.
SBPN, t. 2, s. 135-136.
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1920 r. wesz³y one, przynajmniej czêciowo, w sk³ad pañstwa polskiego. W 1925 r.
powsta³ Instytut Ba³tycki organizuj¹cy, oprócz dotychczasowej indywidualnej
dzia³alnoci pasjonatów, zorganizowane badania kaszuboznawcze32.
To na zaproszenie Instytutu Ba³tyckiego rozpoczê³a od 1928 r. etnograficzne
badania terenowe, oraz gromadzenie w Szkole Morskiej w Gdyni zbiorów etnograficznych w zakresie sztuki Kaszub Bo¿ena Stelmachowska (18891956)33.
W 1933 r. wydana zosta³a przez Instytut Ba³tycki jej rozprawa habilitacyjna pt.
Rok obrzêdowy na Pomorzu34. By³a to pierwsza zwarta publikacja powiêcona
kulturze duchowej Pomorza. Oprócz badañ terenowych rozprowadzona zosta³a
szczegó³owa ankieta, na któr¹ odpowiedzia³o oko³o 500 osób z ca³ego województwa pomorskiego, w tym z terenów Gochów nale¿¹cych do Polski i Zaborów.
W sumie by³o to 14 osób z 11 miejscowoci, tj. Borowego M³yna, Borzyszkowów, Konarzyn, Swornegaci, Brus, Dziemian, Jab³uszka, Karsina, Lena, Lubni,
Wiela. Ankiety wype³niali ksiê¿a, nauczyciele i policjanci. Publikacja objê³a obrzêdy zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem, Nowym Rokiem, wiêtem Trzech Króli,
Matki Bo¿ej Gromnicznej, wiêtych B³a¿ejem, Agat¹, Walentym, Maciejem,
zapustami, wiêtych z okresu karnawa³u, okresu Wielkiego Postu, Wielkanocy,
okresem od Wielkanocy do Zielonych wi¹tek, Zielonymi wi¹tkami, Bo¿ym
Cia³em, w. Janem, wiêtymi wystêpuj¹cymi w kalendarzu od lipca do grudnia.
Wyniki badañ w przypadku poszczególnych okresów opracowane s¹ powiatami,
w tym najbardziej nas interesuj¹cym chojnickim. Kolejna praca B. Stelmachowskiej pt. Sztuka ludowa na Kaszubach, bêd¹ca pok³osiem pierwszej i dalszych
badañ terenowych, a powiêcona w ca³oci kaszubskiej sztuce ludowej, zosta³a
wydana w 1937 r. w Poznaniu, przez Instytut Zachodnio-S³owiañski Uniwersytetu Poznañskiego35. Praca ta by³a pierwsz¹ tak obszern¹ publikacj¹ omawiaj¹c¹ sztukê na Kaszubach. Dotyczy ona m.in. ornamentów na sprzêtach, szelbi¹gów, skrzyñ, krzese³, ³ó¿ek, ceramiki (dzbany, dwojaki, kropielniczki), obrazów na szkle, krzy¿y i rzeb wi¹tków, czepców haftowanych z³otem pochodz¹cych m.in. z Brus, Czarnowa, Frydrychowa, Kosobud, Lubni, luzy, Wdzydz
Kiszewskich.
W latach 19311935 prowadzi³ badania etnograficzne na Kaszubach Józef
Gajek (19071987)36. Badania kontynuowa³ w póniejszym okresie (19371938),
pracuj¹c w Instytucie Ba³tyckim, a tak¿e w okresie powojennym w latach 1948,

32
33
34
35
36

C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi , s. 40.
Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. E. Fry-Pietraszkowa,
A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002, s. 275-277.
B. Stelmachowska, Rok obrzêdowy na Pomorzu, Toruñ 1933.
Ta¿, Sztuka ludowa na Kaszubach, Poznañ 1937.
Etnografowie i ludoznawcy , s. 106-110.
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19561957 37. Badania te obejmowa³y g³ównie tereny rodkowych i pó³nocnych
Kaszub, siêgaj¹c tak¿e na po³udnie, np. Gochy, oraz Leno, Zabory38 .
Analiza zebranych przez Gajka jak i wczeniejszych materia³ów i róde³ historycznych zaowocowa³y artyku³ami dotycz¹cymi etnicznoci Pomorza39. Autor
dzieli w nich Kaszuby pod wzglêdem etnograficzno-jêzykowym, wyró¿niaj¹c z nich
trzy grupy: pó³nocn¹, rodkow¹ i po³udniow¹. W tej ostatniej zaznaczaj¹ siê m.in.
Gochy i Zabory. Podj¹³ tak¿e próbê wytyczenia granic grup kaszubskich
z innymi grupami.
W roku 1950 zapocz¹tkowano szerokie badania nad sztuk¹ ludow¹. Prowadzono je z ramienia Pañstwowego Instytutu Sztuki, a koordynatorem ca³oci by³
Roman Reinfuss. Badania na terenie Kaszub powierzono Katedrze Etnografii UMK
prowadzonej przez B. Stelmachowsk¹40. Stelamachowska by³a kierownikiem kilkunastoosobowej wyprawy terenowej, która wyruszy³a 2 lipca 1950 r., badaj¹c
w szczególnoci powiat kartuski. Z po³udniowych Kaszub badania objê³y tak¿e
wybrane miejscowoci w powiatach: chojnickim, kocierskim i bytowskim41.
Dotyczy³y one budownictwa, ma³ej architektury sakralnej, wyrobów z metalu,
plastyki, zdobnictwa, mebli, obrzêdowoci, drobnych sprzêtów42. Oprócz teczek
z rysunkami i opisami43, zachowa³ siê bogaty materia³ fotograficzny44. W wyprawie wziêli udzia³, oprócz B. Stelmachowskiej, W. Brzeska, A. Klonowski, Z. Kruszelnicki, H. Przec³awska, J. Smierniak, R. Ossowski, H. Miku³owska, H. Krzywicka, R. Kukier, H. Tomaszewska, K. Potrac, E. Cichowski, O. Szczukowska,
A. Nowaczyk.
Badania etnograficzne pod kierunkiem B. Stelmachowskiej kontynuowano
w latach nastêpnych. W latach 19531955 przeprowadzone one by³y dla Polskiego
Atlasu Etnograficznego. Koordynatorem projektu by³ J. Gajek. Terytorium Kaszub
bada³a W. Brzeska, koszaliñskie  B. Stelmachowska wraz ze wspó³pracownikami45.
37
38
39

40
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42
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45
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A. Kwaniewska, Z historii badañ , s. 204-208.
Karty z badañ terenowych 1938, 1948 r. w spucinie J. Gajka, w zbiorach MPiMK-P w Wejherowie.
J. Gajek, Sk³ad etniczny Wielkiego Pomorza, Teka Pomorska, 1938, nr 1-2; ten¿e, Etniczne
oblicze Wielkiego Pomorza, [w:] Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni z okazji 20-lecia
powrotu ziemi pomorskiej do macierzy, red. J. Lachowski, Toruñ, Lwów 1939, s. 187-194.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi , s. 64-65.
Muzeum Etnograficzne Kraków, Materia³y ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, teka 100, Spis
miejscowoci objêtych badaniami. Ekipa badawcza etnografów toruñskich.
MEK, tam¿e, Inwentarz.
MEK, Materia³y ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, teczki 93-99, 516, 532.
Archiwum PAN w Poznaniu, 131: Filmy i zdjêcia etnograficzne wykonane przez B. Stelmachowsk¹ z powiatów chojnickiego i starogardzkiego, 1950.
Tam¿e, s. 143, Badania terenowe dla Polskiego Atlasu Etnograficznego. Sprawy organizacyjne
195355.
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Badania dotyczy³y g³ownie narzêdzi rolniczych i ich u¿ytkowania (rad³o, p³ug,
sierp, brona, zawo³ania na zwierzêta itp.).
Na skutek nieporozumieñ dotycz¹cych nierzetelnoci badawczej, które zaistnia³y pomiêdzy J. Gajkiem a B. Stelmachowsk¹, wyniki prac kierowanej przez ni¹
grupy zosta³y odrzucone46. W 1959 roku w ramach badañ dla Polskiego Atlasu Etnograficznego w powiecie chojnickim, prowadzi³ badania Jan Rompski47. Dotyczy³y one sztuki ludowej i rzemios³a artystycznego (meble, narzêdzia, rzeba, obrazy,
twórcy) i objê³y praktycznie wszystkie miejscowoci powiatu.
W 1953 r. na terenie powiatu bytowskiego zbiera³a, nagrywaj¹c na tamy, folklor muzyczny Zofia Przy³uska-Jaworska. Dokonano 150 nagrañ pieni i 15 opowiadañ przekazanych archiwum Sekcji Folkloru Pañstwowego Instytutu Sztuki
w Warszawie48. Sporód nich 34 zosta³y opublikowane, a zebrano je wród mieszkañców: Os³awy D¹browy, Ugoszczy, Rekowa, Studzienic, P³otowa, Bytowa.
Selekcji zebranego w ró¿nych okresach i rozproszonego materia³u muzycznego
dokonali W³adys³aw Kirstein i Leon Hoppel, wydaj¹c niektóre w 1958 r. w postaci
popularnego zbiorku Pieni z Kaszub 49. Wród nich s¹ pieni zebrane w Brusach,
Swornegaciach, Olpuchu, Zalesiu, Wdzydzach Kiszewskich, Lenie, Wielu, Kliczkowach, Owsnych Ostrowach, Borsku, Jarantach, Przytarni.
Od pocz¹tku lat szeædziesi¹tych prowadzi³ swoje samodzielne badania etnograficzne na Ziemi Bytowskiej, Cz³uchowskiej i w powiecie Miastko Ryszard
Kukier. Kukier zajmowa³ siê m.in. pochodzeniem etnograficznym mieszkañców
powiatu Miastko w latach 1945196050. Ich efektem by³o wydanie w roku 1968
pierwszej monografii etnograficznej pt. Kaszubi bytowscy 51. Ta jak dot¹d jedyna
tak szeroka monografia dotycz¹ca Ziemi Bytowskiej zosta³a niejednoznacznie
przyjêta w rodowisku etnograficznym52.
Dok³adnym badaniom poddano rodkow¹, wschodni¹ i po³udniowo-wschodni¹ czêæ regionu, obszar zwartego osadnictwa kaszubskiego: Ciemno, Czarn¹ D¹browê, Jeleñcz, K³¹czno, Niezabyszewo, Os³awê D¹browê, Piaszno, Przewóz, P³otowy, Rabacino, Rekowo, Studzienice, Sier¿no, Sominy, Trzebiatkowê, Tuchomie
i Ugoszcz oraz m.in. pogranicze powiatów: chojnickiego i kocierskiego: Borzysz46
47
48
49
50
51
52

Szerzej o konflikcie: C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi , s. 71-73.
MPiMK-P w Wejherowie, Spucizna Jana Rompskiego, sygn. 82, Materia³y terenowe i opracowania penetracyjne z zakresu sztuki ludowej i rzemios³a artystycznego w pow. chojnickim.
Z. Przy³uska-Jaworska, L. Bielawski, Pieni i opowiadania z pow. bytowskiego, Literatura
Ludowa, 1959, nr 1-2, s. 67-93.
W. Kirstein, L. Ropel, Pieni z Kaszub, Gdañsk 1958.
R. Kukier, Pochodzenie etniczne i specyfika etnograficzna ludnoci powiatu Miastko w latach
194560, Lud, t. 48, 1963.
Ten¿e, Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia 1968.
Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi , s. 78.
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kowy, Brzeno Szlacheckie, Glino, £¹kie, Wojsk, Gostomko, Lipusz, Trzebuñ53.
Ich zakres obejmowa³ kulturê materialn¹ (budownictwo, wyposa¿enie domu, rolnictwo, hodowla zwierz¹t, zbieractwo i ³owiectwo, po¿ywienie, rzemios³o, transport i komunikacjê, strój i haft), spo³eczn¹ (zwyczaje prawne, towarzyskie i rodzinne), duchow¹ (demonologia, legendy, podania, przys³owia, medycynê ludow¹ i sztukê) i przemiany spo³eczno-gospodarcze oraz procesy adaptacyjne i integracyjne.
W latach 19671969 R. Kukier kontynuowa³ badania terenowe w regionie
Gochów. Z inicjatyw¹ tych badañ wysz³o Chojnickie Towarzystwo Kulturalne.
W 1967 r. dotyczy³y one kultury materialnej: sieci osadniczej, kszta³tów osiedli,
rozplanowania i typów zagród, budownictwa, wyposa¿enia budynków i zagród,
obróbki drewna i surowców mineralnych.
Kolejny rok to badania dotycz¹ce zwyczajowoci prawnej, cyklu roku obrzêdowego, medycyny i sztuki ludowej, tradycji weselnych i pogrzebowych, a tak¿e
obyczajowoci rodzinnej.
W 1969 r. badania obejmowa³y kulturê duchow¹ w zakresie kosmologii, demonologii i obrzêdów dorocznych, lecznictwa ludowego54. Podobnego typu badania prowadzi³ R. Kukier na zlecenie Prezydium PRN w Cz³uchowie w 1972 r.55
Dotyczy³y one powiatu cz³uchowskiego. Efektem wszystkich badañ by³y liczne
prace56.
W latach 19581960 i 1968 r. badania etnograficzne na Ziemi Bytowskiej
prowadzi³a Katedra Architektury i Sztuki Politechniki Warszawskiej, a w latach
19581962 Zofia Szyfelbajm z Katedry Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego.
W tym okresie okolice Bytowa bada³a tak¿e Maria Zelwan, etnografka z Koszalina57, oraz W. B³aszkowski z Zak³adu Etnografii WSP w Gdañsku58. Z pocz¹tkiem
lat siedemdziesi¹tych (19701974), przygotowuj¹c rozprawê doktorsk¹, badania
terenowe dotycz¹ce budownictwa przeprowadzi³ Jerzy Knyba. Ich efektem by³a
53
54
55
56

57
58
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R. Kukier, Kaszubi , s. 13-14.
Ten¿e, Z badañ etnograficznych nad regionem Gochów, Zeszyty Chojnickie, 19751976,
nr 7-8, s. 25-27.
Ten¿e, Z problematyki tradycyjnej kultury ludowej ziemi cz³uchowskiej (Sprawozdanie z badañ w 1972 r.), Koszaliñskie Zeszyty Muzealne, t. 3, 1973, s. 396-408.
Ten¿e, Formy do mas³a z Ziemi Bytowskiej, Polska Sztuka Ludowa, 1971, nr 1; ten¿e,
O demonach sporz¹cych dobytek w tradycyjnej kulturze ludowej ziemi Pomorza, Koszaliñskie Zeszyty Muzealne, t. 4, 1974; ten¿e, Tradycyjne zajêcia ludnoci wiejskiej na ziemi
cz³uchowskiej, tam¿e; ten¿e, Problematyka etnograficzna Kaszub bytowskich, Materia³y
Zachodniopomorskie, t. 12, 1966; ten¿e, Tradycyjne budownictwo ludowe Kaszubów Bytowskich, Pomerania, 1972, nr 2; ten¿e, Tradycyjne budownictwo mieszkaniowe i wnêtrze
domu na Kaszubach bytowskich, Materia³y Zachodniopomorskie, t. 14, 1968; ten¿e, Tradycyjne ró¿karstwo na Ziemi Bytowskiej, Materia³y Zachodniopomorskie, t. 12, 1966.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi , s. 83.
Tam¿e, s. 79.
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praca Budownictwo ludowe na Kaszubach 59. Sporód obiektów przebadanych
w 140 miejscowociach 53 dotyczy³y Gochów i Zaborów.
Stosunków miêdzyludzkich, ruchów migracyjnych, kultury materialnej itp.
dotyczy³y badania ankietowe z lat 19671971. Przeprowadzono je z ramienia Pañstwowego Instytutu Sztuki, a dotyczy³y tak¿e m.in. wybranych wiosek powiatu
bytowskiego i kocierskiego60.
Od lata 1974 r. prowadzi³a badania etnograficzne na Ziemi Bytowskiej prof.
Uniwersytetu £ódzkiego Jadwiga Kucharska. Ich przedmiotem by³ proces kszta³towania siê wiadomoci narodowej i jego odbicie w tradycyjnej kulturze Kaszubów
bytowskich61. Archiwum J. Kucharskiej zosta³o przekazane przez Katedrê Etnologii
Uniwersytetu £ódzkiego na rzecz Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie
17 padziernika 2002 r. Zawiera materia³y z badañ przeprowadzonych w latach
1976198962.
Tereny Zaborów i Gochów obj¹³ swoimi badaniami Jan Perszon, prowadz¹c
je poprzez wywiady i ankiety w latach 19871999. Objê³y one m.in. Lipusz, Konarzyny, Ugoszcz, Brusy, Dziemiany, Lipusk¹ Hutê, Tuchomie, Bytów, Brzeno
Szlacheckie, Zapceñ, Rolbik i dotyczy³y obrzêdowoci pogrzebowej. Efektem jest
rozprawa habilitacyjna Na brzegu ¿ycia i mierci. Zwyczaje, obrzêdy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach 63.
Ostatnie badania etnograficzne prowadzi³a Anna Kwaniewska, która zajê³a
siê rzemios³em garncarskim64. Praca Rzemios³o garncarskie na terenie Kaszub
od koñca XVIII wieku do 1939 r. jest rozpraw¹ doktorsk¹ autorki.

Badania jêzykoznawcze
Pierwszym badaczem prowadz¹cym systematyczne badania na Kaszubach
by³ jêzykoznawca dr Friedrich Lorentz (18701937)65. Jak podaje Kazimierz
59
60

61
62
63
64
65

J. Knyba, Budownictwo ludowe na Kaszubach, Gdañsk 1987.
Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Materia³y Instytutu Sztuki PAN, teka 225. W powiecie
bytowskim badania objê³y m.in. Rokity, Czarn¹ D¹brówkê, No¿yno; C. Obracht-Prondzyñski,
Kaszubi , s. 84.
Tam¿e, s. 85; zob. te¿ notatkê Badania etnograficzne w powiecie bytowskim, Pomerania,
1975, nr 2, s. 34.
T. Siemiñski, Archiwum prof. Jadwigi Kucharskiej w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie, Nasze Pomorze, 2002, nr 4.
J. Perszon, Na brzegu ¿ycia i mierci. Zwyczaje, obrzêdy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Pelplin 1999.
A. Kwaniewska, Rzemios³o garncarskie na terenie Kaszub od koñca XVIII wieku do 1939 r.,
Gdañsk 2006.
SBPN, t. 3, s. 80-82.
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Nitsch, zamieszka³ na sta³e na Kaszubach, w Wejherowie, Kartuzach, wreszcie
w Sopocie, jako prywatny uczony bez stanowiska i sta³ych dochodów, bez poparcia u swego spo³eczeñstwa Skoñczywszy ze S³owiñcami, Lorentz podj¹³
szczegó³owy opis ca³ej kaszubszczyzny przed nim badanej kilkakrotnie, ale nigdy
na ca³ym obszarze i nigdy wyczerpuj¹co66. Mieszkaj¹c na Kaszubach, przemierza³ wioski i przysió³ki, przeprowadzaj¹c rozmowy i skrupulatnie notuj¹c ich
wyniki. Prowadzi³ studia nad kaszubskimi zabytkami jêzykowymi i w dziedzinie
onomastyki. Od 1904 roku, mieszkaj¹c w Kartuzach, przez 10 lat bada³ wszystkie
gwary kaszubskie, wyodrêbniaj¹c obok dialektu po³udniowo-kaszubskiego dialekt zaborski obejmuj¹cy: dzisiejsze parafie: Leno, Brusy, Swornegacie, Wiele,
Czersk67. Lorentz szczegó³owo wymienia gwary: lenieñsko-brusko-wielewsk¹,
borzyszkowsk¹, niezabyszewsko-brzezieñsk¹, konarsk¹ i sworzyñsk¹68. W oparciu
o kryteria jêzykowe stara³ siê wyznaczyæ granice Kaszub, tak¿e po³udniowe69.
Bogaty zbiór opowiadañ spisanych przez Lorentza m.in. z terenów Gochów i Zaborów zawieraj¹ Teksty pomorskie70.
Badania Lorentza zaowocowa³y spisaniem w jêzyku polskim, kaszubskim
i niemieckim nazw miejscowoci i przysió³ków Pomorza71. Dla terenu Gochów
mo¿na wymieniæ oko³o 88 nazw, dla Zaborów oko³o 174.
Od 1904 roku prowadzi³ na Pomorzu, tak¿e na Kaszubach, badania jêzykowe
póniejszy prof. Uniwersytetu Jagielloñskiego i Lwowskiego Kazimierz Nitsch
(1874 1958)72. Wêdrówkê rozpocz¹³ od Komorzy k. Tucholi i okolicznych miejscowoci. Badanie samych po³udniowych Kaszub rozpocz¹³ Nitsch od Swornegaci, poprzez Borzyszkowy, Brzeno Szlacheckie, st¹d wêdrowa³ po³udniowym
pograniczem Kaszub do Kociewia. Nitsch przebywa³ w Wielkich Che³mach, Wielu,
Wdzydzach Kiszewskich, gdzie spotka³ siê z I. Gulgowskim73. Badania na pograniczu Kaszub i Kociewia prowadzi³ tak¿e w 1905 r. Ich efektem by³o wydanie
Dialektów polskich Prus Zachodnich 74.
Od roku 1911 za pomoc¹ kwestionariusza gwarowego Nitsch prowadzi³ badania uzupe³niaj¹ce. Wyniki tych, nik³ych zreszt¹ badañ, og³asza³ w zapiskach
66
67
68
69
70
71
72
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74
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K. Nitsch, Ze wspomnieñ jêzykoznawcy, Kraków 1960, s. 238; pierwotnie tekst o Lorentzu
ukaza³ siê w Jêzyku Polskim, 1937, XXII.
F. Lorentz, Gramatyka pomorska, t. 1, Wroc³aw 1958, s. 11.
Tam¿e, mapa.
Ten¿e, Obszar mowy kaszubskiej, Gryf, 1909, z. 4.
Ten¿e, Teksty pomorskie (kaszubskie) z map¹, Kraków 1924.
Ten¿e, Polskie i kaszubskie nazwy miejscowoci na Pomorzu Kaszubskim, Poznañ 1923.
SBPN, t. 3, s. 324-325.
K. Nitsch, Ze wspomnieñ , s. 80-93.
K. Nitsch, Dialekty polskie Prus Zachodnich, Materia³y i Prace Komisji Jêzykowej PAU,
t. III, 1907.
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TNT. Na kwestionariusz odpowiedzia³ m.in. F. Niklewski, który korzysta³ z wiadomoci od swoich kolegów z pelpliñskiego seminarium, m.in. Go³omskiego o Gotelpiu, Piechowskiego o Kosobudach, Zabrockiego o Przytarni75.
Nitsch w oparciu o w³asne badania i teksty F. Lorentza rozró¿ni³ m.in. dialekt
po³udniowo-zachodni (parafia Borzyszkowy), po³udniowo-zaborski (parafia Brusy)
i po³udniowo-zaborski (parafia Grabowo)76.
Wród zorganizowanych badañ jêzykoznawczych prowadzonych po 1945 r.
na Gochach i Zaborach mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe obejmuj¹ce ca³e terytorium Kaszub. Pierwszym z nich by³y badania prowadzone w ramach Atlasu
Jêzykowego Kaszubszczyzny w latach 19551961 przez Zak³ad S³owianoznawstwa PAN w Warszawie77. Pracami kierowa³ Zdzis³aw Stieber, po nim Hanna
Popowska-Toborska. Sporód 186 wyznaczonych punktów kilkadziesi¹t znajdowa³o siê na terytorium Gochów i Zaborów: Borzyszkowy, Brzeno, Czyczkowy,
Karsin, Klonia, Konarzyny, Leno, Lipuska Huta, Lubnia, £¹kie, Ma³e Glino,
Mêcika³, Piechowice, Pr¹dzonka, Przytarnia, Rekowo, Rolbik, Rytel, Skwierawy,
Studzienice, Swornigacie, Trzebuñ, Tuszkowy, Upi³ka, Wdzydze Kiszewskie,
Wdzydze Tucholskie, Wierzchocina, Zapceñ, Zielona Chocina.
Drugie badanie, dotycz¹ce leksykografii, prowadzone by³o indywidualnie
w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych przez ks. Bernarda Sychtê. Ks. Sychta
samodzielnie przemierzy³ ca³e Kaszuby, zbieraj¹c materia³y do swojego S³ownika
gwar kaszubskich na tle kultury ludowej 78.
Badaniami z dziedziny onomastyki zajmuje siê zespó³ pracowników Uniwersytetu Gdañskiego. Efektem badañ jest seria monografii toponomastycznych. Jako
pierwsza, w 1971 r. ukaza³a siê praca Edwarda Brezy, zatytu³owana Toponimia
powiatu kocierskiego 79. W 1990 r. wydano pod nr. 9 tej serii Toponimiê powiatu
bytowskiego, efekt badañ Genowefy Surmy80. E. Breza bada tak¿e pochodzenie
nazwisk pomorskich81.
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Ten¿e, Zachodnio-pruski kwestionariusz gwarowy II, Zapiski TNT, t. 2, 1912, nr 5.
Pó³nocno-polskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury, red. K. Nitsch, Kraków 1955.
Atlas Jêzykowy Kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, t. 115, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
19641978.
B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 17, Wroc³aw  Warszawa 
Kraków 19671976.
E. Breza, Toponimia powiatu kocierskiego, Gdañsk 1974.
G. Surma, Toponimia powiatu bytowskiego, Wroc³aw 1990.
E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. 13, Gdañsk 20002004.
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Badania historyczne
Bardzo rozwiniête, je¿eli chodzi o badania kaszuboznawcze na Gochach i Zaborach, s¹ badania historyczne. Poniewa¿ Gochy i Zabory s¹ czêci¹ Kaszub,
nale¿y za prof. G. Labud¹, w pierwszej kolejnoci badaæ dzieje ludu, a nie dzieje
danego terytorium82. Dzieje Gochów i Zaborów wpisuje siê w pomorsk¹ historiografiê. Ich przesz³oæ ujêta jest w Historii Pomorza i wielu publikacjach, ale zawsze jako cz¹stka ca³ego Pomorza b¹d tylko jego wschodniej czêci83. Dlatego
istotne s¹ badania szczegó³owe ludu zamieszkuj¹cego to terytorium.
Pierwsze publikacje dotycz¹ce Ziemi Zaborskiej pochodzi³y z krêgu pelpliñskich historyków. By³o to poszukiwanie geograficzne ks. Stanis³awa Kujota84
(18451914), czy studium historyczno-geograficzne ks. Paw³a Czaplewskiego85
(18771963). Zainteresowania historyczne Konstantego Kociñskiego (18581914)
zaowocowa³y opublikowaniem kilku ród³owych rozpraw dotycz¹cych parafii
i lustracji wsi86.
Dziejami Gochów i Zaborów zajmowa³ siê równie¿ Jan Karnowski (1886
1939), drukuj¹c je g³ównie na ³amach Zaborów, dodatku do chojnickiego Dziennika Pomorskiego i w Mestwinie. Dotyczy³y one g³ównie przesz³oci wsi i zaborskich rodów, jak równie¿ dziejów ca³ego subregionu87. Na ³amach Zaborów
przyczynki do dziejów publikowali równie¿ m.in. Bogumi³ Hoffmann, prof. Józef
Kostrzewski o odkryciach archeologicznych w Odrach, W³odzimierz Kliñski
82
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G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996; ten¿e, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza,
Gdañsk 2006, s. 37.
S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich, Toruñ 1913  1924; Historia Pomorza, t. 14, Poznañ
1969  2003.
Ten¿e, Kasztelania Raci¹zka i Ziemia Zaborska, Rocznik TNT, t. 2, 1894.
P. Czaplewski, Kasztelania starogardzka, czyli zaborska, Rocznik TNT, t. 9, 1902.
K. Kociñski, Filadelfia pogrzebowa pod tytu³em Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny przy protekcji JMJm. Pana Skorzewskiego, Staraosty Gnienieñskiego, Podkomorzego Nadwornego J. Mci. K. Pruskiego y Polskiego, Rotmistrza Kawaleryi Nadworney,
Kawalera Orderu wiêtego Stanis³awa, zgodnie zawarta w kociele Konarzyñskim Dnia
14 Grudnia 1790 Roku, , Zapiski TNT, t. 1, 19081910; ten¿e, Lustracja wsi kaszubskiej
Swornegacie, tam¿e; ten¿e, Parafia borzyszkowska w powiecie cz³uchowskim w Prusach
Zachodnich wedle zapisków ks. Proboszcza Jana Gotfryda Borka, Rocznik TNT, t. 12,
1905; ten¿e, Parafia kaszubska Konarzyny. Obrazek historyczny, Rocznik TNT, t. 13, 1906.
J. Karnowski, Staro¿ytnoci bruskie, cz. 1, Zabory, 1935, nr 8; cz. 2, 1937, nr 13; cz. 3,
1937, nr 1012; ten¿e, Staro¿ytnoci sworzyñskie, cz. 1, Zabory, 1935, nr 9; cz. 2, 1936, nr 1;
cz. 3, 1936, nr 2; ten¿e, Spór o Pr¹dzonkê, Zabory, 1935, nr 8; ten¿e, Przywilej królowej
Marii Ludwiki dla pustkowia Peplin, Zabory, 1936, nr 4; ten¿e, Jezierscy w Wielkich Che³mach i Lenie, Mestwin, 1929, nr 7; ten¿e, Hieronim Derdowski i jego przodkowie, Zabory,
1936, nr 1012; patrz te¿ inne publikacje dotycz¹ce H. Derdowskiego; ten¿e, Zabory w historii
pomorskiej, Zabory, 1935, nr 12; ten¿e, Powstanie styczniowe r. 1863/64 a Zabory, Zabory, 1937, nr 8-9.
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o eksploatacji bursztynu, ks. Boles³aw Knitter oraz ks. Józef Tuszyñski o kaplicy
w Mokrem i bractwie w. Józefa. Czasopismo by³o organem Towarzystwa Mi³oników Chojnic i Okolic.
Charakter historyczno-geograficzno-socjologiczny ma praca Czes³awa Wycecha (18991977), dotycz¹ca powiatu chojnickiego z okresu dwudziestolecia
miêdzywojennego88. Dopiero jednak po 1945 r. rozpoczêto naukowe badania historyczne dotycz¹ce Gochów i Zaborów. Wpisywa³y siê one, jak wspomniano
wy¿ej, w badania dotycz¹ce Pomorza i dotyczy³y podzia³ów terytorialnych, ¿ycia
gospodarczego itp.89 W badaniach historycznych zacz¹³ dominowaæ orodek Gdañski zwi¹zany z Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹, od roku 1970 Uniwersytetem Gdañskim. Pojawi³a siê pierwsza, daleka jednak od idea³u, monografia powiatu chojnickiego i samych Chojnic90. Powsta³a seria monografii wsi i gmin z terenów
Zaborów. Jako pierwsza w 1973 r. ukaza³a siê monografia wsi Karsin91, nastêpnie
Brus i okolicy92, Wiela93, Lipusza i Dziemian oraz okolicznych miejscowoci94,
gminy Karsin i gminy Brusy95. Jest to wynik d³ugoletnich badañ prowadzonych
przez Józefa Borzyszkowskiego, profesora Uniwersytetu Gdañskiego, za³o¿yciela
i prezesa Instytutu Kaszubskiego, pochodz¹cego z Karsina, który wspó³pracuje
w dziele tworzenia monografii z innymi historykami: prof. UG K. Bruskim, B. Brez¹,
archeologami dr K. Walent¹, publicystami, K. Ostrowskim, historykiem i socjologiem  prof. UG Cezarym Obracht-Prondzyñskim, jêzykoznawc¹  prof. Edwardem Brez¹; wczeniej z prof. Stanis³awem Gierszewskim i Klemensem Szczepañskim. Monografie obejmuj¹ prehistoriê, dzieje wsi i pustkowi zaborskich od
czasu ich powstania, ¿ycie gospodarcze, spo³eczne, kulturalne, religijne mieszkaj¹cych tam Kaszubów, jak i przybyszów.
Badania historyczne zaowocowa³y tak¿e biografi¹ wywodz¹cego siê z Czarnowa i spoczywaj¹cego na bruskim cmentarzu Jana Karnowskiego, wspó³twórcy
88
89
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95

Cz. Wycech, Powiat chojnicki. Ziemia  ludzie  przesz³oæ  ¿ycie gospodarcze i spo³eczne,
Chojnice 1936.
Przyk³adem: Z. Kratochwil, Klucz zaborski w komturstwie tucholskim i starostwie tucholskim
w latach 13301772, Rocznik Gdañski, 1981, z. 1; ta¿, Kosobudy, wie na Pomorzu Gdañskim. Zmiany struktury spo³eczno-gospodarczej i roli wsi w latach 13241920, Rocznik
Gdañski, 1982, z. 1.
Chojnice. Dzieje miasta i powiatu, red. S. Gierszewski, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 
Gdañsk 1971.
J. Borzyszkowski, Tam, gdze Kaszëb kuñc. Monografia wsi Karsin, Gdañsk 1973.
Dzieje Brus i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Chojnice  Gdañsk 1984.
J. Borzyszkowski, Wielewskie góry. Dzieje Wiela i jego kalwarii, Gdañsk 1986.
M. Lemañczyk, Lipusz. Przesz³oæ wsi w pamiêci jej mieszkañców, Gdañsk 1989; Lipusz 
Dziemiany. Monografia, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1994.
J. Borzyszkowski, Tam, gdze Kaszëb pocz¹tk. Dzieje i wspó³czesnoæ wsi gminy Karsin, Gdañsk
 Karsin 2001; Historia Brus i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk  Brusy 2006.
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ruchu m³odokaszubskiego96, jak i szeregiem prac o charakterze biograficznym dotycz¹cym Anny £ajming97, Józefa Bruskiego98, Leonarda Brzeziñskiego. Ostatnia
jest pok³osiem sesji naukowej z dn. 23 padziernika 2004 r., zorganizowanej przez
Muzeum Ziemi Zaborskiej, Instytut Kaszubski, wspólnie z Muzeum Pimiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Muzeum Etnograficzno-Historycznym w Chojnicach99. Wszystkie te publikacje ukaza³y siê w serii Pro memoria wydanej przez Instytut Kaszubski. Inne prace o charakterze biograficznym
dotycz¹ Wicka Rogali100 i H. Derdowskiego101. Mo¿na do nich zaliczyæ tak¿e
chojnicki s³ownik biograficzny Z. Stromskiego102.
Cenne w pracach badawczych nad dziejami po³udniowych Kaszubów s¹ równie¿ opublikowane studia i materia³y dotycz¹ce dziejów wsi i rodzin103 oraz wspomnienia104.
Popularnonaukowy charakter maj¹ wydawane od 1964 r. Zeszyty Chojnickie, powsta³e z inicjatywy Chojnickiego Towarzystwa Kulturalnego. Od nr. 18
wydawane pod egid¹ powsta³ego w 1999 r. Chojnickiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk. Na jego ³amach tematykê po³udniowo-kaszubsk¹ podejmowali m.in. Witold
Look, Kazimierz Ostrowski, a dotyczy³a ona J. Karnowskiego, W. Rogali, powstania styczniowego i udzia³u w nim mieszkañców powiatu itp.

Badania socjologiczne
O wiele skromniej w porównaniu z innymi dziedzinami nauki wygl¹daj¹ na
interesuj¹cym nas terytorium badania socjologiczne. Uwarunkowane to by³o tak¿e
powojenn¹ sytuacj¹ polityczn¹105.
96
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102
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104
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C. Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (18861939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski
dzia³acz regionalny, Gdañsk 1999.
Pro memoria. Anna £ajming (19042003), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2004.
Pro memoria. Józef Bruski (19081974) i Robaczkowo, zebr. i oprac. J. Borzyszkowski,
Gdañsk 2003.
Pro memoria. Leonard Brzeziñski (19041984), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2005.
K. Ostrowski, Pieniarz z ziemi jezior. O Wincentym Rogali z Wiela, Gdañsk 1985.
O ¿yciu i twórczoci Hieronima Derdowskiego (18521902), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski;
S. Janke, Derdowski, Gdañsk 2002.
Z. Stromski, Pamiêci godni. Chojnicki s³ownik biograficzny 12751980, Bydgoszcz 1986.
Przyk³adem seria Borzyszkowy i Borzyszkowscy, t. 17, wydane w l. 19912004.
Przyk³adem: B. Ja¿d¿ewski, Wspomnienia kaszubskiego gbura , cz. 1: 19211943, Gdañsk
1992, cz. 2, Mój udzia³ w drugiej wojnie w., Gdañsk  Wejherowo 2002, cz. 3, Okres powojenny,
Gdañsk 1999; Z. Jutrzenka-Trzebiatowski, Przez trudy do radoci, Gdañsk 1999; ten¿e, Trzebiatowscy i Wysoka Zaborska w moich wspomnieniach, Gdañsk 2004; A. £ajming, Dzieciñstwo. Wspomnienia, Gdañsk 1997; J. Sikorski, Ziemianin bez kompleksów, Gdañsk 1990.
Szerzej o specyfice badañ socjologicznych patrz: C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi , s. 89-104.
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Pierwsze badania w takim charakterze przeprowadzi³a w 1954 r. na terenie
Swornegaci Helena Przes³awska, która zajmowa³a siê m.in. efektami procesów
integracji i dezintegracji spo³ecznej, przemianami przestrzennymi wsi, zmianami
postaw wobec przestrzeni, rol¹ nauczyciela, wartociami kulturowymi106.
Bardziej obszerne i kompleksowe by³y badania przeprowadzone od 1986 r.
przez gdañskich socjologów pod nazw¹ Etnicznoæ jako czynnik strukturalny spo³ecznoci lokalnych. Badaniami kierowa³ Marek Latoszek, a ich efektem by³o opublikowanie w 1990 r. pierwszej monografii socjologicznej Kaszubów107. M. Latoszek prowadzi³ badania terenowe, ³¹cz¹c je z technik¹ ankietow¹. Dotyczy³y
one Kaszubów jako grupy etnicznej, ich liczebnoci i lokalizacji. Badania pozosta³ych socjologów nie objê³y bezporednio Gochów i Zaborów108.
W 1998 roku badania nad zmianami w transmisji i percepcji tradycji kaszubskiej obejmuj¹ce Lipusz i Egiertowo prowadzili Maciej Kwakiewicz i Tomasz
Siemiñski z Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie109.
Ostatnie, najbardziej obszerne badania socjologiczne, prowadzi³ Cezary Obracht-Prondzyñski. Dotyczy³y one to¿samoci Kaszubów, zmian spo³eczno-ekonomicznych, symboli, instytucji zwi¹zanych z ruchem kaszubskim, szczególnie
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, udzia³u Kaszubów w polityce i wp³ywu polityki na Kaszubów po 1945 r. Efektem badañ jest, bêd¹ca rozpraw¹ habilitacyjn¹
autora, najobszerniejsza praca ujmuj¹ca ca³oæ ruchu kaszubskiego po II wojnie
wiatowej pt. Kaszubi  miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoci¹ 110.

Muzea
Wa¿n¹ rolê w badaniach kaszuboznawczych na Gochach i Zaborach powinny
odgrywaæ muzea. Najstarsze, z 1906 r., za³o¿one przez Teodorê i Izydora Gulgowskich, nosi od 2000 r. nazwê Muzeum  Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich im. Teodory i Izydora Gulgowskich.
Prace badawcze  wyjazdy terenowe pracowników muzeum skupiaj¹ siê na
budownictwie i kulturze materialnej Kaszubów. Pe³ne badania nad budownictwem
sakralnym Pomorza prowadzi³ etnograf Tadeusz Sadkowski. Objê³y one tak¿e
106
107
108
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Tam¿e, s. 93-94.
Kaszubi. Monografia socjologiczna, red. M. Latoszek, Rzeszów 1990.
H. Galus bada³ wiêzy miêdzypokoleniowe Kaszubów, B. Synak subiektywne aspekty to¿samoci kulturowo-etnicznej na przyk³adzie Kaszub rodkowych, J. Iskierski  problematykê
etniczn¹ mikroregionu puckiego (to¿samoæ, wiê, jêzyk), O. Sochacki  mieszkañcy miasta
Helu, tam¿e.
M. Kwakiewicz, T. Siemiñski, Zmiany w transmisji i percepcji tradycji kaszubskiej na przyk³adzie Lipusza, Nasze Pomorze, 2001, nr 3.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi
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zabytki ze Swornegaci, Wdzydz Kiszewskich, Brzena Szlacheckiego, Lena,
Borzyszkowów, Wiela111.
Z zabytków budownictwa ludowego znajduj¹cego siê w skansenie najwiêcej
pochodzi z Kaszub po³udniowych. S¹ to obiekty (chaty, chlewy, stodo³y, torfowniki,
kapliczki i krzy¿e przydro¿ne, piwnice, kunie, wiatraki, dworki, koció³ i inne),
pochodz¹ce m.in. z Wdzydz Kiszewskich, Wdzydz Tucholskich, Borska, Piechowic, Nakli, Lipuskiej Huty, Radunia, Szablewa, Trzebunia, Krosewa, Starego S³onego, Tuszkowych, Czapiewic, Górek, Swornegaci, Brus, Skwieraw wraz z ci¹gle
uzupe³nianym wyposa¿eniem.
Muzeum w Chojnicach zosta³o za³o¿one w 1932 r. i wi¹¿e siê z osob¹ Juliana
Rydzkowskiego (18911978)112. Rydzkowski przemierza³ wioski powiatu chojnickiego, kupuj¹c za w³asne pieni¹dze sprzêty, wytwory sztuki ludowej, obrazy itp.113
Z uratowanych z wojennej po¿ogi zbiorów utworzono w 1960 r. Muzeum Regionalne. Od 1985 r. nosi ono nazwê Muzeum Historyczno-Etnograficzne. Posiada
4 dzia³y: archeologiczny  najstarszy, istniej¹cy od 1932 r., gromadz¹cy zbiory
z wykopalisk prowadzonych na terenie Chojnic i powiatu, m.in. przez archeologów
z Zak³adu Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu £ódzkiego,
kierowanymi przez Krzysztofa Walentê; etnograficzny, posiadaj¹cy zabytki kultury materialnej i duchowej Kaszub (m.in. przedmioty, narzêdzia, a tak¿e wytwory
sztuki ludowej); historyczny, gromadz¹cy zabytki dotycz¹ce g³ównie dziejów
Chojnic; wreszcie dzia³ sztuki gromadz¹cy zbiór grafiki i rysunku artystów pomorskich z XIX i XX w. Muzeum posiada ekspozycje zamiejscowe: budownictwa
regionalnego w Silnie, kolekcjê historyczno-regionaln¹ Albina Makowskiego przy
ul. Drzyma³y w Chojnicach oraz ekspozycjê archeologiczno-przyrodnicz¹ w Odrach. Wystawy sta³e powiecone s¹ m.in. sztuce na Kaszubach, wnêtrza chaty
kaszubskiej. Sporód wystaw czasowych zorganizowano m.in. wystawê powiêcon¹ dzia³alnoci Stefana Bieszka w setn¹ rocznicê urodzin (1995 r.), Kazimierza
Jasnocha (1998 r.), rekwizytów obrzêdowych na Kaszubach (1997 r.) oraz konkursy wspó³czesnej sztuki ludowej na Kaszubach114.
W 1974 r. z inicjatywy J. Rydzkowskiego ukaza³y siê trzy numery Baszty,
czasopisma powiêconego przesz³oci Chojnic, a od 1986 r. muzeum wydaje Basztê
jako organ muzeum115.
111
112
113
114
115
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T. Sadkowski, Drewniana architektura sakralna na Pomorzu Gdañskim w XVIIIXX w., Gdañsk
1997.
SBPN, t. 4, s. 124-125.
L. Bia³kowska, A. Czapczyk, H. Rzaska, B. Zagórska, ¯yciowa pasja pana Juliana, Baszta,
1991, s. 64.
Baszta, 2000, nr 8.
Baszta. Czasopismo powiêcone sprawom przesz³oci regionu chojnickiego, 1974, nr 1-3;
Baszta, 19862005, nr 1-9.
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Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zosta³o za³o¿one w 1972 r. Ju¿
w okresie miêdzywojennym istnia³o w tym miecie Heimatsmuseum, w którym
zgromadzono tak¿e eksponaty etnograficzne116.
Muzeum posiada dzia³y: etnograficzny, gromadz¹cy narzêdzia i sprzêty z po³udniowo-zachodnich Kaszub oraz dawn¹ sztukê ludow¹; artystyczno-historyczny
 zajmuj¹cy siê gromadzeniem sztuki sakralnej, rzeby, starodruków, mebli, militariów, wyroby konwisarskie i niewielki zespó³ zabytków archeologicznych. Oddzia³em zamiejscowym Muzeum jest Muzeum Szko³y Polskiej w P³otowie. Wystawy
sta³e powiêcone s¹ m.in. kulturze materialnej Kaszubów bytowskich (rolnictwo,
rzemios³o wiejskie, plecionkarstwo, tkactwo, wyposa¿enie wnêtrza domowego).
Wystawy czasowe dotyczy³y m.in. haftu kaszubskiego i stroju ludowego (1976 r.),
tkactwa ludowego Kaszub (1978 r.), zajêæ pozarolniczych Kaszubów (1979 r.),
rolnictwa na Kaszubach (1981 r.), kilkakrotnie sztuki ludowej Kaszub, zwyczajów
i obrzêdów bo¿onarodzeniowych (19941998 r.) oraz twórczoci Józefa Che³mowskiego (1995, 2007 r.)117. Oprócz penetracji terenowych pracownicy Muzeum
podejmuj¹ problemy badawcze. Dotycz¹ one przemian ludnociowych po 1945 r.118,
medycyny ludowej119, wspó³czesnych zmian w otoczeniu wizualnym wsi kaszubskiej120 i zmian w transmisji i percepcji tradycji kaszubskiej.
Muzeum wydaje od 1999 r. rocznik Nasze Pomorze. Dotychczas ukaza³o siê
6 numerów, w których oprócz pracy Muzeum podejmowane s¹ tematy dotycz¹ce
archeologii, ludoznawstwa, gospodarki lenej, a tak¿e o charakterze ród³owym.
Placówka by³a tak¿e organizatorem, wraz z Instytutem Etnologii i Antropologii
Kulturowej UAM, konferencji z cyklu ¯ycie dawnych Pomorzan, które odbywa³y
siê w 2000, 2002 i 2004 r., a ich pok³osiem s¹ publikacje121.
Twórc¹ i za³o¿ycielem muzeum we Wielu by³ nauczyciel Leonard Brzeziñski
(19041984). To przez niego gromadzone eksponaty etnograficzne i przyrodnicze
sta³y siê zal¹¿kiem muzeum za³o¿onego w 1959 r., nosz¹cego od 1987 r. nazwê
116
117
118

119
120
121

J. Kopyd³owski, Powo³anie i organizacja muzeum, Nasze Pomorze, 1999, nr 1.
Wykaz wystaw czasowych zorganizowanych w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w latach 1973
1999, Nasze Pomorze, 1999, nr 1, s. 69-75.
J. Kopyd³owski, Przemiany ludnociowe na ziemi bytowskiej, Nasze Pomorze, 1999, nr 1,
s. 78-82; ten¿e, Przemiany demograficzne na ziemi bytowskiej po 1945 r., Nasze Pomorze,
2000, nr 2, s. 118-139.
M. Kwakiewicz, Badania nad zjawiskiem medycyny ludowej, Nasze Pomorze, 1999, nr 1,
s. 83-85.
T. Siemiñski, Kulturowa kreacja otoczenia wizualnego na wspó³czesnej wsi kaszubskiej, tam¿e,
s. 86-88.
¯ycie dawnych Pomorzan I. Materia³y z konferencji, Bytów 2021 padziernika 2000 r., red.
W. £ysiak, Bytów  Poznañ 2001; ¯ycie dawnych Pomorzan II. Materia³y z konferencji, Bytów
1718 padziernika 2002 r., red. ten¿e, Bytów  S³upsk 2003; ¯ycie dawnych Pomorzan III,
Materia³y z konferencji, Bytów 1415 padziernika 2004 r., red. ten¿e, Bytów 2004.
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Muzeum Ziemi Zaborskiej. W sk³ad kolekcji wchodz¹ eksponaty zwi¹zane z kultem religijnym (rzeby, kropielniczki), wyroby ceramiczne, meble, drewniane foremki do mas³a, wyroby z bursztynu i rogu, wyroby plecionkarskie, sprzêt gospodarstwa domowego, narzêdzia rolnicze i rzemielnicze122.
W spucinie L. Brzeziñskiego znajduj¹cej siê w zbiorach rodziny g³ówne
miejsce zajmuje licz¹cy ok. 430 obiektów zbiór haftów, wykonanych w³asnorêcznie przez samego Brzeziñskiego. Eksponowano go w latach 20032005 na wystawie czasowej we wielewskim Muzeum.
W spucinie znajduj¹ siê tak¿e, bêd¹ce efektem zainteresowañ autora dwa
Notatniki do spraw kaszubskich, w których Brzeziñski zapisywa³ informacje etnograficzne dotycz¹ce podañ ludowych, wydobywania bursztynu, lecznictwa ludowego, przepisów itp. oraz spis nazwisk, pseudonimów, wyrazów kaszubskich u¿ywanych we Wielu i projekty haftów.
Od 2002 r. istnieje w Lipuszu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego, gromadz¹ce eksponaty zwi¹zane z wyposa¿eniem zagród wiejskich.
W 2005 r. oddano do u¿ytku w Brusach  Jagliach Chatê Kaszubsk¹ bêd¹c¹
zal¹¿kiem muzeum. Podstawê zbiorów maj¹ stanowiæ twórczoæ oraz eksponaty
zebrane przez Józefa Che³mowskiego.
Badania kaszuboznawcze na Gochach i Zaborach wpisuj¹ siê w badania dotycz¹ce ca³ego terytorium zamieszkiwanego przez Kaszubów. Dotychczas nie prowadzono osobnych projektów badawczych dotycz¹cych po³udniowych Kaszub.
Podobnie nie powsta³a samodzielna monografia historyczna, etnograficzna czy
socjologiczna tego terytorium. Na Gochach i Zaborach powsta³y muzea, które
poprzez gromadzenie eksponatów zachowa³y cz¹stkê dziedzictwa kulturowego.
Wywodz¹ siê one w wiêkszoci z pasji zbierackiej I. i T. Gulgowskich, J. Rydzkowskiego, L. Brzeziñskiego, M. Lemañczyka, J. Che³mowskiego. Brak jednak
wspó³pracy i wypracowania wspólnych projektów zinstytucjonalizowanych dzisiaj
muzeów.

122
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A. Kwaniewska, Muzealna kolekcja Leonarda Brzeziñskiego, [w:] Pro memoria. Leonard
Brzeziñski , s. 36-60.
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Józef Borzyszkowski

Skanseny we Wdzydzach i Nadolu
 za³o¿enia, nadzieje a rzeczywistoæ

W 2006 roku wiêtowalimy 100-lecie Kaszubskiego Parku Etnograficznego
we Wdzydzach i czcilimy po trochu pamiêæ Teodory i Izydora Gulgowskich 
jego za³o¿ycieli. Pamiêtalimy te¿ o nich podczas IX Konferencji KaszubskoPomorskiej w S³upsku, powiêconej badaczom kultury Pomorza w XIX i XX
wieku1. Skansen wdzydzki, jego twórcy i dzieje, to szczególnego rodzaju fenomen w historii Kaszubów i Pomorza  Polski i Europy. Pamiêtamy bowiem, mam
nadziejê, w jakich warunkach T. i I. Gulgowscy stworzyli swoje wdzydzkie muzeum i co zrobili dla lokalnej spo³ecznoci oraz dla nauki i kultury kaszubsko-pomorskiej. Szczególnie donios³e znaczenie maj¹ ich dzie³a dla rozwoju kaszubszczyzny. Zauwa¿y³ to ju¿ w 20-leciu miêdzywojennym Aleksander Majkowski
(18761938), nieskory do komplementów pod adresem innych ludzi, który napisa³ powtarzane przez nastêpców s³owa: ( ) we Wdzydzach zab³ys³o zorze wskrzeszenia kaszubszczyzny2. Warto zastanowiæ siê nad tym, co kryje siê za tym¿e
zdaniem; warto tu przywo³aæ ca³oæ fragmentu tekstu Majkowskiego okrelaj¹cego
rolê Wdzydz; warto uwiadomiæ sobie, co wówczas, przed 100 laty znaczy³o
muzeum wdzydzkie i ca³oæ prac T. i I. Gulgowskich dla Kaszubów i polskoci,
dla Niemców i kultury europejskiej... Przywo³anie kontekstu europejskiego nie
jest tu wcale jak¹kolwiek przesad¹.
Dziêki Gulgowskim i ich pracy, towarzysz¹cej skansenowi we Wdzydzach,
Kaszubi i Kaszuby oraz kultura kaszubska zaistnia³y dobitniej w polskim i niemiec1

2

Zob. okolicznociowe publikacje Muzeum  Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach oraz tomy prac  owoce VIII i IX konferencji Kaszubsko-Pomorskiej  pt. Muzea
pomorskie. Twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, pod red. C. Obracht-Prondzyñskiego; S³upsk
 Gdañsk 2005 oraz Badacze dziejów i kultury Pomorza XIX i XX w., pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk  S³upsk 2008.
Zob. A. Majkowski, Zorze kaszubskie. (Z rêkopisu dra Majkowskiego przygotowa³ do druku
F.M.), Zrzesz Kaszëbskô, 1946, nr 44.
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kim wiecie, a przez to dalej, co warto by szczegó³owo zbadaæ. Wdzydze Gulgowskich sta³y siê z ma³ej wsi zabitej deskami, daleko skromniejszej od Nadola
z lat siedemdziesi¹tych, ¿ywym orodkiem kultury, miejscem eksponowania zabytków i rozwoju wytwórczoci zwanej dzi sztuk¹ ludow¹, a wówczas przemys³em
domowym3. Mia³y ogromne znaczenie w sferze kultury i polityki, a tak¿e ¿ycia
gospodarczego  nie tylko mieszkañców wsi Wdzydze.  Tam niejako wszystko siê
zaczê³o, czego i dzi przekreliæ ani zapomnieæ nie mo¿na  nie wolno, a co warto
by kontynuowaæ. Mo¿na powiedzieæ krótko, ¿e Wdzydze s¹ przede wszystkim
kolebk¹ ruchu m³odokaszubskiego, nie tylko myli i dzia³añ Aleksandra Majkowskiego i jego towarzyszy. Chodzi o dzia³anie nie tylko na rzecz wskrzeszenia czy
zachowania, ale przede wszystkim rozwoju kaszubszczyzny  dzi i w przysz³oci.
Aleksander Majkowski, któremu w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim powiêcono A.D. 2008, pisz¹c  zapewne u schy³ku swego ¿ycia  o Gulgowskich
i Wdzydzach, przywo³uj¹c ich dokonania w zakresie renesansu kaszubskiej sztuki
ludowej, badañ naukowych z dziedziny ludoznawstwa, ochrony dawnej architektury i krajobrazu, twórczoci malarskiej Teodory i literackiej Izydora, promocji
Kaszub w wiecie, szczególnie przez interesuj¹ce nas tu muzeum skansenowskie,
oddzia³uj¹ce wraz z ziemi¹ i przyrod¹ znad Jezior Wdzydzkich najbardziej na
m³odzie¿, wywo³uj¹ce marzenia o wskrzeszeniu zapad³égò zômku, na koniec
stwierdzi³: Ale tam nad jeziorem Wdzydzkim duch kaszubski siê odrodzi³. Tam
powsta³a idea towarzystwa etnograficznego w Kartuzach, zrzeszenie m³odokaszubów, czasopisma »Gryf«. Zamierzenia te wszystkie, mimo rozszala³ego hakatyzmu
zosta³y wprowadzone w czyn i nada³y Kaszubom do czasów wielkiej wojny ich
wspó³czesne oblicze. Punkt kulminacyjny ruch ten  zwany m³odokaszubskim 
osi¹gn¹³ w zjedzie gdañskim, kiedy po d³ugich stuleciach marazmu kaszubska
inteligencja posz³a do Oliwy z³o¿yæ ho³d prochom ksi¹¿¹t kaszubskich. Tak we
Wdzydzach zab³ys³o zorze wskrzeszenia kaszubszczyzny4.  Te s³owa, podobnie jak inne wypowiedzi A. Majkowskiego czy Jana Karnowskiego, wiadcz¹
równie¿ o wielkiej roli, jak¹ twórcy skansenu we Wdzydzach odegrali w ¿yciu nie
tylko tych najwybitniejszych przedstawicieli kaszubskiego odrodzenia z pocz¹tku
XX wieku.
Wspominaj¹c i pamiêtaj¹c o fenomenie dokonañ T. i I. Gulgowskich, o rozwoju Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach  od czasów jego za³o¿ycieli do dzi  mam na uwadze przede wszystkim jego pocz¹tki i szeroko
zakrelony, a zarazem konsekwentnie wówczas realizowany ich program dzia³ania,
tym samym owo promieniowanie wdzydzkiego centrum na ca³e Kaszuby. W tym
kontekcie nie mniej wa¿ny, znacz¹cy i dzi jest fakt, i¿ oboje Gulgowscy, nie
3
4
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Zob. np. E. Seefried-Gulgowski, Kaschubische Hausindustrie, Berlin 1911.
A. Majkowski, Zorze kaszubskie , Zob. te¿ J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876
1938). Biografia historyczna, Gdañsk-Wejherowo 2002, s. 240-244.
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bêd¹c Kaszubami z urodzenia, rych³o stali siê nimi z wyboru i ducha najbardziej
szlachetnego, bo twórczego5. Trudno wskazaæ osoby podobne do nich, które by
w tak pe³nym zakresie, tak ca³kowicie na dobre i na z³e, uto¿samia³y siê z Kaszubami, staj¹c siê zarazem bohaterami kaszubskich dziejów i mitów.
Zauwa¿my, i¿ to nie jaki tzw. prawdziwy Kaszuba z krwi i koci, ale w³anie
Izydor Gulgowski, pochodz¹cy z Kociewia, upomnia³ siê o Kaszuby i wypomnia³
Wincentemu Polowi, i¿ w Pieni o ziemi naszej pomin¹³ nasz nadba³tycki zak¹tek polskiej ziemi i nasze pomorskie plemiê
Nie mniej istotn¹ cz¹stk¹ fenomenu Gulgowskich jest dzie³o naukowe Izydora
Von einem unbekannten Volkes in Deutschland i Szko³a Przemys³u Ludowego
w Kocierzynie oraz twórczoæ malarska Teodory6  w du¿ej mierze przez nasze
 ich nastêpców  niedbalstwo, zatracone i niekontynuowane!
A wiêc Wdzydze  skansen Gulgowskich  KPE we Wdzydzach  to gromadzenie  edukowanie  promowanie, badanie  opisywanie, inspirowanie  rozwój
 wzbogacanie . To wielop³aszczyznowa dzia³alnoæ i ró¿norakie oddzia³ywanie
na bli¿sze i dalsze otoczenie  kiedy pasjonatów  pary ma³¿eñskiej Gulgowskich,
a dzi, mo¿na powiedzieæ praca zawodowa wcale niema³ego grona profesjonalistów, pracowników pañstwowej placówki muzealnej na miarê polsk¹ i  chcia³oby
siê rzec  nie tylko europejsk¹.
Dziêki Gulgowskim i ich towarzyszom  przyjacio³om oraz nastêpcom (w rodzaju Maksymiliana Landowskiego i Bronis³awy Wryczanki-Pliñskiej), przy pomocy w³adzy samorz¹dowej  pañstwowej, kaszubska sztuka ludowa, zw³aszcza
haft, rozprzestrzeni³a siê w II Rzeczypospolitej na ca³e Pomorze i z czasem zainspirowa³a inne grupy regionalne naszej wiêtej Ziemi Pomorskiej.
Potrzeby, mo¿liwoci twórczego oddzia³ywania nadal s¹ aktualne... Nie
wszystkie pola dzia³alnoci Gulgowskich, mimo owych mo¿liwoci i ogromnego
rozwoju skansenu we Wdzydzach, s¹ dzi dostatecznie dobrze uprawiane...
Nie wspomnia³em dot¹d o turystyce, ale i na jej rozwój mieli oni wp³yw;
mo¿e nie tyle na turystykê, co krajoznawstwo7.
5

6

7

Zob. ich biogramy w Polskim s³owniku biograficznym i S³owniku biograficznym Pomorza
Nadwilañskiego oraz A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950, a tak¿e powiêcone im artyku³y w dziele
Etnografowie  ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. II, Wroc³aw-Kraków 2007;
te ostatnie autorstwa pracowników KPE we Wdzydzach.
Zob. E. Seefried-Gulgowski, Von einem unbekannten Volkes in Deutschland. Ein Beitrag zur
Volks  und Landeskunde der Kaschubei, Berlin 1911. Twórczoæ malarsk¹ Teodory przypomnia³ przed laty KPE, miêdzy innymi dziêki interpretacji  pracy Zofii i Ryszarda Na³êcz-Jaweckich, o których te¿ winnimy pamiêtaæ. (Zob. R. Na³êcz-Jawecki, Malarstwo Teodory
Gulgowskiej, Pomerania, 1986, nr 11).
Zob. choæby publikacje I. Gulgowskiego w kolejnych wydaniach zbiorowego dzie³a pt. Die
Provinz Westpreussen in Wort und Bild, Danzig 1915! (Chodzi tu o jego artyku³ Hausflein
und Volkskunst in der Kaschubei).
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Znaj¹c nieco Wdzydze  KPE, jak i inne muzea regionalne (historyczno-etnograficzne) Pomorza, u których pocz¹tków stali zwykle pasjonaci, spokrewnieni
duchowo z Gulgowskimi  w rodzaju Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach czy
Franciszka Tredera w Kartuzach (obydwaj ¿yli jeszcze za czasów mej m³odoci)
na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX wieku trafi³em wraz z grup¹ studentów
Uniwersytetu Gdañskiego do Nadola. By³ to nasz wiadomy wybór  nasz, tzn.
Sekcji Etnograficznej Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków UG, nad któr¹
opiekê kilka lat wczeniej powierzy³ mi patron SKNH  p. dr hab. prof. Stanis³aw
Mielczarski. Nasz pierwszy przyjazd na obóz naukowy do Nadola latem w 1973
roku poprzedzi³y dyskusje w Gdañsku, z których wy³oni³ siê projekt badañ etnograficznych w celu udokumentowania stanu wsi i kultury jej mieszkañców niejako w momencie prze³omowym  wyjciowym, jak i dokonuj¹cych siê przemian,
wywo³anych lokalizacj¹ nad Jeziorem ¯arnowieckim wielkiej budowy  nowoczesnego orodka energetycznego, elektrowni szczytowo-pompowej i atomowej.
Stwierdzilimy rych³o, i¿ aby badania te uzyska³y w³aciwy punkt odniesienia
nale¿y w pierwszym rzêdzie zbadaæ historiê wsi i losy jej mieszkañców8. Uzupe³nieniem róde³ archiwalno-bibliotecznych do zaplanowanej rych³o monografii
mia³y byæ relacje mieszkañców, zbierane przez cz³onków SE SKNH UG w czasie
letnich obozów.  Sta³o siê nieco odwrotnie
Zbieraj¹c relacje, uwiadomilimy sobie potrzebê gromadzenia zachowanych
w Nadolu i okolicznych wsiach zabytków kultury materialnej. Jednoczenie zrodzi³a
siê myl urz¹dzenia we wsi muzeum  skansenu, któr¹ podzielilimy siê w czasie
spotkania w szkole z mieszkañcami Nadola, w jakim uczestniczy³ nasz goæ 
dzi równie¿ p., wtedy doc. dr hab., prof. Wac³aw Odyniec, autor dwóch monografii: ¯ycie i obyczaje ludu kaszubskiego w XVII i XVIII wieku, Gdynia 1966
i Kaszubskie obrzêdy i obyczaje, Gdañsk 1985. Akceptacja tego pomys³u przez
nadolan, gocia, a rych³o tak¿e opiekuna SKNH, prof. S. Mielczarskiego, spowodowa³a skupienie siê SE SKNH przez nastêpne lata na gromadzeniu i wstêpnej
dokumentacji zabytków.
Z ogromn¹ wdziêcznoci¹ pamiêtam o okazanej nam wówczas ¿yczliwoci
i szczodrobliwoci nie tylko nadolan, ale i mieszkañców innych miejscowoci
z ¿arnowieckiej krainy. Na szczególn¹ wdziêcznoæ zas³u¿y³y rodziny Kosirogów,
Mudlafów i Hoeftów z Kartoszyna. Po pierwszej wizycie w tej wsi studenci wrócili
w przekonaniu, ¿e nic tam nie ma, wszystko zosta³o dawno zebrane przez innych.
Moja niewiara i kolejne osobiste wizyty w Kartoszynie, odwiedziny niemal wszystkich zagród, byæ mo¿e tak¿e znajomoæ jêzyka kaszubskiego, sprawi³y, ¿e w³anie
tam odnalaz³y siê najciekawsze zabytki.  Do dzi widzê piêkne, stare, posagowe

8
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skrzynie, szelbi¹g i szlôbanek, jakie trafi³y do Nadola od Marii oraz Zosi i Józefa
Kosirogów i rodziny Bernarda Mudlaffa oraz odnaleziona na poddaszu  w domu
so³tysa Anny i Juliusza Hoeftów, szpryca  wspania³a rêczna, drewniana, unikatowa sikawka przeciwpo¿arowa. Ona jedna jest dzi eksponowana w Nadolu.
Szkoda, ¿e bez imienia i nazwiska ofiarodawców, których zapewnialimy, i¿ ich
dary bêd¹ trwale udokumentowane i ujawniane!9 Warto te¿ pamiêtaæ o ¿yczliwym
wsparciu naszych dzia³añ przez ówczesnych dyrektorów  budowniczych Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Czymanowie  in¿ynierów Boles³awa Soko³owskiego i Kazimierza Piontka, syna szkólnego z Nadola, Józefa i nadolanki, Bronis³awy z Konkolów, siostry Augustyna  w³aciciela Jeziora ¯arnowieckiego i najwiêkszej posiad³oci ziemskiej w Nadolu.
Dzia³aj¹c latem w Nadolu i okolicy, opracowalimy w ci¹gu roku akademickiego 1973/74 dokument pt. Za³o¿enia programowe Skansenu Etnograficzno-Historycznego w Nadolu. Dokument ten, dziêki naszym staraniom, zyska³ akceptacjê ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mgr. Tadeusza
Chrzanowskiego. Za³o¿ylimy wówczas zachowanie jednej, a w³aciwie dwóch
zagród w Nadolu, wyposa¿onych dziêki penetracjom i badaniom, skupionym na
szerszym obszarze  od S³awoszyna po Choczewo. Jedna zagroda  w³aciwy
skansen  mia³a byæ dla zwiedzaj¹cych; druga funkcjonowaæ jako stacja muzealna
(mieszkanie, pracowania konserwatorska, magazyn, archiwum), przypisana do IH UG
na zasadzie porozumienia stron.
Skansen w Nadolu w momencie poczêcia mia³ byæ organicznie zwi¹zany
z Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.  Nie
tylko granice powiatu wejherowskiego, obejmuj¹cego Nadole, mia³y tu decyduj¹ce znaczenie. Niemniej wa¿ny by³ fakt istnienia w programie wejherowskiego
muzeum Dzia³u Etnograficznego. Od pocz¹tku widzielimy te¿ dzia³alnoæ skansenu nadolskiego w kontekcie istnienia Muzeum Regionalnego w Pucku i Skansenu S³owiñskiego w Klukach.
Przewidziany wówczas Program ekspozycji, realizuj¹cy cel skansenu to:
dokumentowanie i pokazywanie przemian zachodz¹cych w rejonie Jeziora ¯arnowieckiego w okresie industrializacji i w okresach przedindustrialnych. G³ównym
tematem wystaw jest kultura ludowa rybackiej wsi Nadole, a szerzej  kultura
ludowa pó³nocnych Kaszub wraz z dokumentacj¹ historyczn¹, obrazuj¹c¹ dzieje
Nadola, a szczególnie ich zwi¹zki z dziejami Polski10.
9

10

Brak przy eksponatach muzealnych danych dot. ich pochodzenia, a zw³aszcza imion i nazwisk ofiarodawców, jest jednym z powszechniejszych niedostatków ekspozycji w naszych
muzeach. Zbieraj¹c zabytki z myl¹ o Nadolu, bylimy przekonani, ¿e w tym skansenie brak
ten nie zaistnieje
Ca³oæ tego dokumentu stanowi za³¹cznik do ksi¹¿ki J. Borzyszkowski, Nadole ; zob. tam¿e,
s. 96-100.

Kopia acta_2008.p65

134

09-01-14, 19:30

SKANSENY WE WDZYDZACH I NADOLU  ZA£O¯ENIA, NADZIEJE...

135

W ramach sta³ych i okresowych wystaw przewidziano 7 tematów:
Zabytki archeologiczne Nadola i okolicy.
Architektura ludowa, dokumentacja techniczna i architektoniczna innych zabytków z okolicy.
3. Narzêdzia i technika prac rolniczych wraz z dokumentacj¹ historyczn¹ obrazuj¹c¹ dawniejsze etapy rozwoju.
4. Narzêdzia i technika rybaków Jeziora ¯arnowieckiego.
5. Sprzêty dawne gospodarstwa wiejskiego, zró¿nicowane wg zamo¿noci mieszkañców.
6. Pimiennictwo stanowi¹ce dla Nadola g³ówny ³¹cznik z kultur¹ polsk¹.
7. Dzieje poszczególnych rodzin jako przyk³ad przemian demograficznych na
pó³nocy Kaszub11.
Jaka czêæ tych za³o¿eñ, ówczenie sformu³owanego programu, zosta³a po
latach zrealizowana, dziêki przejêciu nadolskiego skansenu przez Muzeum Regionalne w Pucku, mo¿na poznaæ in situ, porównuj¹c za³o¿enia z rzeczywistoci¹.
Nie mniej wa¿ny obok skansenu by³ i jest przewidziany w Za³o¿eniach programowych  Program dzia³alnoci naukowej Stacji Muzealnej w Nadolu.
Obejmuje on badania archeologiczne, etnograficzne, jêzykoznawcze, socjologiczne
i historyczne. Te ostatnie, zapocz¹tkowane z moim udzia³em przez studentów,
mia³y doprowadziæ do powstania pe³nej monografii wsi Nadole. Monografia, która
kilka lat póniej ukaza³a siê drukiem12, w stosunku do tej postulowanej  w³aciwej
 mia³a byæ jedynie wstêpnym etapem. Mimo jej drugiego wydania do dzi pozostaje jedyn¹. Zapowiedziane przed kilku laty, podczas uroczystoci powiêcenia
tablicy ku pamiêci Augustyna Konkola w nadolskim kociele, jej kolejne  poszerzone, uaktualnione wydanie pozosta³o w sferze zapowiedzi.
Przed ponad 30 laty, postuluj¹c przywo³ane wy¿ej badania, napisalimy te¿:
Patronat nad tymi badaniami powinni obj¹æ Komitet Badañ Rejonów Uprzemys³owionych PAN oraz odpowiednie placówki Uniwersytetu Gdañskiego13. Niestety,
podczas realizacji projektu skansenu  zagrody gburskiej w Nadolu przez Muzeum Regionalne w Pucku, jakby zapomniano o ca³oci programu, a tak¿e o jego
autorach i pierwszych realizatorach  poza prof. Stanis³awem Mielczarskim. G³ównym efektem naszych studenckich obozów letnich  SE SKNH UG pozosta³a
wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie/Oddzia³ Gdañski w 1977 i 1982
roku owa nasza  moja monografia pt. Nadole. Przesz³oæ wsi w pamiêci jej mieszkañ1.
2.

11
12

13

Kopia acta_2008.p65

Vide Za³o¿enia Skansenu , w: J. Borzyszkowski, Nadole , s. 98.
Pierwszy jej zarys próbowali napisaæ studenci. Ostatecznie jej opracowanie na podstawie
zebranych materia³ów powierzono J. Borzyszkowskiemu z tytu³u zgromadzenia przezeñ gros
relacji i innych dokumentów oraz dowiadczenia wynikaj¹cego z autorstwa ksi¹¿ki Tam gdze
Kaszëb kuñc. Monografia wsi Karsin, Gdañsk 1973.
Zob. J. Borzyszkowski, Nadole..., s. 100.
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ców. Owocem pracy puckich muzealników, wówczas pod kierownictwem Teresy
Lasowej, jest Zagroda Gburska w Nadolu. Informacje o jej powstaniu i dziejach
z regu³y pomijaj¹, niestety, ca³oæ jej rodowodu14.
Poza Zagrod¹ gbursk¹ w Nadolu oraz jej dzia³alnoci¹ owiatowo-edukacyjn¹ i pierwsz¹ monografi¹ wsi, niemal wszystkie pozosta³e fragmenty Za³o¿eñ
programowych czekaj¹ na realizacjê. Nie oznacza to, ¿e pozosta³a czêæ tamtego
programu by³a i jest nierealna, ani te¿, ¿e winien byæ on w pierwotnej postaci
urzeczywistniony. Tym niemniej jego zaniedbanie nie przynosi nam chluby.
Zmieni³a siê rzeczywistoæ gospodarczo-ustrojowa Polski i tym samym Nadola i okolicy. W stosunku do Za³o¿eñ zmieni³ siê organizator  gospodarz nadolskiego skansenu. Podczas tych zmian zaginê³a jakby dokumentacja  karty
inwentarzowe i czêæ zebranych przez studentów i Józefa Borzyszkowskiego zabytków15. Nieliczne jedynie eksponaty s¹ w skansenie, a do tego bezimiennie
Likwidacja specjalnoci Muzealnictwo na kierunku historii UG jedynie czêciowo przekreli³a mo¿liwoæ udzia³u uczelni w realizacji choæby okrojonych
dzia³añ i badañ, którymi winien  móg³by  kierowaæ, a przynajmniej je inspirowaæ, gospodarz skansenu  Muzeum Regionalne w Pucku.
Zaginê³o stare, wspania³e Kartoszyno, jedynie w skromnej czêci zrekonstruowane, a raczej odbudowane w Odargowie. Jego dzieje, dokonania mieszkañców, tak¿e ich udzia³ w przygotowaniach skansenu w Nadolu, czekaj¹ na swoj¹
pe³n¹ dokumentacjê, tzn. opisanie  monografiê.
Bardzo i nie bardzo zmieni³o siê samo Nadole i zwi¹zane z nim Lubkowo. Do
historii przesz³a nadolska szko³a; swoje pokoje zamknê³a te¿ Nadolanka  zamilk³a restauracja Stillauów, ale powsta³a kaplica  koció³ filialny z lokalnym wikariuszem ¿arnowieckim w Nadolu. W koció³ku upamiêtniono Augustyna Konkola 
tak¿e jako ostatniego przed wybuchem II wojny wiatowej wójta gminy Krokowa.
14

15

Zob. T. Lasowa, Zagroda gburska w Nadolu w latach 19821987, Zapiski Puckie, 2008,
nr 7, s. 136-140. To najnowsze opracowanie  opis dziejów skansenu w Nadolu. Wczeniejsze
opisy znajdziemy w katalogach muzealnych i np. w publikacji: T. Lasowa, Zagroda wiejska
w Nadolu, Acta Scansenologica, t. 6, Sanok 1990, s. 272-280. W przywo³anych Zapiskach
Puckich znajdziemy tak¿e artyku³ M. Kuklika i B. Kos-D¹browskiej, Dzia³alnoæ edukacyjna
i popularyzatorska prowadzona w zagrodzie gburskiej w Nadolu, Filii Muzeum Ziemi Puckiej
(s. 141-148).
Zabytki te zgromadzone zosta³y w spichrzu nale¿¹cym kiedy do zagrody Augustyna Konkola,
a karty inwentarzowe przekazane wraz z nimi Muzeum PiM K-P w Wejherowie. S¹dzê, ¿e
nikt nie próbowa³ ich dostatecznie wykorzystaæ. Opiekunem tego zbioru z ramienia Muzeum
by³ Edmund Kamiñski.
W przywo³anym wy¿ej najnowszym artykule T. Lasowej Zagroda gburska w Nadolu ,
s. 138 znajdujemy wprawdzie przypis: Niestety, przekazane w zamkniêtej paczce przez Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, karty katalogowe okaza³y siê ma³o pomocne przy opisie. Nie zawiera³y ¿adnych istotnych danych pozwalaj¹cych
na identyfikacjê obiektów!?  Szkoda, ¿e nie zwrócono siê o pomoc do ich twórców !
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Po czêci dzieje Nadola zasygnalizowano  uwzglêdniono w zbiorowej monografii gminy Krokowa16. (Gmina Gniewino takiej monografii nadal nie posiada).
W nadolskiej wspólnocie uby³o sporo bliskich mi ludzi i obiektów. Przybyli inni,
pojawi³y siê nowe inicjatywy, a wokó³ zagrody skansenowskiej dzieje siê wiele
z tego, o czym mówilimy przed laty.
Krz¹taj¹c siê kiedy oko³o tworzenia zrêbów skansenu w Nadolu, przewidywalimy w Instytucie Historii UG nie tylko rozwój muzealnictwa, ale równie¿
powo³anie z czasem zak³adu, katedry etnografii, etnologii, antropologii kulturowej 17. Tymczasem dopiero po ponad æwieræwieczu rodz¹ siê zrêby etnologii
i to nie tylko na Wydziale Historycznym. W miêdzyczasie Instytut Historii przyczyni³ siê do ukszta³towania  wypromowa³ dwóch doktorów sporód absolwentów studiów etnograficznych zakorzenionych w skansenie  Kaszubskim Parku
Etnograficznym we Wdzydzach18. Kolejni etnografowie  muzealnicy gotuj¹ siê
do napisania rozpraw doktorskich. W ten sposób rosn¹ szanse na pe³niejsz¹ kontynuacjê dzia³añ i badañ, zapocz¹tkowanych przez T. i I. Gulgowskich oraz przewidzianych w Za³o¿eniach programowych Skansenu Etnograficzno-Historycznego w Nadolu  nadal, jak s¹dzê w generaliach aktualnych i mo¿liwych St¹d
aktualnoæ wezwañ sprzed laty  realizacji tamtych za³o¿eñ drog¹ poszerzenia
wspó³pracy muzealników terenowych i humanistów akademickich, przede wszystkim pracowników skansenów z Wdzydz i Nadola  Pucka oraz Uniwersytetu
Gdañskiego.  To na nowy pocz¹tek! A mo¿e z czasem obudzimy wspólnym wysi³kiem wiêksze ambicje patronowania dzia³aniom i badaniom naukowym tak¿e
wród ludzi reprezentuj¹cych nasze samorz¹dy  lokalne i regionalne...19

16
17
18

19
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Dzieje Krokowej i okolic, red. A. Groth, Gdañsk 2002.
Zob. choæby tomy studiów, zatytu³owane Antropologia Kaszub i Pomorza, t. 1-2, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 19901992.
Chodzi o Tadeusza Sadkowskiego, z-cê dyr. KPE we Wdzydzach, autora monografii Drewniana architektura sakralna na Pomorzu Gdañskim w XVIIXX wieku, Gdañsk 1997 i Annê
Kwaniewsk¹, autorkê rozprawy doktorskiej pt. Rzemios³o garncarskie na terenie Kaszub od
koñca XVIII wieku do 1939 r., Gdañsk 2006, kiedy tak¿e pracownika KPE, potem MPiMK-P
w Wejherowie, a obecnie Instytutu Socjologii UG.
Publikowany tu tekst stanowi³ w pierwotnej wersji referat wyg³oszony podczas Zjazdu
i konferencji Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce organizowanej z okazji
20-lecia udostêpnienia dla zwiedzaj¹cych skansenu Zagroda Gburska w Nadolu  Nadole-Gniewino-Puck 21-24 czerwca 2007 r.
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Iwona Maciejewska

Udzia³ Pomorza Gdañskiego i Ziemi Che³miñskiej
w procesie urodzin ludzi literatury
polskiego krêgu kulturowego

Badaniami objêto ludzi literatury1 polskiego krêgu kulturowego2, urodzonych
do 1795 roku na terenie Pomorza Gdañskiego i Ziemi Che³miñskiej.
Obszar ten, zw³aszcza Pomorze, ze wzglêdu na swoje po³o¿enie geograficzne,
warunki strategiczne i gospodarcze, dostêp do morza i bliskoæ ujcia ¿eglownej
Wis³y, by³ terenem szczególnie po¿¹danym przez wielu w³adców. Zamieszkiwany
przez ludnoæ s³owiañsk¹, rz¹dzony przez ksi¹¿¹t pomorskich, zwi¹zany by³ ju¿
od X wieku z pañstwem Piastów. Przechodzi³ póniej zmienne koleje losu. W XIII
wieku, za panowania wiêtope³ka, uzyska³ nieograniczon¹ samodzielnoæ polityczn¹, staj¹c siê niezale¿nym ksiêstwem3. wiêtope³k stopniowo je poszerza³, m.in.
o zajête przez siebie ziemie s³upsk¹ i s³awieñsk¹ (1232 lub 1236), którymi w³ada³ przez ca³y okres swoich rz¹dów. Dlatego te¿ w przeprowadzonych badaniach
1

2

3

Termin ludzie literatury stanowi tu odpowiednik francuskiego lhomme de la littérature,
którego brak w jêzyku polskim. Tutaj stosowany jest on do twórców ¿ycia literackiego, a nie
tylko literatury piêknej, poza nimi bowiem s¹ uwzglêdniani kronikarze, kaznodzieje, mówcy,
polemici polityczni i religijni, autorzy prac naukowych, bibliografowie, drukarze, wydawcy
i in.  w zale¿noci zreszt¹ od epoki. Szerzej zosta³o to rozwiniête w rozprawie doktorskiej
autorki pt. Rola i miejsce regionów w pimiennictwie Polski przedrozbiorowej na podstawie
geografii urodzin i pochodzenia spo³ecznego ludzi literatury polskiego krêgu kulturowego
(Uniwersytet Gdañski 2005).
Polski kr¹g kulturowy  równie¿ szerzej w ww. pracy. Por. te¿: Z. Zielonka, Geografia
¿ycia literackiego polskiego krêgu kulturowego na l¹sku, S³upsk 1994; J. Kêciñska, Geografia ¿ycia literackiego na Pomorzu Nadwilañskim 17721920. Polski i kaszubski kr¹g
kulturowy, Gdañsk-S³upsk 2003. Zgodnie z przyjêtymi kryteriami nie uto¿samia siê twórców
polskiego krêgu kulturowego z ich przynale¿noci¹ narodow¹, a nawet czêsto jêzykiem wypowiedzi.
Na pocz¹tku 1227 r. wiêtope³k po raz pierwszy u¿y³ tytu³u ksiêcia (dux), a w 1231 r. uzyska³
dla siebie i swego ksiêstwa protekcjê papiesk¹. K. Jasiñski, Gdañsk w okresie samodzielnoci
politycznej Pomorza Gdañskiego, [w:] Historia Gdañska, t. I do roku 1454, pod red. E. Cielaka, Gdañsk 1985, s. 272.
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Pomorze Gdañskie uwzglêdnione zosta³o wraz z owymi ziemiami. Mimo i¿ ich
dalsze dzieje polityczne nie by³y ju¿ zwi¹zane z polskim Pomorzem4, bez trudu
mo¿na znaleæ ³¹cz¹ce je z nim wiêzi. Najlepszym na to dowodem s¹ narodziny
w szesnastowiecznym S³upsku trzech póniejszych przedstawicieli polskiej kultury literackiej. S¹ to: pisz¹cy po ³acinie i po niemiecku teolog luterañski, kaznodzieja i polemista religijny Benedykt Mongenstern (15251599); pisarz ³aciñski
i wydawca Andrzej Wels (po 1550?) oraz kaznodzieja i t³umacz Micha³ Mostnik
(Pontanus; 15831654), którego zas³ugi docenili wspó³czeni mieszkañcy miasta,
obieraj¹c go patronem jednej z ulic.
W kolejnych latach Pomorze przesz³o w rêce Brandenburczyków. Odzyskane
przez ksiêcia pomorskiego Mciwoja, z pomoc¹ ksiêcia wielkopolskiego Boles³awa
Pobo¿nego, zosta³o z³¹czone z Wielkopolsk¹ pod koniec 1294 r.5, staj¹c siê ponownie czêci¹ pañstwa polskiego. Zdecydowa³o to  co zauwa¿a Kazimierz Jasiñski
 na wiele stuleci o losach Pomorza Gdañskiego. Pozornie mog³oby siê wydawaæ,
¿e by³ to sukces chwilowy, który nie przeszkodzi³ zajêciu Gdañska i Pomorza
przez Krzy¿aków w niespe³na 40 lat póniej. Lecz w³anie ten okres (12721309)
okaza³ siê wystarczaj¹cy, by w wiadomoci tak samych Pomorzan, jak i spo³eczeñstwa innych polskich dzielnic utrwali³o siê przekonanie, ¿e Pomorze Gdañskie
stanowi nieod³¹czn¹ czêæ pañstwa polskiego6. Mia³o to swoje wyrane odzwierciedlenie w kszta³towaniu siê polskiego ¿ycia literackiego, o czym mówi m.in.
jego ma³y wycinek  prezentowana tu geografia urodzin pisarzy pomorskich.
Okres przynale¿noci do Pañstwa Krzy¿ackiego zakoñczy³a zwyciêska trzynastoletnia wojna stanów pruskich i Polski z Krzy¿akami. Wtedy te¿ (1466) Pomorze Gdañskie na blisko trzy i pó³ wieku powróci³o do Rzeczypospolitej jako
województwo pomorskie. Wesz³o w sk³ad Prus Królewskich wraz z okolicami
Elbl¹ga i Malborka oraz Warmi¹7 (województwo malborskie), a tak¿e Ziemi¹
Che³miñsk¹, tworz¹c¹ województwo che³miñskie. Od tego czasu te¿ obserwuje
siê rosn¹c¹ liczbê urodzin osób, które w przysz³oci mia³y zasiliæ polskie rodowisko literackie.
W przeprowadzonych badaniach zosta³y uwzglêdnione jeszcze dwie enklawy,
a mianowicie ziemie lêborska i bytowska. Od 1455 by³y one lennem Polski we
w³adaniu ksi¹¿¹t zachodniopomorskich, a po ich wymarciu w 1637 wcielone zosta³y do Prus Królewskich. Wesz³y wtedy w sk³ad województwa pomorskiego.
Jednak ich przynale¿noæ do Polski trwa³a zaledwie 20 lat, bo ju¿ w 1657 oddano
je w lenno elektorowi brandenburskiemu. W okolicach Bytowa (D¹bie), w czasach,
gdy by³y one lennem Polski, na wiat przysz³a jedna osoba znajduj¹ca siê w ob4
5
6
7
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W granice pañstwa polskiego powróci³y dopiero w 1945 r.
Na podstawie uk³adu w Kêpnie z 1282 r.
K. Jasiñski, op. cit., s. 294.
Warmia podlega³a miejscowym biskupom.
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szarze zainteresowañ autorki  Szymon Krofey (ok. 15481589?). Ten pochodz¹cy z rodziny w³ociañskiej pastor luterañski w Bytowie w historii polskiej kultury
literackiej zapisa³ siê jako autor przek³adów z jêzyka niemieckiego na polski,
wydawca ksi¹¿ki Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynszich naboznich
mêzow z niemieckiego w Slawiêsky iêzyk wilozone...
Ziemia Che³miñska, nale¿¹ca do Piastów mazowieckich, w 1230 r. zosta³a
dana przez Konrada I Mazowieckiego jako uposa¿enie ja³mu¿nicze zakonowi krzy¿ackiemu, który mia³ walczyæ przeciwko pogañskim Prusom. I w jego rêkach
znajdowa³a siê a¿ do wojny 14541466. Do Korony powróci³a dopiero po podpisaniu pokoju toruñskiego w 1466 roku. Wtedy te¿ utrwali³y siê ostatecznie jej
wiêzi z Pomorzem Gdañskim (dziel¹cym jej losy ju¿ od pocz¹tków XIV wieku)
przez w³¹czenie, jako województwa che³miñskiego, do wspólnego organizmu
zwanego Prusami Królewskimi. Obie te ziemie, przezwyciê¿aj¹c wp³ywy krzy¿ackie, zachowa³y przede wszystkim obyczaj i narodowoæ polsk¹8. By³o to szczególnie istotne, zw³aszcza ¿e od wczesnego polskiego redniowiecza Pomorze by³o
zamieszkiwane zarówno przez ludnoæ miejscow¹  s³owiañsk¹, jak i przez coraz
liczniej przybywaj¹cych z ziem Piastów, z ziem niemieckich, Niderlandów, Anglii,
Skandynawii imigrantów, którzy w swoich jêzykach tworzyli pomorsk¹ kulturê
literack¹. Nie mo¿na te¿ zapomnieæ, ¿e do XVI wieku, najpierw prawie wy³¹cznie,
a potem w wielkim zakresie powstawa³y tu komunikaty, tak¿e literackie, po ³acinie.
W³anie o zwi¹zku Pomorza Gdañskiego i Ziemi Che³miñskiej z Rzeczypospolit¹, i szerzej  z polskim krêgiem kulturowym, mimo ró¿norodnych zawirowañ politycznych, wiadcz¹ maj¹ce tam miejsce narodziny 133 osób, które uda³o
siê ustaliæ w badaniach9, wspó³twórców polskiego ¿ycia literackiego, ludzi pióra
w ró¿ny sposób i w ró¿nej mierze zwi¹zanych z kultur¹, polityk¹ i w ogóle ¿yciem Rzeczypospolitej10. A¿ 78 z nich na wiat przysz³o na Pomorzu Gdañskim.
8
9

10

Por. Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900.
Te 133 osoby urodzone na Pomorzu Gdañskim i Ziemi Che³miñskiej, to tylko ma³a czêæ
(4,3%) sporód wszystkich 3077 ludzi literatury polskiego krêgu kulturowego urodzonych do
utraty przez Rzeczpospolit¹ (Obojga Narodów) niepodleg³oci w 1795 r. Trzeba te¿ pamiêtaæ,
¿e ziemie te wchodzi³y w sk³ad Prus Królewskich, które by³y miejscem urodzin (poza przywo³anymi 133 osobami) jeszcze 118 pisarzy. Aby uzmys³owiæ sobie udzia³ pozosta³ych regionów (polskich i z Polsk¹ zwi¹zanych) w budowaniu ca³ociowego obrazu geografii pisarskich
urodzin, konieczne jest odwo³anie siê do liczb. I tak: w Ma³opolsce przysz³o na wiat 503
ludzi literatury, w Wielkopolsce  487, na l¹sku  369, w Wielkim Ksiêstwie Litewskim  296,
na Mazowszu  229, na Rusi Czerwonej  228, w Prusach Ksi¹¿êcych  140, na Wo³yniu,
Podolu i Ukrainie  ³¹cznie 130, na Podlasiu  39, w Inflantach  16, na Pomorzu Zachodnim
 12. Ponadto poza granicami pañstwa urodzi³o siê ich 237. Miejsc urodzin 140 osób nie
uda³o siê ustaliæ. (Dane zebrane przez autorkê w: Rola i miejsce regionów w pimiennictwie
Polski przedrozbiorowej ).
Nie rozstrzygamy tutaj ustrojowych znaczeñ tego s³owa. Wiemy, ¿e okrelenie Rzeczpospolita wesz³o do oficjalnej nomenklatury pañstwowo-politycznej dopiero w koñcu XVI wieku,
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Ubo¿sza pod tym wzglêdem okaza³a siê Ziemia Che³miñska, wydaj¹c 37 pisarzy
(27,8 proc.).
Dotychczas nie uda³o siê poznaæ dok³adnego miejsca urodzenia na Pomorzu
czy Ziemi Che³miñskiej 18 osób (13,5 proc.). Wobec nich mo¿emy jedynie pozwoliæ sobie na ogólnikowe wskazanie Prus Królewskich jako miejsca ich pochodzenia.
Tabela 1
Liczba urodzin ludzi literatury na Pomorzu Gdañskim i w Ziemi Che³miñskiej
Ziemie

Czas urodzin

Pomorze Gdañskie
Ziemia Che³miñska
Miejsca bli¿ej nieznane
Razem

Razem

do 1450

1451
1500

1501
1550

1551
1600

1601
1650

1651
1700

1701
1750

1751
1795

2

8
3

2

11

11
5
4
20

18
9
1
28

14
2
3
19

8
4
5
17

13
8
4
25

4
6
1
11

78
37
18
133

ród³o: Obliczenia w³asne autorki.

Aby rzetelnie przeledziæ proces urodzin pisarzy pomorskich od pojawienia
siê pierwszego znanego z nazwiska twórcy11 a¿ do utraty przez Polskê niepodleg³oci, pomocne okaza³o siê podzielenie tego bardzo d³ugiego przecie¿, bo trwaj¹cego piêæ stuleci okresu, na krótsze odcinki  piêædziesiêcioletnie. Pozwoli³o to
na dok³adne zbadanie przebiegu analizowanego procesu, uniemo¿liwiaj¹c jednoczenie przeoczenie zjawisk dla niego istotnych.
Pomorze by³o krain¹ bardzo ¿yczliw¹ ludziom literatury12 i to zarówno nap³ywowym, jak i miejscowym. Tam w³anie na wiat przysz³o 58,6 proc. wszystkich badanych.

11

12
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ale ju¿ Mistrz Wincenty, zw. Kad³ubkiem, tak nazywa³ (antycypuj¹c czy substytuuj¹c) Polskê
na prze³omie XII/XIII stulecia.
Wprawdzie geografia urodzin obejmuje tylko osoby znane z nazwiska, nie znaczy to jednak,
co nale¿a³oby mocno podkreliæ, ¿e udzia³u w budowaniu ¿ycia literackiego polskiego krêgu
kulturowego nie brali tak¿e nieznani nam dzi twórcy.
To tutaj dogodne warunki do pracy, a czêsto tak¿e bezpieczn¹ przystañ, znalaz³o wielu twórców
pochodz¹cych z ró¿nych stron Rzeczypospolitej, jak i obszarów czêsto znacznie oddalonych.
Autorka dotyka tych spraw w dwóch tekstach: Sk¹d przybywali w XVI wieku do Prus Królewskich twórcy kultury literackiej, Acta Cassubiana, 2000, t. II i ladami twórców kultury
literackiej Prus Królewskich XVI i XVII wieku rodem ze l¹ska, Acta Cassubiana, 2001,
t. III. Literatura przedmiotu jest tak bogata, ¿e nie sposób jej tutaj przytoczyæ. W wielkiej
syntezie Historii Pomorza pod. red. G. Labudy, ukazuj¹cej siê od lat w wielu tomach (ostatni
pod red. Z. Szultki, Poznañ 2003) odnaleæ mo¿na informacje dotycz¹ce omawianych w niniejszym artykule zagadnieñ, ale przede wszystkim bibliografiê prac ich dotycz¹c¹.
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Pierwszy z nich pojawi³ siê ju¿ w XIV wieku. By³ nim gdañszczanin Miko³aj
Wulzak (ok. 13601429), pisarz prawniczy, geograficzny i teologiczny. Drugi,
równie¿ odnotowany w najdawniejszym rozpatrywanym okresie  Jan Kasper
Weinreich (?  po 1496)  kronikarz, tak¿e pochodzi³ z miasta nad Mot³aw¹.
Pisarze ci zapocz¹tkowali tworzenie rodzimego rodowiska literackiego na
Pomorzu, choæ zdawaæ by siê mog³o, ¿e czas, w którym ¿yli, temu nie sprzyja³.
Natomiast na pierwszego twórcê polskiego ¿ycia literackiego rodem z Ziemi
Che³miñskiej trzeba by³o czekaæ znacznie d³u¿ej, bo a¿ do drugiej po³owy XV
wieku. Wtedy w³anie  prawdopodobnie w Toruniu  przyszed³ na wiat póniejszy pisarz polemiczny Feliks Reich (ok. 14751539).
Wykres 1
Dynamika procesu urodzin pisarzy pomorskich

ród³o: Obliczenia w³asne autorki.

Interesuj¹co przedstawia siê dynamika procesu urodzin pisarzy, wyranie
dziel¹ca siê na cztery fazy.
Pierwsza, trwaj¹ca do koñca XVI wieku, charakteryzowa³a siê systematycznym wzrostem liczby urodzin zarówno na Pomorzu Gdañskim, jak i w Ziemi Che³miñskiej. W tym czasie na wiat przysz³o 61 pisarzy, czyli a¿ 45,9 proc. wszystkich
(133) branych pod uwagê osób. Obserwowany przyrost przebiega³ bardzo intensywnie, przynosz¹c w kolejnych okresach coraz liczniejsze urodziny, z czasem
jednak znacznie os³ab³.
W drugiej po³owie XV wieku na Pomorzu Gdañskim urodzi³o siê 8 ludzi
pióra  czterokrotnie wiêcej ni¿ w okresie wczeniejszym. Wtedy te¿ pojawili siê
3 pierwsi pisarze rodem z Ziemi Che³miñskiej, a wród nich taki geniusz jak Miko³aj Kopernik (14731543).
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Najbardziej urodzajnym okresem w procesie pisarskich urodzin na tych terenach okaza³ siê wiek XVI, wydaj¹c w sumie 48 twórców. W pierwszej jego po³owie
na wiat przysz³o 20 pisarzy. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e a¿ 11 z nich, czyli ponad po³owa,
pochodzi³a z Pomorza Gdañskiego. Ziemia Che³miñska wyda³a ich wtedy 5, co
wprawdzie oznacza³o znaczny wzrost liczby urodzin, bo o 66,7 proc. w stosunku
do okresu wczeniejszego, ale jednoczenie stanowi³o niewiele, bo zaledwie
czwart¹ czêæ wszystkich urodzin tego czasu.
Druga po³owa stulecia okaza³a siê jeszcze bardziej sprzyjaj¹cym okresem dla
rodowiska. Wtedy te¿ na wiat przysz³o 28 ludzi literatury, z tego 18 (64,3 proc.)
na Pomorzu Gdañskim, 9 (32,1 proc.)  w Ziemi Che³miñskiej.
Nigdy potem na badanym obszarze nie zanotowano tak du¿ej liczby pisarskich urodzin.
By³oby zbytnim odejciem od tematu, gdyby analizowaæ tu sytuacjê polityczn¹
Pomorza Wschodniego od X do XVIII wieku. Dopiero w pocz¹tkach XII wieku
zosta³o ono ostatecznie i w ca³oci objête przez chrzecijañstwo. Jak ju¿ wspomniano, wiek XIII to czasy autonomii Pomorza pod w³adz¹ w³asnych ksi¹¿¹t. Ci
za, chc¹c swemu ksiêstwu nadaæ status kraju nowoczesnego, promowali kulturê
chrzecijañsk¹ i procesy spo³eczno-gospodarcze, charakterystyczne dla ówczesnej
Europy. Klasztory, które wówczas dziêki nim powsta³y (Oliwa, Gdañsk, Pogódki-Pelplin, ¯arnowiec, Bukowiec, ¯uków, Tczew i in.) sta³y siê orodkami ¿ycia
literackiego. Równie¿ kancelarie ksi¹¿êce funkcjonowa³y wówczas na poziomie
analogicznym do kancelarii w ksiêstwach Piastów. Wszystko to pomaga³o w rozwijaniu talentów. Niestety, analizowana tu geografia urodzin nie uwzglêdnia imienia ¿adnego cz³owieka pióra urodzonego na ziemiach pomorskich. A przecie¿ na
pewno tacy byli.
Mimo zniszczenia Pomorza Gdañskiego przez wojnê trzynastoletni¹ (1454
1466) i nastêpn¹ wojnê z Krzy¿akami w latach 15191521, czego skutkiem by³
m.in. wolniejszy przyrost urodzin ludzi pióra, region szybko odbudowywa³ siê.
Sprzyja³o temu po³o¿enie na szlakach handlowych  ba³tyckim i wilanym oraz ¿yzne gleby Ziemi Che³miñskiej i ¯u³aw. Bogactw przysparza³y g³ównie takie miasta
jak Gdañsk i Toruñ, które by³y orodkami wielkiego handlu i rzemios³. Wp³ynê³o
to m.in. na szczególn¹ pozycjê Pomorza w Rzeczypospolitej. Równie¿ ruch reformacyjny wp³yn¹³ znacz¹co na rozbudowanie rodowiska literackiego (w ówczesnym jego zakresie), gdy¿ rodzi³ autorów polemistów, kaznodziejów, t³umaczy
Pisma w. i pism reformacyjnych, wydawców, drukarzy. Przyczyni³ siê te¿ do
powstawania szkó³ protestanckich, których nauczyciele parali siê pisaniem zarówno literackim (quasi-literackim), jak i polemiczno-wyznaniowym. Oczywicie
 du¿a czêæ tych autorów nie urodzi³a siê na Pomorzu i Ziemi Che³miñskiej.
Druga faza analizowanego procesu objê³a wiek XVII. Charakteryzowa³ j¹
gwa³towny spadek liczby urodzin pisarzy. Bez w¹tpienia zwi¹zane to by³o m.in.
z dzia³aniami wojennymi maj¹cymi miejsce w latach 16261630, w których naj-
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bardziej ucierpia³y oczywicie ma³e miasta i wsie, niemog¹ce oprzeæ siê potêdze
napastników, ale tak¿e i wielkie  Gdañsk i Toruñ  ponios³y ogromne straty:
Toruñ w zwi¹zku z oblê¿eniem w 1629 r. utraci³ przedmiecia. Szwedzi spustoszyli tak¿e okolice Gdañska i spowodowali g³êboki kryzys w gdañskim handlu,
blokuj¹c port. W dodatku zaraza, jaka wybuch³a w tym miecie w latach 1629
1630, wywo³a³a znaczne perturbacje demograficzne (zmar³o, jak twierdz¹ kronikarze, ponad 5 tys. ludzi)13. Tak¿e wojna z lat 16551660 bolenie dotknê³a
Pomorze. Ca³kowicie zrujnowane zosta³y Chojnice i Starogard, co ujawni³a lustracja z 1664 r. Powa¿nym zniszczeniom uleg³y te¿ Tczew, Tuchola, a tak¿e Grudzi¹dz i Nowe14. Znamienne jest, ¿e w tych najtrudniejszych dla mieszkañców
latach na Pomorzu nie urodzi³ siê ani jeden cz³owiek, który w przysz³oci zasili³by
rodowisko pisarskie.
Siedemnastowieczny regres szczególnie mocno dotkn¹³ Ziemiê Che³miñsk¹,
zw³aszcza w pierwszej po³owie stulecia. Przysz³o tam na wiat zaledwie 2 ludzi
pióra. Na tym terenie by³ to okres najbardziej dramatyczny dla polskiego rodowiska literackiego, nie tylko ze wzglêdu na tak ma³¹ liczbê urodzin, ale tak¿e ze
wzglêdu na najwiêkszy, bo a¿ czteroipó³krotny spadek urodzin pisarskich. Za to
przez nastêpne sto lat liczba rodz¹cych siê przysz³ych pisarzy ros³a w postêpie
geometrycznym, nie osi¹gaj¹c jednak poziomu z koñca XVI wieku.
Równie¿ na Pomorzu Gdañskim przez ca³e siedemnaste stulecie obserwowano dotkliwy spadek liczby urodzin. W pierwszej po³owie wieku, kiedy to na
wiat przysz³o 14 przysz³ych literatów, wyniós³ on 22,2 proc., natomiast w drugiej
po³owie by³ jeszcze wiêkszy i siêgn¹³ 42,9 proc. Liczba urodzin pisarzy  8 osi¹gnê³a poziom z drugiej po³owy XV wieku, z t¹ ró¿nic¹ ¿e wtedy proces urodzin
wykazywa³ tendencjê zwy¿kow¹, teraz jednak oznacza³ powa¿ne za³amanie.
W tym te¿ stuleciu urodzi³o siê a¿ 8 pisarzy w miejscach bli¿ej nam nieznanych: w pierwszej po³owie  3, w drugiej  ju¿ 5, co oznacza³o a¿ 29,4 proc.
wszystkich urodzin tego pó³wiecza.
Trzecia faza, trwaj¹ca zaledwie pó³ wieku (17011750), przynios³a znaczny
i bardzo szybki wzrost liczby urodzin pisarskich  z 17 do 25 (wzrost o 47,1
proc.). Pomorze Gdañskie wyda³o wtedy 13 twórców, co stanowi³o 52 proc.
wszystkich urodzonych w tym czasie, za Ziemia Che³miñska  8 (32 proc.).
Po tym, jak¿e korzystnym okresie dla pomorskiego rodowiska pisarskiego,
w latach 17511795 ponownie nast¹pi³ silny regres. Na wiat przysz³o wtedy zaledwie 11 przysz³ych pisarzy, czyli o 14 mniej ni¿ w ci¹gu wczeniejszego pó³wiecza.
13
14

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczañstwa w Polsce przedrozbiorowej,
Wroc³aw 1986, s. 343.
S. Hoszowski, Zniszczenia w czasie wojny szwedzkiej na terenie Prus Królewskich, [w:] Zniszczenia gospodarcze w po³owie XVII w., Warszawa 1957, s. 150-151; por. M. Bogucka, H. Samsonowicz, op. cit., s. 345.
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By³ to a¿ 56-procentowy spadek liczby urodzin ludzi literatury. Dotkn¹³ on g³ównie
Pomorze Gdañskie, które by³o wiadkiem narodzin 4 osób  o blisko 70 proc.
mniej ni¿ w okresie poprzedzaj¹cym. Tak niskiego poziomu urodzin nie zanotowano tu nigdy przedtem. Znacznie ³agodniej zjawisko to przebiega³o w Ziemi
Che³miñskiej, wynosz¹c 25 proc., co oznacza³o 6 urodzin (faza czwarta).
Ju¿ po tej pobie¿nej analizie widaæ, jak intensywnie (¿eby nie powiedzieæ
gwa³townie) przebiega³ analizowany proces, w kolejnych okresach, wahaj¹c siê
od 450 proc. wzrostu w drugiej po³owie wieku XV do 56 proc. spadku w przededniu utraty przez Rzeczpospolit¹ niepodleg³oci.
Nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e urodziny pisarzy s¹ elementem ogólnych
procesów demograficznych i podobnie jak one podlegaj¹ okrelonym prawom.
Badacz problemów demograficznych nie mo¿e sobie pozwoliæ na odwo³ywanie
siê do argumentów niesprawdzonych spo³ecznie, a wiêc np. na argument, ¿e artysta rodzi siê niezale¿nie od stosunków spo³eczno-ekonomicznych czy wprost historycznych (chocia¿ oczywicie badacze i mi³onicy sztuki takie argumenty maj¹
prawo przywo³ywaæ). Mo¿na jednak za³o¿yæ, ¿e du¿a liczba mieszkañców poszczególnych obszarów mo¿e (chocia¿ wcale nie musi) owocowaæ stosunkowo du¿¹
liczb¹ ludzi wykazuj¹cych szczególne talenty w jakiej dziedzinie, na przyk³ad
literackie, czemu oczywicie musz¹ sprzyjaæ odpowiednie warunki. (Chocia¿
i tutaj mog¹ siê pojawiæ zdania przeciwne spo³ecznej sprawdzalnoci). W przypadku omawianego terytorium przypuszczenie to znalaz³o potwierdzenie  najwiêcej osób paraj¹cych siê literatur¹ przysz³o na wiat w du¿ych skupiskach ludzi
 miastach. Na Pomorzu Gdañskim w szeciu z nich (Gdañsk, Chojnice, Tuchola,
Tczew, Starogard oraz S³upsk) urodzi³o siê ich 63 (47,4 proc.), natomiast
w Ziemi Che³miñskiej, równie¿ w szeciu miastach (Toruñ, Lubawa, Brodnica,
Grudzi¹dz, Lidzbark Welski, Nowe)  30 (22,6 proc.). Natomiast z czternastu
pomorskich wsi wywodzi³o siê 15 pisarzy (11,3 proc.), za z siedmiu che³miñskich
 7 (5,3 proc.).
Analizuj¹c udzia³ miejscowoci w procesie urodzin ludzi literatury, nie mo¿na
nie zwróciæ uwagi na bardzo wyrany zwi¹zek zachodz¹cy miêdzy miejscem urodzenia a pochodzeniem spo³ecznym. Zdecydowana wiêkszoæ, bo a¿ 97 badanych
(72,9 proc.), pochodzi³a z rodzin nieszlacheckich. Sporód tej grupy a¿ 87 osób
(89,7 proc.) urodzi³o siê w miastach: w tym na Pomorzu Gdañskim  59, w Ziemi
Che³miñskiej  28. Natomiast w dwudziestodwuosobowej grupie ludzi literatury
wywodz¹cych siê ze wsi, wiêkszoæ  18 osób (81,8 proc.) mia³a korzenie szlacheckie, za w grupie pisarzy z Pomorza o nieznanym miejscu urodzenia  50 proc., co
jednak przek³ada siê zaledwie na 9 osób (tabela 2).
Nie mo¿na natomiast zauwa¿yæ wyranych zale¿noci miêdzy czasem narodzin przysz³ych pisarzy, a ich pochodzeniem spo³ecznym.
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Tabela 2
Miejsce urodzenia a pochodzenie spo³eczne pisarzy
Ziemie

Pomorze Gdañskie

Ziemia Che³miñska

Bli¿ej nieznane
miejsca urodzenia
Razem

Pochodzenie
spo³eczne
szlacheckie
nieszlacheckie
nieznane
szlacheckie
nieszlacheckie
nieznane
szlacheckie
nieszlacheckie
nieznane
szlacheckie
nieszlacheckie
nieznane

Ogó³em

Miejsce urodzenia
wie
miejsce
nieznane
4
12
59
2
1
2
6
28
1

Razem

miasto

6
87
93

18
3
1
22

9
7
2
9
7
2
18

16
61
1
8
29
9
7
2
33
97
3
133

ród³o: Obliczenia w³asne autorki.

Najbardziej urodzajne okaza³y siê  pos³uguj¹c siê klasyfikacj¹ Marii Boguckiej  miasta wielkie i du¿e15. I tak: w Gdañsku przysz³o na wiat najliczniejsze
grono rodzimych pisarzy  45 (33,8 proc. wszystkich urodzin), w Toruniu  22
(16,5 proc.). Zdecydowanie skromniej pod tym wzglêdem wypad³y ma³e miasteczka i wsie, z których wywodzili siê przewa¿nie pojedynczy autorzy. W prezentowanej geografii urodzin szczególne miejsce zajmuj¹ Chojnice. Chocia¿ zaliczane
do miast III kategorii, nale¿y je uznaæ za jedno z najwiêkszych miast pomorskich16.
Urodzi³o siê tam  9 pisarzy, czyli 6,8 proc. wszystkich badanych. Wyj¹tkiem jest
te¿ pomorska wie Grabowo, z której pochodzili dwaj pisarze ze szlacheckiej
rodziny Grabowskich: Piotr (po 15501625) oraz Adam Stanis³aw (16981766).
W³anie miasta odgrywa³y w regionie rolê szczególn¹. Najwiêksze z nich 
Gdañsk i Toruñ by³y orodkami niezwykle o¿ywionego ruchu umys³owego, otwarte
na nowe idee. Na skutek oddzia³ywañ polskich, niemieckich i niderlandzkich
15
16

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczañstwa , op. cit., s. 116, 373; Miasta
polskie w tysi¹cleciu, t. III, red. S. Andrzejewski i in., Wroc³aw 19651967.
W XVI w. Chojnice liczy³y 242 domy i 1644 mieszkañców, mniej jedynie od oko³o czterdziestotysiêcznego Gdañska, u schy³ku XVIII w.  blisko 1500 mieszkañców. M. Biskup, Prusy
Królewskie w drugiej po³owie XVI wieku, [w:] Atlas historyczny Polski, Warszawa 1966,
s. 71; por. M. Bogucka, H. Samsonowicz, op. cit., s. 116, 243, 373, 382.
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wykszta³ci³a siê tam odrêbna kultura mieszczañska, której poziom (w³anie dziêki
zamo¿noci i sta³ej wymianie z innymi centrami zarówno towarowej, jak i kulturalnej) nawet w tzw. do³ach spo³ecznych by³ stosunkowo wysoki17.
Na rozwój kultury, w tym literackiej, bardzo wyrany wp³yw wywiera³a sytuacja ekonomiczna, rzutuj¹ca na kondycjê ca³ego regionu. Im by³a lepsza, im prê¿niej rozwija³a siê gospodarka (handel, rzemios³o, rolnictwo), tym lepszymi warunkami ¿ycia cieszyli siê mieszkañcy, co zawsze skutkowa³o wzrostem ich liczebnoci.
I odwrotnie  im g³êbszy panowa³ kryzys, bêd¹cy czêsto nastêpstwem konfliktów
spo³ecznych, politycznych, religijnych, gospodarczych, wojen, epidemii itp., tym
trudniej ¿y³o siê ludziom, co poci¹ga³o za sob¹ wiêksze wyludnienie, a w konsekwencji prowadzi³o do zmniejszania siê liczby pisarskich urodzin.
Nic wiêc dziwnego, ¿e wród miast bêd¹cych miejscami urodzin najliczniejszego grona ludzi literatury znalaz³y siê i te o szczególnych walorach geograficzno-ekonomicznych18. Le¿a³y one na szlakach handlowych: morskim, wilanym, l¹dowym, wiod¹cych w ró¿ne strony kontynentu, wszystkie te¿ bogaci³y siê na rozwoju
miejscowych rzemios³.
Gdañsk prowadzi³ o¿ywiony handel ba³tycki i utrzymywa³ kontakty m.in.
z Angli¹, Flandri¹, Francj¹, Holandi¹. W XV wieku rozwija³o siê tu rzemios³o
spo¿ywcze i przemys³ okrêtowy, a w szesnastym i siedemnastym stuleciu  rozkwit³a produkcja tekstyliów, meblarstwo, z³otnictwo, odlewnictwo, przemys³ zbrojeniowy, ró¿ne rzemios³a skórzane, bursztyniarstwo, wyrób zegarów. W tym czasie sta³ siê najwiêkszym orodkiem gospodarczym Polski i wielkim centrum operacji finansowych19. Lata prosperity sprzyja³y bardzo dynamicznemu przyrostowi
liczby mieszkañców  od kilkunastu tysiêcy w po³owie XV w. do ponad 70 tys.
(wraz z przedmieciami) w pierwszej po³owie siedemnastego stulecia. Wraz ze
wzrostem liczby ludnoci na wiat przychodzi³o coraz wiêcej pisarzy. W kolejnych
piêædziesiêcioleciach, pocz¹wszy od drugiej po³owy XV w., kiedy to pojawi³o siê
ich 6, liczba rodz¹cych siê pisarzy systematycznie wzrasta³a o 1. W najbardziej
urodzajnym pod tym wzglêdem dla miasta okresie w jego przedrozbiorowej historii  w latach 16011650  pojawi³o siê ich 9 (tabela 3). A przecie¿ by³ to ju¿
czas znacznie ubo¿ej¹cego w narodziny pisarskie pomorskiego rodowiska. Owych
dziewiêciu przysz³ych ludzi pióra stanowi³o a¿ 64,3 proc. pomorskich urodzin
tego czasu. Póniej za³amanie procesu urodzin da³o siê dotkliwie odczuæ tak¿e
w samym miecie, gdzie na wiat przysz³o zaledwie 4 przysz³ych ludzi pióra
17
18
19
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M. Bogucka, H. Samsonowicz, op. cit., s. 563.
K. Baczkowski, Dzieje Polski pónoredniowiecznej (13701506), Kraków 1999, s. 26-29.
O rozwoju gospodarczym i demograficznym Gdañska pisze M. Bogucka w pracy Gdañsk,
[w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. I, red. A. M¹czak, Warszawa
1981, s. 189-191 oraz w: Gdañsk jako orodek produkcyjny w XVIXVII wieku, Warszawa
1962.
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(spadek liczby urodzin o 55,6 proc.)  po³owa wszystkich urodzonych na Pomorzu
w drugiej po³owie XVII w. Nastêpnie, podobnie jak na ca³ym badanym terytorium, tak i tu nast¹pi³ bardzo znaczny, bo dwukrotny, wzrost liczby pisarskich
urodzin. Ten pozytywny zwrot nie trwa³ jednak d³ugo  w ostatnim rozpatrywanym
okresie polski kr¹g literacki zasili³ zaledwie jeden pisarz urodzony w Gdañsku 
Gotfryd Ernest Groddeck (Grodek; 17621825), filolog klasyczny, krytyk literacki
i t³umacz (nauczyciel Mickiewicza).
Z grona pisarzy urodzonych w miecie nad Mot³aw¹ tylko 4 legitymowa³o siê
pochodzeniem szlacheckim, pozostali  41 (91,1 proc.)  nieszlacheckim. Dla porównania wszyscy urodzeni w Chojnicach pochodzili z domów mieszczañskich,
za w Toruniu  1 z rodziny szlacheckiej i 1 ze szlachecko-mieszczañskiej, 20 pozosta³ych (90,9 proc.)  z rodzin nieszlacheckich.
Tabela 3
Miejscowoci obfituj¹ce w pisarskie urodziny20
Ziemia

Czas urodzin
Miejscowoæ

Pomorze Gdañskie
Gdañsk
Chojnice
Ziemia che³miñska
Toruñ
Razem

Razem

do 1450

1451
1500

1501
1550

1551
1600

1601
1650

1651
1700

1701
1750

1751
1795

2

6

7
1

8
1

9
2

4
2

8
2

1
1

45
9

2

2
8

2
10

4
13

2
13

2
8

6
16

4
6

22
76

ród³o: Obliczenia w³asne autorki.

Przez Toruñ wiod³y drogi handlowe z Wêgier i Rusi na Zachód, g³ównie do
Flandrii (Burgia), a tak¿e z Rosji i Litwy do Wielkopolski. Miasto umiejêtnie
wykorzystywa³o te¿ szlak wilany, który ³¹czy³ Pomorze Gdañskie z reszt¹ Polski.
S³ynê³o ponadto z wyrobów produktów spo¿ywczych (np. toruñskie pierniki), z³otniczych, sukienniczych21. Okres wietnoci prze¿ywa³o na prze³omie XVI i XVII
stulecia, licz¹c ponad 10 tys. mieszkañców. Wtedy urodzi³o siê 4 przysz³ych pisarzy.
Wkrótce jednak nasta³y dla miasta bardzo ciê¿kie czasy  dotkliwa szwedzka okupacja (16551658), oblê¿enie przez wojska polskie (1658), póniej dramat wojny
pó³nocnej  na sto lat hamuj¹c rozwój procesu urodzin ludzi literatury. W pierwszej
po³owie XVII w. na wiat przysz³o ich 2 (o 50 proc. mniej ni¿ wczeniej) i poziom
ten utrzyma³ siê przez kolejne pó³wiecze. Tak¹ sam¹ liczb¹ urodzin w analogicznym okresie mog³y pochwaliæ siê du¿o mniejsze pomorskie miasto Chojnice, z t¹
20
21

Pod uwagê wziêto miejscowoci, w których urodzi³o siê 5 i wiêcej ludzi literatury.
M. Bogucka, Toruñ, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski , t. II, s. 408-409;
M. G¹siorowska, E. G¹siorowski, Toruñ, Warszawa 1963.
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ró¿nic¹ ¿e tam zanotowane urodziny oznacza³y znaczny, bo dwukrotny wzrost
liczby urodzin pisarzy, w Toruniu natomiast  regres i nastêpuj¹c¹ po nim stagnacjê. Sytuacja uleg³a zdecydowanej poprawie w nastêpnym stuleciu, kiedy to, zdawa³oby siê na przekór gospodarczo-politycznemu upadkowi miasta, w pierwszej
po³owie XVIII w. polskie rodowisko literackie mia³o zostaæ zasilone przez 6 (czyli
grupê trzykrotnie liczniejsz¹ ni¿ wczeniej) urodzonych w Toruniu przysz³ych
pisarzy, a potem jeszcze przez nastêpnych 4. I choæ oznacza³o to spadek liczby
urodzin o 33,4 proc., nie by³ on tak dotkliwy, jak w przypadku potê¿nego Gdañska.
Wspomniane warunki ekonomiczne to przede wszystkim ród³a bogactwa tej
ziemi, które bez w¹tpienia wywar³y wp³yw na jej rolê w rozwoju literatury i ¿ycia
literackiego. Widoczne jest to zw³aszcza w liczbie urodzin ludzi literatury (tabela 1).
Nie mo¿na natomiast powiedzieæ, i¿ decydowa³y o rodzaju, a zw³aszcza poziomie
powstaj¹cych utworów, a tym bardziej o pojawianiu siê jednostek wybitnie utalentowanych. Najlepszym na to przyk³adem jest najbogatszy w Rzeczypospolitej
Gdañsk, który s³yn¹³ z wielkiego rozmachu w ¿yciu artystycznym  pozostawi³
wspania³e wiadectwa architektury, malarstwa, muzyki, ale ostatecznie nie da³
wielkich pisarzy. Chocia¿ nie mo¿na umniejszaæ znaczenia rozwijaj¹cego siê tu
pimiennictwa polityczno-prawnego i historyczno-ekonomicznego, powsta³ych
dziesi¹tków poematów historycznych i politycznych panegiryków, wierszy, ró¿norodnych utworów okolicznociowych itp.22 Rodzaj pisarstwa wyranie powi¹zany by³ z sytuacj¹ spo³eczn¹ i narodowociow¹ Gdañska; najwyraniej jednak
brakowa³o twórców i odbiorców literatury o ambicjach epickich.
A jednak to w³anie dobrobyt panuj¹cy na Pomorzu kszta³towa³ mentalnoæ
mieszkañców, potrzeby, ambicje, umo¿liwia³ rozwijanie zainteresowañ. Uwarunkowa³ te¿ znakomity rozwój mecenatu (instytucjonalnego i prywatnego), m.in.
w zakresie owiaty, nauki i literatury. Wprawdzie sam mecenat w okresie staropolskim nie by³ niczym nadzwyczajnym, uprawiali go królowie, magnaci, bogata
szlachta lub mieszczanie w ró¿nych dzielnicach kraju23, jednak tutaj (zw³aszcza
w Gdañsku) jego zasiêg by³ wyj¹tkowo szeroki. Dziêki niemu w po³owie XVI w.
powsta³y s³yn¹ce z bardzo wysokiego poziomu nauczania gimnazja akademickie:
gdañskie i toruñskie, stanowi¹ce ¿ywe orodki badawcze, skupiaj¹ce wybitnych
uczonych (nierzadko o znacznym dorobku naukowym), profesorów (wczeniej
22

23
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Por. B. Nadolski, Ze studiów nad ¿yciem literackim i kultur¹ umys³ow¹ na Pomorzu w XVI
i XVII wieku, Wroc³aw 1969; E. Kotarski, Gdañsk literacki (do koñca XVIII wieku), Gdañsk
1997; ten¿e, Gdañska poezja okolicznociowa XVIII wieku, Gdañsk 1997.
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczañstwa , s. 554 i n.; K. Kubik, L. Mokrzecki, Trzy wieki nauki gdañskiej, Wroc³aw 1976, s. 9 i n.; J. Wojtowicz, Miejskie inwestycje kulturalne w Prusach Królewskich XVIXVIII wieku, Zapiski Historyczne, t. 43, 1978,
z. 2, s. 35; J. Dygda³a, Uwagi o magnaterii Prus Królewskich w XVIII stuleciu, Zapiski Historyczne, t. 44, 1979, z. 3, s. 81 i n.; M. Pawlak, Studia uniwersyteckie m³odzie¿y z Prus
Królewskich w XVIXVIII w., Toruñ 1988.
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wyk³adaj¹cych na zagranicznych uniwersytetach czy nawet nimi kieruj¹cych)24,
otwieraj¹ce m³odzie¿y drogê dalszego kszta³cenia25, awansu spo³ecznego i kariery zawodowej. Z protestanckimi gimnazjami wspó³zawodniczy³y szko³y katolickie (m.in. w Che³mnie, kolegia jezuickie w Starych Szkotach, Toruniu), co
rzutowa³o korzystnie na ich wysi³ki sprzyjaj¹ce rozwijaniu pracy naukowej, podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wzbogacaniu programów nauczania i pozyskiwania mo¿liwie najlepszych nauczycieli26. Kolegium jezuickie, funkcjonuj¹ce
od 1620 w Chojnicach, tak¿e wywiera³o wp³yw na omawiany proces. wiadcz¹
o tym notowane od tego czasu liczniejsze narodziny ludzi pióra, którzy  nim
wyruszyli w wiat  najczêciej tu w³anie pobierali nauki.
G³ód wiedzy oraz ambicje naukowe mieszkañców27 czêciowo zaspokaja³a
te¿ Akademia Che³miñska, od 1752 dzia³aj¹ca jako kolonia Akademii Krakowskiej i zasilana przez wyk³adowców z krakowskiej Alma Mater.
Funkcjonowanie placówek owiatowych dla rodowiska pisarskiego mia³o
znaczenie szczególne, gdy¿ w³anie one przede wszystkim by³y inspiracj¹ do urodzin ludzi pióra, tych drugich urodzin  literackich. Swoich si³ na niwie literatury próbowali ju¿ uczniowie gimnazjów. W gimnazjach gdañskim i toruñskim
wykszta³cenie gramatyczno-retoryczne sprzyja³o nabywaniu umiejêtnoci i nawyków pisania utworów okolicznociowych i publicznego ich wyg³aszania. (Nie
wp³ywa³o jednak na rozwój nowoczesnej, tzn. barokowej i owieceniowej literatury piêknej).
Szko³y zatem, zw³aszcza te o najwy¿szym poziomie nauczania, by³y miejscem
podejmowania pierwszych prób pisarskich, ród³em zainteresowañ literackich,
historycznych, naukowych i in. One te¿ zupe³nie dobrze przygotowywa³y mieszkañców Pomorza do pisania rozwa¿añ «quasi» naukowych, za wyniesione z m³odoci zainteresowania owocowa³y w przysz³oci niekiedy cennym dorobkiem28.
24

25

26
27

28

wiadcz¹ o tym biogramy licznych uczonych (np. J. Hoppego, P. Oelhafa, A. Caloviusa),
zamieszczone m.in. w Polskim S³owniku Biograficznym i S³owniku Biograficznym Pomorza
Nadwilañskiego.
W okresie przedrozbiorowym to w³anie z Prus Królewskich najwiêcej m³odzie¿y wyje¿d¿a³o
na studia zagraniczne. Por. M. Pawlak, Studia uniwersyteckie m³odzie¿y z Prus Królewskich
w XVIXVIII w., Toruñ 1988.
L. Mokrzecki, Wokó³ staropolskiej nauki i owiaty: Gdañsk-Prusy Królewskie-Rzeczpospolita,
Gdañsk 2001, s. 322.
O ich sile wiadcz¹ biografie (nawet ni¿szych urzêdników pochodz¹cych z pospólstwa) i dorobek pisarski pozostawiony przez mieszkañców Pomorza, m.in. pamiêtniki, ró¿ne silva rerum,
notatki, diariusze czy kroniki powsta³e w XVIIXVIII w. L. Mokrzecki, W krêgu prac historyków gdañskich XVII wieku, Gdañsk 1974, s. 304 i n.
Znakomitym przyk³adem mo¿e byæ bogata spucizna historyka i prawnika, sekretarza gdañskiej
Rady Miejskiej, R. Curickego, lub XVII-wieczne kroniki J. Kostnera i J.K. Fischera. L Mokrzecki, W krêgu prac historyków gdañskich , s. 221 i n.
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O sile rodowiska intelektualnego regionu i jego aktywnoci oraz wielkiej
potrzebie wiedzy, charakteryzuj¹cej mieszkañców regionu, wiadcz¹ te¿ tworzone pierwsze w Polsce (pomijaj¹c piêtnastowieczn¹ Sodalitas Literaria Vistulana)
towarzystwa naukowo-literackie29: gdañskie  Societas literaria cuius symbolum
Virtutis et Scientiarum incrementa (17201727) i póniejsze  Societas physicaee experimentalis (od 1743)30, Toruñskie Towarzystwo Uczone (1752), które
pobudza³y nie tylko do pracy naukowej, ale tak¿e pisarskiej. Nie mo¿na te¿ nie
doceniaæ inicjatyw podejmowanych przez uczniów gdañskiego gimnazjum, którzy
sami zak³adali towarzystwa literackie (Die Deutsch Gesellschaft der Wissenschaften zu Danzig w latach 17521758 i Vereinigte Gesellschaft zur Übung der schönen
Wissenschaften in Danzig, znane te¿ jako Aestetische Gesellschaft albo Die Gesellschaft zur Beförderung des guten Geschmacks  w latach 17551759)31 i w nich
próbowali swoich si³ jako pisarze i translatorzy32.
Bogaty materia³ do badañ mi³onicy wiedzy, nauczyciele, uczniowie i inni
mieszkañcy Pomorza mogli znaleæ w zasobnych bibliotekach33. W Gdañsku
w 1569 powsta³a najs³ynniejsza Biblioteka Rady Miejskiej (Bibliotheca Senatus
Gedanensis)  szko³om dla ozdoby, miastu dla upiêkszenia, a ucz¹cym siê dla
zachêty. Utworzona z humanistycznego ksiêgozbioru w³oskiego wygnañca Jana
Bernarda Bonifacio, markiza Orri, oraz dawnego ksiêgozbioru klasztoru franciszkañskiego, otaczana szczególn¹ trosk¹ Rady Miasta, systematycznie wzbogacana
drog¹ zakupów, zapisów i darowizn. W miecie nad Mot³aw¹ funkcjonowa³a tak¿e
Biblioteka Towarzystwa Przyrodniczego  pierwsza biblioteka naukowa o owie29

30
31

32
33
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W. Smoleñski, Towarzystwa naukowe i literackie w Polsce w wieku XVIII, Warszawa 1887;
J. Staszewski, Towarzystwa naukowe w Gdañsku, Toruniu i Elbl¹gu w XVIII w., Zapiski
Historyczne, 1975, z. 3-4; W. Rolbiecki, Towarzystwa naukowe w Polsce, Warszawa 1972;
Z. Nowak, Owiecenie w Gdañsku, [w:] Historia Gdañska, t. III, cz. 1 (16551793), red.
E. Cielak, Gdañsk 1993, s. 678-681; E. Aleksandrowska, Towarzystwa naukowe i literackie,
[w:] S³ownik literatury polskiego owiecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wroc³aw 2002.
Pod nazw¹: Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig, ju¿ jako towarzystwo niemieckie,
dotrwa³o do 1945.
I chocia¿ nie dzia³ali w nich ludzie literatury polskiego krêgu kulturowego, bezsprzecznie
równie¿ te m³odzie¿owe towarzystwa nie zosta³y bez wp³ywu na specyficzny klimat intelektualny w miecie.
Z. Nowak, Owiecenie w Gdañsku, [w:] Historia Gdañska, t. III, cz. 1 , s. 692-693.
H. Falkowska, Z dziejów polskich bibliotek szkolnych, Warszawa 1966; W. Olszewicz, Z dziejów bibliotek i mi³onictwa ksi¹¿ek w Polsce w XVIII wieku, Roczniki Biblioteczne, 1968;
Encyklopedia wiedzy o ksi¹¿ce, Wroc³aw 1971, s. 187 i n.; Biblioteka Gdañska Polskiej
Akademii Nauk, dzieje i zbiory, pr. zb. pod red. M. Babnis i Z. Nowaka, Gdañsk 1986, s. 12-25;
S. Schelwig, O pocz¹tkach Biblioteki Gdañskiej. List i rozprawa, opr. i t³. z jêz. ³ac. Z.L. Pszczó³kowska, wstêp Z. Nowak, Gdañsk 1992; B. Bieñkowska, H. Chamerska, Tysi¹c lat ksi¹¿ki
i bibliotek w Polsce, Wroc³aw 1992; Z. Nowak, Owiecenie w Gdañsku, [w:] Historia Gdañska,
t. III, cz. 1 , s. 709-710.
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ceniowej genezie i funkcjach34. Równie¿ rada miejska Torunia (1703), za³o¿y³a
ksi¹¿nicê. Przy gimnazjach luterskich w Toruniu (1594) i Gdañsku dzia³a³y biblioteki szkolne.
Na Pomorzu, zw³aszcza wród patrycjatu i bogatego mieszczañstwa, ruch
bibliofilski by³ bardzo ¿ywy35. Bronis³aw Nadolski wspomina o 250 prywatnych
bibliotekach w osiemnastowiecznym Gdañsku, zawieraj¹cych nawet po kilkanacie tysiêcy woluminów, których w³acicielami byli, oprócz wspomnianych patrycjuszy, tak¿e uczeni, nauczycieli, duchowni, lekarze, urzêdnicy oraz osoby z warstw
rednich i (uwaga!) ubogich36. Wiêkszoæ z nich z czasem zasili³a ksiêgozbiór
Biblioteki Rady Miejskiej. W XVIII stuleciu wyró¿nia³ siê te¿ Toruñ, gdzie przoduj¹cymi bibliofilami byli przedstawiciele patrycjatu, inteligencji i bogaci kupcy.
Oczywicie funkcjonowa³y równie¿ biblioteki kocielne, m.in. biblioteka przy kociele w. Jana w Toruniu  jedna z najstarszych bibliotek kocielnych; biblioteka
cystersów w Oliwie i Pelplinie (od XII w.).
Atmosferê sprzyjaj¹c¹ rodowisku pisarskiemu wspó³tworzy³y te¿ ukazuj¹ce
siê czasopisma. Wa¿n¹ rolê odegra³o wychodz¹ce w Gdañsku, pierwsze na ziemiach polskich, czasopismo uczone Polnische Bibliothek (17181720), w Toruniu za  Das Gelehrte Preussen (17221725), Melethemata Thorunensis
(17261727, 1731, 1762) oraz Thornische Nachrichten von Gelehrten Sachen
(17621766)37.
34

35

36

37

L. Jankowska, Biblioteka Gdañskiego Towarzystwa Przyrodniczego na tle jego rozwoju, [w:]
Studia i materia³y z dziejów nauki polskiej, seria E., Zagadnienia ogólne, z. 6, Warszawa
1977, s. 168-202; Z. Nowak, Owiecenie w Gdañsku, [w:] Historia Gdañska, t. III, cz. 1 ,
s. 710.
W³acicielami bogatych ksiêgozbiorów w Gdañsku byli, m.in. K. i H. Heyllowie (XVI w.),
G. Cymerman, J. Jeske, A. Engelcke, J. Schmieden, J. Spejeman (XVII w.), H.W. Rosenberg,
W. Schlieff, J.T. Klein, D. Gralath m³odszy, P. Pater, M.K. Hanow (XVIII w.); w Toruniu
burmistrze H. Stroband, M. Gretz, rajca H. Bötticher (XVI w.). S. Sokó³, M. Pelczarowa,
Ksiêgozbiór gdañskich lekarzy Krzysztofa i Henryka Heyllów, Gdañsk 1963; Encyklopedia
wiedzy o ksi¹¿ce..., s. 226; K. Podlaszewska, Ksiêgozbiory mieszczan gdañskich w XVIII
wieku, Zapiski Historyczne, t. 35, 1970, z. 1, s. 51-62.
B. Nadolski, Gdañsk, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, Warszawa
1984, s. 295. Z. Nowak (Owiecenie w Gdañsku, [w:] Historia Gdañska, t. III, cz. 1 , s. 710)
pisze o ponad 270 prywatnych kolekcjach ksi¹¿ek, licz¹cych od kilkunastu tomów do kilkunastu tysiêcy tomów, natomiast Encyklopedia wiedzy o ksi¹¿ce , (s. 187) podaje, ¿e w XVII
i XVIII w. istnia³o w Gdañsku oko³o 60 bibliotek mieszczañskich, licz¹cych od kilkuset do
kilku tysiêcy tomów.
J. Kasprzyk, Gdañskie czasopimiennictwo naukowe i moralne z 1. po³. XVIII w., Rocznik
Gdañski, 1968, t. XXVII; E. Oganowska, Polnische Bibliothek  pierwsze czasopismo
historyczne na ziemiach polskich, Libri Gedanenses, 1973, nr 4-5; S. Salmonowicz,
Toruñskie czasopisma naukowe w XVIII wieku, Rocznik Toruñski, 1976; K. Wodniak,
Tematyka literacka na ³amach Thornische Nachrichten von gelehrten Sachen (17621766)
na tle wczesnego Owiecenia na Pomorzu, [w:] Szkice z dziejów pimiennictwa pomorskiego
XVIIXIX wieku, red. B. Woniczka-Paruzel, Toruñ 1999.
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Wysoki poziom szkolnictwa i rozwijaj¹cy siê ruch naukowy, a tak¿e potrzeby
zborów ró¿nowierczych czy póniejsza akcja kontrreformacyjna oraz rozwój prasy
pobudza³y produkcjê pimienniczo-wydawnicz¹, a tym samym sprzyja³y funkcjonowaniu drukarni (szkolnych, radzieckich, prywatnych, klasztornych)38. Te za
w oczywisty sposób wspiera³y lokalne rodowisko pisarskie, rozpowszechniaj¹c,
popularyzuj¹c twórczoæ autorów (najczêciej miejscowych), czêsto u³atwiaj¹c
im zaistnienie jako pisarzom. Wspó³tworzy³y wiêc klimat szczególnie sprzyjaj¹cy urodzinom ludzi literatury, co wyranie widaæ na przyk³adzie Gdañska i Torunia. Swój udzia³u w tym zjawisku mia³y równie¿ inne warsztaty pracuj¹ce na
tych terenach  w Oliwie, Wrzeszczu i Che³mnie39 .
Czy mo¿na zatem siê dziwiæ, ¿e w tak sprzyjaj¹cych warunkach, jakie panowa³y na Pomorzu Gdañskim i w Ziemi Che³miñskiej (atmosfera wolnoci i
dobrobytu, kontakty ze wiatem, potrzeby naukowe mieszkañców i ich szacunek
dla wiedzy, wysoki poziom miejscowego szkolnictwa, prê¿ny mecenat, zasobne
biblioteki, sprawnie dzia³aj¹ce oficyny drukarskie) wielu ludzi chwyta³o za pióro? Nim jednak to uczynili, musieli przyjæ na wiat. Ilu z nich swój pierwszy
krzyk wyda³o w³anie na tych ziemiach, pokaza³a przedstawiona tu geografia.
Zrozumia³e jest wiêc, dlaczego ziemie te zajmuj¹ tak wa¿ne miejsce na mapie
polskiego ¿ycia literackiego, ale tak¿e na mapie urodzin ludzi literatury polskiego
krêgu kulturowego.

LUDZIE LITERATURY POLSKIEGO KRÊGU KULTUROWEGO
URODZENI NA POMORZU I ZIEMI CHE£MIÑSKIEJ
DO UPADKU I RZECZYPOSPOLITEJ
POMORZE GDAÑSKIE
BÊDOMIN
 Józef Rufin Wybicki (17471822)
CHOJNICE
 Franciszek Gericius (15451612)
 Filip Adler (?1630)
 Krzysztof Hoppe (16251678)
 Jan Franciszek Hacki (16371696)
38
39
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Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. IV Pomorze, oprac. A. Kawecka-Gryczowa,
K. Korotajowa, Wroc³aw 1962.
Tam¿e, s. 60-62, 64-69, 195-197, 299, 464 i in.
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Jan Andrzej Salomon (16751746)
Izaak Gotfryd Goedtke (16911765)
Nataniel Mateusz Wolff (17241784)
Jan Daniel Tietz (17291797)
Krystian Gottlieb (17881871)

D¥BIE  wie ko³o Bytowa
 Szymon Krofey (ok. 15481589?)
GDAÑSK
 Miko³aj Wulzak (ok. 13601429)
 Jan Kasper Weinreich (?  po 1496)
 Eberhard Ferber (14631529)
 Maurycy Ferber (14711537)
 Krzysztof Suchten (ok. 14761519)
 Tymoteusz Bart³omiej Giese (14801550)
 Jan Dantyszek (14851548)
 Jan Weinreich (ok. 14901560 albo 1566)
 Aleksander Suchten (ok. 1520  przed 1590)
 Konstanty Ferber (15201588)
 Joachim Czierenberg (po 1525  po 1571)
 Heinrich Lemke (Lembke) (ok. 15401594)
 (prawdopodobnie) Jakub Rhode (?1602)
 Jan Rhegius (?1605)
 Mateusz Radecke (15401612)
 Filip Waimer (XVIXVII w.?)
 Marcin Langius (po 1550?)
 Jakub Fabricius (Schmidt) (15511629)
 Franciszek Tidicaeus (15541617)
 Bart³omiej Keckermann (15721609)
 Filip Clüver (15801622)
 (?) Walenty Radecke (?1632)
 Daniel Beckher (15941653)
 Jan Fabricius II (16081653)
 Reinhold Curicke (16101667)
 Jan Heweliusz (16111687)
 Jerzy Förster (ok. 16151660)
 Grzegorz Gdañski (ok. 16161681)
 Bogus³aw Radziwi³³ (16201669)
 Jan Nixdorff (16241697)
 Eliasz Konstanty Schröder (16251680)
 Jakub Breyne (16371697)
 Jan Teodor Paulitz (1672  ok. 1750)
 Walenty Schlieff (16801750)
 Jan Filip Breyne (16801764)
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Gotfryd Bogumi³ Lengnich (16891774)
Andrzej Schott (17071764)
Jerzy Edling (1726?)
Jan Pawe³ Kollacz (17261789)
Krystian Jakub Moneta (17331792)
Adam Kazimierz Czartoryski (17341823)
Micha³ Poniatowski (17361794)
Jan Ferdynand Nax (17361810)
Karol Beniamin Lengnich (17431795)
Gotfryd Ernest Groddeck (17621825)

GRABOWO
 Piotr Grabowski (po 15501625)
 Adam Stanis³aw Grabowski (16981766)
KÊSOWO
 Aleksander Kêsowski (15901667)
OBJEZIERZE
 (prawdopodobnie) Samuel Knut (ok. 15691614)
OS£ONINO
 Mateusz Jan Judycki (?1667)
PNIEWNO
 (prawdopodobnie) Marcin Codicius Pnievnitanus (po 1550  po 1594)
PRZYWIDZ
 (?) Jerzy Przywicki (po 1550  po 1598)
S£UPSK
 Benedykt Morgenstern (15251599)
 Andrzej Wels (po 1550?)
 Micha³ Mostnik (15831654)
STAROGARD
 Fabian Kwadrantyn (15491605)
STARZYNO
 Jan Ferdynand Szamborski (17801832)
STÊ¯YCA
 Micha³ Remigiusz £aszewski (16821746)
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SULECZYN (SOLENCZYN, SULECZYNO)
 Jan Reinhold Heidenstein (16101673)
SZOTLAND (STARE SZKOTY; dzi: przedmiecie Gdañska)
 Jan Gotfryd Bork (17171769 albo 1771)
MIECHOWO
 Konstanty Tomasz Dembek (17721828)
TCZEW
 (albo Gdañsk) Aleksander Sculteti (ok. 14851564)
 Tomasz Rotus (15561596)
TUCHOLA
 Jan Cervus (1500  ok. 1557)
 Piotr Jacek (Hiacynt) Pruszcz (1605  ok. 1668)
 Jakub Hasjusz (I po³. XVII w.)
ZBLEWO
 Micha³ Ossowski (1743  po 1797)

ZIEMIA CHE£MIÑSKA
BRODNICA
 Micha³ Scheiba (XVIII w.)
 Jan Krzysztof Schwartz (17181794)
GORYÑ
 (prawdopodobnie) Piotr Goryñski (przed 15001542)
GRABOWO
 Piotr Grabowski (po 15501625)
 Adam Stanis³aw Grabowski (16981766)
GRUDZI¥DZ
 Jan Schultz-Szulecki (16621704)
KLÊCZKOWO
 Szczepan Józef Gó³kowski (17871871)
KONOJADY
 Wojciech Dembo³êcki (1585  ok. 1647)
LIDZBARK WELSKI
 Jan Onufry Gorczyczewski (17511823)
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LUBAWA
 (prawdopodobnie) Marcin Krowicki (ok. 15011573)
 Kasper Gesner (po 15251606)
 Andrzej Neander (XVIXVII w.?)
MORTÊGI (MORTUNG)
 Magdalena Mortêska (15541631)
NOWE MIASTO
 (albo Toruñ) Wojciech Nowomiejski (XVI w.)
PLEMIÊTA
 (albo Kowal) Fabian Plemieñski (po 15501622)
TORUÑ
 (prawdopodobnie) Feliks Reich (ok. 14751539)
 Miko³aj Kopernik (14731543)
 Henryk Stroband (1548  po 1590)
 Maciej Nizolius (?1608)
 Kasper Friese (XVI w.  1623)
 Micha³ Falck (15751624)
 Konrad Graser m³odszy (15851630)
 Andrzej Schönflissius (15901654)
 Adam Freytag (16081650)
 Jan Herden (16351680)
 Jan Serenius Chodowiecki m³odszy (?1726)
 Jakub Henryk Zerneke (16721741)
 Jan Daniel Hoffman (17011766)
 Gottfryd Centner (17121774)
 Samuel Luther Geret (17301797)
 Jan Jakub Netzker (17361781)
 (albo okolice) Jan Micha³ Hube (17371807)
 Krystian Bogumi³ Steiner (17461814)
 Samuel Thomas Soemmerring (17551830)
 Karol Gothelf Praetorius (17631827)
 Samuel Bogumi³ Linde (17711847)
 Fryderyk Florian Skarbek (17921866)
WE£CZ (WELC)
 Marcin Ruff (po 1550?)
ZIEMIA CHE£MIÑSKA  miejsce bli¿ej nieznane
 Maciej Przanowski (16821764)
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URODZENI W MIEJSCACH BLI¯EJ NIEZNANYCH



















(prawdopodobnie) Maciej Breu vel Brea (po 15001575)
(prawdopodobnie) Micha³ Hey Stawicki (po 1500?)
Szymon Botrinius (?  po 1593)
(prawdopodobnie) Krzysztof Paw³owski (? 1603)
Pawe³ Zaborowski (po 15501621)
Christian Bekk (?1690)
Jan Baltazar Bresler (?1699)
Jan Jerzy Jonston (ok. 16171708)
(prawdopodobnie) Jan Fryderyk Ortlob (16611700)
Jan Kariger (16641729)
Jan Freindt (16741716)
Antoni Rychter (16831722)
(prawdopodobnie) Jan Radomiñski (16871756)
Fulgenty Dryjacki (XVIII w.)
Franciszek Borowski (1712  ok. 1790)
(prawdopodobnie) Micha³ Swinarski (17401793)
Franciszek Stanis³aw Kostka Czapski (? 1802)
Pawe³ Czajkowski (ok. 17851839)
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Andrzej G¹siorowski

Powojenna wspó³praca by³ego funkcjonariusza
gestapo Jana Kaszubowskiego
z wywiadem komunistycznym
(w wietle odtajnionych ostatnio dokumentów)

Przez wiele powojennych lat w publikacjach nie wymieniano w ogóle nazwiska
Jana Kaszubowskiego, w okresie okupacji funkcjonariusza gestapo gdyñskiego,
a nastêpnie gdañskiego. Dzia³o siê tak g³ównie dlatego, ¿e bezporednio po zajêciu
Pomorza przez Rosjan podj¹³ on wspó³pracê z sowieckim kontrwywiadem wojskowym, który nastêpnie przekaza³ go Urzêdowi Bezpieczeñstwa, utworzonemu
przez komunistów w Polsce. Kaszubowski zosta³ wiêc tajnym wspó³pracownikiem UB. Pocz¹tkowo dzia³a³ w tym charakterze na terenie województwa gdañskiego. Ze wzglêdu na to, ¿e o jego pracy w gestapo wiedzia³o zbyt wiele osób,
przeniesiono go na Dolny l¹sk, gdzie jako tajny wspó³pracownik pomaga³ rozpracowywaæ rodowisko niemieckie. Kaszubowski by³ na tamtejszym terenie nieznany, istnia³o wiêc minimalne ryzyko, ¿e zostanie rozpoznany. W koñcu 1947 r.
Kaszubowski zosta³ przeszkolony w zakresie techniki pracy wywiadowczej i w latach 19481952 wykonywa³ w Niemczech zachodnich zadania wywiadowcze dla
centrali polskiego wywiadu komunistycznego w Warszawie. Aresztowany zosta³
w 1952 r. przez komunistyczne s³u¿by specjalne i przewieziony do Warszawy.
Tam przeszed³ intensywne ledztwo. Po jego zakoñczeniu stan¹³ przed s¹dem
w Gdañsku. Wydawa³o siê, ¿e otrzyma wyrok mierci za zbrodnie dokonane w okresie okupacji. Tak siê jednak nie sta³o i Kaszubowski dosta³ tylko karê wieloletniego
wiêzienia. Wyszed³ nastêpnie na wolnoæ przed odbyciem ca³ej kary i wyjecha³
z Polski. Przez wiele lat badaczom udostêpniano jedynie akta s¹dowe Kaszubowskiego, które nie pozwala³y na ukazanie ca³okszta³tu jego dzia³alnoci, w szczególnoci jego wspó³pracy z komunistycznymi s³u¿bami specjalnymi.
O Kaszubowskim pisano wiêc tylko doæ ogólnikowo. Dopiero stosunkowo
niedawno  po ró¿nych perypetiach  uda³o siê dotrzeæ do akt operacyjnych
Kaszubowskiego przechowywanych w archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej
w Warszawie. W zwi¹zku z tym mo¿liwe by³o opisanie jego dzia³alnoci nie tylko

Kopia acta_2008.p65

159

09-01-14, 19:30

ANDRZEJ G¥SIOROWSKI

160

w okresie miêdzywojennym i latach wojny, ale tak¿e  przynajmniej czêciowo 
jego powojennej wspó³pracy z sowieckim kontrwywiadem wojskowym oraz Ministerstwem Bezpieczeñstwa Publicznego w latach 19451952 oraz pobyt w wiêzieniu po skazaniu go w czasie procesu, jaki Kaszubowski mia³ w Gdañsku
w 1954 r. Wydawa³o siê wtedy, ¿e s¹ to wszystkie dokumenty o Kaszubowskim
przechowywane w archiwum IPN. W oparciu o ró¿norodne dokumenty i przekazy
przygotowana zosta³a ksi¹¿ka o Janie Kaszubowskim i jego dzia³alnoci1. Kiedy
tekst ksi¹¿ki o Kaszubowskim  oraz jego powi¹zaniach ze s³u¿bami specjalnymi
Polski, Trzeciej Rzeszy, ZSRR, Republiki Federalnej Niemiec, Francji i prawdopodobnie Wielkiej Brytanii  by³ ju¿ gotowy i trwa³y jedynie prace redakcyjne
przed jej drukiem, okaza³o siê, ¿e tak nie jest. Co prawda we wstêpie przygotowywanej ksi¹¿ki autor zastrzega³ siê, ¿e z pewnoci¹ w archiwach s³u¿b specjalnych
Federacji Rosyjskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, a byæ
mo¿e tak¿e USA, znajduj¹ siê jakie materia³y dotycz¹ce Kaszubowskiego, jednak
nie s¹dzi³, ¿e szybko oka¿e siê, i¿ dokumenty takie znajduj¹ siê równie¿ w archiwach polskich2.
Wybieraj¹c siê na pogrzeb prof. Romana Wapiñskiego, autor nie przypuszcza³, ¿e w tym dniu uzyska na ten temat jak¹ wiedzê. Uczestnicz¹cy w pogrzebie
dr S³awomir Cenckiewicz, pytaj¹c autora, na jakim etapie jest ksi¹¿ka o Kaszubowskim, powiedzia³, ¿e wród odtajnionych stosunkowo niedawno dokumentów wywiadu PRL, przechowywanych w zbiorze zastrze¿onym prezesa IPN, jest
doæ obszerny materia³, dotycz¹cy analizy powi¹zañ Kaszubowskiego z wywiadem
PRL. Zgodzi³ siê tak¿e ¿yczliwie na udostêpnienie tych materia³ów. Nadmieniæ
nale¿y, ¿e wtedy, kiedy autor prowadzi³ kwerendê archiwaln¹ w zasobach IPN,
dokumenty te by³y nie tylko niedostêpne, ale nie odnotowano ich tak¿e w katalogach.
Dokumenty te pt. Larsen3, oznaczone jako tajne, odtajniono dopiero w koñcu
2007 r.4 Udostêpnione kserokopie licz¹ szeædziesi¹t stron maszynopisu5. Niemo¿liwe by³o wiêc ju¿ wszechstronne ich wyzyskanie w ksi¹¿ce, znajduj¹cej siê
w ostatniej fazie przygotowañ wydawniczych. W zwi¹zku z tym dodano tylko do
zakoñczenia ksi¹¿ki kilka s³ów na ten temat oraz zacytowano interesuj¹c¹ notatkê
1
2
3

4

5

A. G¹siorowski, Jan Kaszubowski i s³u¿by specjalne. Gestapo-Smiersz-UB..., Gdañsk 2008,
ss. 513.
Tam¿e, s. 8.
Wydaje siê, ¿e strona tytu³owa udostêpnionych materia³ów nie jest oryginalna. Na kserokopii
tej strony nie ma ¿adnej paginacji oraz charakterystycznych cech widniej¹cych na pozosta³ych kserokopiach.
IPN BU, sygn. 002559/3/1, Larsen. Tajne, k. 16-75.Udostêpni³ je autorowi dr S³awomir
Cenckiewicz z Oddzia³u IPN w Gdañsku, który natrafi³ na nie podczas prowadzonej przez
siebie kwerendy archiwalnej w odtajnionych ostatnio zasobach IPN.
Z paginacji znajduj¹cej siê na kserokopiach wynika np., ¿e autorowi nie udostêpniono k. 1-15,
bowiem na przekazanych kserokopiach jest paginacja k. 16-75.
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z maja 1967 r., o ostatnim okresie ¿ycia Kaszubowskiego, zaznaczaj¹c, ¿e szczegó³owa analiza odtajnionych dokumentów dokonana zostanie w odrêbnym artykule, który zamieszczony zostanie w czasopimie Acta Cassubiana6.
* * *
Przed przyst¹pieniem do analizy wspomnianych dokumentów nale¿y odnieæ
siê do kwestii formalnych. Z wystêpuj¹cych na kserokopiach paginacji wynika,
¿e dokumenty te s¹ niekompletne i zosta³y wyjête z innych, niekiedy znacznie
obszerniejszych teczek. I tak np. kserokopie posiadaj¹ jedn¹ ci¹g³¹  nadan¹ im
prawdopodobnie jako ostatni¹  paginacjê, chocia¿ brak jest pierwszych piêtnastu stron a  poza stron¹ tytu³ow¹  na pierwszym dokumencie widnieje liczba
strony 16. Na stronie tej znajduj¹ siê jednak dwie inne (wczeniejsze) paginacje: 21 i 163, wiadcz¹ce o tym, ¿e dokument ten znajdowa³ siê przynajmniej
w dwóch innych obszerniejszych zbiorach. Z paginacji na innych dokumentach
wynika, ¿e odtajnione dokumenty znajdowa³y siê w kilku ró¿nych teczkach. Np.
t³umaczenie raportu Kaszubowskiego, dotycz¹cego centrali niemieckiego wywiadu
w Monachium, ma paginacjê ostatni¹ 22-23 oraz wczeniejsz¹ 262-263.
Raporty w jêzyku niemieckim o s³u¿bie wywiadowczej genera³a Gehlena nosz¹
paginacjê ostatni¹ 45-47 i wczeniejsz¹ 290-292. Jeden z raportów o Alarichu
Brossie ma paginacjê ostatni¹ 24 i wczeniejsz¹ 482, drugi natomiast ostatni¹
25-27 oraz wczeniejsz¹ 523-524. Tak wiêc, omawiaj¹c odtajnione dokumenty,
autor zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e stanowi¹ one jedynie niewielki fragment
materia³ów dotycz¹cych sprawy Kaszubowskiego, wytworzonych przez Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego. Wiele z tych dokumentów  udostêpnionych
wczeniej  wykorzystanych zosta³o w ksi¹¿ce o Kaszubowskim, w zwi¹zku z czym
dokonane w artykule omówienie bêdzie w pe³ni zrozumia³e dopiero w zestawieniu
z informacjami zawartymi w tej ksi¹¿ce7.
Pierwszym z odtajnionych dokumentów, dotycz¹cych Kaszubowskiego, jest
Plan przygotowania Kerstena do wspó³pracy z Central¹, sporz¹dzony w Warszawie
2 grudnia 1947 r. przez Kierownika Sekcji I Wydzia³u II Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego i starszego referenta Sekcji I Wydzia³u II8.
Z dokumentu tego wynika, ¿e Kaszubowski, okrelany jako b. Kersten, przyjechaæ mia³ do Warszawy 9 grudnia 1947 r., gdzie mia³ siê spotkaæ z przedstawicielem sekcji I wydzia³u II okrelonym jako Jago9. Do pierwszego spotkania Kaszu-

6
7
8
9
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bowskiego z Jago dojæ mia³o w Warszawie w kawiarni Polonia, gdzie Kaszubowski otrzymaæ mia³ od Jago adres pokoju zamówionego poprzednio przez Wydz.
V na okres miesiêczny. W tym pokoju odbywaæ siê mia³y kolejne spotkania.
Z planu wynika, ¿e w dniu 10 grudnia 1947 r. rozpocz¹æ siê mia³o szkolenie
Kaszubowskiego przez Wydzia³ I w zakresie szyfrowania i fotokopiowania. Wydzia³ Gospodarczy dostarczyæ mia³, jak to okrelono: no¿yce, klej, pêdzel i puste
pude³ko od medykamentów  utensylia potrzebne dla wklejenia podwójnego dna
w pude³kach10.
Zgodnie z planem Kaszubowski miêdzy 5 a 10 stycznia 1948 r. mia³ wyjechaæ z Jago do Zgorzelca. Jago mia³ dysponowaæ listem Departamentu I MBP do
szefa polskiej placówki granicznej, zawieraj¹cym polecenie przerzucenia Kaszubowskiego przez granicê. W planie odnotowano: Po przekroczeniu granicy K. zg³asza siê, wzglêdnie zostaje przekazany do obozu uciekinierów11.
W tym samym czasie centrala wywiadu poinformowaæ mia³a odpowiednie
w³adze sowieckie o w³aciwym zadaniu Kaszubowskiego celem zagwarantowania mu swobody dzia³ania w strefie radzieckiej. Zgodnie z planem Kaszubowski
mia³ przebywaæ w obozie dla uciekinierów tylko dwa tygodnie. Po opuszczeniu
obozu pomiêdzy 19 a 25 stycznia 1948 r. Kaszubowski zg³osiæ siê mia³ w Berlinie
pod adresem wskazanym mu w okresie szkolenia. Tam otrzymaæ mia³ sumê 22 tys.
marek, wyznaczon¹ przez Centralê na okres dwumiesiêczny12.
Jak wynika w dalszej czêci planu, zaakceptowano wysuniêt¹ wczeniej przez
Kaszubowskiego propozycjê, aby nawi¹za³ on kontakt ze swym przyjacielem Ernstem Kahle, mieszkaj¹cym ówczenie w miejscowoci Salzwedel13 w strefie
radzieckiej. Po dotarciu do Salzwedel Kaszubowski mia³ wys³aæ list do Teodora
Hollendra, zamieszka³ego w strefie brytyjskiej, z którym ju¿ wtedy utrzymywa³
kontakt korespondencyjny. List ten dotyczyæ mia³ udzia³u Kaszubowskiego w wydawaniu pisma fachowego Gastwirtzeitung oraz ustalenia sumy niezbêdnej do
tego, aby Kaszubowski przyst¹pi³ do spó³ki z Hollendrem. W planie odnotowano
poza tym, ¿e Kaszubowski mia³ w Berlinie nawi¹zaæ kontakt z drukarzem Langetalem, który drukowa³ blankiety paszportów miêdzystrefowych, i nabyæ dla siebie
taki paszport.
Jeszcze podczas pobytu Kaszubowskiego w Berlinie w styczniu 1948 r. spotkaæ siê tam mia³ z nim wys³annik centrali komunistycznego wywiadu polskiego
Jago, który mia³ przyjechaæ do Berlina na piêæ dni. Jago omówiæ mia³ z Kaszubowskim plan dalszej jego wspó³pracy z wywiadem i sposób utrzymywania ³¹czno10
11
12
13

IPN BU, sygn. 002559/3/1, Larsen. Tajne: Plan przygotowania Kerstena do wspó³pracy
z Central¹, k. 16.
Tam¿e.
Tam¿e.
Salzwedel  miasto w rodkowych Niemczech w kraju Saksonia-Anhalt.
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ci przy pomocy szyfru oraz dostarczyæ Kaszubowskiemu pieni¹dze, maj¹ce umo¿liwiæ mu przyst¹pienie do spó³ki z Hollendrem. Zak³adano, ¿e Kaszubowski, przystêpuj¹c do spó³ki wydawniczej Gastwirtzeitung, obj¹æ mia³ tam jednoczenie
dzia³ akwizycji. W³anie to mia³o mu dawaæ swobodê poruszania siê po terenie
Niemiec i umo¿liwiaæ wykonywanie ró¿nych zadañ wywiadowczych14.
W planie nastêpuj¹co opisano jego zadania: Bêd¹c w ci¹g³ych rozjazdach,
styka siê z restauratorami i szynkarzami. Jest obecny podczas zebrañ i posiedzeñ,
odbywaj¹cych siê w zak³adach gastronomicznych. Zadaniem K. jest montowanie
w³asnej siatki agenturalnej, rozpracowywanie organizacji uchodców niemieckich
pod k¹tem widzenia zbadania kana³ów ³¹cznoci organizacji l¹zaków i gdañszczan ze swymi agendami w Polsce, wskazywanie ich emisariuszy w kraju i zadañ
przed nimi stawianych, wp³yw SPD na organizacje l¹zaków i gdañszczan i ³¹cznoæ tych ostatnich z ogólnoniemieckimi organizacjami podziemnymi, kontaktów
z w³adzami okupacyjnymi i wp³ywów wywiadów obcych na rodowisko uchodców15.
Kaszubowski zgodnie z planem centrali wywiadu mia³ osiedliæ siê w miejscowoci, w której, jak pisano, jest wielka koncentracja uchodców niemieckich
ze wschodu i czynnym jest ¿ycie organizacyjne zjednoczeñ l¹zaków i gdañszczan. Sugerowano nawet, i¿ Kaszubowski powinien wzi¹æ czynny udzia³ w ¿yciu
tych organizacji. W wypadku próby werbunku Kaszubowskiego przez jeden
z wywiadów pañstw zachodnich mia³ siê on zgodziæ na wspó³pracê, informuj¹c
Centralê o ka¿dym otrzymanym i wykonanym zadaniu obcego wywiadu. Jest
oczywiste, ¿e nie darzono Kaszubowskiego ca³kowitym zaufaniem. St¹d te¿ istnia³ podstawowy problem kontroli jego dzia³alnoci w Niemczech przez komunistyczny wywiad polski. W planie stwierdzano na ten temat jedynie ogólnikowo:
Centrala kontroluje K. przez swojego zaufanego cz³owieka, który daje siê zwerbowaæ przez K. Kandydatura i plan dzia³ania odnonie powy¿szego zostaj¹ rozpracowane po ustaleniu systematycznej ³¹cznoci z K.16.
Doæ szczegó³owo natomiast w planie opisano przewidywany sposób utrzymywania ³¹cznoci z Kaszubowskim. Z central¹ wywiadu utrzymywaæ on mia³
³¹cznoæ poprzez rezydenturê wywiadu za porednictwem, jak to okrelono w dokumencie, niewiadomej skrzynki  swego przyjaciela Ernesta Kahle, mieszkaj¹cego w Salzwedel Am Luchower Tor nr 8, przez którego przekazuje naszemu
³¹cznikowi medykamenty. Z planu wynika, ¿e Kahle nie móg³ byæ zorientowany,
¿e w pude³kach z medykamentami o podwójnym dnie wklejane mia³y byæ pisane
na bibu³ce raporty. £¹cznik odbieraj¹cy wspomniane medykamenty pozostawiaæ
mia³ dla Kaszubowskiego ¿ywnoæ, cygara i tytoñ oraz  jako wzór zamawianego
14
15
16
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preparatu medycznego puste pude³ka. W ich podwójnym dnie mia³y byæ wklejone
instrukcje centrali wywiadu dla Kaszubowskiego.
W planie zak³adano, ¿e zarówno raporty Kaszubowskiego, jak i instrukcje
centrali wywiadu17 pisane bêd¹ w jêzyku niemieckim, co w razie przejêcia paczki
przez kontrwywiad lub jak¹ przypadkow¹ osobê mia³o utrudniæ identyfikacjê
adresata, tzn. centralê polskiego wywiadu18. W planie stwierdzano, ¿e jeli idzie
o raporty i instrukcje: Nie wynika z ich treci przez kogo i do kogo s¹ kierowane.
£¹cznik pomiêdzy nieznanym rezydentem wywiadu a niewiadom¹ swej roli
skrzynk¹ kontaktow¹ w Salzwedel wytypowany mia³ byæ przez rezydenturê berliñsk¹ w okresie 2-miesiêcznym od czasu wyjazdu Kerstena, tzn. Kaszubowskiego19. Przewidywano, ¿e wymiana poczty poprzez ³¹cznika odbywaæ siê bêdzie dwa razy w miesi¹cu, a wiêc stosunkowo czêsto20. Mo¿e to wiadczyæ o tym,
¿e centrala wywiadu w Warszawie przywi¹zywa³a du¿¹ wagê do ca³ej operacji
i spodziewa³a siê, ¿e Kaszubowski systematycznie dostarczaæ bêdzie interesuj¹cego j¹ materia³u.
Poza tym do koñca lutego 1948 r. Kaszubowski mia³ za zadanie zorganizowaæ
jeszcze dwie inne niewiadome swej roli skrzynki w strefie sowieckiej Niemiec.
Zak³adano, ¿e wymiana poczty odbywaæ siê bêdzie na przemian przez wszystkie
trzy skrzynki. Przewidywano tak¿e  niezale¿nie od skrzynek utworzonych przez
Kaszubowskiego  zorganizowanie przez agenta Wandê21, wyje¿d¿aj¹cego na
placówkê do Berlina, gdzie mia³ on rozleg³e stosunki towarzyskie, kolejnej skrzynki
pocztowej wywiadu. Mia³a on byæ nieznana Kaszubowskiemu. W planie precyzowano kryteria, jakimi miano siê kierowaæ przy organizowaniu tej ostatniej skrzynki.
Utworzona mia³a byæ bowiem (...) nie wród towarzyszy partyjnych. Adres skrzynki
pocztowej powinien nale¿eæ do cz³owieka nie zaanga¿owanego w lewicowych

17

18

19
20

21

W dostêpnych materia³ach archiwalnych dotycz¹cych Kaszubowskiego brak jest kopii szczegó³owych instrukcji wywiadowczych dla Kaszubowskiego oraz wszystkich raportów. Ich treæ
pozwoli³aby okreliæ bli¿ej zadania wywiadowcze, jakie otrzymywa³ Kaszubowski i byæ mo¿e
ustaliæ, w jakim zakresie wywi¹zywa³ siê on ze swoich obowi¹zków agenta wywiadu.
To t³umaczy, dlaczego niektóre dokumenty, znajduj¹ce siê obecnie w archiwum IPN pisane
by³y przez Kaszubowskiego w jêzyku niemieckim. Autor w swej ksi¹¿ce o Kaszubowskim 
nie znaj¹c treci omawianego wy¿ej planu  zastanawia³ siê, dlaczego raporty wywiadowcze
sporz¹dzane by³y przez Kaszubowskiego w jêzyku niemieckim, skoro dobrze zna³ jêzyk polski.
IPN BU, sygn. 002559/3/1, Larsen. Tajne: Plan przygotowania Kerstena do wspó³pracy
z Central¹, k.18-19.
Wspomnieæ mo¿na jedynie, ¿e w okresie okupacji niemieckiej ³¹cznicy sieci wywiadu ofensywnego KG ZWZ-AK odbywali z Warszawy podró¿e w celu dostarczenia nowych zadañ
i przejêcia bie¿¹cych meldunków od agentów zwykle raz w miesi¹cu, a tylko niekiedy czêciej,
tzn. co dwa tygodnie. By³o to m.in. spowodowane trudnociami zwi¹zanymi z przekraczaniem
granicy policyjnej pomiêdzy GG a ziemiami wcielonymi do Rzeszy. Zob. AMS, Relacje...
NN.

Kopia acta_2008.p65

164

09-01-14, 19:41

POWOJENNA WSPÓ£PRACA BY£EGO FUNKCJONARIUSZA GESTAPO...

165

organizacjach politycznych. Z planu wynika, ¿e tak¿e i ta skrzynka powinna siê
znajdowaæ w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec. Jej adres podczas pobytu
w Berlinie mia³ otrzymaæ tylko Jago22.
Niezwykle interesuj¹cy jest drugi w kolejnoci odtajniony ostatnio dokument
pt. Raport. Dotyczy on sprawy przewidywanej kontroli Larsena. W górnym prawym rogu jest data 24/II-49. Tak wiêc dokument ten powsta³ niemal¿e dok³adnie
w rok po podjêciu przez Kaszubowskiego zadañ wywiadowczych na terenie zachodnich Niemiec23. Obok daty widnieje prostok¹tna piecz¹tka o treci: Sekr.
Wydz. II Nr DMA 6/2 Przek. Sekcji I dnia 28 II 49 r.24
Najwa¿niejszy w odniesieniu do omawianej sprawy Kaszubowskiego jest pocz¹tkowy fragment tego dokumentu, który nie zosta³ przez nikogo podpisany25.
Warto wiêc zacytowaæ wspomnian¹ czêæ raportu: Coraz bardziej pal¹c¹ staje
siê koniecznoæ kontroli Larsena. Mo¿liwoæ szybkiego znalezienia odpowiedniego cz³owieka w okresie obecnym  równa siê zeru. Ale wspó³pracê z Larsenem
obliczamy na lata. Dobrze bêdzie, jeli za rok uporamy siê z tym zagadnieniem.
Cz³owiek dla kontroli Larsena nie mo¿e byæ Polakiem. Musi byæ tubylcem 
wzglêdnie cudzoziemcem z Zachodu26.
Z dalszej czêci dokumentu wynika, ¿e koniecznoæ kontroli Larsena wynika³a z nowych okolicznoci jego dzia³alnoci w Niemczech. Podkrelono pewn¹
mo¿liwoæ kontroli Kaszubowskiego w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ handlow¹ grup
wspó³pracuj¹cych z wywiadem obcym i zwi¹zanych z Larsenem wspóln¹ przesz³oci¹. Autor raportu sugerowa³, ¿e w zwi¹zku z tym istnieje mo¿liwoæ wspó³udzia³u w dzia³alnoci handlowej, a poprzez ni¹  jak to okrelono  przenikniecie dalej27. Proponowa³ tak¿e jako osobê, która mog³aby wzi¹æ udzia³ w kontrolowaniu Larsena Niemkê z dobrej rodziny, wystêpuj¹c¹ pod pseudonimem
Billy, która by³a zatrudniona w naszej placówce handlowej. Podkrela³ przy
tym, ¿e co prawda Billy podejrzewana by³a przez centralê wywiadu o kontakty
z Amerykanami, ale wed³ug niego kontakty te mia³y tylko charakter handlowy.
Z doæ zawi³ej argumentacji autora raportu wynika, ¿e poprzez Billy zamierzano
podj¹æ próbê wprowadzenia j¹ do handlowego rodowiska Schadego28.
22
23

24
25
26
27
28

Kopia acta_2008.p65

Tam¿e, k. 19.
Jego treæ na dostêpnej kserokopii jest czêciowo trudno czytelna i niektórych wyrazów mo¿na
siê jedynie domylaæ. Na szczêcie trudno czytelne wyrazy nie s¹ nazwami czy nazwiskami,
co pozwala odtworzyæ ich znaczenie.
IPN BU, sygn. 002559/3/1, Larsen. Tajne. Raport. Dotyczy kontroli Larsena, k. 20-21.
Byæ mo¿e jaki podpis znajdowa³ siê pod tym dokumentem, lecz koñcowy fragment dokumentu nie zosta³ skopiowany.
IPN BU, sygn. 002559/3/1, Larsen. Tajne. Raport. Dotyczy kontroli Larsena, k. 20.
Tam¿e.
Tam¿e.
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Przypomnieæ nale¿y, i¿ nazwisko Schade wystêpuje w zeznaniach Kaszubowskiego, z³o¿onych po jego aresztowaniu w 1952 r. przed oficerem ledczym MBP.
Wynika z nich, ¿e Schade aresztowany zosta³ przez Rosjan za dzia³alnoæ wywiadowcz¹ prowadzon¹ na rzecz wywiadów zachodnich29. Byæ mo¿e analizowany
raport nale¿y wi¹zaæ z przyst¹pieniem do rozpracowywania kontrwywiadowczego
Schadego. W raporcie wspominano, ¿e nawi¹zanie bezporedniego kontaktu Billy
z Schade mo¿e u³atwiæ zorganizowanie kontroli Kaszubowskiego. Pisano o tym
nastêpuj¹co: Zaczepienie tego rodzaju mo¿e z czasem doprowadziæ i do znajomoci osobistej z Larsenem, jak równie¿ mo¿e z czasem udostêpniæ ewentualne
w³¹czenie do wspomnianych spraw handlowych cz³owieka, który by pracowa³
z naszego ramienia i w odró¿nieniu od »Billy« wiadomie d¹¿y³by do obstawienia
Larsena. Zgodnie z propozycj¹ odnosz¹c¹ siê do w³¹czenia Billy do kontroli Kaszubowskiego mia³a ona pocz¹tkowo byæ niewiadoma swojego zadania kontrolowania Kaszubowskiego. Zak³adano jednak, ¿e byæ mo¿e w przysz³oci zostanie
ona wykorzystana do wiadomego kontrolowania Kaszubowskiego30.
Trudno stwierdziæ, czy wystêpuj¹ca obok Kaszubowskiego na kilku zdjêciach
zrobionych na terenie Niemiec  przejêtych przez MBP  kobieta to w³anie Billy.
Wydaje siê to prawdopodobne, poniewa¿ na odwrocie portretowego zdjêcia nieznanej kobiety jest charakterystyczna adnotacja o zakazie udostêpniania tego zdjêcia oraz zapis sprawiaj¹cy wra¿enie, ¿e jest to numer ewidencyjny agentki polskiego wywiadu31.
Kolejnym dokumentem jest t³umaczenie z jêzyka niemieckiego raportu o centrali niemieckiego wywiadu w Monachium. Dokument ten sporz¹dzony zosta³
21.06.1949 r. przez Kaszubowskiego, który podpisa³ go jako Larsen. Kaszubowski przekaza³ w nim informacje uzyskane przez niejakiego Bergera o tworzeniu centrali wywiadu niemieckiego w Monachium, o której  jak poda³  istnieniu
meldowa³em ju¿ doæ dawno. Kaszubowski stwierdza w nim, ¿e Berger dowiedzia³ siê o tej centrali od by³ego oficera wywiadu estoñskiego pu³kownika Damerau
oraz kolegów i przyjació³ z obozu dla internowanych w Eiselheide. Kaszubowski
stwierdza³, ¿e Berger nie ma jeszcze bezporedniego kontaktu z kierownikami
tej centrali, a jedynie zwróci³a siê do niego grupa genera³ów SS i wy¿szych partyjnych z prob¹ o wiadomoci z Rzeszy i udzielenia rady, ¿eby siê nie daæ
wyprzeæ przez wojskowych z Monachium. Berger wed³ug Kaszubowskiego zosta³ jednak trochê poinformowany przez niektórych genera³ów SS. Kaszubowski
29
30
31

Zob. A. G¹siorowski, Jan Kaszubowski i s³u¿by specjalne , s. 286.
IPN BU, sygn. 002559/3/1, Larsen. Tajne. Raport. Dotyczy kontroli Larsena, k. 20.
Autor, pisz¹c ksi¹¿kê o Kaszubowskim, nie mia³ mo¿liwoci skonfrontowania swoich hipotez z dokumentami wywiadu. Zawarte w ksi¹¿ce przypuszczenie, ¿e wystêpuj¹ca na zdjêciach
nieznana kobieta jest agentk¹ polskiego wywiadu, wydaje siê byæ potwierdzona przez omawiany raport. Zob. A. G¹siorowski, op. cit.
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stwierdzi³ nastêpnie, ¿e o kontaktach Bergera ze wspomnian¹ grup¹ mówi³ mu
Schröder32.
Kaszubowski sugerowa³ wiêc w swoim raporcie, ¿e powstaje w Niemczech
konkurencyjna wobec wojskowych inicjatywa wywiadowcza, podejmowana przez
by³ych wy¿szych oficerów SS i dzia³aczy partii nazistowskiej. Kaszubowski stwierdza³ doæ ogólnikowo: Moim zdaniem staraj¹ siê ci ludzie przez fachowców
i dobrych obserwatorów obserwowaæ ca³¹ ludnoæ i szczególnie wa¿ne osobistoci. Kaszubowski pisa³, ¿e wed³ug niego nieprawdopodobne jest wrêcz, aby Berger, spotykaj¹c siê z tymi ludmi, nie wykorzystywa³ tej sprawy materialnie.
Ze sporz¹dzonego przez Kaszubowskiego doæ ogólnikowego raportu wynika
jedynie, ¿e zamierza³ on wykorzystaæ wspomnianego Bergera, aby poprzez niego
uzyskaæ wp³yw na niektóre zagadnienia i zebraæ bardziej szczegó³owe informacje o centrali wywiadu niemieckiego w Monachium. Kaszubowski tak opisywa³
sposób wykorzystania Bergera: Berger jest gotowy, gdy nastêpnym razem uda siê
do Monachium szukaæ bli¿szych kontaktów do tych ludzi. Wobec Bergera Kaszubowski nastêpuj¹co stara³ siê ukryæ rzeczywiste powody swego zainteresowania
orodkiem wywiadu: Motywowa³em swoje zainteresowanie nieprzewidzianymi
mo¿liwociami zarobienia pieniêdzy w interesach, dziêki dok³adnemu poznaniu
politycznych zajæ33. Mam nadziejê otrzymaæ jeszcze do mojego odjazdu bli¿sze
wskazówki o tej centrali wywiadowczej, ¿eby rozwin¹æ plan, który by mnie zaprowadzi³ do tamtych kó³34.
Nastêpnie Kaszubowski poda³, ¿e dziêki Bergerowi ustali³ kilka ogólnych
danych. Otó¿ centrala wywiadu w Monachium wed³ug niego jest kierowana przez
niemieckich wojskowych, m.in. genera³ów: Buntrocka, Baunna i Glasenappa, którego Kaszubowski okreli³ dodatkowo jako Bia³orusa35. Wed³ug Kaszubowskiego
centrala wywiadu w Monachium zajmuje siê przede wszystkim po³udniow¹ Europ¹
(Wêgry, Czechos³owacja, Rumunia, Bu³garia i Jugos³awia). Z raportu Kaszubow-

32
33
34
35
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Brak o nim danych.
Tak niezbyt poprawnie przet³umaczono ten ustêp raportu.
Raport z centrali niemieckiego wywiadu w Monachium. T³umaczenie z niemieckiego, k. 22
(262).
W opracowaniach dotycz¹cych organizowania powojennego wywiadu niemieckiego sporód
wymienionych przez Kaszubowskiego wystêpuje tylko p³k. Hermann Baun, podczas wojny
oficer Abwehry, szef frontowej grupy dywersyjno-rozpoznawczej o kryptonimie Walli I,
maj¹cej za zadanie prowadzenia wywiadu na bezporednim zapleczu wojsk sowieckich. Wiadomo, ¿e po wojnie Baun rzeczywicie wspó³pracowa³ z wywiadem amerykañskim, organizuj¹c w 1946 r. konkurencyjn¹ wobec gen. Gehlena s³u¿bê wywiadowcz¹, z³o¿on¹ g³ównie
z by³ych oficerów Abwehry. W utworzonej w 1947 r. Organizacji Gehlena p³k. Baun zosta³
szefem Wydzia³u Zdobywania Informacji. Po dwóch latach pozbawiony zosta³ tej funkcji.
Zmar³ w 1951 r. Zob. R. Kilarski, Organizacja wywiadowcza Reinhardta Gehlena, Warszawa
1978, s. 49, 95, 96, 109 i in.
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skiego wynika, ¿e w krêgu jej zainteresowañ le¿y tak¿e Polska, na któr¹ nakierowana jest praca jednej z grup wywiadu. Berger powiedzia³ bowiem Kaszubowskiemu, ¿e w 1948 roku kto chcia³ zwerbowaæ go do pracy wywiadowczej przeciwko Polsce, ale Berger nie przyj¹³ tej propozycji, poniewa¿ wspó³pracowa³ ju¿
wówczas z wywiadem francuskim, a poza tym nie mia³ ¿adnej mo¿liwoci utworzenia swojej sieci w Polsce. Wed³ug Kaszubowskiego Berger jednak przez pewien
czas zajmowa³ siê chyba przygotowaniami do dzia³añ wywiadowczych w Polsce,
bowiem wczeniej opowiada³ mu, ¿e interesowa³ siê D.P.-sowcami, co bym wi¹za³
z t¹ spraw¹36. Kaszubowski na zakoñczenie raportu wspomina³, ¿e do wspomnianej centrali wywiadu w Monachium nale¿y p³k. Cartellieri37, o czym ju¿  jak
pisa³  kilkakrotnie meldowa³.
Wród udostêpnionych dokumentów znajduje siê te¿ notatka w jêzyku niemieckim zatytu³owana: Bericht: BROSS, podpisana Larsen, na której widnieje
stempel sekretariatu Wydzia³u II MBP z dat¹ wp³yniêcia 21.12.49. Kaszubowski
informowa³ w niej o swoich rozmowach dotycz¹cych ewentualnego wykorzystania Brossa przez wywiad sowiecki. Tak¿e nastêpny dokument dotycz¹cy Alericha
Brossa podpisany przez Larsena i nosz¹cy datê 19.01.1950 napisany jest na
maszynie w jêzyku niemieckim. Na stemplu sekretariatu Wydzia³u II MBP jest
numer DW 12/4 Przek. Sekcji I Dnia 24.01.195038.
Niezwykle interesuj¹cym dokumentem jest licz¹cy osiem stron maszynopisu
Raport sprawozdawczy z podró¿y s³u¿bowej do Berlina w okresie 27 V  30 V
1950, sporz¹dzony przez mjr. Minca w Warszawie 3.06.1950 r. W dokumencie
tym zawar³ on najwa¿niejsze informacje przekazane mu przez Kaszubowskiego
podczas trzech rozmów. Wiadomo tylko, ¿e do pierwszego spotkania Kaszubowskiego z mjr. Mincem dosz³o 28 maja 1950 r. Raport zawiera jedenacie punktów:
1. Sprawa sieci wywiadowczej G., 2. Zagadnienie Brossa, 3. Sprawa gen. SS
Steinera, 4. Sprawa Schade, 5. Problem rodziny Larsena, 6. Sprawa Rödera,

36
37

38

Raport z centrali niemieckiego wywiadu..., k. 2, 261.
Gerhard Cartellieri, by³y oficer Abwehry, pocz¹tkowo w randze podporucznika w Abwehrstelle w Królewcu, od 1935 r. kierownik placówki Abwehry w Wolnym Miecie Gdañsku.
Pos³ugiwa³ siê wtedy fa³szywymi nazwiskami: Castellien i Müller. Z chwil¹ wybuchu wojny
zosta³ przydzielony jako oficer wywiadu do sztabu dowódcy okrêgu wojskowego Gdañsk-Prusy Zachodnie. Jako oficer wywiadu sporz¹dzi³ w 1939 r. dwa sprawozdania. Pierwsze
z nich dotyczy³o rozwoju sytuacji politycznej i wojskowej w Gdañsku od czerwca do koñca
sierpnia 1939 r., drugie by³o sprawozdaniem o akcjach przeciwko polskim punktom oporu
w Gdañsku 1.09.1939 r. Zob. L. Gondek, Dzia³alnoæ Abwehry na terenie Polski 19331939,
Warszawa 1974, s. 37,156,182; Gdañsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdañszczan, wybór
i oprac. B. Zwarra, Gdañsk 1984, s. 642-654.
Autor uzna³, ¿e nie ma potrzeby szczegó³owego analizowania tych dokumentów, poniewa¿
nie wnosz¹ one nic nowego do sprawy Kaszubowskiego, a o kontaktach Kaszubowskiego
z Brossem doæ obszernie wspomina³ w ksi¹¿ce o Kaszubowskim.
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7. Biuro detektywów, 8. Firma Terra-Mar, 9. Gen. Gehlen, 10. Ró¿ne i 11. Uwagi
i wnioski 39.
Oficera wywiadu zainteresowa³a w szczególnoci sprawa sieci wywiadu niemieckiego skierowanej przeciwko Polsce. Mjr Minc da³ wiêc Kaszubowskiemu
polecenie wp³yniêcia na Brossa w kierunku przejêcia stanowiska szefa grupy
»Polska«, celem lepszego jej rozpracowania. Z raportu wynika, ¿e Kaszubowski
przypuszcza³ pocz¹tkowo, i¿ Bross przyjmie propozycjê Grafa-Ertha, kieruj¹cego
sieci¹ 12 agentów pracuj¹cych przeciwko Polsce, aby zosta³ szefem nowej grupy
wywiadu rozpracowuj¹cej zagadnienia polskie. Kaszubowski by³ przekonany, ¿e
w takim wypadku Bross zwróci siê do niego jako specjalisty od zagadnieñ polskich. Kaszubowski mówi³ o tym Mincowi: pomogê mu ja w tej robocie, albo
przynajmniej kto z moich znajomych, bêdzie tu oczywicie okazja do zaaran¿owania ³adnej gry40.
Jednak ta sugestia Kaszubowskiego nie przypad³a do gustu Mincowi, który
pamiêta³ o wczeniejszych sprawach inspirowanych przez Kaszubowskiego, które
po obiecuj¹cym pocz¹tku po osi¹gniêciu pewnego punktu maksymalnego opada³y w zasadniczych kwestiach na ni¿sz¹, bardziej realn¹ p³aszczyznê. Minc podkrela³ przy tym wyranie: Równie¿ nie mamy od niego [tzn. Kaszubowskiego 
A.G.] ¿adnych danych, które umo¿liwia³yby nam zainicjowanie jakiejkolwiek gry;
dalej  nie mamy zamiaru tworzyæ dla niego osobicie w³asnej orkiestry, w której
on by³by dyrygentem. Bêdziemy traktowaæ powa¿nie rzeczywiste rozpracowanie
przez niego rzekomej grupy na terenie Polski, czego dokona przy pomocy gry,
w³asnymi muzykantami; to da nam mo¿liwoæ, o ile potrzeba, zainscenizowania
ró¿nych kombinacji operacyjnych; w dalszym ci¹gu owiadczy³em L., i¿ tymczasem widzimy tylko poezjê; ¿¹damy natomiast namacalnych faktów41.
Major Minc, charakteryzuj¹c dotychczasow¹ wspó³pracê Kaszubowskiego
z komunistycznym wywiadem polskim, stwierdza³, ¿e pos³ugiwa³ siê on nastêpuj¹c¹ metod¹. Najpierw roztacza³ przed central¹ wywiadu mo¿liwoci rozpracowania jakiego niezwykle wa¿nego obiektu. Kiedy centrala domaga³a siê szczegó³owego rozpracowania, stwierdza³, ¿e nie jest mo¿liwe g³êbokie wnikniêcie do tego
obiektu i podawa³ zwykle przyczyny niezale¿ne od niego. Nastêpnie przekazywa³
informacje o kolejnym wa¿nym obiekcie i historia siê powtarza³a.
Wed³ug Minca przyk³adem tego mo¿e byæ sprawa aktualnie wskazywana przez
Kaszubowskiego, dotycz¹ca spotkania Brossa z agentem i rezydentem o nazwisku
Dulkeit, którego okreli³ jako by³ego oficera SS w Gdyni. Wed³ug Kaszubowskiego
Dulkeit jeszcze przed reform¹ walutow¹ w Niemczech dysponowa³ swoimi agentami w polskich miastach portowych: Szczecinie, Gdañsku i Gdyni. Kierowana
39
40
41
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przez Dulkeita sieæ pracowa³a dla wywiadu brytyjskiego, a Bross zamierza³ z nim
wspó³pracowaæ. Bross mia³ w Monachium odwiedziæ polskiego specjalistê od
spraw wywiadu, niejakiego Koz³owskiego. Major Minc przypuszcza³, ¿e chodzi
tu prawdopodobnie o jednego z g³ównych agentów amerykañskich, s³ynnego
»Aleksandra« i w¹tpi³ w realnoæ tego zadania. Ta jego w¹tpliwoæ zosta³a potwierdzona, bowiem Bross  jak twierdzi³ Kaszubowski  nie zasta³ Koz³owskiego
w Monachium z powodu jego nieobecnoci w tym miecie. Minc pisa³ wiêc: Bêdê
ledzi³ uwa¿nie przebieg ca³ej tej sprawy, przypuszczam bowiem, i¿ L. bêdzie
stara³ siê znowu zrêcznie wykrêciæ siê42.
Nastêpnie major Minc stwierdza³, ¿e wed³ug Kaszubowskiego Bross otrzyma³
ju¿ ostatnio kierownictwo polskiej komórki wywiadu i ma przygotowaæ plan jej
pracy. W zwi¹zku z tym  jak twierdzi³ Kaszubowski  bêdzie odgrywa³ wobec
Brossa rolê nieoficjalnego doradcy i uzyska wgl¹d w ca³oæ pracy tej grupy wywiadu. Minc podkrela³, ¿e to zmusza centralê wywiadu do ponownego przeanalizowania stosunku Bross-Larsen, na podstawie faktów43.
Kolejna czêæ raportu to Zagadnienie Brossa. Major Minc analizuje w niej
wzajemne relacje Brossa i Kaszubowskiego. Wynika z niej, ¿e Bross odwiedzi³
by³ego pu³kownika Damerau, który z polecenia Amerykanów przewidziany by³
na szefa wywiadu nowych niemieckich si³ zbrojnych. Minc pisa³, ¿e wed³ug Kaszubowskiego Damerau mia³ rzekomo zamiar zaanga¿owaæ do pracy licznych
starych specjalistów Amt VI (wywiad niemiecki) oraz ludzi z kontrwywiadu Gestapo i SD. W znanej Mincowi notatce Kaszubowski stwierdza³, ¿e poniewa¿
w zakresie wywiadu Niemcy bêd¹ cile wspó³pracowaæ z mocarstwami zachodnimi, z wypowiedzi p³k. Damerau wynika³o, i¿ kontrwywiad niemiecki bêdzie
pracowa³ nie tylko na terenie Niemiec, ale bêdzie rozprzestrzenia³ siê na ca³¹
Europê. Dla Minca szczególnie wa¿ne by³o to, co pisa³ dalej na ten temat Kaszubowski w nieznanej notatce: Chcia³bym dodaæ, i¿ D.44 kaza³ sobie przedstawiæ
przez Brossa szczegó³owo mój ¿yciorys, oraz kaza³ sobie daæ gwarancjê ze strony
B.45, i¿ jestem w porz¹dku46.
W ocenie mjra Minca Kaszubowski w ten sposób przygotowywa³ sobie przygrywkê do nastêpnego punktu programu, w którym L.47 bez w¹tpienia dotrze do
kontrwywiadu D.48 albo nawet stanie siê jego wspó³pracownikiem. W konkluzji
mjr Minc stwierdza, ¿e Kaszubowski doæ cynicznie: By przygotowaæ »zupê
42
43
44
45
46
47
48
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wed³ug naszego smaku«, uwa¿a za wskazane ju¿ obecnie mówiæ o tym, i¿ dzia³alnoæ aparatu D. rozprzestrzeni siê na ca³¹ Europê49.
Nastêpnie mjr Minc opisuje w raporcie przekazane przez Kaszubowskiego
informacje o powi¹zaniach Brossa z wywiadem francuskim. Wed³ug Kaszubowskiego Bross zetkn¹³ siê za porednictwem niejakiego Gordona z szefem francuskiej komórki wywiadowczej w Hamburgu. Kaszubowski uwa¿a³, ¿e interesuj¹c¹
dla wywiadu polskiego osob¹ jest niejaki kapitan Reynand, który ma zawerbowaæ Brossa dla wywiadu na Polskê, by wykorzystaæ jego dowiadczenie, poniewa¿  jak stwierdzi³ Reynand  ca³a robota wywiadowcza na terenie Polski jest
sparali¿owana. Kaszubowski utwierdza³ Brossa w przekonaniu, ¿e powinien
podj¹æ wspó³pracê z wywiadem francuskim przeciwko Polsce, w czym mu bêdzie
pomaga³. Minc cytowa³ nastêpnie wypowied Kaszubowskiego na ten temat: Nie
mam zamiaru tworzenia siatek wywiadowczych dla Francuzów, celem moim jest
wykrycie pozosta³ych jeszcze komórek francuskich w Polsce: doradzê Brossowi,
by wykorzysta³ do budowy nowej sieci wywiadowczej istniej¹ce jeszcze w Polsce stare rezydentury, jako bazy wyjciowe. Oczywicie potrzebujê na to Waszej
zgody50.
Major Minc przypuszcza³, ¿e Kaszubowski zamierza ponownie histori¹ z Francuzami centralê wywiadu w Warszawie jak to uj¹³  karmiæ (...) nowymi sensacjami51. W celu uwiarygodnienia ca³ej sprawy Kaszubowski w swoich w raportach podawa³ nawet adresy Francuzów. Wed³ug Minca Kaszubowski nie docenia³
centrali wywiadu. Uj¹³ to nastêpuj¹co: L. musi nam przypisywaæ du¿o naiwnoci, jeli mamy mu wierzyæ, ¿e Francuzi dadz¹ Brossowi istniej¹ce jeszcze na
terenie Polski rezydentury jako punkty wyjciowe do tworzenia nowych siatek52.
Major Minc, opisuj¹c kontakty Kaszubowskiego z Brossem oraz istniej¹ce 
w odczuciu Kaszubowskiego  mo¿liwoci wykorzystania Brossa w zakresie rozpracowania planów i siatek wywiadu francuskiego montowanych przeciwko Polsce,
dystansowa³ siê od jego stwierdzeñ dotycz¹cych rzekomej omnipotencji Brossa.
Uj¹³ to w swoim raporcie niezwykle obrazowo: Bross jest zaanga¿owany w grupie G.-E., Bross ma ³¹cznoæ z D., Bross kontaktuje siê z Francuzami, Bross jest
wreszcie u Steinera. On informuje Larsena o wszystkim; mieszka i ¿re [sic!] u niego;
uchodzi za asa wywiadu, o którego ubiegaj¹ siê wszyscy, za którym goni¹ wszystkie wywiady! Lecz rzekomo nie wie nic o dzia³alnoci Larsena53. Uwa¿am to za
niemo¿liwe; jestem przekonany, ¿e chodzi tu o ukartowan¹ grê, której nie rozpoznalimy dotychczas. Jest mo¿liwe, i¿ ubijaj¹ oni od pocz¹tku wspólny interes.
49
50
51
52
53
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Z zawartych w raporcie uwag mjra Minca o relacjach ³¹cz¹cych Kaszubowskiego i Brossa wynika, ¿e przypuszcza³ on, i¿ to Kaszubowski zrêcznie wykorzystuje osobê Brossa, aby osi¹gn¹æ dla siebie konkretne korzyci materialne. Kaszubowski sugerowa³ bowiem Mincowi, ¿e musi Brossa nastawiæ na wydawanie wiêcej pieniêdzy ni¿ zarabia. W ten sposób bêdzie on znowu drog¹ po¿yczania mu
pieniêdzy zwi¹zany ze mn¹. Minc trafnie zauwa¿a³, ¿e wiêcej pieniêdzy dla Brossa
w konsekwencji oznacza wiêcej pieniêdzy dla Kaszubowskiego, chocia¿ Kaszubowski zastrzega siê, ¿e pomimo to nigdy nie bêdzie móg³ zwerbowaæ Brossa na
swego agenta, poniewa¿ nie wybaczy³by on by mi nigdy, i¿ dotychczas by³ przeze mnie niewiadomie wykorzystywany. Kaszubowski zaznacza³ przy tym, ¿e
o ile dosz³oby do werbunku, to jedynie on móg³by zostaæ zwerbowany przez Brossa,
nigdy odwrotnie, co wed³ug niego wynika³o z osobistych ambicji Brossa.
W zwi¹zku z tym w czasie rozmowy pojawi³a siê sprawa zorganizowania
przez Kaszubowskiego ewentualnego osobistego spotkania Brossa z Mincem, który
nie bardzo wierzy³ w ca³¹ historiê zwi¹zan¹ z Brossem. Kaszubowski uwa¿a³, ¿e podczas takiego spotkania Minc móg³by sobie wyrobiæ osobisty pogl¹d na tê sprawê.
Kaszubowski poda³ nawet konkretn¹ datê spotkania. Mia³oby do niego dojæ 5 lipca
1950 r. w Berlinie. Kaszubowski twierdzi³, ¿e zawsze bra³ pod uwagê koniecznoæ
zorganizowania takiego spotkania. W zwi¹zku z tym opowiada³ czêsto Brossowi
o swych partnerach handlowych w Berlinie. Mjr Minc tak pisa³ o tej propozycji
Kaszubowskiego: Spotkanie ma byæ przypadkowe i ma mieæ miejsce na terenie
zachodnich sektorów Berlina; nastêpnie mo¿na by pójæ do lokalu. Odpowiedzia³em L., i¿ nie mam sprzeciwu co do przybycia B. do Berlina. Na temat spotkania
z B. nie powiedzia³em nic konkretnego. Mimo to mam w¹tpliwoci, czy w ten
sposób zaaran¿owane spotkanie mo¿e daæ jakie pozytywne wyniki. Wartociowym
by³oby jednak urz¹dzenie takiego spotkania; mo¿e obraz by³by wtenczas nieco
janiejszy. L. na pewno nie wierzy, ¿e zgodzimy siê na tê propozycjê. Spotkanie
w zachodnich sektorach Berlina jest powi¹zane oczywicie z ryzykiem, w¹tpiê
jednak, czy Larsen przyprowadzi Brossa do sektora wschodniego, poniewa¿ zniweczy³oby to ca³¹ jego koncepcjê o obawach Brossa przed wschodem54.
Z raportu wynika, ¿e Kaszubowski przekazywa³ tak¿e informacje maj¹ce
znaczenie polityczne. W czêci omawianego tak obszernie raportu Sprawa gen.
SS Steinera Minc mjr Minc cytowa³ fragment raportu Kaszubowskiego Polnische
Exil-Regierung in Verbindung mit Deutschland. W raporcie tym Kaszubowski
informowa³ np. o tym, ¿e gen. Steiner oczekiwa³ na wizytê dr Bielickiego z Londynu, który mia³ byæ pe³nomocnikiem rz¹du londyñskiego. Wed³ug Kaszubowskiego Bielicki by³ prezydentem Rady Politycznej polskiego rz¹du emigracyjnego.
54

Z wczeniejszej czêci raportu wynika, ¿e wed³ug Kaszubowskiego Bross obawia³ siê wyjazdu
do Berlina w zwi¹zku z aresztowaniem w ostatnim okresie przez kontrwywiad sowiecki niejakiego Schadego z dzia³aj¹cej w Berlinie siatki wywiadu francuskiego.
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Major Minc wspomina³ nastêpnie, ¿e Kaszubowski podaje szereg owiadczeñ politycznych o rzekomych planach stworzenia nowego ³adu w Europie Wschodniej,
w zwi¹zku z czym zosta³a utworzona wspomniana polska Rada Polityczna.
Wizyta Bielickiego w Niemczech mia³a wynikaæ wed³ug Kaszubowskiego
z tego, ¿e w tym planie przewiduje siê (...) zwrócenie Niemcom czêci prowincji
wschodnich. Bielecki mia³ wiêc nawi¹zaæ kontakt z miarodajnymi w przysz³oci
przedstawicielami niemieckimi, by przekonaæ siê o ich pogl¹dach i zapatrywaniach. Major Minc tak ocenia³ te sensacje Kaszubowskiego: Ta czêæ polityczna dowodzi, ¿e L. us³ysza³ gdzie »g³os dzwonów«, lecz nie wie, gdzie to mia³o
miejsce. Nie istnieje bowiem Bielicki, a jest dr Bielecki, przewodnicz¹cy SN
i inicjator utworzenia Rady Politycznej, bêd¹cej w opozycji w stosunku do »rz¹du
londyñskiego«.
Minc wspomina³ dalej, ¿e Kaszubowski podaje, i¿ ³¹cznikiem dla Steinera
jest by³y polski pose³ na Sejm Siwieæ, mieszkaj¹cy po wojnie w Monachium,
którego dok³adnego adresu Kaszubowski jednak nie ustali³. Minc pisze: Interesuj¹cym jest fakt, ¿e Siwieæ jest notowany w naszej kartotece jako cz³onek Komisji
Rewizyjnej Z.P. w strefie amerykañskiej, wspó³pracownik II Oddzia³u Andersa
i kierownik punktu wypadowego w Monachium55.
Major Minc podkrela³, ¿e po tych rewelacjach politycznych Kaszubowskiego powiedzia³ mu, ¿e s³abo orientuje siê w zagadnieniach politycznych i by
zamiast wielk¹ polityk¹ zajmowa³ siê konkretnymi sprawami. Wed³ug Minca Kaszubowski: Czu³ siê z tego powodu nieco obra¿ony, lecz uspokoi siê zapewne56.
Interesuj¹ce jest, ¿e  jak wynika z raportu Minca  Kaszubowski zobowi¹za³
siê dostarczyæ centrali wywiadu w Warszawie odpis niedrukowanej jeszcze ksi¹¿ki
W³adys³awa Studnickiego57 pt. Irrweg in Polen 58 (co Minc przet³umaczy³ jako
B³êdna droga Polski) oraz obieca³ staraæ siê za porednictwem Brossa zdobyæ
55
56
57

58
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Raport sprawozdawczy z 3.06.1950, s. 4-5.
Tam¿e, s. 5.
W³adys³aw Studnicki-Gizbert (18671953), kontrowersyjny publicysta i polityk okrelany
niekiedy jako germanofil. Pocz¹tkowo zwi¹zany z PPS nastêpnie z Lig¹ Narodow¹. Podczas
pierwszej wojny wiatowej zagorza³y zwolennik tzw. aktywizmu, cz³onek Tymczasowej Rady
Stanu. W okresie miêdzywojennym g³osi³ potrzebê sojuszu polsko-niemieckiego. Autor ksi¹¿ki
pt. System polityczny Europy a Polska, wydanej w Warszawie w 1935 r. W okresie okupacji
w lutym 1940 r. wystosowa³ do Hitlera memoria³ piêtnuj¹cy politykê niemieck¹ prowadzon¹
w Generalnym Gubernatorstwie. Odby³ rozmowê w tej sprawie z ministrem propagandy Josefem Goebbelsem, która nie przynios³a oczekiwanych przez niego efektów. Przejciowo aresztowany przez gestapo, nastêpnie przymusowo osadzony w sanatorium. Po wojnie na emigracji.
Zob. P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 19391945, Warszawa 2005, s. 169-170;
B. Drewniak, Polsko-niemieckie zbli¿enia w krêgu kultury 19191939, Gdañsk 2005, s. 143,
469.
Ksi¹¿ka ta rzeczywicie wkrótce ukaza³a siê w RFN. Zob. W. Studnicki, Irrwege in Polen: ein
Kampf und die polnisch-deutsche Annäherung, Göttingen 1951, ss. 135.
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kopiê planu nowego ³adu w Europie Wschodniej, który ma siê znajdowaæ w dyspozycji gen. Steinera w Monachium59 .
W punkcie czwartym opisano sprawê Schadego, agenta wywiadu zachodniego, aresztowanego w Niemczech przez Rosjan, z którym Kaszubowski utrzymywa³
kontakt60 . Jak wynika z zapisu, w raporcie majora Minca Kaszubowski spotka³
siê z ¿on¹ Schadego ju¿ po jego aresztowaniu i opisa³a mu ona szczegó³owo moment aresztowania mê¿a, nie maj¹c pojêcia o wspó³pracy Kaszubowskiego z wywiadem komunistycznym. Wed³ug Kaszubowskiego Francuzi nie wiedzieli przez
6 tygodni o aresztowaniu Schadego. Kaszubowski poda³, ¿e ¿ona Schadego opowiada³a mu szczegó³owo o przes³uchiwaniu jej i zwerbowaniu przez wywiad sowiecki. Poda³a zarówno pseudonim agenturalny, sposób kontaktowania siê i inne
szczegó³y. Minc w oparciu o informacje Kaszubowskiego pisa³: Pani Schade
mia³a opowiadaæ o tym ju¿ kilku ludziom, którzy dziwili siê, ¿e wróci³a ona z r¹k
Rosjan. Francuzi mieli prosiæ Brossa, by ich natychmiast powiadomi³ o ewentualnym pojawieniu siê Schade. Poniewa¿ major Minc zaznaczy³, ¿e informacje te
s¹ wa¿ne dla  jak to uj¹³  naszych Przyjació³, mo¿na przypuszczaæ, ¿e z pewnoci¹ zosta³y przekazane kontrwywiadowi sowieckiemu61 .
Z raportu wynika (5. Problem rodziny Larsena), ¿e major Minc rozmawia³
z Kaszubowskim o jego rodzinie i przypuszczalnie problem ten podj¹³ sam Kaszubowski. Sprawa ta by³a dla Kaszubowskiego niezwykle wa¿na. Warto wiêc
zacytowaæ ten fragment raportu. Major Minc pisa³:  Mówilimy tak¿e na temat
rodziny L. Ostrze swych argumentacji zwróci³em mniej wiêcej w tym kierunku.
Na terenie Polski znajduj¹ siê jeszcze dziesi¹tki tysiêcy niemieckich rodzin. Fakt,
¿e jego rodzina nie wyje¿d¿a do Niemiec, mo¿e wyjaniæ swym przyjacio³om
tym, ¿e prawdopodobnie Polacy za du¿o dowiedzieli siê o nim i z tego powodu
zatrzymuj¹ rodzinê. Ka¿dy legalny wyjazd jego rodziny musia³ byæ podejrzany ze
wzglêdu na jego przesz³oæ. Na pewno nie przekona³em tymi argumentami Larsena. Najprawdopodobniej zrozumia³ on jednak, i¿ nie zamierzamy wypuciæ jego
rodziny. L. by³ z tego powodu podniecony, powiedzia³ jednak w koñcu: Ja mam
czas. Doda³em jeszcze, ¿e przeniesienie jego rodziny do Niemiec by³oby b³êdem
59
60

61

Tam¿e.
Z póniejszych zeznañ Kaszubowskiego wynika, ¿e by³y major SS Schade, mieszkaj¹cy po
wojnie w Berlinie Zachodnim przy ulicy Sitzenstrasse nr 15, by³ rezydentem organizowanego
po wojnie wywiadu niemieckiego i podlega³ Alarichowi Brossowi. Kaszubowski zgodzi³ siê
zostaæ doradc¹ Schadego, którego aresztowa³ sowiecki kontrwywiad wojskowy 19 marca 1950 r.,
a wiêc dwa miesi¹ce przed spotkaniem Kaszubowskiego z majorem Mincem. Mo¿e to wskazywaæ na to, ¿e Kaszubowski ujawni³ wspó³pracê Schadego z wywiadem niemieckim i przyczyni³
siê tym samym do jego aresztowania przez Rosjan. IPN Gdañsk, Okrêgowa Komisja cigania,
sygn. S.1/72 (12/15), Protokó³ przes³uchania J. Kaszubowskiego z 21.06.1952 r. Zob. te¿:
A. G¹siorowski, Jan Kaszubowski ..., s. 276, 280, 282, 284.
Tam¿e.
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taktycznym, poniewa¿ mog³oby daæ powody do podejrzeñ, i¿ L. musia³ wykonaæ
dla Polski okrelone zadania, jeli Polacy wypuszczaj¹ rodzinê ogólnie znanego
gestapowca62.
W raporcie majora Minca punkt szósty dotyczy sprawy Rödera. Wynika z niego,
¿e Kaszubowski poprzez Rödera dowiedzia³ siê o tym, ¿e referentem wywiadu
amerykañskiego do spraw ca³oci emigracji w Bawarii jest Niemiec ba³tycki Kauschen, którego Kaszubowski pozna³ osobicie w latach 19401942, kiedy pracowa³ razem z Kauschenem w Gdyni w Sztabie Wysiedleñczym63. Kaszubowski
zamierza³ nawi¹zaæ z Kauschenem bli¿szy kontakt, poniewa¿ przypuszcza³, ¿e
zajmuje siê on emigrantami, którzy wykorzystywani byli nastêpnie po linii dywersyjno-wywiadowczej przeciwko Wschodowi64.
Major Minc przypomina³ w zwi¹zku z tym, ¿e ju¿ rok wczeniej Kaszubowski pisa³ w jednym z raportów o kierowanej przez Rödera grupie wywiadowczej
pracuj¹cej na Wschodzie. Komentowa³ to nastêpuj¹co: Wierny swej taktyce Larsen powraca do starych spraw, staraj¹c siê je podaæ nam w sposób bardziej strawny.
Obecnie ma siê znowu spotkaæ z Röderem w Monachium65.
W raporcie wspomina siê te¿ o biurze detektywistycznym, które Kaszubowski
prowadzi³ razem z Lölgenem. Wed³ug majora Minca rysowane przez Kaszubowskiego perspektywy wykorzystania tego biura dla dzia³alnoci wywiadowczej to
lipa. Kaszubowski wysuwa³ te¿ plan zwerbowania Lölgena, podaj¹c siê jako
werbownik wywiadu watykañskiego. Tak¿e i ten pomys³ nie zyska³ wsparcia ze
strony Minca, który powiedzia³ Kaszubowskiemu, ¿e wywiadowi polskiemu nie
da to ¿adnych korzyci. Kiedy Kaszubowski próbowa³ oponowaæ, zmusi³o go do
milczenia stwierdzenie Minca, ¿e dotychczas wywiad nie dosta³ niczego w zwi¹zku
z funkcjonowaniem wspomnianego biura detektywistycznego66.
W kolejnym punkcie major Minc omawia³ now¹ propozycjê Kaszubowskiego.
Chcia³ on przej¹æ przedstawicielstwo na Berlin firmy Terra-Mar Hamburg  Asia
Haus, która  jak stwierdza³ Minc  jest kierowana przez starych, wytrawnych
szpiegów. Prac¹ w tym przedstawicielstwie Kaszubowski chcia³ maskowaæ swoje
czêste wyjazdy do Berlina, bowiem zamierza³ byæ ³¹cznikiem do wschodnioniemieckich instytucji gospodarczych. Kaszubowski tak omawia³ istotê tego pomys³u: Chcia³bym prosiæ, uczyniæ to w ten sposób, abym mia³ mo¿liwoæ otwarcia
ma³ego biura w Berlinie, w którym pracowa³by kto z Waszych zaufanych ludzi,
niewtajemniczony jednak w moj¹ pracê, który za³atwia³by te sprawy jako mój
62
63
64
65
66

Kopia acta_2008.p65

Raport sprawozdawczy z 3.06.1950, s. 5.
Tak¹ nazwê podano w raporcie. Chodzi tu o przypuszczalnie o Sztab Osadniczy (Ansiedlungstab) w Gdyni lub Centralê Przesiedleñcz¹ (Umwandererzentralstelle) w Gdyni.
Raport sprawozdawczy z 3.06.1950, s. 5.
Tam¿e.
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urzêdnik z Waszym, wzglêdnie innym poparciem (...). Major Minc odniós³ siê
do tej propozycji w charakterystycznym stylu: Larsen chcia³by znowu, jak to
czêsto ma miejsce, robiæ muzykê, »diabe³ wie dla kogo«, przy pomocy naszej
»orkiestry«. Z tego powodu jestem zdania, i¿ nale¿y jego propozycjê odrzuciæ67.
Istotny by³ równie¿ punkt 9 raportu Minca pt. Gen.Gehlen 68. Major Minc
wspomina³, ¿e Kaszubowski w ostatniej poczcie przekaza³ ró¿ne informacje
o gen. von Gehlenie, który wed³ug jego rozeznania jest szefem niemieckich grup
wywiadowczych. Gehlen wed³ug Kaszubowskiego mia³ staraæ siê o stanowisko
szefa niemieckich w³adz bezpieczeñstwa. Jednak póniej Kaszubowski  powo³uj¹c siê zrêcznie na innego szpiega  inaczej przedstawia³ tê sprawê. Pisa³
bowiem: Dr Pentzlin nie podziela mojego zdania, i¿ G.69 jest szefem ca³ego wywiadu w Niemczech (...). P. przypuszcza raczej, ¿e nie ma jeszcze rzeczywistego
sztabu kierowniczego.(...) Chcia³bym jednak zapewniæ was, ¿e dostarczê bardzo
dok³adny raport o tej grupie70. Wed³ug Kaszubowskiego dr Pentzlin w okresie
wojny pracowa³ jako pe³nomocnik Urzêdu VI RSHA na terenie Szwecji, a po
wojnie zosta³ wspó³wydawc¹ gazety gospodarczej w Hamburgu i mia³ dobre znajomoci w szwedzkim Sztabie Generalnym. Kaszubowski zamierza³ w³anie poprzez dr. Pentzlina dotrzeæ do gen. Gehlena. Major Minc stwierdza³ jedynie, ¿e
dr Pentzlin istnieje rzeczywicie. Utrzymywa³ z nim kontakt agent wywiadu polskiego dziennikarz o ps. Gertruda. Odnonie do Penzlina Minc pisa³: Co on
robi, nie wiemy jeszcze. Mamy jednak pewne mo¿liwoci sprawdzenia71.
Zakoñczenie wspomnianego raportu stanowi punkt 11. Uwagi i wnioski. Major
Minc dokona³ w nim nastêpuj¹cej charakterystyki Kaszubowskiego: Larsen robi
wra¿enie cz³owieka doæ wyczerpanego nerwowo. Przypuszczam, ¿e L. u¿ywa
perwetynê (rodek, którego u¿ywaj¹ lotnicy dla utrzymania energii i o¿ywienia
nerwów), poniewa¿ zauwa¿y³em u niego napoczêty pakunek perwetyny. Nasza
wiadomoæ, ¿e rodzina jego pozostaje tymczasem w Polsce, trafi³a go g³êboko,
lecz mimo to robi³ dobr¹ minê do z³ej gry. L. nie wierzy³, ¿e damy jemu 1200
dolarów. Zapyta³ mnie, czy zabra³em ze sob¹ pieni¹dze, na co odpowiedzia³em
67
68

69
70

71

Tam¿e.
Gen. Reinhardt Gehlen. Poczas wojny oficer Abwehry, kierownik Wydzia³u Obce Armie
Wschód (FremdeHeeres Ost). Po wojnie przekaza³ ocala³e akta FHO Amerykanom, podejmuj¹c
z nimi wspó³pracê. Stan¹³ na czele odbudowanych po wojnie niemieckich s³u¿b wywiadowczych  najpierw Organizacji Gehlena, a póniej Federalnej S³u¿by Wywiadu RFN (Bundesnachrichtendienst  BND), któr¹ kierowa³ do 1968 r. Zob. R. Gehlen, Sensacyjne wspomnienia szefa wywiadu, Warszawa 1983, passim.
Gehlen.
Raport sprawozdawczy z 3.06.1950, s. 6. Por. F. Bielak, S³u¿by wywiadowcze Republiki
Federalnej Niemiec, Warszawa 1958; R. Kilarski, Organizacja wywiadowcza Reinhardta
Gehlena, Warszawa 1978.
Raport sprawozdawczy z 3.06.1950, s. 6-7.
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twierdz¹co. Kiedy zapyta³em go, jak s¹dzi, ile mam dla niego, odpowiedzia³ 
1000 $. By³ mile zaskoczony, gdy wrêczy³em mu 1200 $, robi¹c mi osobiste komplementy (stara taktyka Larsena  pan jest porz¹dnym cz³owiekiem  Centrala nie
orientuje siê). Z dalszej czêci wynika, ¿e mjr Minc zanegowa³ wartoæ dostarczonych przez Kaszubowskiego materia³ów wywiadowczych. Poinformowa³ te¿
Kaszubowskiego, ¿e w przysz³oci bêdzie on otrzymywa³ z centrali wywiadu jedynie minimalne wynagrodzenie, stwierdzaj¹c wyranie: dalsze wynagrodzenie
zale¿eæ bêdzie od wartoci dostarczonych nam materia³ów72.
W podsumowaniu raportu ze spotkañ z Kaszubowskim mjr Minc stwierdza³:
Coraz bardziej odnoszê wra¿enie, ¿e Larsen nie prowadzi czystej gry. Mimo ¿e
podane przez niego osoby bezsprzecznie istniej¹ w rzeczywistoci (potwierdzenie
naszych Przyjació³)73, nie mamy dotychczas, prócz Schade74, ¿adnych namacalnych dowodów. Historia ta powtarza siê od samego pocz¹tku a¿ do dnia dzisiejszego. Zostalimy wprawdzie wprowadzeni w wiat szpiegów i organizacji szpiegowskich, znamy nawet ¿yciorysy i adresy, lecz praktycznie nie mo¿emy z tym
nic zacz¹æ. Jak z tego wynika, dostarczone wczeniej przez Kaszubowskiego
materia³y, dotycz¹ce dzia³alnoci wywiadowczej na terenie Niemiec konkretnych
osób  w ocenie centrali polskiego wywiadu  nie dawa³y ¿adnej mo¿liwoci
podjêcia w stosunku do nich jakiejkolwiek pracy operacyjnej bez udzia³u Kaszubowskiego.
Mjr Minc koñczy³ raport nastêpuj¹cym wnioskiem: Zatrzymanie rodziny L.
stanowi bezsprzecznie dobry krok, który przy zastosowaniu kombinowanego systemu premiowego i silnego nacisku o konkretne materia³y, przyniesie mo¿e w ci¹gu
najbli¿szych miesiêcy pewne sukcesy na drodze do wyjanienia ca³ego zagadnienia
Larsena. Jeli natomiast tej jasnoci nie osi¹gniemy, musi L. zostaæ  wg mnie 
sprowadzony do Warszawy i os¹dzony za pope³nione przez niego stare i nowe
przestêpstwa75.
Tak wiêc wydaje siê, ¿e w³anie w czerwcu 1950 r. podjêto w Ministerstwie
Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie wstêpn¹ decyzjê o rozstrzygniêciu
w ci¹gu kilku miesiêcy dalszych losów Kaszubowskiego. Jak wynika z dalszego
biegu wydarzeñ, ostateczna decyzja w sprawie Kaszubowskiego podjêta zosta³a
w Warszawie dopiero na prze³omie 1951/1952 r.76
72
73
74

75
76
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Tam¿e, s. 7.
Najprawdopodobniej Minc okreli³ tak wywiad sowiecki.
Ten fragment raportu wydaje siê potwierdzaæ przedstawian¹ wczeniej hipotezê, ¿e to Kaszubowski ujawni³ wywiadowi polskiemu, ¿e Schade jest wspó³pracownikiem wywiadu niemieckiego. Informacjê tê przekazano nastêpnie Rosjanom i kontrwywiad sowiecki dokona³ aresztowania Schadego.
Raport sprawozdawczy z 3.06.1950, s. 8.
Szerzej o tym: A. G¹siorowski, Jan Kaszubowski...
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Kolejny raport Kaszubowskiego  bez daty  opatrzony nag³ówkiem cile
tajne i zatytu³owany Raport (Larsena) dot. informatorów i mê¿ów zaufania wiadczy o tym, ¿e jego wspó³praca z polskim wywiadem nie by³a ³atwa. Kaszubowski
skar¿y siê na to, ¿e po raz kolejny pracownik wywiadu77  utrzymuj¹cy z nim
kontakt  postawi³ mu zarzut, ¿e nie dysponuje on ¿adn¹ grup¹ informatorów albo
nie podaje ich swoim zwierzchnikom. Kaszubowski pisze w nim na wstêpie: Bez
w¹tpienia jasnym by³o dla Was z moich raportów, ¿e nie by³bym w stanie bez
informatorów daæ Wam informacji tego rodzaju. Dalej Kaszubowski t³umaczy,
¿e w dzia³alnoci wywiadowczej stosuje siê dwie metody pracy, po czym ogólnie
charakteryzuje pierwsz¹ z nich: 1) Przyjêta metoda rozbudowania przez werbunek agentów i informatorów sieci, która póniej umo¿liwia dostarczanie informacji78.
Kaszubowski przedstawi³ nastêpuj¹co wady tej metody: Przy metodzie tej
nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e po pierwsze  wszystkie wniesione informacje musz¹ byæ traktowane nieufnie i sprawdzane i po drugie, zawsze istnieje niebezpieczeñstwo zdrady ze strony jednego z agentów. Do tego dochodzi jeszcze
fakt, ¿e jak ju¿ czêsto mówi³em, ciê¿ko jest zawerbowaæ ludzi dla polskiego wywiadu. Ju¿ sama rozmowa o Polsce wzbudza w Niemcach niechêæ. Nazwa Polska
nie brzmi dobrze w Niemczech. Nawet wygnañcy polscy nie s¹ lubiani, do czego
siê jeszcze przyczynia fakt, ¿e nie maj¹ daru porozumienia siê z Niemcami79.
Kaszubowski omówi³ nastêpnie drug¹ metodê, któr¹, jak twierdzi³, pos³ugiwa³ siê w zwi¹zku z mankamentami omówionej wy¿ej metody. Pisa³ o tym: Ja
dla swojej pracy obra³em drug¹ metodê. Jest to praca w pojedynkê. Ju¿ moje
dowiadczenie myliwego80 mówi mi, ¿e trudniej jest polowaæ na pojedynczego
wilka lub dzika, ani¿eli na ca³e stado. I tak wprawdzie stworzy³em sobie równie¿
sztab informatorów, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e poszczególni ludzie nie wiedz¹, ¿e dla
mnie co oznaczaj¹. Do tego naturalnie jest potrzebny i talent aktorski. Trzeba
sobie w tym wypadku zobowi¹zaæ ludzi w sposób zupe³nie nie podejrzany i dystyngowany. Naturalnie bêdzie siê ten lub ów dziwi³, dlaczego interesuj¹ siê takimi
sprawami, ale w³anie tutaj chodzi o to, by rozmowê prowadziæ w taki sposób,
aby móc przytoczyæ logiczne powody. Do tego nale¿y znaæ niemieck¹ mentalnoæ
i ogólne indywidualne po³o¿enie poszczególnych informatorów. Na nastêpnej stronie podam listê poszczególnych informatorów wed³ug nazwisk, przy czym dodam,
w jaki sposób ka¿dy z nich jest wobec mnie zobowi¹zany (...)81.
77
78
79
80
81

Kaszubowski pisze o nim Wasz pan, nie podaj¹c nawet jego fikcyjnego nazwiska czy pseudonimu.
Raport (Larsena) dot. informatorów i mê¿ów zaufania, (b.m.d.), s. 1.
Tam¿e.
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Kaszubowski wymieni³ nastêpnie jedenastu swoich informatorów oraz dokona³ krótkiej charakterystyki ³¹cz¹cych go z nim kontaktów. Dwie osoby z tej
listy by³y zwi¹zane z Kaszubowskim tym, ¿e wyp³aca³ im sta³¹ pensjê. Jako pierwszy wymieniony zosta³ Jacob Lölgen, by³y dyrektor kryminalny i wysokiej rangi
funkcjonariusz gestapo gdañskiego, dawny prze³o¿ony Kaszubowskiego, mieszkaj¹cy w Grevenbreich w Pó³nocnej Westfalii. Tak Kaszubowski pisa³ o nim:
Otrzymywa³ ode mnie od 1.4.49  1.2.1950 pensjê w wysokoci 500 DM miesiêcznie  netto. Od 1.1.1950 umowa tycz¹ca otwarcia biura detektywów RheinRuhr, Köln, Spichenrstr. 63. Pensjê otrzymywa³ L. jako wspó³pracownik w moim
rzekomym biurze importowo-eksportowym w Hamburgu, które zg³osi³em specjalnie dla tego celu, którego jednak z powodu braku rodków nie mog³em w dalszym
ci¹gu prowadziæ82. Jako drugiego Kaszubowski wymieni³ Alaricha Brossa, zamieszka³ego w Hamburgu-Lahmsahl przy Bergweg 75, pisz¹c o nim: Otrzymywa³
ode mnie od 1.4.49-1.11.50 pensjê  netto  500 DM miesiêcznie. Pensjê tê otrzymywa³ Bross rzekomo za to, ¿e mia³ mi za³atwiæ dla mego przedsiêbiorstwa kontakty z kierowniczymi osobistociami (Steiner, Ende, Lorentz, baron von Schröder,
Lauterbacher)83. Poza tym wymieni³ osoby, które uzale¿ni³ on siebie, udzielaj¹c
im po¿yczek lub daj¹c prezenty. Byli to: mieszkaj¹cy w Hamburgu Hans Hendrik
Neumann (by³y Standartenführer SS), mieszkaj¹cy w Lubece mistrz rzenicki
Martin Engling (by³y informator Abwehry i gestapo), by³y genera³ SS Felix Steiner z Monachium, by³y Hauptsturmführer SS dr Leo Miller, Kurt Schuback  by³y
Hauptsturmführer SS i referent dla spraw Bliskiego Wschodu Urzêdu VI RSHA,
dr Rolf Röder  by³y Sturmbannführer SS, jak to okreli³ Kaszubowski m¹¿ zaufania Gehlena i Steinera, mieszkaj¹cy w Düsseldorfie dziennikarz Edmund Sala
 by³y Hauptsturmführer SS i pe³nomocnik Abwehry w Finlandii, radca kryminalny Jannke, kierownik policji kryminalnej w Lubece  wspó³pracownik wywiadu
brytyjskiego oraz mieszkaj¹cy w Hamburgu radca rz¹dowy Paul Opitz, by³y kierownik oddzia³u do spraw zwalczania sabota¿u w G³ównym Urzêdzie Bezpieczeñstwa Rzeszy (RSHA) i rzeczoznawca kartoteki antykominternowskiej.
Kaszubowski nadmieni³, ¿e do tej listy dodaæ nale¿y dwóch jego mê¿ów zaufania: dyrektora kryminalnego Böhmera i dyrektora kryminalnego Kluthe którzy
w³aciwie pracuj¹ dla biura detektywów, przy zrêcznym postêpowaniu mog¹ jednak zostaæ przeze mnie wykorzystani84.
Kaszubowski podkrela³ przy tym, ¿e ¿adna z tych wymienionych osób nie wie,
¿e pomaga wywiadowi komunistycznemu i nikt z nich nie zgodzi³by siê na wspó³pracê. Wspomina³ te¿, ¿e poniewa¿ nie mo¿e utrzymywaæ ze wspomnianymi
osobami kontaktu pisemnego w celu otrzymania wyjanieñ lub informacji intere82
83
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suj¹cych polski wywiad, musi odwiedzaæ te osoby osobicie, a¿eby nikomu nie
dawaæ do r¹k dowodu mojego zainteresowania. Uwa¿a³, ¿e co prawda metoda ta
zabiera wiêcej czasu i jest kosztowniejsza, lecz jest jego zdaniem mniej ryzykowna
i skuteczniejsza85.
Wród ujawnionych dokumentów jest krótkie doniesienie Kaszubowskiego
z 1950 r.86 dotycz¹ce struktury organizacji wywiadowczej Gehlena. Kaszubowski podawa³ w nim tak¿e, i¿ w³aciwym terenem dzia³ania wywiadu kierowanego
przez Gehlena jest chwilowo teren NRD i zawdziêcza on sukcesy werbunkowi
cz³onków sowieckich w³adz okupacyjnych. W zwi¹zku z tym nie bêdzie w przysz³oci potrzebna du¿a liczba wspó³pracowników. Kaszubowski podkrela³, ¿e
wynagrodzenie wspó³pracowników Gehlena jest bardzo dobre i wynosi miesiêcznie
800-1300 marek, do czego dochodzi jeszcze op³ata Kasy Chorych i ubezpieczenie
na ¿ycie. Zobowi¹zania do pracy podpisane mia³o byæ na 3-5 lat87. Uzupe³nieniem
tego raportu by³ sporz¹dzony 24.11.1950 r. schemat centrali wywiadu Gehlena.
Kolejnym odtajnionym dokumentem jest cile tajny Raport dot. grupy wywiadowczej von Gehlena, sporz¹dzony przez Kaszubowskiego 7.02.1951 r. Jest
to t³umaczenie raportu, a w lewym górnym rogu znajduje siê charakterystyczny
dopisek: T³umaczenie z j. niemieckiego zachow. siê styl orygina³u. Kaszubowski informowa³ w tym raporcie, ¿e dotychczas nie uda³o mu siê poprzez Lölgena
dotrzeæ do p³k. Cartellieri, aby maj¹c rekomendacjê Lagena, wejæ do grupy wywiadowczej Gehlena. Wspomina³, ¿e w zwi¹zku z tymi trudnociami by³ zmuszony rozgl¹dn¹æ siê za innymi drogami celem dojcia do grupy. Podkrela³, ¿e
da to pozytywny efekt, chocia¿ mo¿e przed³u¿yæ siê w czasie. Informowa³, ¿e
uda³o mu siê nawi¹zaæ kontakt z by³ym standartenführerem SS Wilhelmem Schmitzem, który by³ ówczenie doradc¹ informatorem w Zwi¹zkowym Urzêdzie Ochrony
Konstytucji (Verfasungsschutz) w Kolonii. Poprzez niego Kaszubowski mia³ nadziejê uzyskaæ stycznoæ z dowódc¹ brygady Schellenbergiem. Informowa³ tak¿e,
¿e poprzez by³ego szefa Abwehry w Düsseldorfie, ówczenie kierownika sektora
grupy Gehlena w Nadrenii (Rheinland), otrzyma biuro detektywów Rhein-Ruhr
specjalne zadania. Kaszubowski tylko ogólnie stwierdza³, ¿e zadania te bêd¹
mia³y pozory czysto firmowe. Uwa¿a³, ¿e pozwoli mu to g³êbiej wnikn¹æ w
organizacjê Gehlena. Przypuszcza³, ¿e informacje o grupie wywiadu Gehlena
mo¿e mu w przysz³oci umo¿liwiæ tak¿e niejaki Weide, o którym wczeniej ju¿
wspomina³. Kaszubowski pisa³: Ju¿ obecnie wiem, ¿e Gehlen ca³kowicie zorganizowa³ swoj¹ grupê. Zosta³a utworzona nowa szko³a wywiadowcza pod kierownictwem znanego ju¿ centrali polskiego wywiadu Nuegebauera. Informowa³, ¿e
centrala gen. Gehlena znajduje siê w pobli¿u Frankfurtu nad Menem. Wspomina³,
85
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¿e w najbli¿szym czasie bêdzie mieszka³ w Kolonii i podkrela³: Jeszcze raz
wskazujê na to, ¿e bezwarunkowo koniecznym bêdzie nie urz¹dzaæ wiêcej odpraw w Berlinie88. W znajduj¹cym siê pod raportem uzupe³nieniu Kaszubowski
informowa³ centralê polskiego wywiadu, ¿e w trakcie wstêpnego rozpracowywania
grupy wywiady Gehlena uda³o mu siê uzyskaæ pewne dane o tworzonym wówczas
urzêdzie zwi¹zkowym dla ochrony konstytucji. Twierdzi³, ¿e nie jest jeszcze
pewne, kto stanie na czele tej instytucji, podlegaj¹cej jako ca³oæ Min. Spr. Wewnêtrznych. Wed³ug Kaszubowskiego jako pretendentów do objêcia stanowiska
szefa tego urzêdu wymieniano obok Dietla89 i gen. Gehlena równie¿ by³ego radcê
rz¹dowego doktora Giseviusa90.
Kaszubowski nakreli³ w tym raporcie ogólnie strukturê Urzêdu Ochrony Konstytucji, której siedziba znajdowa³a siê wed³ug niego w Kolonii oraz poda³ bud¿et
tej instytucji (4.220.000 DM)91.
Sporód odtajnionych dokumentów dotycz¹cych sprawy Kaszubowskiego
najwa¿niejsze jest licz¹ce siedem stron cile tajne pismo, podpisane przez pp³k.
Sienkiewicza, dyrektora Departamentu VII MBP w Warszawie, sporz¹dzone 17 lutego 1951 r. Adresowane ono zosta³o do wiceministra bezpieczeñstwa publicznego,
gen. bryg. Mietkowskiego i mia³o charakter uzupe³niaj¹cego raportu. Wynika z niego,
¿e Kaszubowskim  wystêpuj¹cym w tym pimie jako agent Larsen  interesowali siê kierownicy Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. W dniu 26 maja
1950 r. odby³a siê nawet u wiceministra Mietkowskiego specjalna odprawa w jego
sprawie. Z wstêpnej czêci tego pisma wynika, ¿e z Larsenem po tej naradzie,
w okresie od 26 maja 1950 do 15 lutego 1951 r., odbyto 9 spotkañ na terenie
Berlina (sektor wschodni)92.
W syntetyczny sposób w raporcie tym dokonano analizy dotychczasowej
wspó³pracy wywiadowczej z Kaszubowskim. W pierwszej czêci raportu omó88
89
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wiono informacje i materia³y dostarczone przez Larsena w okresie od 26.05.1950
do 7.02.1951 r. Podkrelano w niej, ¿e chocia¿ Larsen przekazywa³ dotychczas
informacje o grupie wywiadowczej Graf-Erth, to sprawa ta przesta³a byæ aktualna
w koñcu lipca 1950 r. Oceniano, ¿e Kaszubowski nie tylko nie udzieli³ ¿adnych
dodatkowych odpowiedzi i konkretnych danych na temat powi¹zañ tej grupy
z wywiadem angielskim. Pomimo otrzymanego z centrali wywiadu polecenia forsowania Brossa na szefa grupy polskiej sieci wywiadowczej Grafa-Ertha. Kaszubowski nie wywi¹za³ siê z tego zadania, t³umacz¹c to rzekom¹ opozycj¹ Anglików
w stosunku do Brossa93. Tak samo by³o w odniesieniu do gen. Steinera, który
mia³ odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w tworzonej wówczas armii niemieckiej i wyznaczy³ Brossa na ³¹cznika z ko³ami polskiej emigracji. W raporcie krytycznie stwierdzano: Mimo mocnego nacisku z naszej strony L nie udzieli³ nam ¿adnych
konkretnych, dodatkowych danych o kontaktach Steinera z polsk¹ emigracj¹,
a Bross ostatnio nie kontaktuje siê wiêcej z gen. Steinerem94.
Podobnie krytycznie oceniano inne dzia³ania wywiadowcze Kaszubowskiego.
Stwierdzano, ¿e sprawa Kautschena, o której informowa³ wczeniej Kaszubowski, przesta³a byæ aktualna w grudniu 1950 r. Od koñca listopada 1950 r. Kaszubowski nie informowa³ te¿ o tworzonych w Polsce grupach wywiadu amerykañskiego,
chocia¿ wczeniej sugerowa³ ich rozszyfrowanie przez infiltracjê wywiadu polskiego. Kaszubowski informowa³ natomiast, ¿e z polecenia Kautschena ma za³o¿yæ
w Polsce sieci wywiadowcze dla celów rzekomo dezinformacji wroga na wypadek wojny. Kaszubowski sugerowa³, aby pomog³a mu w tym centrala polskiego
wywiadu. W raporcie tak¿e krytycznie odniesiono siê do tych sugestii: Sprawdzenie podanych przez L ludzi w Kraju, których proponowa³ do tej siatki nie
da³o ¿adnych wyników, gdy¿ takowych nie mo¿na by³o ustaliæ95.
Podobna sytuacja wyst¹pi³a w odniesieniu do grupy wywiadu Gehlena dzia³aj¹cej przeciwko Polsce, któr¹ mia³ rozpracowywaæ Kaszubowski. Informowa³
on centralê polskiego wywiadu, ¿e chce z Brossem wst¹piæ do tej grupy wywiadu
i chcia³by obj¹æ stanowisko szefa wewnêtrznego KW96. Kaszubowski w listopadzie 1950 r. otrzyma³ na to zgodê centrali polskiego wywiadu i obieca³ rozpracowaæ wywiadowczo tê grupê w ci¹gu 3 miesiêcy. Da³ nawet ju¿ w listopadzie
1950 r. prowizoryczny schemat organizacyjny grupy oraz wykaz 9-ciu jej wspó³pracowników, jednak póniej nie dostarczy³ charakterystyki rzekomych cz³onków tej grupy wywiadu. Z raportu wynika, ¿e Kaszubowski informowa³ póniej,
i¿ grupa Gehlena nie jest czysto niemieck¹ s³u¿b¹, a tylko komórk¹ s³u¿by amerykañskiego wywiadu. Podkrelano, ¿e ani Kaszubowski, ani Bross nie zostali
93
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dotychczas przyjêci do tej grupy. Na spotkaniu 7 lutego 1951 r. Kaszubowski
informowa³, ¿e przed przyjêciem do tej grupy nale¿a³o wype³niæ szczegó³owy
kwestionariusz. Uwa¿a³, ¿e jeli bêdzie zmuszony wype³niæ ten kwestionariusz,
to  jak pisa³: bêdê przegrany z powodu przebywania mojej rodziny w Polsce97.
Jeszcze bardziej krytycznie w raporcie pp³k Sienkiewicz odniós³ siê do sprawy
agenta wywiadu amerykañskiego niejakiego Dennissowa. W sierpniu 1950 r. Kaszubowski doniós³ do Warszawy, ¿e w Monachium przebywa by³y oficer wywiadu
sowieckiego Dennissow, który pracuje jako sekretarz i przygotowuje materia³y
wielkiej organizacji szpiegowskiej, dysponuj¹c wartociowymi materia³ami wywiadowczymi. Wed³ug Kaszubowskiego Dennissow zwróci³ siê do Brossa z propozycj¹ sprzeda¿y du¿ej iloci materia³ów agenturalnych, aby za zarobione w ten
sposób pieni¹dze wyjechaæ do Ameryki Po³udniowej. Dennissow proponowa³ m.in.
za sumê 2.500 $ seriê materia³ów wywiadu amerykañskiego o sowieckich bazach
marynarki wojennej. Jednoczenie w raporcie podkrelano, ¿e Kaszubowski zabezpiecza siê, podaj¹c, ¿e niektóre informacje Dennissowa okaza³y siê spreparowane przez niego samego98. Z raportu wynika, ¿e Kaszubowski nie wykona³
zadania zdobycia tych materia³ów bez zap³acenia 2.500 $. Zdoby³ tylko próbki,
trac¹c rzekomo przy tym 2 tys. marek zadatku (podkrelano, ¿e pieni¹dze te nie
pochodzi³y ze rodków centrali wywiadu). Nastêpnie opisano taktykê Kaszubowskiego w stosunku do centrali polskiego wywiadu: Stopniowo, w miarê powiêkszania siê naszego zainteresowania, Dennissow  wed³ug »L«  sta³ siê cz³owiekiem
mniej godnym zaufania, a wartoæ materia³ów coraz bardziej w¹tpliwa. W koñcu
na spotkaniu 7 II 1951 r. »L« twierdzi, ¿e materia³y, które proponowa³ Dennissow
s¹ po prostu przestarza³e i s¹ materia³ami szkoleniowymi »amerykañskiej szko³y
wywiadowczej«, w której rzekomo ma wyk³adaæ Dennissow. Nie ma ju¿ wiêcej
mowy o tym, ¿e Dennissow jest sekretarzem s³ynnej organizacji wywiadowczej,
lecz jest on czym w rodzaju »spec agenta« amerykañskiego wywiadu. Z centrali
polskiego wywiadu Kaszubowski 12.01.1951 r. otrzymaæ mia³ zadanie przygotowania planu ci¹gniêcia Dennissowa do NRD. W wypadku niemo¿liwoci wykonania tego planu Kaszubowski mia³ zlikwidowaæ Dennissowa. Tak opisywano
dalsze poczynania Kaszubowskiego w tej sprawie: Na spotkanie 7 II 1951 r. »L«
przywióz³ prowokacyjny, nierealny plan pierwszego wariantu. Zarówno z rozmów,
jak i raportów wynika jasno, ¿e »L« chce siê wykrêciæ i nie mo¿na w ¿adnym
wypadku liczyæ na wykonanie tego zadania. Faktycznie odmawia wykonania tego
zadania pod pozorem trudnoci, braku mo¿liwoci, du¿ych sum pieniêdzy i sugeruje, ¿e wykonanie mo¿e potrwaæ lata ca³e. (Jestemy w posiadaniu informacji
z r. 1949 b. agenta »Waleta«, która brzmi: Dennissow Wadim b. oficer NKWD
97
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w Hamburgu utrzymuje biuro o nazwie »Bars«, w którym przygotowuje siê ogromny materia³ dezinformacyjny)99.
Jak z tego wynika, kieruj¹cy Departamentem VII MBP w Warszawie pp³k
Sienkiewicz, bardzo krytycznie ocenia³ pracê Kaszubowskiego dla polskiego
wywiadu.
Niezwykle wa¿ny jest drugi punkt pt. Uwagi ogólne i wnioski. Pp³k Sienkiewicz powtarza³ w nim wczeniejsze krytyczne oceny, uzupe³niaj¹c je nowymi
uwagami, charakteryzuj¹cymi dzia³alnoæ Kaszubowskiego oraz jego stosunek
do centrali polskiego wywiadu. Warto wiêc zacytowaæ obszerniejsze fragmenty tej
czêci. Sienkiewicz pisa³ m.in.: Metoda »Larsena« jest w zasadzie prosta. Lecz
bardzo chytrze i umiejêtnie przez niego stosowana. Informacje »L« zawieraj¹
z regu³y pocz¹tkowo du¿o frapuj¹cych szczegó³ów, ró¿nego rodzaju mo¿liwoci
i perspektyw operacyjnych  nagle po przekazaniu nam kolejno w danej sprawie
kilku raportów, okazuje siê, ¿e jaka miarodajna osoba, wzglêdnie nieprzewidziana okolicznoæ natury wy¿szej ka¿e nam w¹tpiæ wspólnie z »L« w prawdziwoæ
i aktualnoæ informacji uprzednich, które jak wiadomo, zawsze dostarcza tylko
Bross; w koñcu automatycznie, »niby logicznie«, »L« nawi¹zuje do innej w miêdzyczasie powsta³ej sprawy, poprzednia za zostaje odsuniêta na dalszy plan. Kiedy
»Larsenowi« wygodnie, ponownie nawi¹zuje do niej, nawet po rocznej przerwie.
Wszystko oczywicie odbywa siê wed³ug zasady w wywiadzie wszystko jest
mo¿liwe. »L« jest na tyle dowiadczonym operatywnikiem100, ¿e nie puszcza
nigdy ¿adnych poruszanych przez siebie spraw w zapomnienie. (...) Ca³a budowa
pracy »L«, jego legenda, sposób redagowania raportów, narzucania nam swego
kierunku dzia³ania, przebieg³e sposoby wydobywania od nas pieniêdzy, ca³a gra
psychologiczna w stosunku do swych »informatorów« nosz¹ wszelkie cechy prawdopodobieñstwa, ¿e »L« prowadzi z nami od pocz¹tku podwójn¹ grê. Wspólnie
gdzie obmyla siê dla nas koncepcje i preparuje dostarczane nam materia³y. (...)
Na podstawie przebiegu dotychczasowej wspó³pracy z nami »L« mia³ du¿o okazji
domylaæ siê, i¿ nie posiadamy dostatecznych mo¿liwoci sprawdzenia jego informacji. »L« wie, jak trudno jest ustaliæ dok³adnie rzeczywist¹ dzia³alnoæ ludzi
z wywiadu, nawet jeli pewne ogólne dane odpowiadaj¹ prawdzie. Mo¿e wiêc on
bezkarnie, nie obawiaj¹c siê niczego, zasypywaæ nas nadal materia³ami o charakterze »wybitnie wywiadowczym«, podaj¹c w dalszym ci¹gu niektóre prawdziwe
nazwiska i adresy. »L« jako niezwykle zdolny wywiadowca posiada nieskoñczenie
du¿e mo¿liwoci kombinacyjne ze swoimi figurantami i obiektami. Mo¿e wiêc nas
karmiæ jeszcze przez d³ugie miesi¹ce takimi samymi jak dotychczas, wzglêdnie
podobnymi, materia³ami wywiadowczymi101.
99
100
101

Tam¿e.
Operatywnik  w ¿argonie UB tak okrelano pracowników pionu operacyjnego.
Pismo Sienkiewicza do gen. Mietkowskiego z 17.02.1951, s. 5-6.
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Punkt trzeci raportu pp³k. Sienkiewicza pt. Zagadnienie Larsena w chwili
obecnej zawiera wnioski, które  jak siê póniej okaza³o  zawa¿y³y na przysz³ych
losach Kaszubowskiego. Sienkiewicz pisa³, ¿e po rozmowie z gen. Mietkowskim
w sprawie Kaszubowskiego zmniejszono mu pensjê o 50 proc., w zwi¹zku z czym
zamiast 800 $ miesiêcznie otrzymywa³ pocz¹tkowo 400 $, a w grudniu 1950
i styczniu 1951 r. tylko 200 $. W raporcie stwierdzano lakonicznie: Pomimo ostrych
protestów »L« pogodzi³ siê z tym faktem. Od listopada kazalimy »L« skoncentrowaæ swój wysi³ek tylko na sprawach: grupa Gehena, gen. Steinera i Dennissowa.
Nie mog¹c p³ywaæ jak dotychczas, daje on coraz s³absze i mêtniejsze materia³y102.
Pp³k Sienkiewicz krytycznie odniós³ siê tak¿e do sprawy siatki wywiadowczej
kierowanej przez Schadego, dzia³aj¹cej na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej, do której zlikwidowania przyczyni³ siê sam Kaszubowski. Podejrzewa³, ¿e Kaszubowski u³atwi³ likwidacjê grupy wywiadowczej Schadego, której
dzia³alnoæ by³a ju¿ czêciowo znana sowieckiemu kontrwywiadowi. W raporcie
pp³k Sienkiewicz pisa³ o tym: Fakt, ¿e »L« da³ nam grupê wywiadowcz¹ Schade,
dzia³aj¹c¹ na terenach Niemieckiej Republiki Demokratycznej, zlikwidowanej
nastêpnie przez przyjació³, nie mo¿e byæ uwa¿any jako dowód lojalnoci »L«
w stosunku do nas. Wiadomo nam bowiem, na podstawie wypowiedzi naszych
przyjació³ w Berlinie, ¿e Schade by³ rozpracowywany przez kontrwywiad radziecki
jeszcze przed otrzymaniem od nas informacji dostarczonych przez »L«. Nie jest
wiêc wykluczone, ¿e »L« sprzeda³ tê czêciowo rozkonspirowan¹ grupê w porozumieniu z kim, w celu umocnienia zaufania z naszej strony w stosunku do
niego103.
Z dalszej czêci punktu trzeciego wynika, ¿e Kaszubowski obawia³ siê o swoje
bezpieczeñstwo osobiste i mo¿liwoæ aresztowania go przez kontrwywiad wojskowy sowiecki. W raporcie wspominano o tym, ¿e od pó³ roku Larsen (Kaszubowski) coraz bardziej nalega na odbywanie spotkañ na zachodzie, poza terenem
RFN (np. w Belgii, Holandii, Szwecji), informuj¹c centralê polskiego wywiadu, ¿e
nie bêdzie móg³ wiêcej przyjechaæ do Berlina. W zwi¹zku z tym pp³k Sienkiewicz
stwierdza³: Jest bardzo mo¿liwym, ¿e »L« przyciniêty do »muru« wymknie nam
siê z r¹k. Na podstawie krótkiej analizy pracy »L« w ostatnim pó³roczu, bior¹c
pod uwagê w punkcie 2 podane cechy charakterystyczne wspó³pracy z »L«, zbrodnicz¹ przesz³oæ i ca³¹ podejrzan¹ jego postaæ, uwa¿amy kontynuowanie wspó³pracy z nim za niewskazane. W zwi¹zku z tym proponujemy zdj¹æ »Larsena«
i ukaraæ go za pope³nione stare przestêpstwa i notoryczne niewykonywanie zadañ. Jestemy w posiadaniu dokumentu z r. 1945 obci¹¿aj¹cego »L«. Zwi¹zek
Uczestników Walki Zbrojnej o Wolnoæ i Demokracjê w S³upsku, pisze w memoriale skierowanym do prezesa Zwi¹zku w Warszawie o mordercy SS-owcu
102
103
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Kaszubowskim104, zdrajcy narodu polskiego na Pomorzu i zdrajcy b. organizacji
wojskowej »Gryf Pomorski«. Z materia³ów wynika, ¿e organizacja zosta³a za³o¿ona w r. 1940 i swym zasiêgiem objê³a ca³y teren Pomorza. W r. 1943 wcielona do
AK. W tym samym roku zostaj¹ aresztowani pierwsi za³o¿yciele tej organizacji
i skazani na karê mierci. W dniu 7 X 1943 r. mia³ zostaæ zwo³any zjazd wszystkich
komendantów gminnych i powiatowych rejonu morskiego i kartuskiego. W konsekwencji wsypy nast¹pi³a likwidacja ze strony gestapo. W akcji bra³ czynny udzia³
»L«. Zamordowa³ g³ównego szefa organizacji, bra³ czynny udzia³ w rozstrzeliwaniu pozosta³ych ró¿nych grup. Materia³y zawieraj¹ ok. 100 zeznañ obci¹¿aj¹cych
»L«105.
Najwa¿niejszy dla dalszych losów Kaszubowskiego by³ koñcowy fragment
raportu, w którym pp³k Sienkiewicz stwierdza³ doæ ogólnikowo: Poni¿ej przedstawiam ramowy plan zdjêcia »Larsena«. Nastêpne spotkanie z »L« ma odbyæ siê
w dniu 3 III 1951 r.106 w konspiratce107, we wschodnim sektorze Berlina. Zamierzon¹ akcjê nale¿y przeprowadziæ w uzgodnieniu z naszymi radzieckimi przyjació³mi108. Wozem skierowano by go do granicy, do z góry ustalonego punktu,
gdzie nast¹pi³oby przekazanie »L« naszym w³adzom bezpieczeñstwa. Szczegó³owy
plan zostanie przedstawiony po otrzymaniu zgody ob. Ministra na przeprowadzenie
tej akcji109.
Z zamieszczonej pod raportem notki wynika, ¿e raport sporz¹dzono w trzech
egzemplarzach. Pierwszy otrzyma³ adr. (adresat)  czyli gen. Mietkowski, drugi
Prz.  (przyjaciele)  czyli Rosjanie, trzeci a/a110.
Ostatni z ujawnionych przed kilkoma miesi¹cami dokumentów wiadczy o tym,
¿e s³uszna by³a postawiona przez autora hipoteza, ¿e Kaszubowski po zwolnieniu
104

105
106
107
108
109
110

Nazwisko Kaszubowskiego wpisane zosta³o odrêcznie w wykropkowanym miejscu. Wyjaniæ
nale¿y, i¿ tylko raz w tym miejscu podane zosta³o nazwisko Kaszubowskiego, które nie wystêpuje w innych omawianych dokumentach. Przypuszczalnie tekst raportu by³ przepisywany
na maszynie i nie chciano, by funkcjonariusz MBP, przepisuj¹cy ten tekst zna³ to nazwisko,
bowiem w raporcie ca³y czas operowano tylko pseudonimem Kaszubowskiego, który wystêpowa³ jako agent wywiadu Larsen lub agent L. Prawdopodobnie ju¿ po przepisaniu
raportu, przed dorêczeniem go gen. Mietkowskiemu pp³k Sienkiewicz osobicie odrêcznie
wpisa³ w wykropkowanym miejscu nazwisko Kaszubowskiego.
Pismo Sienkiewicza do gen. Mietkowskiego z 17.02.1951, s. 6.
Odrêczne podkrelenie w raporcie dokonane prawdopodobnie przez wiceministra MBP gen.
Mietkowskiego, do którego raport zosta³ skierowany.
Konspiratka  tak w ¿argonie MBP okrelano lokal konspiracyjny, s³u¿¹cy do spotkañ funkcjonariuszy pionu operacyjnego MBP z agentami.
Odrêczne podkrelenie w raporcie dokonane prawdopodobnie przez wiceministra MBP gen.
Mietkowskiego, do którego raport zosta³ skierowany.
Pismo Sienkiewicza do gen. Mietkowskiego z 17.02.1951, s. 6.
Tam¿e.
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z wiêzienia wyjecha³ do RFN, ponownie jako agent wywiadu zagranicznego
PRL111. Nazwisko Kaszubowskiego nie wystêpuje w tych dokumentach, zgodnie
z zasad¹, aby jak najmniej pracowników centrali wywiadu w MBP zna³o faktyczne
nazwiska agentów, co mia³o ich zabezpieczaæ przed dekonspiracj¹. Zasadniczo
w odniesieniu do Kaszubowskiego operuje siê dwoma jego pseudonimami  najczêciej Larsen (lub L) i Kersten. Tylko raz  w ostatniej notatce  wspomina siê o Ortmannie. Przypuszczalnie w³anie pod tym pseudonimem Kaszubowski by³ rejestrowany w centrali wywiadu, lub  co jest mniej prawdopodobne
 by³o to nazwisko, na które mia³ wystawione dokumenty przy wyjedzie do RFN.
Warto zacytowaæ ten dokument w ca³oci, bowiem rzuca on nowe wiat³o na ostatni
okres w ¿yciu Kaszubowskiego, ca³kowicie dot¹d nieznany.
Dokumentem tym jest Notatka dot. Ortmanna, sporz¹dzona w Warszawie
16 maja 1967 r. przez W³. Pieterwasa112, o nastêpuj¹cej treci: Ortmann jest
by³ym naszym agentem, wystêpuj¹cym pod pseudonimem Larsen. Po wyjciu
z wiêzienia (przy naszej pomocy) Ortmann wyjecha³ do RFN na pobyt sta³y. Przed
wyjazdem uzgodniono kierunek dalszej wspó³pracy w oparciu o stare kontakty
Ortmanna. Jednak od pierwszych spotkañ uwidoczni³a siê niechêæ w/w do kontynuowania wspó³pracy, a od kilku lat nie zg³asza³ siê na spotkania. Poprzez dwóch
³¹czników, wys³anych z kraju ustalono, ¿e w/w jest powa¿nie chory na serce i na
spotkanie nie przyjdzie. Ponadto by³ przes³uchiwany przez UOK na temat jego
kontaktów ze s³u¿b¹ bezpieczeñstwa. Z uwagi na wiek wyrazilimy zgodê na
wyjazd ¿ony w/w z Wroc³awia na pobyt sta³y do RFN. We Wroc³awiu zam. jedyny
syn Ortmanna, przez którego zamierzamy dokonaæ próby odzyskania przynajmniej
czêci sumy, przeznaczonej dla Ortmanna na urz¹dzenie siê w RFN. O wznowieniu z Ortmannem wspó³pracy nie mo¿e byæ mowy z uwagi na jego podesz³y wiek
i powa¿n¹ chorobê serca113.
Jak z tego wynika, nieznane dot¹d informacje o Kaszubowskim znajduj¹ siê
nie tylko w archiwach zagranicznych, ale tak¿e krajowych. Z pewnoci¹ Kaszubowski odnotowany by³ w wielu dokumentach wywiadu i kontrwywiadu sowieckiego. Wiadomo, ¿e przes³uchiwali go wiosn¹ 1945 r. oficerowie Smiersza  sowieckiego kontrwywiadu wojskowego. Kopia jednego z tych przes³uchañ znajduje
siê w zasobach archiwalnych oddzia³u IPN w Gdañsku. Kaszubowski przes³uchiwany by³ wówczas nie w swojej sprawie. Udziela³ wyjanieñ o znanych sobie
agentach gestapo. Informacje o Kaszubowskim znajduj¹ siê te¿ w zeznaniach z³o¿onych przed oficerami przez by³ych agentów gestapo: Kurta Schuberta, Moszyñ111
112

113
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Nazwisko W³adys³aw Pieterwas nie wystêpuje w pracy Aparat bezpieczeñstwa..., t. 2, 1956
1975, Warszawa 2006, gdzie na s. 82 odnotowano tylko, ¿e w okresie 19631975 komendantem wojewódzkim MO w Koszalinie by³ p³k. Jan Pieterwas.
IPN BU, sygn. 002559/3/1, TajneLarsen, Notatka dot. Ortmanna z 16.05.1967 , k. 75.
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skiej  Kuchenbeker114. Podczas swego pobytu na terenie RFN by³ przes³uchiwany
przez funkcjonariuszy Urzêdu Ochrony Konstytucji, a wiêc kontrwywiadu niemieckiego i w zasobach archiwalnych niemieckich s³u¿b specjalnych z pewnoci¹ znajduj¹ siê jakie materia³y dotycz¹ce Kaszubowskiego. Mog¹ to byæ protokó³y jego
przes³uchañ oraz informacje na jego temat, a byæ mo¿e tak¿e materia³y dotycz¹ce
wykorzystywania Kaszubowskiego w ramach akcji inspiracyjnej i dezinformacyjnej skierowanej przeciwko powojennemu wywiadowi polskiemu.
Przypuszczalnie informacje o Kaszubowskim znajduj¹ siê tak¿e w archiwach
brytyjskich s³u¿b specjalnych. Pochodz¹ one z okresu drugiej wojny wiatowej
i dotycz¹ prawdopodobnie Kaszubowskiego jako funkcjonariusza gdañskiego gestapo, a byæ mo¿e tak¿e jako agenta wywiadu brytyjskiego (lub funkcjonariusza
gestapo pozoruj¹cego tak¹ wspó³pracê i uczestnicz¹cego w grach operacyjnych
wymierzonych w sieci wywiadu brytyjskiego). Wydaje siê, ¿e tak¿e w powojennych aktach wywiadu i kontrwywiadu brytyjskiego s¹ jakie informacje o Kaszubowskim. Jest to tym bardziej prawdopodobne, ¿e dzia³a³ on po wojnie na terenie
pó³nocnych Niemiec, gdzie znajdowa³a siê brytyjska strefa okupacyjna. Jakie
dane o Kaszubowskim znajdowaæ siê równie¿ mog¹ w archiwach francuskich
s³u¿b specjalnych, w których przechowywane s¹ akta powojennego wywiadu francuskiego. W trakcie zeznañ z³o¿onych przed oficerami ledczymi MBP Kaszubowski poda³, ¿e wspó³pracuj¹c po wojnie z wywiadem francuskim (w latach
19501951), mia³ pseudonim agenturalny Otto Kadereit, pod którym by³ zanotowany w centrali wywiadu francuskiego115.
Tak wiêc historiê Kaszubowskiego mo¿na bêdzie przypuszczalnie uzupe³niæ
w przysz³oci, w trudnym jednak do przewidzenia terminie, kiedy historycy uzyskaj¹ dostêp do archiwów s³u¿b specjalnych znajduj¹cych siê w Republice Federalnej Niemiec, Federacji Rosyjskiej, Francji i Wielkiej Brytanii, a byæ mo¿e i USA.
Wydaje siê, ¿e dopiero wówczas mo¿na bêdzie dokonaæ pe³nej i obiektywnej oceny
dzia³alnoci Kaszubowskiego.

114
115

O tym szerzej A. G¹siorowski, op. cit., s. 7, 8, 81, 244, 246-248, 249, 250.
IPN-W-wa, sygn. 0330/247, Akta operacyjne J. Kaszubowskiego; Protokó³ przes³uchania
J. Kaszubowskiego z 21.05.1952. Zob. A.Gasiorowski, op. cit., s. 285.
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Czêæ II

Pomorskie syntezy
i refleksje uczonych
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Gerard Labuda

Obodryci, Wieleci, Kaszubi
a Polacy i Niemcy  na drogach zagubionej
i odnalezionej wspólnoty

Co wspó³czesnemu Polakowi lub Niemcowi mówi¹ takie archaiczne nazwy
plemienne, jak Obodryci, Wieleci, Redarzy, Lucicy i Kaszubi. Jedynie ci ostatni
kojarz¹ siê przewa¿nie z ma³ym skrawkiem Pomorza u ujcia Wis³y, choæ kiedy
ich siedziby i ich mowa siêga³a do ujcia Odry, a za ni¹ na zachód prawie a¿ po
ujcie £aby, ci¹gnê³y siê ziemie kaszubskich s¹siadów nazwanych mianem Wieletów i Obodrytów. Dla Niemców, dawniej Sasów, wszyscy S³owianie miêdzy
doln¹ £ab¹ i doln¹ Odr¹ byli S³owianami nadba³tyckimi (Ostsee-Wenden),
a dla Polaków  S³owianie miêdzy doln¹ Odr¹ i doln¹ Wis³¹ Pomorzanami, a ich
ziemie Pomorzem.
Taki uk³ad stosunków etnicznych i politycznych ukszta³towa³ siê w Europie
rodkowej ko³o roku 500 naszej ery, u progu redniowiecza i trwa³ prawie nienaruszenie a¿ do XII stulecia. W tym czasie jedynie Obodrytom i Kaszubom na
Pomorzu uda³o siê wytworzyæ zacz¹tki w³asnej organizacji pañstwowej; nie powiod³o siê to Wieletom, którzy u schy³ku X wieku zdobyli siê jedynie na scalenie
4 podstawowych plemion: Redarów, Do³ê¿an, Czrezpienian i Chy¿an w jeden
zwi¹zek ponadplemienny, który jednak okaza³ siê nietrwa³y i rozpad³ siê ju¿
w po³owie nastêpnego stulecia, u³atwiaj¹c s¹siadom podbój ich ziem. W rezultacie wszystkie nazwy plemienne tego obszaru niebawem sta³y siê tylko martwymi
zapisami w dokumentach s¹siednich monarchów. Taki sam los spotka³ te¿ Obodrytów, chocia¿ w drugiej po³owie XI wieku dosz³o tutaj do wytworzenia w³asnego
ksiêstwa, które szczyt swego rozwoju prze¿y³o pod panowaniem ksiêcia Henryka
(10901127). Wystawione na ataki królów duñskich i ksi¹¿¹t saskich utraci³o swoj¹
samodzielnoæ. Po³aæ zachodnia przesz³a pod w³adzê saskich grafów, natomiast
wschodnia z siedzibami ksi¹¿êcymi w Mechlinie (Mecklenburg), póniej w Swarzynie (Schwerin) i Strzelcach (Strelitz) wprawdzie obroni³a swoj¹ s³owiañsk¹
egzystencjê pod panowaniem potomków ksiêcia Niklota (1130?1160), ale za cenê
uznania zwierzchnictwa ksiêcia saskiego Henryka Lwa, a po jego upadku najpierw
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królów duñskich (11851227), a nastêpnie królów niemieckich, równoczenie
cesarzy rzymskich. Potomkowie Niklota podzielili w roku 1219 swe pañstwo na
dwa ksiêstwa: swarzyñskie i strzeleckie, od roku 1815 jako wielcy ksi¹¿êta, utrzymali siê przy w³adzy a¿ do roku 1918. Zrazu nazywali siê ksi¹¿êtami S³owian
(princeps Slavorum), ale ju¿ w XIII wieku tytu³owali siê ksi¹¿êtami meklemburskimi (Magnopolensis) od swoich rezydencji. Nazwy plemienne z g³ówn¹, Obodrytów na czele, pozosta³y w pamiêci jako relikt minionej przesz³oci. Najwymowniej
o dawnej przesz³oci wiadczy³y tylko nazwy miejscowe i wodne, mimo póniejszych czêstych zmian w przewa¿aj¹cej mierze a¿ po dzieñ dzisiejszy.
Nieco inaczej proces przemian przebiega³ na ziemiach miêdzy doln¹ Odr¹
i Wis³¹. W ród³ach kraina ta wystêpuje najpierw pod nazw¹: Pomorze. Jest to
nazwa topograficzno-geograficzna w znaczeniu: ziemie przy-morzu. Zosta³a ona
nadana przez s¹siadów z po³udnia, przez Polan i utrzymuje siê niepodzielnie w XI
i XII wieku. Dopiero w pierwszej po³owie XIII wieku pojawia siê nazwa etniczna
Kaszubi i nazwa antropogeograficzna: Kaszuby. T¹ nazw¹ pos³uguj¹ siê odt¹d
ksi¹¿êta zachodniej po³aci Pomorza, natomiast w po³aci wschodniej, nadwilañskiej utrzymuje siê przez ca³y czas, a¿ do wymarcia miejscowej dynastii, w tytule
nazwa: Pomorza i Pomorzan. W u¿yciu nadal jest to okrelenie najogólniejsze dla
ca³ego Pomorza, natomiast dla ca³ej strefy nadba³tyckiej: Slavia-S³owiañszczyzna
i Niem.: Wenden/Slavi-S³owianie. Królowie niemieccy, korzystaj¹c ze swoich
uprawnieñ w³adczych, nabytych w roku 1180 przez cesarza Fryderyka i wskutek
z³o¿enia mu ho³du lennego przez ksiêcia zachodniopomorskiego Bogus³awa I,
przekazuj¹ w roku 1231 swoje uprawnienia lenne margrabiom brandenburskim,
którzy si³¹ i dyplomacj¹ wymuszaj¹ w ci¹gu XIII wieku uznanie tej swojej
zwierzchnoci przez wszystkich ksi¹¿¹t pomorskich, tj. linii szczeciñskiej i wo³ogojsko-s³upskiej, a w wiekach nastêpnych w zmiennych uk³adach terytorialnych.
W roku 1309 margrabiowie odsprzedali (bezprawnie) Pomorze Gdañskie zakonowi krzy¿ackiemu. Przejciowo utracili zwierzchnictwo nad Pomorzem Zachodnim po wymarciu dynastii askañskiej w roku 1319 na rzecz swoich królów, ale
odzyskali je ponownie w roku 1479 i utrwalili uk³adem sukcesyjnym i miêdzypañstwowym w roku 1529, na mocy którego po wyganiêciu dynastii Gryfitów pomorskich w 1637 weszli w 1648 r. prawnie w posiadanie Pomorza Zaodrzañskiego.
Razem z uznaniem swoich praw dziedzicznych przyjêli te¿ do swej oficjalnej
nomenklatury tytu³ ksi¹¿¹t Pomorza, Kaszubów i S³owian (Herzog von Pommern,
der Cassuben und Wenden). W roku 1854 przy oznaczeniu okrêgów wyborczych
pañstwa pruskiego nazw¹ ksiêstwa Wendów objêto powiaty: S³upsk, Miastko i S³awno, a nazw¹ ksiêstwa Kaszubów powiaty: Koszalin, Szczecinek i Bia³ogard. Co
najmniej od XVI wieku taka tytulatura urzêdowa pozostawa³a w sprzecznoci ze
stosunkami etnicznymi. Natomiast w wieku XIX w wymienionych okrêgach S³owian, to jest Kaszubów, mówi¹cych jeszcze rodzimym swoim jêzykiem, by³o ju¿
niewiele.
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G³ówne skupisko Kaszubów mieci³o siê wówczas w powiatach bytowskim
i lêborskim, w dawnych granicach pañstwa brandenbursko-pruskiego, a przede
wszystkim w powiatach: puckim, wejherowskim, kartuskim, kocierskim i chojnickim na Pomorzu Nadwilañskim.
Jak do tego dosz³o? W drugiej po³owie XII i w pierwszej po³owie XIII wieku
zarówno w Meklemburgii, jak i na ca³ym Pomorzu dosz³o do odbudowania zniszczonej miêdzy doln¹ £ab¹ i Odr¹ u schy³ku X i w ci¹gu XI stulecia diecezjalnej
i klasztornej organizacji Kocio³a, czêciowo w obrêbie metropolii hamburskiej,
czêciowo magdeburskiej; biskupstwo pomorskie z siedzib¹ w Wolinie, pokrywaj¹ce siê z granicami pañstwa zachodniopomorskiego, a póniej w Kamieniu, zosta³o potraktowane jako biskupstwo misyjne i z tego powodu podporz¹dkowane
bezporednio Stolicy Apostolskiej. Jedynie wschodnia po³aæ Pomorza znalaz³a siê
w obrêbie organizacji metropolitalnej Gniezna (biskupstwo kujawsko-pomorskie).
W wieku XII i XIII rozwinê³a siê sieæ parafii miejskich i wiejskich. W zale¿noci
od swoich ram metropolitalnych wywiera³a ona silny wp³yw nie tylko na ¿ycie
religijne, lecz tak¿e etniczne. Od samego pocz¹tku zarysowa³a siê w odnonych
diecezjach przewaga kleru niemieckiego.
W drugiej po³owie XIII i w pierwszej po³owie XIV wieku przez Meklemburgiê
i Pomorze przesz³a silna fala kolonizacji na prawie niemieckim, na wsi i w miastach, której towarzyszy³ równie¿ znaczny nap³ywa osadników niemieckich. Na
dworach ksi¹¿êcych meklemburskich i zachodniopomorskich notuje siê silny nap³yw rycerstwa niemieckiego, które otrzyma³o na prawie lennym wielkie nadania
dóbr ziemskich, czemu z kolei towarzyszy³o odsuwanie z urzêdów miejscowego
rycerstwa s³owiañskiego, a tak¿e uzale¿nianie ludnoci wiejskiej od niemieckich
feuda³ów kocielnych i wieckich. Ksi¹¿êta meklemburscy i pomorscy wi¹¿¹ siê
ju¿ wtedy przewa¿nie zwi¹zkami ma³¿eñskimi z ksiê¿niczkami niemieckimi
i duñskimi. W sumie: dwory ksi¹¿êce, dwory mo¿now³adcze, biskupstwa i klasztory, a przede wszystkim miasta staj¹ siê silnymi czynnikami germanizacji wspomnianych ziem. ¯ywio³ s³owiañski ulega dyskryminacji w miastach (pozbawienie lub co najmniej utrudnianie dostêpu do cechów i gildii na podstawie tzw.
paragrafu wendyjskiego). W wyniku tych przemian kulturowych i prawnych ¿ywio³
s³owiañski w Meklemburgii i na Pomorzu Zachodnim ju¿ u progu czasów nowo¿ytnych znajdowa³ siê w stadium wymierania.
Nieco inaczej potoczy³y siê pod tym wzglêdem losy Pomorza s³awieñsko-s³upskiego i gdañskiego. Wprawdzie równie¿ i tutaj po zaw³aszczeniu wiêkszej
jego czêci przez zakon krzy¿acki zosta³y wszczête procesy germanizacyjne i wyw³aszczeniowe w stosunku do miejscowej elity spo³ecznej, ale nadal utrzyma³y
siê wp³ywy biskupstwa w³oc³awskiego (archidiakonat pomorski) i arcybiskupstwa
gnienieñskiego (archidiakonat s³upski): miejscowy kler parafialny pozostawa³
w przewadze rodzimy. Po roku 1454 powróci³y na Pomorze rz¹dy polskie i utrzyma³y siê tutaj a¿ do roku 1772; po wymarciu dynastii Gryfitów do Prus Królewskich
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przy³¹czono na lat dwadziecia powiaty bytowski i lêborski (16371657), co pozwoli³o biskupom w³oc³awskim przywróciæ w³asn¹ jurysdykcjê nad miejscowymi
parafiami. Odrodzeniu rodzimego jêzyka w obrzêdach i liturgii sprzyja³a na tym
terenie przez d³ugi czas równie¿ reformacja luterañska. W rezultacie kaszubszczyzna zachowa³a tutaj w pe³ni swoj¹ ¿ywotnoæ.
Gdy zbilansujemy straty etniczne z zyskami prawno-ekonomicznymi na ca³ym tym nadmorskim obszarze, to nie mo¿e podlegaæ dyskusji, ¿e reforma ¿ycia
ekonomicznego i kulturalnego wypadnie korzystnie dla ustroju spo³ecznego i ekonomiki. Dziêki niej miejscowe dynastie, ju¿ tylko z nazwy i tradycji s³owiañskie,
zarówno w Meklemburgii, jak i na Pomorzu Zachodnim wzmocni³y swoje struktury polityczne i opar³y siê skutecznie zaborczej ekspansji saskiej i brandenburskiej. Ten stan rzeczy zmieni³ siê na ich niekorzyæ dopiero w XVIII i XIX wieku,
gdy coraz wyraniejsza sta³a siê na tym terenach hegemonia brandenbursko-pruska. Dla tzw. Prus Królewskich momentem prze³omowym okaza³y siê rozbiory
Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1772 i 1795 oraz zwyciêstwo koalicji antynapoleoñskiej, uwieñczone nowym podzia³em Europy rodkowej na Kongresie Wiedeñskim (1815).
W rezultacie tych procesów, które ogarnê³y ca³¹ rodkow¹ Europê powsta³
ca³kiem specyficzny uk³ad kulturowo-antropologiczny. Niemieckojêzyczni S³owianie Meklemburgii, Pomorza, Brandenburgii i £u¿yc nie przestali antropologicznie byæ S³owianami, jak nie przestali byæ Niemcami polskojêzyczni z czasem
mieszkañcy osadzonych na prawie niemieckim wsi i miast na wschód od £aby
i Odry. Symbolicznie siê wyra¿aj¹c, jedni nosili nadal nazwiska: Wende, Wenta
itp., drudzy za pozostali po dzi dzieñ Millerami i Schmidtami, Lehmanami itp.
Podobnie by³o z niemieckojêzycznymi Ba³tami, Mazurami i Warmiakami. W pewnym momencie dziejów wiêksze i groniejsze dla wzajemnego wspó³¿ycia okaza³y
siê ró¿nice wyznaniowe ni¿ narodowe, czego wiadkiem i wiadectwem mo¿e
byæ wojna 30-letnia (16181648).
To wszystko zmieni³o siê radykalnie, gdy nad narodowymi stereotypami i ksenofobiami górê wziê³y nowe formy wiadomoci spo³ecznej, jak nacjonalizm i wyros³y na tym gruncie antagonizm, spotêgowany i zainfekowany w koñcu doktryn¹
rasizmu. Ten ostatni karykaturaln¹ postaæ przybra³ na pograniczu polsko-niemieckim. Dominuj¹ca mimo wszystko do koñca XVIII wieku s³owiañsko-niemiecka
wspólnota, wytworzona na wspólnym korzeniu kultury chrzecijañskiej zosta³a
wypchniêta i jednoczenie zast¹piona przez urzêdowe ludobójstwo.
W wyniku ewolucji stosunków miêdzypañstwowych i miêdzynarodowych
ten etap przez ostatnie pó³wiecze, zarówno w aspekcie europejskim, jak i wê¿szym polsko-niemieckim, na szczêcie mamy za sob¹.
Z archaicznych pok³adów historii ¿ywotne zosta³y tylko dwie nomenklatury:
Wendowie i Kaszubi. Warto je przypominaæ, szczególnie w kontekcie dziejów
teraniejszych i przysz³ych Pomorza i Meklemburgii, i konsekwentnie tak¿e Bran-
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denburgii; wszystkie one, prócz swoich noników nazwotwórczych s³owiañskich,
maj¹ te¿ siln¹ treæ germañsk¹. Mog¹ byæ dla przysz³ych pokoleñ drogowskazem
i paradygmatem dla budowanej teraz pomylnie jednoci europejskiej.
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Materia³y ród³owe
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Jesieñ 1939 roku w Kocierzynie

Dem gebts gründlich, das war der größte Polack1. Ta wypowied komisarycznego starosty Kocierzyny Günthera Modrowa skierowana do kilku SS-manów
jest jednym z kluczowych fragmentów raportu Eitelfriedricha Maya, dotycz¹cego
wydarzeñ w powiecie kocierskim jesieni¹ 1939 roku. Trafnie przedstawia ideologiczne szaleñstwo tego okresu. Zamordowano 500 mieszkañców powiatu, wysiedlono 7000-9000 osób: ¯ydów, Polaków, Kaszubów, tak¿e Niemców. Te s³owa, co
znajduje potwierdzenie w innych ród³ach2, Modrow wypowiedzia³ do SS-manów
12 wrzenia 1939 r. w Pogódkach, odnosz¹c je do by³ego pos³a na sejm Piotra
Szturmowskiego (18871939). Tu¿ przedtem SS-mani zaaresztowali Szturmowskiego w Tomaszewie, potem ciê¿ko go maltretowali w Pogódkach i zastrzelili
wieczorem w pobliskim lesie.
Morderstwa by³y na porz¹dku dziennym w okupowanej Polsce w pierwszych
miesi¹cach drugiej wojny wiatowej. W Lesie Szpêgawskim ko³o Starogardu Gdañskiego i w Pianicy Wielkiej, niedaleko Wejherowa, zastrzelono ³¹cznie 20 000
osób ró¿nej narodowoci, w wiêkszoci Polaków. Celem politycznym by³o zlikwidowanie tej czêci spo³eczeñstwa, która by³a wrogo nastawiona do Rzeszy
(reichsfeindlich), oraz polskiej warstwy kierowniczej (Reinhard Heydrich)3.
Wed³ug nazistów byli to: ¯ydzi, Cyganie, niepe³nosprawni, rzekomi polscy nacjonalici, wykszta³ceni przedstawiciele narodowoci polskiej, przeciwnicy nazizmu
1
2
3
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Dokopcie mu, to by³ najwiêkszy Polaczek. Zarzut wobec niego ze strony nazistów polega³
na tym, ¿e dzia³a³ na rzecz integracji terenów Pomorza z II Rzeczpospolit¹.
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Reinhard Heydrich (19041942), szef G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt), jeden z kierowników hitlerowskiego aparatu terroru; cytat: Heydrich 7 wrzenia 1939 r. do szefów departamentów swojego urzêdu, w: H. Krausnick, Hitlers Einsatzgruppen, Frankfurt a.M., 1993, s. 51.
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oraz wielu innych. Kto nie zosta³ zastrzelony, ale  wed³ug ówczesnej ideologii 
nie nadawa³by siê do germanizacji, mia³ byæ wysiedlony. Poniewa¿ decyzja o likwidacji kogo lub nie zapada³a zawsze na miejscu, radykalizm funkcjonariuszy nazistowskich, prywatne konflikty i przypadek odgrywa³y czêsto wiêksz¹ rolê ni¿
polityczne wskazówki z Berlina. W powiecie kocierskim na pierwszym miejscu
by³y wprawdzie osoby uwa¿ane za polskich nacjonalistów oraz Polacy, którzy
byli duchownymi, nauczycielami, obszarnikami, adwokatami, lekarzami, handlowcami, ¿o³nierzami itp., ale wiêkszoæ 500 zamordowanych stanowili jednak zwykli
rolnicy i robotnicy, poza tym rzemielnicy, listonosze, lenicy i przedstawiciele
podobnych zawodów4. Eitelfriedrich May wymienia w swoim raporcie kilka osób
z Kocierzyny, które pad³y ofiar¹ tego terroru. Wiêkszoæ zamordowano w lasach
wokó³ Skarszew we wschodniej czêci powiatu.
Co siê tyczy sprawców, w przypadku powiatu kocierskiego centraln¹ postaci¹ by³ komisaryczny starosta Günther Modrow (19001957), obszarnik maj¹tku
B¹czek niedaleko Skarszew. W latach 19341939 by³ przewodnicz¹cym Partii
M³odoniemieckiej w Polsce (Jungdeutsche Partei in Polen) w powiecie kocierskim, która kierowa³a siê ideologi¹ NSDAP. W momencie wybuchu wojny zorganizowa³ w Skarszewach milicjê z cz³onków mniejszoci niemieckiej, która mia³a
utrzymaæ porz¹dek. Jak pisze Eitelfriedrich May, ju¿ ta milicja by³a winna licznych
wykroczeñ przeciw ¯ydom i Polakom. Wehrmacht mianowa³ Modrowa komisarycznym starost¹, a gauleiter Albert Forster potwierdzi³ tê decyzjê. Modrow by³
jedynym starost¹ w Okrêgu Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreußen), który nie pochodzi³ z Gdañska albo Rzeszy, tylko z danego powiatu. Doskonale orientowa³ siê w powiecie kocierskim i powo³a³ swoich popleczników z Partii M³odoniemieckiej na komisarycznych burmistrzów, chocia¿ niekoniecznie nadawali siê na te stanowiska. May pisze o tym szeroko w przypadku
miasta Kocierzyna. Modrow osobicie wywiera³ wp³yw na to, kto zostanie zabity, a kto oszczêdzony, jak stwierdzi³ S¹d Krajowy w Gießen (Landgericht Gießen)
w wyroku z 27 kwietnia 1959 r. w sprawie morderstw w Skarszewach5.
W przeprowadzaniu eksterminacji kluczow¹ rolê odegra³a Samoobrona Obywateli Narodowoci Niemieckiej (Volksdeutscher Selbstschutz). Powsta³a ona na
pocz¹tku wrzenia 1939 na rozkaz szefa SS Heinricha Himmlera jako organizacja
w ramach SS i sk³ada³a siê z mêskich cz³onków mniejszoci niemieckiej w okupowanej Polsce (tzw. Volksdeutsche). Kierownictwo na poziomie powiatów obejmowali SS-mani z Rzeszy. Do powiatu kocierskiego przyjecha³ z Berlina SS-Obersturmbannführer Arthur Dressler (19001941)6. Do Selbstschutzu nale¿eli
4
5
6

Zob. K. Marchewicz, Martyrologia mieszkañców kocierskiego, Pomerania, 1977, nr 4,
s. 42-48 oraz Pomerania, 1977, nr 5, s. 58-63.
Bundesarchiv Ludwigsburg (Archiwum Federalne w Ludwigsburgu), Barch B 162 / 25574,
wyrok S¹du Krajowego w Gießen, k. 36.
Bundesarchiv Ludwigsburg, Barch B 162 / 3508, k. 174.
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 mniej lub wiêcej dobrowolnie  prawie wszyscy niemieccy mê¿czyni. Spotykali siê co tydzieñ i przeprowadzali paramilitarne treningi. Czasami uczestniczyli
w ró¿nych akcjach, np. przy ochronie pewnego zebrania lub zamkniêciu ulic. Tylko
w pojedynczych przypadkach przyczynili siê do zbrodni. Z ogólnego Selbstschutzu
Skarszew Dressler wybra³ od omiu do dziesiêciu m³odych mê¿czyzn w wieku
2030 lat, tzw. listê A. To przede wszystkim oni przeprowadzili aresztowania
i rozstrzelenia, w wiêkszoci w lasach wokó³ Skarszew i w Nowym Wiecu. Wspó³pracowali przy tym z dwoma SS-manami (podw³adnymi Dresslera) i ze skarszewsk¹ policj¹  czterema policjantami, którzy zostali przeniesieni w po³owie
wrzenia z Rzeszy do Skarszew. Pod koniec listopada 1939 r. Selbstschutz zosta³
zlikwidowany7.
Eitelfriedrich May wspomina w swoim raporcie o rozstrzeleniu 17 polskich
zak³adników w Lipuszu. W tym i w innych przypadkach wprowadzony do akcji
zosta³ prawdopodobnie oddzia³ SS-Wachsturmbann Eimann z Gdañska, który
uczestniczy³ równie¿ w ataku na Polsk¹ Pocztê w Gdañsku. Poza tym stacjonowa³a
od po³owy wrzenia w Kocierzynie jednostka 16 Oddzia³u do Zadañ Specjalnych
(Einsatzkommandos 16). Oddzia³ sk³ada³ siê z cz³onków gestapo, policji kryminalnej i SS8. Jego udzia³ w zbrodniach w powiecie kocierskim nigdy nie zosta³
wyjaniony.
Nie tylko morderstwa przebiega³y w powiecie kocierskim niezwykle brutalnie, lecz równie¿ wysiedlenia w listopadzie 1939 r. Dotycz³y one Polaków, którzy
wed³ug nazistów nie nadaliby siê do germanizacji oraz innych niepo¿¹danych
osób, w tym tak¿e Niemców. Operacja zosta³a przeprowadzona w ca³ym Okrêgu
Rzeszy i by³a planowana w jednym terminie w grudniu 1939 r. Ale Starosta Modrow prze³o¿y³ j¹ na 21-24 listopada 1939 r. tak, aby odby³a siê przed spisem
ludnoci 3-6 grudnia. Eitelfriedrich May szczególnie opisuje nieludzki sposób
przeprowadzenia tej akcji. 7000-9000 osób zosta³o w tych dniach zapêdzonych
do Wysina we wschodniej czêci powiatu i potem deportowanych przez dworzec
kolejowy w G³odowie do Niemojek niedaleko Siedlec9.
Eitelfriedrich May przebywa³ w powiecie kocierskim jesieni¹ 1939 r., gdzie
mia³y miejsce te wydarzenia. Czêciowo by³ nawet wiadkiem naocznym. Jego
raport jest najwa¿niejszym tekstem ród³owym na ten temat, przede wszystkim
z powodu swojego zakresu i dok³adnej znajomoci szczegó³ów. Pochodzi z zaso7

8

9
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bów filii Archiwum Federalnego (Bundesarchiv) w Ludwigsburgu w Badenii-Wirtembergii, które archiwizuje akta tzw. Centrali od Wyjanienia Zbrodni Nazistowskich (Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen). Urz¹d ten zawdziêcza swoje za³o¿enie decentralistycznej i federalnej strukturze Niemieckiej Republiki Federalnej. ledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich prowadzi³y prokuratury odpowiedzialne w miejscu
zamieszkania podejrzanego. Zdarzy³o siê, ¿e kilka prokuratur zajmowa³o siê osobno
podobnymi sprawami. Z tego powodu w 1958 r. powsta³a Zentrale Stelle jako ³¹cznik,
mia³a koordynowaæ ledztwa w sprawach nazistowskich i ulepszaæ wymianê informacji. Dostawa³a odpisy ze wszystkich dochodzeñ w jej zakresie kompetencji,
które po zakoñczeniu prac trafi³y do archiwum. Archiwum to od 2000 r. nale¿y do
Federalnego Archiwum (Bundesarchiv).
Na temat samego powiatu kocierskiego w Ludwigsburgu znajduj¹ sie 42 akta
ró¿nej objêtoci, od kilku do kilkuset stron. Raport Maya pochodzi z aktów prokuratury we Freiburgu z lat szeædziesi¹tych nt. morderstw w Skarszewach
jesieni¹ 1939 r. Nie jest to akt dochodzenia, lecz tylko zbiór ró¿nych dokumentów
i wyznañ wiadków. Jak wynika z notatki na pocz¹tku tekstu, prokuratura w Freiburga dosta³a dokument od Archiwum Federalnego, ale niestety, bez adnotacji,
z którego (Archiwum Federalne w Ludwigsburgu powsta³o dopiero w 2000 r.).
Nie uda³o siê odnaleæ orygina³u dokumentu. Nie ma informacji o czasie,
miejscu i warunkach jego powstania. Poniewa¿ Eitelfriedrich May zmar³ w 1957 r.,
mo¿na ograniczyæ okres do lat 19451957. Nie wiadomo, czy autor posiada³ notatki lub dzienniki z 1939 r., czy pisa³ z pamiêci. Raport liczy 13 stron i zosta³
napisany na maszynie. Mo¿liwie, ¿e nie jest to ca³oæ oryginalnego tekstu. Na stronie 4 pojawia siê wtr¹cenie: May kontynuuje swój raport (May fährt mit seinem Bericht fort). Mo¿na ewentualnie z tego wnioskowaæ, ¿e jest to tylko fragment wiêkszego tekstu autorstwa Eitelfriedricha Maya.
Co do wiarygodnoci tekstu trzeba krytycznie stwierdziæ, ¿e wyró¿nia siê
dok³adn¹ wiedzê szczegó³ow¹, ale w kilku miejscach autor siê myli. Na przyk³ad
mówi o dzier¿awcy maj¹tku w Pogódkach zamiast o pole Szturmowskim. May
nie jest stuprocentowo zaufanym sprawozdawc¹, a jego informacje wymagaj¹
potwierdzenia za pomoc¹ innych róde³. Poza tym nie opisuje wszystkich wydarzeñ w Kocierzynie. Na przyk³ad nie wspomina o Selbstschutzu, chocia¿ rozpisuje siê o udziale lokalnych Niemców w zbrodniach. Nie pisze równie¿ o rozstrzelaniu siedmiu osób w Kaliskach Kocierskich niedaleko Kocierzyny 22 wrzenia
1939 r.10
Biograficznych informacji o autorze posiadamy bardzo niewiele. Urodzi³ siê
3 lipca 1897 r. w Kocierzynie. Jego ojciec, Anton May, by³ fryzjerem w Kocie-

10

Bundesarchiv Ludwigsburg, Barch B 162 / 27612, k. 3.
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rzynie, jak wynika ze spisu dzia³alnoci gospodarczych z 1912 r.11 Póniej rodzina
opuci³a Kocierzynê i przenios³a siê do Sopotu, prawdopodobnie z powodu w³¹czenia Prus Zachodnich do niepodleg³ej Polski po traktacie wersalskim w 1920 r.
Rodzice umarli w Sopocie. Brak jest informacji o wykszta³ceniu Maya. W latach
trzydziestych pracowa³ jako funkcjonariusz policji kryminalnej w Gdañsku. Zbiera³
wszelkiego rodzaju materia³y o historii i ¿yciu kulturalnym Kocierzyny i opublikowa³ na ten temat kilkanacie artyku³ów. W 1938 o¿eni³ siê z Edith Wilhelmin¹
Stubb¹ (19192007).
Bezporednio po rozpoczêciu wojny w 1939 r. May powróci³ do Kocierzyny
i przej¹³ komisarycznie urz¹d finansowy w starostwie kocierskim. 1 lutego 1940 r.
zosta³ z powrotem skierowany do Gdañska, gdzie póniej pracowa³ w administracji
okrêgu wojskowego (Wehrkreisverwaltung des Wehrkreiskommandos XX Danzig). Po drugiej wojnie wiatowej ma³¿onkowie May zamieszkali w Brunszwiku
(Braunschweig) w Dolnej Saksonii. W 1947 r. Eitelfriedrich May zeznawa³ przed
polsk¹ komisj¹ ledcz¹ o zbrodniach w powiecie kocierskim. W nastêpuj¹cych
latach opublikowa³ wiele artyku³ów o Kocierzynie w ró¿nych gazetach rodowiska wypêdzonych. Eitelfriedrich May zmar³ 14 wrzenia 1957 r. w Brunszwiku.

11
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Bundesarchiv  Außenstelle Ludwigsburg bei der Zentralen Stelle
der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer
Verbrechen Ermittlungen gegen Engler u.a. wg. Mordes in Skarszewy,
Kr. Berent
Staatsanwaltschaft Freiburg
Barch B 162 / 1957
Als Berichterstatter erscheint in den Akten beim Bundesarchiv May, Eitelfriedrich, Pol.-Verwaltungsrat i.R., jetzt in Braunschweig, Volker-Str. 10 wohnhaft und berichtet über die Zustände im Kreis und Stadt Berent / Westpreussen
nach 1939.
Siehe Ermittlungsakten bei der Zentralen Stelle 3 AR-Z 76 / 60 und 3 AR-Z
149 / 60, Ereignisse in Borudgen12 und Nowihis13 im Kreis Berent / Westpreussen
betreffend.
Keine der im bunten Wechseln aufeinanderfolgenden, deutschen Reichsregierungen hat von 1920 bis 1933 den Anspruch auf die Wiedervereinigung der im
Osten an Polen abgetretenen Gebiete aufgegeben und bei jeder Gelegenheit die
deutschen Rechte auf die verlorenen Ostprovinzen, besonders aber auf Westpreussen, den sogenannten Korridor, öffentlich betont. Man hat in Deutschland bis
1939 nicht erstrebt, diese Gebiete durch einen Krieg wieder zurückzugewinnen,
sondern hat eine friedliche Revision des Versailler Friedensvertrages angestrebt.
Nachdem der Nationalsozialismus in Deutschland die Macht an sich gerissen hatte,
wurde es anders. Das Bestreben ging von Anfang, trotz aller Friedenserklärungen
und Nichtsangriffspakte dahin, Europa in einen Krieg zu treiben, was aus den in
Deutschland kraftvoll betriebenen Rüstungen zu schließen war. Als Hitler das
Münchener Abkommen gebrochen hatte, und die Tschechei als Protektorat dem
Deutschen Reich gewaltsam angliederte, rückte die Möglichkeit eines Krieges
zwischen Deutschland und Polen immer näher. Die Stimmung hierfür wurde durch
Hitlers Reden gegen Polen und seine ultimative Note an Polen vom 28. April
1939 vorbereitet. Die unsinnigsten Gerüchte über polnische Übergriffe gegen den
Freistaat Danzig und die in Polen wohnenden Deutschen wurden geglaubt. Im
ersten Fall handelte es sich um Provokationen, die von Naziorganisationen selbst
inszeniert waren, im anderen um polnische Zurechtweisungen gegen das
ungebührliche Benehmen einiger Angehöriger der deutschen Minderheit. Überall
12
13

So im Original. Gemeint ist wahrscheinlich der Ort Pogutken (Pogódki).
So im Original. Gemeint ist wahrscheinlich der Ort Neu Fietz (Nowy Wiec).
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in Polen hatten sich illegal deutsche Naziorganisationen gebildet. Drei Mitglieder
dieser illegalen deutschen Widerstandsbewegung, die auch in Berent gegründet
wurde, die Landwirte Baske14, Finger und Sattler Wunsch15 aus Berent wurden
von den Polen verhaftet und sind, als deutsche Truppen die polnische Grenze
überschritten, ins Innere Polens verschleppt worden. Unwahre Gerüchte gingen
durch die deutschen Zeitungen und wurden geglaubt. Dadurch wurde die Volkswut gegen die Polen künstlich aufgehetzt. Das mag ein Bericht einer Stolper Zeitung
aus den ersten Septembertagen 1939 zeigen, wonach 40 Volksdeutsche von den
Polen im Berenter Kapellensee ertränkt wurden. Kein Wort ist daran wahr. Ich bezeuge es aus eigener Kenntnis, dass kein Deutscher in Berent vor, oder bei Kriegsausbruch von Polen getötet wurde. Lediglich der verschleppte Sattler Wunsch ist
bei der Verschleppung ums Leben gekommen. Die Ursache seines Todes wurde
nicht bekannt.16 Finger und Baske kamen lebend aus der Verschleppung zurück.
Finger wurde 1944 von polnischen Partisanen erschossen, weil er einer der heftigsten Gegner der Polen war. Am 1.9.1939 rückten deutsche Truppen ohne Kriegserklärung in Polen ein. Eine kleine Abteilung unter Führung des Oberstleutnants
v. Zitzewitz besetzt am 2. September 1939, von Bütow kommend, die Stadt Berent. Widerstand wurde ihr nicht geleistet. Die polnischen Soldaten und Beamten
in Berent mussten die Stadt auf einen am 1. September 1939 um 11 Uhr von der
Woiwodschaft Thorn erteilte Anordnung sofort räumen. Der Fleischermeister August Rosinek, der seit 1912 in Berent wohnte, hatte aus eigenem Antrieb nach der
Flucht der polnischen Soldaten und Behörden eine aus Deutschen und Polen bestehende Bürgerwehr gebildet, die den Schutz der Bürger gegen asoziale Elemente, die in der obrigkeitslosen Zeit Plünderungen und Morde hätten begehen
können, übernahm. Die Wehrmänner trugen weiße Armbinden, ihr Führer war
Rosinek, der auch die einrückende deutsche Truppenabteilung auf dem Markt
empfing, den Soldaten Quartiere zuwies und für Verpflegung sorgte. Oberstleutnant v. Zitzewitz setzte Rosinek als kommissarischen Bürgermeister der Stadt Berent ein. Die Stimmung der Bevölkerung, auch die der Polen, war ausgezeichnet.
Die tadellose Haltung der Truppe machte auf die Polen einen beruhigenden Eindruck. Viele Polen zeigten bald an ihren Fenstern die Hakenkreuzfahne, die auch
sehr bald in den Schaufensterauslagen vieler polnischer Geschäfte zu sehen war.
Von einem Zwang durch Parteistellen war im Anfang keine Rede, denn die Partei
14
15
16
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So im Original. Richtige Schreibweise: Walter Baaske (geb. 1895), Landwirt im Kreis Berent.
Ludwig Finger (gest. 1944), Landwirt im Kreis Berent; Willi Wunsch (gest. 1939), Sattler in
der Stadt Berent.
Willi Wunsch wurde vorgeworfen, Spion des Deutschen Reichs zu sein. Am 11. September
wurde er während der Verschleppung von unbekannten Tätern erschossen. Seine Leiche wurde
im Oktober 1940 in einem Massengrab bei Siedlce gefunden. Während der NS-Zeit wurde er
in Berent zum Märtyrer stilisiert und die Hauptstraße der Stadt nach ihm benannt. Vgl. Hugo
Rasmus: Pommerellen Westpreußen 19191939. München 1989, S. 193.
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liess sich erst später in Berent nieder, als keine Lebensgefahr mehr in unmittelbarer
Nähe war.
Die einheimischen Polen, die eigentlich den Kaschuben zugezählt werden
müssen, und durchaus nicht Polen im strengem Sinne waren, weinten dem polnischen Staat kaum eine Träne nach, da sie von den Ost-Polen nie für vollwertige
Polen angesehen wurden, und wirtschaftlich den Massnahmen des polnischen Staates kritisch gegenüberstanden. Ihnen schwebte die Zeit der gerechten deutschen
Herrschaft vor 1914 vor. Während es so aussah als ob die Verhältnisse in Berent
für beide Bevölkerungsgruppen, Deutsche wie Polen, sich solide gestalten und
frei sein sollten von Verhetzung, hatte der Führer der Jungdeutschen17, einer der
NSDAP entsprechenden Partei in Polen, Günther Modrow18, Rittergutsbesitzer in
Bontschek, eine illegale militärisch ausgerichtete Vereinigung in Schöneck geschaffen, der hauptsächlich halbwüchsige deutsche Bauernburschen angehörten.
Mit diesen überfiel er abziehende polnische Truppen in und bei Schöneck und
begann gleich zu Anfang der deutschen Herrschaft mit einem wahren Schreckensregiment gegen Polen und Juden in Schöneck. Sein illegales Auftreten und sein
gewalttätiges Wirken legalisierte Gauleiter Albert Forster in Danzig, der zum
Reichsstaathalter des neuen Reichsgaues Danzig-Westpreussen eingesetzt wurde,
dadurch, dass er Modrow zum Landrat und Chef der Zivilverwaltung des Kreises
Berent ernannte. Nun waren dem Modrow amtlich sehr umfangreiche Vollmachten
im Kreises Berent gegeben. Er machte ausgiebig hiervon Gebrauch, es geschah
aber zum Schaden und zur Unehre des deutschen Namens. Jedoch er war durch
sein Amt legitimiert. Modrow begann sein Wirken in Berent damit, dass er Rosinek
als Bürgermeister absetzte und den Buchhalter Frick19 als Bürgermeister einsetzte.
Was diese beiden, Landrat und Bürgermeister, an Schreckenstaten und scheusslichen Verbrechen begingen, hat Berent in seiner langen Geschichte nie erlebt.
Modrow war von beiden die treibende Kraft, Frick mehr der, der geleitet wurde,
der Gefallen an allen diesen mit seiner Macht in Verbindung stehenden Dingen
gefunden hatte. Die erste Untat des Modrow bestand darin, dass er die sieben in
Berent wohnenden Sittendirnen erschießen ließ. Womit diese am Weltgeschehen
völlig unbeteiligten Personen die Kugeln verdient hatten, bleibt ein Rätsel. Danach
wurden Juden, Kürschnermeister Hermann Mendelsohn, seine Ehefrau Rosalie
17

18

19

Jungdeutsche Partei in Polen (Partia M³odoniemiecka w Polsce). 1931 in Oberschlesien gegründet, ab 1934 in Pommerellen aktiv. Die Partei war ideologisch an der NSDAP orientiert und
wurde von jener unterstützt.
Günther Modrow (19001957). Besitzer des Gutes Bonscheck (B¹czek) südlich von Schöneck
(Skarszewy), 1934 Gründer und Vorsitzender der Jungdeutschen Partei (JdP) im Kreis Berent.
Ende der 50er Jahre wurde er bei Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gießen wegen der Ermordungen im Kreis Berent im Herbst 1939 in Untersuchungshaft genommen. Am 23. Mai
1957, einen Tag nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft, nahm er sich das Leben.
Otto Frick (geb. 1910, vermisst im Zweiten Weltkrieg).
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geb. Zamori, beide über 80 Jahre alt20, und der Kürschner Josef Zamori, der im
Ersten Weltkrieg als Unteroffizier mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet
war, im Walde an der Chaussee nach Bütow, wo der Weg zum Gartchiemsee abgeht,
erschossen. Die ebenfalls über 80-jährige Mutter21 des Bäckermeisters und langjährigen Stadtverordneten Paul Michaelis und deren Tochter Ellen mussten in wenigen Stunden auf einem Karren die Stadt verlassen, irrten wochenlang durch
Polen und kamen nach Warschau ins Ghetto, wo Frau 22
Ihre Tochter ist später wahrscheinlich umgekommen, denn nach der Vernichtung des Warschauer Ghettos habe ich von ihr keine Nachricht mehr erhalten. Bis
dahin standen wir in Verbindung. Der Baugewerksmeister Theodor Armanski und
seine vier erwachsenen Söhne Alexander, Paul, Edmund und Hans, Zimmermeister Eritschek, Amtsvorsteher Rudolf Laas, Gutsbesitzer Roos, Kaufmann Siderski und viele andere wurden ohne jeden Grund und auf Befehl von Modrow und
Frick durch die SS erschossen. Später löste die Gestapo als Erschießungskommando die SS ab. Die hatte im Kreise Berent über 2.500 unschuldige Menschen23
umgebracht. Von den ungefähr 30 katholischen Geistlichen des Kreises Berent
sind nur die Pfarrer Papenfuss, Niedamowo, Wagner in Lippusch und von Kreki in
Alt Kischau leben geblieben. Die übrigen wurden erschossen. Sehr viele Deutsche,
die während der polnischen Zeit in Berent gewohnt hatten, setzten sich, was in
fast allen Fällen sehr gefährlich war, für ihre polnischen Mitbürger ein. Nur sehr
selten ist es gelungen, einen vor dem Tode zu retten. Als ich einmal den Gendarmerie-Hauptmann Fenske, der aus Kalisch im Kreis Berent stammte, und in wenigen
Monaten von Wachtmeister zum Hauptmann befördert wurde, fragte, in welcher
20
21
22
23
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Hermann Mendelsohn (geb. 1873) war damals 66 Jahre alt.
Im Original wurde das Wort Mutter am Rande hinzugefügt. Es handelte sich jedoch um die
Frau von Paul Michaelis (18491938), die damals 73-jährige Anna Michaelis (geb. 1866).
So im Original.
Diese Zahl ist nicht nachweisbar. Nach den Ermittlungen, die polnische Gerichte 1945
durchführten, gab es im Kreis Berent 477 Tote. Die Hauptkommission zur Untersuchung der
NS-Verbrechen in Polen (G³ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce) ermittelte 1969 nur noch 196 Opfer. Barbara Bojarska schreibt von rund 500 Opfern. Jastrzêbski,
W³odzimierz / Sziling, Jan: Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdañskim w latach 1939
1945. Gdañsk 1979, S. 98. Bojarska, Barbara: Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu
Gdañskim (wrzesieñ-grudzieñ 1939). Poznañ 1972, S. 86.
Kazimierz Marchewicz hat in seiner Arbeit über die Ermordungen im Kreis Berent alle aufgedeckten Verbrechen und  insofern sie identifizierbar waren  alle Opfer namentlich aufgezählt.
Gleicht man seine Daten, die teilweise fehlerhaft sind, mit anderen Quellen ab, ergeben sich
507 Personen. Marchewicz, Kazimierz: Martyrologia mieszkañców kocierskiego, in: Pomerania 4 (1977), S. 42-48 sowie Pomerania 5 (1977), S. 58-63. Matynia, Józef: Na szlakach walki
i meczeñstwa województwa gdañskiego 19391945. Gdynia 1967. Rada Ochrony Pomników
Walki i Mêczeñstwa: Przewodnik po upamiêtnionych miejscach walk i mêczeñstwa lata wojny
19391945. Warszawa 1988.
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Weise die Erschießung der Polen vor sich ginge, antwortete er mir mit vollendet
kühler Sachlichkeit, als erzählte er eine nebensächliche Begebenheit, dass die zu
Erschießenden einen langen, tiefen Graben selbst auswerfen mussten und sich
dann an dessen Rand zu knien hätten, nachdem sie vorher ihre Wertsachen abgeliefert hatten.
May fährt in seinem Bericht fort:
Dann wurden sie durch Genickschuss erledigt. Danach kämen die folgenden
Deliquenten heran bis der Graben genügend gefüllt wäre. Auf meine Frage, ob die
Beamten keine seelischen Hemmungen hätten, Menschen zu erschiessen, gegen
die keine Urteile vorliegen, antwortete Fenske: Befehl ist Befehl und wird ausgeführt. Auf meine weitere Frage, ob alle Beamten gezwungen waren, solche
Erschiessungen zu machen, sagte er wörtlich: Wir zwingen niemanden dazu sondern arbeiten nur mit Freiwilligen. Wer glaubt, es nicht tun zu können, wird nicht
gezwungen. Da war mir klar geworden, wieviele Mörder aus Freiwilligkeit in
unserem Volke waren. Der Kreisleiter Modrow war sehr vielseitig, nicht nur, dass
er  wie er mir mal selber sagte  Herr über Leben und Tod war, mass er sich auch
das Amt als Zivilrichter an und sprach am Anfang seiner Tätigkeit Ehescheidungen ohne Anhören des verklagten Teiles für eine Gebühr von 5 Mark aus. Sofort
bei seinem Amtsantritt gab er den Bürgermeistern Anweisung, den gesamten beweglichen und unbeweglichen Besitz der Polen zu beschlagnahmen. Das geschah
in der Weise, dass die polnischen Grundstücke den Eigentümern fortgenommen
und der Treuhandstelle Ost in Gdingen, das in Gotenhafen umbenannt wurde,
zur Verwaltung übertragen wurden, die sie zu geringen Preisen an zugewanderte
Deutsche, besonders aus dem Baltikum, Bessarabien oder dem Altreich verkaufte.
Die in den vielen polnischen Wohnungen beschlagnahmten guten Möbel  minderwertige wurden den Eigentümern gelassen  wurden in den Räumen der Kreisleitung, die für sich das gesamte Domkatholiki24, das frühere deutsche Vereinshaus, in Anspruch genommen hatte, zusammengetragen und von ihr zur Ausstattung neuer Diensträume der Behörden oder für Privatwohnungen von Parteiführern
und Beamten unentgeltlich abgegeben. Das Bargeld wurde bei den Polen ebenfalls beschlagnahmt und musste sofort abgeliefert werden. Das Verfahren, das
hierbei angewandt wurde, konnte man nicht einmal als in der Form korrekt bezeichnen. Einige Halbwüchsige der Modrow-Garde drangen mit geladenen Gewehren
in die Wohnungen wohlhabender Polen ein, forderten die Herausgabe des Bargeldes und nahmen Hausdurchsuchungen vor. Die Geldbeträge steckten sie ein, gaben
den Erleichterten aber keine Quittung. Wenn ein Pole den Mut aufbrachte, eine
Quittung zu erbitten, wurde er auf den vorhandenen Schiessprügel verwiesen.
Diese Beträge wurden nun nicht etwa ordnungsgemäss an eine deutsche Stadt-

24

Möglicherweise ist gemeint: dom katolicki
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oder Gemeindekasse abgeliefert und dieser eine Abrechnung über den Ursprung
der Beträge gegeben, sonder jeder der Geld beschlagnahmt hatte, zahlte es in einer
Summe ohne Spezifikation an das Konto der Zivilverwaltung des Kreises Berent
bei der Raiffeisenbank ein. Über dieses Konto verfügte allein der Geschäftsführer
der NSDAP, Bodo Zick, ein 20-jähriger Bursche. Etliche hunderttausend Reichsmark waren im September 1939 durch diese komische Beschlagnahmeaktion zusammengekommen. Von diesem Gelde waren im November 1939 nur noch ca
70 000 Reichsmark vorhanden. Das abgehobene Geld wurde an Zick von der Raiffeisen-Bank gegen einfache Quittung ohne besondere Anweisung seines Vorgesetzten ausgezahlt. Oft entnahm er dem Konto 3  4 000 Reichsmark täglich. Wo
der Rest des Geldes geblieben ist, habe ich nie erfahren. Ich berichte diese Dinge
nicht nach Erzählungen dritter Personen, sondern habe als damaliger kommissarischer Oberrentmeister des Kreises Berent davon amtlich Kenntnis erhalten. Als
die Sache der Kreisverwaltung bekannt wurde, überlegten Landrat Jakobi und
ich, ob wir nicht den Rest des Geldes für den Kreis in Anspruch nehmen sollten.
Wir kamen aber zu dem Entschluss es nicht zu tun, denn als alte Verwaltungsbeamte
mit sauberen Absichten lehnten wir Geld ab, das aus Raub oder Diebstahl stammte.
Landrat Jakobi löste den Modrow im Amt des Landrates ab, nicht aber in dem des
Kreisleiters.25 Landrat Jakobi war bis dahin Landrat in Spremberg und ebenfalls
nur kommissarisch in Berent. Er war ein durchaus gerechter Beamter, der keinen
Polen nachteilig behandelt hat. Das Marienstift war zur Zeit der polnischen Herrschaft ein katholisches Wehrinstitut für junge polnische Mädchen. Die SS vertrieb die Schülerinnen, setzte die Nonnen, die in der Lehranstalt unterrichteten,
fest und ermordete mehrere von ihnen. Das Marienstift wurde SS-Kaserne, die
Marienkapelle, die zum Stift gehörte, wurde in unerhörter Weise geschändet. Die
liturgischen Gewänder der Geistlichen, die Kirchenfahne und den Baldachin benutzten die SS-Männer als Maskerade und führten damit Indianertänze vor dem
Marienstift auf. Das geschah in einer damals zu 99 % katholischen polnischen
Stadt. Es trug wahrlich nicht zur Hebung des deutschen Ansehens bei. Die Kelche
der Marienkapelle wurden von den Schändern nicht entdeckt, sie befanden sich
im Tabernakel des Altars. Vielleicht hat jemand vermutet, was dieses Schränkchen
enthielt. Als nach Monaten ein Batl. des 37. Infanterie-Regiments nach Berent
verlegt wurde, liess ein evangelischer Hauptmann, der Oberstudiendirekter in Hamburg war, die Marienkapelle von Unrat säubern und entdeckte die Kelche im

25
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Diese Angabe stimmt nicht. Herr Jakobi löste Modrow nicht als Landrat ab. Gauleiter Albert
Forster bestand auf Modrow als Landrat und setzte sich gegenüber dem Innenministerium, das
Jakobi nach Berent versetzt hatte, durch. Jakobi kehrte nach einiger Zeit in seinen früheren
Dienstort zurück. Bundesarchiv Ludwigsburg, Barch B 162 / 25574, Urteil des LG Gießen,
S. 24-27; Rasmus, Hugo: Stadt und Landkreis Berent in der Zeit von 19391945 unter deutscher
Verwaltung, in: Beiträge zur Geschichte Westpreußens 16 (1999), S. 222.
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Tabernakel. Er nahm sie an sich und lieferte sie an die Kreiskommunalkasse ins
Depot. Im Februar 1940 mussten die Kelche auf Anordnung des Kreisleiters Modrow
an die Danziger Juwelierfirma Moritz Stumpf & Sohn für einen weit unter dem
Wert liegenden Preis verkauft werden. Der Ertrag sollte an die Kasse der Kreisleitung gezahlt werden, wo er nie verbucht wurde. Berent hatte drei religiöse Denkmäler, die Christusfigur auf dem Sockel des früheren Kriegerdenkmals, ein Mariengedenkstein an der so genannten Padigora neben der katholischen Pfarrkirche
und das Standbild des Heiligen Johannes am Seminarpark. Alle drei Denkmäler
wurden zerschlagen und lange Zeit lagen Kopf und Arme der Christusfigur am
Sockel des Denkmals. Deutsche wie Polen waren hierüber gleich empört. Sämtliche
Wegekreuze und Bozamenkas26, das sind Bildstücke mir Heiligenfiguren, wurden
im Kreis Berent umgehauen. Dabei wurde auch das aus dem Jahre 1797 stammte
sogenannte Rote Kreuz, ein Erzeugnis kaschubischer Kunst, das am Wege von
der Försterei Sommerberg nach Dedernitz27 stand, der Wegekreuzung Dedernitz
flitz zerstört. Auch gegen die Denkmäler auf dem katholischen Friedhof wüteten
die neuen Machthaber. Sämtliche polnischen Inschriften mussten entfernt werden.
Aus steinernen oder metallenen Tafeln wurden die polnischen Beschriftungen
ausgemeisselt oder mit einer teerähnlichen Klebemasse verklebt. Der katholische
Friedhof hatte zu 90 % polnische Grabdenkmäler. Man kann sich ungefähr das
Aussehen des Friedhofs nach diesen Massnahmen vorstellen. Dem steht gegenüber
dass die Polen 19201939 gegen den evangelischen Friedhof, der nur deutsche
Inschriften auf den Grabdenkmälern hatte, nie etwas unternommen hatten. Sogar
die deutschen Aufschriften auf dem an der der Pommerschen Strasse gelegenen
Eingangstor des Friedhofs, wie auch die Aufschrift über dem Eingangsportal der
evangelischen Pfarrkirche  Eine feste Burg ist unser Gott  durften während der
ganzen polnischen Zeit stehen bleiben. Dass die polnischen Straßennamen und
Firmenschilder der Geschäfte sofort durch deutsche ersetzt wurden, bemerke ich
zur Vollständigkeit nur nebenbei. Diese Massnahme war durchaus gerechtfertigt
und verletzte keinen Polen in seinen inneren Gefühlen. Im übelsten Rowdytum
tobte sich der Sadismus gegen den jüdischen Friedhof aus. Alle Denksteine und
Tafeln wurden umgehauen und zerschlagen. Viele Grabgewölbe reicher Juden
wurden geöffnet. Der Grund zu dieser Leichenschändung ist mir nie klar geworden, denn es handelte sich durchweg um Gräber von Juden, die vor 1920 beerdigt
wurden und keine Angehörigen in Berent mehr hatten, die in den Grabgewölben
etwa Kostbarkeiten bei Kriegsausbruch hätten verstecken können. Die aus Holz
gebaute Leichenhalle und selbst der Zaun des Friedhofs wurden zerstört. Nun
wurden die Trümmer der Zerstörungen aber nicht fortgeschafft und der Begräbnisplatz eingeebnet, sondern die Zerstörer liessen alles liegen, damit die Zeugen ihrer
26
27

So im Original. Gemeint ist Bo¿a Mêka, altpolnische Bezeichnung für ein Wegkreuz.
So im Original. Gemeint ist der Ort Bebernitz (Wieprznica).
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Taten möglichst vielen Menschen vermittelt werden sollten. In diesem Zustand
fanden die 1945 einrückenden russischen Truppen den Friedhof vor. Sämtliche
Grabinschriften auf dem jüdischen Friedhof waren deutsch und von den Polen
19201939 ebenfalls nie beanstandet worden. Die Synagoge in der Hundegasse
wurde niedergerissen, die Inneneinrichtung als Brennholz verbrannt. Am Bußund Bettag im November 1939, der als Feiertag nicht gefeiert werden durfte, war
eine Kälte von 40°C. Um 5 Uhr morgens begann die Evakuierungsaktion gegen
die Polen. Die Kreisleitung der NSDAP hatte zusammen mit Bürgermeister Frick
die Polen bezeichnet, die ausgewiesen werden sollten. Dabei ging man nicht davon
aus, ob der Auszuweisende am Schluss der deutschen Herrschaft 1920 in Berent
bereits gewohnt hat oder erst zur polnischen Zeit aus Kongress-Polen oder Galizien zugewandert war, sondern man wies die aus, die Armengeld empfingen und
somit das Stadtbudget belasteten oder die, die Grundbesitz hatten, der von den
neuen Machthabern begehrt wurde. In beiden Fällen waren es ebenso kalt berechnete Motive, wie die Tatsache, dass die männliche Intelligenz, soweit sie nicht
geflüchtet war, von der SS ermordet wurde. Bürgermeister Frick leitete die Evakuierungsaktion und eine Anzahl recht junger Burschen, die die Tragweite der
ihnen erteilten Aufträge nicht übersehen konnten, holte die zu evakuierenden Personen aus ihren Wohnungen heraus und trieb diese unglücklichen, weinenden Menschen in die katholische Pfarrkirche. Jeder durfte nur soviel Gepäck mitnehmen,
wie er tragen konnte. Dieses wurde ihnen vor der Kirche abgenommen und auf
einen Lastwagen geworfen. Es sollte nachgesandt werden. Nie hat einer der Eigentümer je ein Stück davon wiedergesehen. Viele Stunden mussten die Evakuierten
in der bitterkalten Kirche eingeschlossen zubringen. Es ist nicht zu verwundern,
wenn viele Menschen das dringende Bedürfnis hatten, ihre Notdurft zu verrichten. Gegen Abend wurden die Evakuierten, die von den Wachposten gehindert
waren, wegen der Notdurft die Kirche zu verlassen, sodass ihnen nichts anders
übrig blieb, als dieses in der Kirche zu tun, mit Lastautos nach Wischin geschafft
und hier wieder in die katholische Kirche gesperrt, bis sie mit der Eisenbahn nach
Kongresspolen abtransportiert wurden. Diese Wischiner Aktion, bei der viele Polen
starben, leitete der Kreisleiter Modrow mit seinem Adjutanten Post28 und dem
Geschäftsführer der Kreisleitung Zick. Nachdem die unglücklichen Menschen aus
der katholischen Kirche in Berent fortgeschafft waren, hat die Frau des Bürgermeisters Frick das Innere der stark verunreinigten Kirche fotografiert und bald danach wurden die Bilder als Beweise über die Verwahrlosung polnischer Kirchen
gezeigt. Gemeinheit und Lüge wurde in den Dienst der Propaganda gestellt. Man
sollte meinen, dass nur Polen evakuiert wurden. Das war nicht so, man entledigte
sich auch vieler missliebiger Deutscher, die einfach als Polen bezeichnet wurden.
28
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So wurden die früheren deutschen Lehrer Kroll, Borg, Henke und Lewandowsky
sowie Pilowsky, die 1920 nicht nach Deutschland ausgewandert waren, sondern
in Polen ihre Pensionen weiter erhielten, wie auch die Witwe des als preußischer
Hauptmann 1915 in Flandern gefallenen Amtsgerichtsrat Fiedler, Frau Melanie
Fiedler, geb. Bronk, ausgewiesen. Der evangelische deutsche Bäckermeister
Oswald Paschke wurde ebenfalls enteignet und ausgewiesen, wobei er starb. Sein
ganz besonderer Feind aus rein persönlichen Gründen war Bürgermeister Frick.
Dieser war zu polnischer Zeit aus Galizien eingewandert, sprach unvollkommen
deutsch, sah stark jüdisch aus und brachte für sein Bürgermeisteramt nichts anderes mit als die Erfahrung, die er in seiner bisherigen Tätigkeit als Lohnbuchhalter
einer Berenter Mühle gesammelt hat. Frick gehörte der SS an und war ein skrupelloser Mensch. Ich habe ihn selbst beobachtet, wie er in den Nächten nach der
Evakuierung mit Nachschlüsseln die verlassenen Wohnungen öffnete und mit seinem Spiessgesellen fortschleppte, was sie tragen konnten. Frick schreckte vor
nichts zurück und führte das Furchtbarste aus. Er hatte einen Schwager Ebert, der
Müllergeselle war. Durch irgendwelche Umstände hatte dieser bei Verteilung des
polnischen Raubes noch kein Grundstück erhalten. Frick holte es dadurch nach,
dass er in einer Nacht im Oktober 1939 mit einigen SS-Banditen nach Ludwigstal,
das 6 km von Berent entfernt liegt, fuhr, den Mühlenbesitzer Grubba aufforderte,
die Mühle zu öffnen und den Grubba, als er dieses tat, erstechen ließ.29 Die Leiche
wurde im Garten der Mühle begraben. Frau Grubba konnte sich durch Flucht
retten. Der Müllergeselle Ebert bekam nun die Mühle. Modrow billigte auch diese
Tat seines Bürgermeisters. Am 9. Januar 1940 brannte in der Nacht die katholische
Volksschule ab. Da Modrow in dem Brande einen Racheakt oder eine Demonstration der Polen sah, ließ er am 10. Januar 1940 in den Morgenstunden 30 polnische
Bürger als Geiseln verhaften. Auf roten Plakaten wurde es der Bevölkerung bekannt gemacht und den Geiseln wurde sofortige Erschießung angedroht, falls in
nächster Zeit weitere Gewaltakte der Polen stattfinden sollten.30 In dem von der

29

30

Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum stellt sich der Fall etwas anders da: Um
den 20. Oktober 1939 verwies Otto Frick den Müller Micha³ Gruba mit Familie der Mühle in
Ludwigstal (Grzybowski M³yn) und übertrug sie seinem Schwager, der in das Anwesen einzog.
Familie Gruba musste in ein Mietshaus, das zur Mühle gehörte, übersiedeln und Micha³ Gruba
fortan bei Fricks Schwager arbeiten. In der Nacht auf den 10. November erschienen Frick und
sieben weitere Deutsche, darunter ein Volksdeutscher sowie zwei Gestapomänner, auf dem
Hof und polterten gegen die Haustür. Micha³ Gruba versuchte, über das Dach zu flüchten,
wurde jedoch entdeckt und auf dem Dach erschossen. Den Schuss soll der begleitende Volksdeutsche abgefeuert haben. Bundesarchiv Ludwigsburg, Barch B 162 / 7817, Bl. 11. Barch
B 162 / 27611, Bl. 100, 103.
Bekanntmachung. Auf Grund des Brandes der Volksschule in Berent habe ich heute 35 Geiseln
aus der Stadt Berent festnehmen lassen. Ich werde diese Geiseln ohne Ausnahme erschießen
lassen, sofern in den nächsten Monaten ein weiterer Brand im Kreise Berent ausbrechen sollte.
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Danziger Kriminalpolizei eingeleiteten und vor dem Landgericht in Danzig verhandelten Verfahren wurde einwandfrei festgestellt, dass kein Pole Schuld an dem
Brande hatte, der dadurch entstanden war, dass ein deutscher Klempner bei Auftauen der Heizrohre fahrlässig mit Feuer umgegangen war. Auf Anordnung des
Gerichts mussten die Geiseln wieder freigelassen werden. Nicht so gut erging es
den 17 Geiseln, die Modrow in Lippusch festnehmen ließ, weil auf den Oberförster
Wienecke aus Lippusch bei seiner Fahrt von Berent nach Lippusch geschossen
wurde.31 Wienecke wurde nicht getroffen, Schrotkörner streiften nur den Wagen.
Da trotz eifriger Bemühungen die Täter nicht ermittelt wurden, ließ Modrow die
17 Geiseln im Walde bei Lippusch erschießen. Unter ihnen befand sich auch der
frühere polnische Forstsekretär aus Lippusch, den die deutsche Forstverwaltung
in deutsche Dienste übernommen hatte. Während der Zeit, in der auf Wienecke
geschossen wurde, befand sich der polnische Forstsekretär bei der Arbeit im Forstamt
Lippusch. Den polnischen Domänenpächter der Domäne Pogutken ließ Modrow
mit Feldsteinen totschlagen32 und rief den Mördern zu: Dem gebts gründlich,
das war der größte Polack. In Lienfelde bei Berent wurden durch die SS mehrere
Polen durch den Strang hingerichtet. Die Gründe wurden nicht bekannt gegeben,
die Bewohner des Dorfes Lienfelde wurden gezwungen, dieser Hinrichtung beizuwohnen. Welche namenlose, aber ohnmächtige Wut lösten solche Verbrechen
sowohl bei Deutschen wie bei Polen aus, aber niemand hat es gewagt gegen den
Kreisleiter vorzugehen, denn er handelte ja auf Anweisung seines Führers. Dieser
wohnte während der Kämpfe um Oxhöft im Kasinohotel in Zoppot, wo er die Danziger und westpreussische gleichgeschaltete Presse empfing. Hitler sprach, wie
immer, lange und allein. Am Schluss des Empfangs lief der folgende, sicher vereinbarte Dialog ab. Gauleiter Forster fragte Hitler: Mein Führer, was soll mit den
Polen geschehen? Hitler antwortete mit verkrampften Händen und hassverzerrtem
Gesicht mit Schaum vor dem Munde sich brüllend überschreiend: Ausrotten,
ausrotten. Als ich das von einem Augenzeugen gehört hatte, ist mir vieles klar
geworden, was ich in Westpreussen und Danzig erlebt hatte und vielleicht noch

31

32
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Modrow. Kreisleiter und Landrat. Berent, den 12. Januar 1940. IPN-Archiv Warschau, AIPN
PMWBZW 399, Bl. 29.
Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Freiburg war ein vermeintliches Attentat auf einen
Eisenbahnmilitärtransport Grund für die Geiselnahme und Erschießungsaktion am 16. Oktober
1939. Ob es tatsächlich ein Attentat gegeben hat, konnte nicht ermittelt werden. Bundesarchiv
Ludwigsburg, Barch B 162 / 15329.
Bei diesem Mordfall handelte es sich nicht um den Domänenpächter von Pogutken (Pogódki),
sondern um den ehemaligen Sejm-Abgeordneten Piotr Szturmowski (18871939) aus Thomaschewen (Tomaszewo) südöstlich von Pogutken. Er ereignete sich am 12. September 1939.
Szturmowski wurde schwer misshandelt, u.a. mit Steinen, und anschließend im Wald bei
Pogutken erschossen. IPN-Archiv Warschau, AIPN GKBZHwP 523, Bl. 10-12. Marchewicz,
Kazimierz: Martyrologia mieszkañców kocierskiego, in: Pomerania 4 (1977), S. 46.
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erleben würde. Modrow konnte nur von oben beseitigt werden, wenn man einen
Sündenbock brauchte, den man fallen lassen musste, um sein eigenes, sehr fragliches Nichtwissen zu beweisen. So kam es dann auch. Auf persönliche Anordnung
des Gauleiters Forster wurde Modrow im Februar 1940 zunächst als Landrat und
kurz darauf als Kreisleiter abgesetzt, angeblich weil Forster das Vorgehen Modrows gegen die Polen nicht gebilligt hatte. Das glaubte Herrn Forster kein Mensch,
denn warum hat er nicht in den anderen Kreisen, wo ähnliche Verbrechen auf
Anordnung der Kreisleiter ausgeführt wurden, diese auch abgesetzt? Ich denke
dabei nur an den Kreisleiter von Gdingen, Preußisch Stargard, Neustadt, Tuchel
und andere. Modrow war persönlich in Ungnade gefallen, und das allein war der
Grund seiner Absetzung nichts weiter. Als Kreisleiter wurde er durch Affeldt,
einen städtischen Beamten aus Zoppot ersetzt, der nur durch die Partei Beamter
geworden war und ungewöhnlich schnell befördert wurde. Morde an Polen sind
unter Affeldt nicht mehr bekannt geworden. Landrat wurde der Regierungsrat Kurt
Witte aus Marienwerder, nachdem Landrat Jacobi wieder nach Spremberg zurückgekehrt war.33 Jacobi und Witte erfreuten sich wegen ihrer Gerechtigkeit und humanen Haltung bei den Polen grosser Achtung. Wären diese Männer von Anfang
an in Berent gewesen, dann wären keine Bestialitäten verübt worden. Landrat Witte
hatte sich sogar das große Verdienst erworben, Frick als Bürgermeister zu stürzen.
Kurz nach Wittes Amtsantritt wurden ihm die Schandtaten des Frick durch die
Berenter Bürger mitgeteilt. Witte forderte vom Gauleiter die Entfernung des Frick,
aber Forster schützte diesen und erst durch die Beziehungen Wittes zum Innenministerium Berlin gelang es, Frick abzusetzen und ihn zu verhaften. Berliner Kriminalbeamte wurden nach Berent entsandt, um die Verbrechen des Frick zu ermitteln. Er wurde wegen des Mordes an dem Müller Gruber angeklagt und sollte
von einem Danziger Gericht verurteilt werden. Landrat Witte hatte der Berenter
Bevölkerung erklärt, nicht ruhen zu wollen, bis Frick auf dem Berenter Marktplatz
gehängt werde. Der in dem Prozess tätig gewesene Staatsanwalt und spätere Stabsintendant Dr. Ortel hatte die Todesstrafe beantragt, auf die wahrscheinlich erkannt worden wäre. In letzter Minute wurde Frick durch Beauftragte der SS gerettet. Diese übermittelten dem vorsitzenden Richter eine Erklärung des Obersten
SS-Gerichts, das sich als zuständig für ein Verfahren gegen Frick bezeichnete,
weil dieser der SS angehörte. Das Danziger Gericht erklärte sich für unzuständig
und überwies den Prozess mit Akten dem SS-Gericht, das Frick zu 12 Monaten
Gefängnis unter Anrechnung der Untersuchungshaft verurteilte.34 Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde ihm  man vermutet, auf Veranlassung des
33
34

Siehe Fußnote 14.
Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum wurde Frick nicht wegen Mordes, sondern
wegen Untreue und Unterschlagung verurteilt. Bundesarchiv Ludwigsburg, Barch B 162 /
7817, Bl. 65.
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Gauleiters  eine leitende Stelle beim Raiffeisen in Pelplin übertragen. Während
Frick verhaftet war, hatte die Berliner Kriminalpolizei eine Hausdurchsuchung in
seiner Wohnung vorgenommen und hierbei grosse Schätze an Silbersachen, Schmuck,
Bekleidung, Wein, Schnaps, Rauchwaren und Lebensmitteln gefunden, die genügt
hätten ein erstklassiges Geschäft zu gründen. Diese Waren stammten aus den
Einbrüchen, die der Bürgermeister nachts in den Wohnungen der Evakuierten ausgeführt hatte. Die Nachfolger des Landrates Witte, der vom Gauleiter abberufen
wurde, waren die Landräte Heesemann und Dr. Schwager, führten ihre Ämter
korrekt und in gewohnter preussischer Pflichterfüllung aus. Als Nachfolger für
den Bürgermeister Frick hatte Landrat Witte mich auf ausdrücklichen Wunsch
vieler deutscher wie polnischer Bürger aus Berent vorgeschlagen. Der Regierungspräsident hatte mich dem Gauleiter zur Ernennung empfohlen. Dieser jedoch lehnte
mich aus politischern Erwägungen ab, wahrscheinlich weil ich nicht nur nicht
Mitglied der NSDAP gewesen bin, sondern aus meiner politischen Tätigkeit als
Oppositioneller in Danzig in weiten Kreisen bekannt war. Auf dieses kurze Interregnum folgten als Bürgermeister der Inhaber des goldenen Parteiabzeichens Dietrich und nach kurzer Zeit Bremer. Über beide ist nicht viel zu sagen.
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Marzec 1968 roku
 wspomnienia po 40 latach

Niepokoje studenckie w Warszawie, a w³aciwie otwarty bunt na Uniwersytecie Warszawskim na pocz¹tku marca 1968 roku, nie by³y dla nas zaskoczeniem.
Piszê w liczbie mnogiej, gdy¿ na prze³omie lat 19671968 zapewne tysi¹ce mieszkañców Wybrze¿a spêdza³o ca³e wieczory z uszami przy radioodbiornikach i s³ucha³o najnowszych wiadomoci z Warszawy, przekazywanych przez Rozg³oniê
Polsk¹ Radia Wolnej Europy w Monachium (!). Bardziej interesuj¹cy siê polityk¹
doskonale wiedzieli, kim byli Jacek Kuroñ i Karol Modzelewski, komandosi, a nastêpnie najaktywniejsi dzia³acze studenckiej opozycji. Najbardziej zapamiêta³em
nazwiska Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Czy w Trybunie Ludu i ówczesnej prasie regionalnej pisano o niepokojach wywo³anych przez bananow¹ m³odzie¿ studenck¹, synów i córki dawnych dygnitarzy stalinowskich , o zgrozo przewa¿nie ¿ydowskiego pochodzenia, tego ju¿ dok³adnie nie pamiêtam, ale wydaje
mi siê, ¿e jakie lakoniczne wzmianki na ten temat by³y oficjalnie publikowane.
My jednak wiedzielimy swoje i w du¿ym stopniu bylimy zupe³nie nieprzemakalni na potoki s³ów partyjno-pañstwowej propagandy. Studiowa³em wtedy na
pierwszym roku historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Gdañsku. Siedziba naszej uczelni przy ulicy Sobieskiego znajdowa³a siê w pobli¿u kompleksu budynków
Politechniki Gdañskiej, czêsto wiêc, udaj¹c siê rano na zajêcia, przechodzi³em
obok nich. Pamiêtam rankiem 11 lub 12 marca na jednej ze cian budynku którego
z wydzia³ów Politechniki zauwa¿y³em ogromny, czarny napis: Warszawa czeka!.
Po moich plecach przeszed³ silny dreszcz wzruszenia. Poczu³em ogromn¹ solidarnoæ z warszawskimi studentami. G³ono mówi³o siê wówczas o wrzeniach i demonstracjach studentów we Wroc³awiu i Poznaniu.
Tymczasem na kameralnej raczej WSP panowa³ zupe³ny spokój, tym bardziej
¿e historia by³a jeszcze dodatkowo izolowana, gdy¿ nasze zajêcia odbywa³y siê
przewa¿nie w pawilonach wolno stoj¹cych po drugiej stronie ulicy Sobieskiego.
Pamiêtam jednak jedno zdarzenie na mrocznym poddaszu starego budynki, gdzie
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odbywa³y siê lektoraty jêzyków rosyjskiego i ³aciñskiego. Chyba 12 marca ze
zdumieniem zobaczy³em swojego kolegê Ryka Pacho³a, ps. Mao, jak rozwiesza³
ulotki wzywaj¹ce do solidarnoci ze studentami warszawskimi. By³em zdumiony,
gdy¿ Rysiek uchodzi³ za zdeklarowanego zwolennika chiñskiego przywódcy Mao,
nosi³ nawet z dum¹ w klapie znaczek z jego podobizn¹. Nie wdawa³em siê jednak
w dyskusjê z Rykiem, choæ uwa¿a³em, ¿e pogl¹dy Mao i jego zwolenników s¹
zupe³nie sprzeczne z wolnociowymi d¹¿eniami polskich studentów, lecz spontanicznie stan¹³em na czatach, aby ubezpieczaæ kolegê przyklejaj¹cego ulotki. Rysiu,
niestety, wylecia³ ju¿ po pierwszym roku, ale chyba nie z powodów politycznych,
lecz k³opotów z jêzykiem rosyjskim.
Tego samego dnia, kiedy na murach Politechniki pojawi³y siê solidarnociowe
napisy, uda³em siê wraz z Tomkiem Wo³kiem na wiec pod Politechnik¹ Gdañsk¹.
Z tego co pamiêtam, w wiecu uczestniczyli tak¿e inni przyjaciele i koledzy
z roku: Janusz Kieszkowski, Grzegorz Garczyñski i chyba Roman Bielak. Przede
wszystkim jednak zauwa¿y³em ogromn¹ liczbê studentów Politechniki, którzy
wype³nili dziedziniec uczelni i wszystkie przyleg³e uliczki. Zd¹¿ylimy na przemówienie pierwszego sekretarza KW w Gdañsku, Stanis³awa Kocio³ka. Mówca
co wykrzykiwa³ do mikrofonu, ale dociera³y do mnie tylko pojedyncze zdania,
gdy¿ faluj¹cy ha³as zbudowany z setek, a mo¿e tysiêcy okrzyków wzburzonych
kolegów zniekszta³ca³ jego g³os. W pewnym momencie ha³as lekko ucich³ i us³yszelimy wyranie kilka zdañ z przemówienia tow. Kocio³ka, który zapewnia³, i¿
partia nie pozwoli zerwaæ sojuszu ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Albo powiedzia³
co podobnego. W ka¿dym razie wywo³a³ tym jeszcze wiêksze emocje i zdziwienie demonstrantów  A có¿ Zwi¹zek Radziecki ma do naszych postulatów?.
Dlatego w odpowiedzi na s³owa towarzysza sekretarza wzmog³y siê tylko g³one
protesty, a zw³aszcza przeraliwe gwizdy. By³y tak g³one, ¿e jeszcze d³ugo towarzyszy³y nam w drodze na WSP. A mo¿e szlimy ju¿ na Alejê Zwyciêstwa... Gwizdy
na Politechnice s³yszê jeszcze do dzi.
Kiedy udalimy siê ju¿ na Alejê Zwyciêstwa, po drugiej stronie na wysokoci
Filharmonii zauwa¿ylimy du¿y samochód, z którego wysypali siê zagniewani,
starzy krasnale z ogorza³ymi twarzami w zielonych czy niebieskich beretach. Tak
ich wówczas odebra³em. Kto wyjani³ mi, ¿e to s¹ ormowcy, którzy  jak siê
domylalimy  przygotowuj¹ siê do rozpêdzania studentów. Przyznam siê, i¿
wtedy jeszcze nie wiedzia³em , ¿e ci przedstawiciele aktywu robotniczego w sposób zorganizowany uczestnicz¹ równie¿ w tego typu akcjach. A przecie¿ moim
brygadzist¹ w Stoczni im. Komuny Paryskiej, w której pracowa³em przed studiami,
by³ równie¿ cz³onek ORMO. Mielimy jednak doæ mgliste pojêcie o tym, co siê
dzieje w Warszawie. Pod Filharmoni¹, a mo¿e jeszcze na Sobieskiego, dowiedzielimy siê, ¿e w Gdañsku przebywa minister spraw zagranicznych Adam Rapacki,
który sprzyja studentom i jest przeciwny tej ca³ej antysemickiej nagonce, prowadzonej przez w³adze. Podobno wieczorem bêdzie w ¯aku i byæ mo¿e przemówi
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do studentów. Tego typu opowieci przyj¹³em bardzo sceptycznie i nie zamierza³em
uczestniczyæ w wieczornym wiecu. Mo¿e obawia³em siê te¿ zamieszek  ju¿ dok³adnie nie pamiêtam. W demonstracji w centrum Gdañska uczestniczyli równie¿
studenci WSP, a nasz kolega z roku Franek Brylowski zosta³ nawet spa³owany.
Gdañska manifestacja solidarnoci z Warszaw¹ odby³a siê m.in. pod Domem Prasy.
Wówczas to jako jedne z g³ównych hase³ ulicznej opozycji pojawi³ siê okrzyk
Prasa k³amie!. Has³o te powtórzono dwa lata póniej w grudniu 1970 roku.
Warto przypomnieæ równie¿, jak w marcu 1968 roku zachowali siê pracownicy naukowi, którzy mieli z nami zajêcia. Byæ mo¿e wiêkszoæ sympatyzowa³a
z has³ami wolnoci s³owa i autonomii wy¿szych uczelni, ale tego nie okazywa³a.
Zareagowali natomiast pracownicy pionu partyjnego i Instytutu Nauk Politycznych. Wtedy po raz pierwszy bli¿ej pozna³em sekretarza partyjnego Wydzia³u
Humanistycznego, doktora Bogus³awa Cyglera, który niespodziewanie przyby³
do nas na zajêcia w pawilonie prawdopodobnie 13 lub 14 marca. Towarzyszy³ mu
jaki magister, te¿ dzia³acz partyjny. Sekretarz C. w doæ dosadny sposób przestrzega³ nas przed uczestnictwem w nielegalnych demonstracjach. Jego zdaniem
odpowiednie s³u¿by mog¹ nas po prostu spa³owaæ. Trzeba przyznaæ, ¿e dr Bogus³aw C. raczej unika³ rzucania epitetów na prowodyrów tego typu zajæ, ale
jego wyst¹pienie  choæ powodowane trosk¹ o studentów  zosta³o przez nas le
przyjête. Nikt siê jednak nie odezwa³.
Natomiast bardziej burzliwie przebiega³o spotkanie z mgr. Andrzejem Sobociñskim, pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych, który prowadzi³ z nami zajêcia z przedmiotu Ustrój polityczny PRL na tle porównawczym. Bardzo lubilimy
 przynajmniej znaczna czêæ kole¿anek i kolegów z roku  zajêcia (æwiczenia
i wyk³ady ) z Panem Magistrem, gdy¿ prowadzi³ je niebanalnie, z du¿ym temperamentem. Odkrywa³ przed nami skomplikowane dzieje pocz¹tków w³adzy ludowej w powojennej Polsce i uczy³ analizy róde³ historycznych. Dlatego tak bardzo
rozczarowa³o nas marcowe spotkanie z mgr. Sobociñskim. Zamiast rzeczowej,
subtelnej analizy wys³uchalimy wielu propagandowych frazesów o prowodyrach
zajæ w Warszawie. Niestety, jêzyk ten doskonale znalimy z oficjalnej prasy i telewizji. Niektórzy koledzy próbowali dyskutowaæ z naszym wyk³adowc¹, wywo³a³o to jednak tylko jego zdenerwowanie. Inni wyk³adowcy raczej nie wypowiadali siê na ten temat.
Pok³osiem Marca by³a postawa naszego roku pod koniec maja 1969 r. na egzaminie z Podstaw nauk politycznych. Naszym egzaminatorem by³ doc. Roman
Wapiñski (profesorów w Instytucie czy jeszcze w Katedrze Historii wówczas nie
by³o). W trakcie egzaminowania docent wyszed³ jaki zamylony i chyba wzburzony, a w kierunku naszej grupy, kibicuj¹cej pod drzwiami, rzuci³ krótkie zdanie,
które dos³ownie ju¿ nie przytoczê, ale chodzi³o o to, ¿e podobnie jak przed rokiem, w marcu 1968 r. zawiod³o nas polityczne mylenie. Co to mia³o oznaczaæ,
nie wiem, ale moje spotkanie z doc. R. Wapiñskim na egzaminie z Podstaw nauk
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politycznych wspominam bardzo pozytywnie. Pamiêtam, ¿e referuj¹c jaki temat,
przeszed³em swobodnie do rozwa¿añ na tematy aktualne. Do takich refleksji zachêci³ mnie sam egzaminator pytaniem: A co pan myli na ten temat?
Zastanawiaj¹c siê nad konfliktem w³adzy z jednym rodowiskiem w 1968 r.,
snu³em prognozy dalszych niepokojów spo³ecznych w najbli¿szym czasie, chyba
tak¿e z udzia³em klasy robotniczej. Jednak zakoñczenie tych konfliktów widzia³em
doæ mglisto. Docent Wapiñski s³ucha³ mnie uwa¿nie, nawet jakby potakiwa³,
a póniej bez s³owa postawi³ w indeksie pi¹tkê.
* * *
Dla niektórych pracowników Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej Marzec zakoñczy³ siê bardzo smutno. Za ¿ydowskie pochodzenie wyrzucono z pracy komendanta Studium Wojskowego, pu³kownika Adama Goligera i podobno tak¿e ¯yda
pedagoga, profesora Ludwika Bandurê. P³k A. Goliger by³ wietnym organizatorem.
Za jego czasów budynek Studium lni³ czystoci¹ i czu³o siê rêkê dobrego gospodarza. Z kolei profesor L. Bandura nale¿a³ do nielicznego wówczas grona profesorów
w naszej uczelni, a jego dorobek naukowy by³ wysoko ceniony w ca³ym kraju.
Natomiast za rewizjonizm i chyba tak¿e za semickie pochodzenie wyrzucono
z partii i pracy pewn¹ pani¹ zatrudnion¹ na pedagogice, a mo¿e psychologii.
Wkrótce poznalimy w praktyce tak¿e termin docent marcowy. Stopieñ ten,
a w³aciwie urzêdowy tytu³ otrzymali tak¿e niektórzy doktorzy w naszym Instytucie Historii. Którego dnia na drzwiach pokoju, w którym pracowa³ dr Bogus³aw
Cygler, pojawi³ siê napis docent marcowy, z pewnoci¹ autorstwa którego
z moich kolegów. Przygl¹da³em siê temu napisowi ze zgroz¹, gdy¿ mimo moich
rewizjonistycznych pogl¹dów by³em bardzo praworz¹dny. Napis szybko zlikwidowano, a niebawem dr Cygler obroni³ pracê habilitacyjn¹ o Joachimie Lelewelu.
Chocia¿ o Marcu niewiele rozmawialimy, jednak stale pamiêtalimy o przeladowaniu w 1968 r. niepokornych studentów. Niektórzy koledzy d³ugo jeszcze
nosili na znak solidarnoci bia³e czapki studenckie. Najd³u¿ej nosili je, jeli dobrze
pamiêtam, Grzegorz Garczyñski i kolega ze starszego rocznika Józef Borzyszkowski.
Szczególnie zaimponowa³ mi wówczas Józek Borzyszkowski, który w bia³ej,
studenckiej czapce pojawi³ siê (w 1969 lub na pocz¹tku 1970 roku) na sesji naukowej powiêconej wyzwoleniu obozu Stutthof. Kiedy profesor Krzysztof Dunin-W¹sowicz w sposób doæ nonszalancki (moim zdaniem) wyra¿a³ siê o studenckim referacie, Józek w bardzo ekspresyjnej replice domaga³ siê wiêkszego
szacunku dla pracy studentów. Bia³a czapka fantazyjnie przykrzywia³a siê na jego
g³owie, a Józek bez przerwy niecierpliwie j¹ poprawia³.
Postawa starszego kolegi wzmog³a wtedy moje zainteresowanie sprawami
kaszubsko-pomorskimi. Pomyla³em wówczas : Jeli tacy odwa¿ni i zadziorni s¹
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wszyscy Kaszubi, to mo¿e warto wst¹piæ do »Pomoranii« lub ZK-P. Niestety,
wówczas jako zabrak³o mi mia³oci, chocia¿ z szacunkiem obserwowa³em, jak
Klub Studentów Pomorania prowadzi³ sw¹ pracê organiczn¹. Po Marcu 68 roku
inne organizacje studenckie na Uniwersytecie Gdañskiem, poza ko³ami naukowymi, powoli zamiera³y.
Z sympati¹, choæ z daleka obserwowa³em równie¿ dzia³alnoæ Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego. Szczególnie dobrze zapamiêta³em postaæ znanego literata gdañskiego Lecha B¹dkowskiego, który publicznie stan¹³ w obronie studenckiej samorz¹dnoci. Uwa¿a³em go wtedy za przywódcê Zrzeszenia. Chyba ju¿ pod
koniec lat szeædziesi¹tych lub na pocz¹tku siedemdziesi¹tych wiedzia³em te¿
o protecie kierowniczki literackiej teatru Wybrze¿e, przedwczenie zmar³ej Ró¿y
Ostrowskiej. Teatr Wybrze¿e nale¿a³ m.in. dziêki Pani Ró¿y, (matce mojej szkolnej kole¿anki Eli) do najciekawszych teatrów w Polsce.
Do ZK-P wst¹pi³em dopiero pod koniec lat siedemdziesi¹tych. W ponurych
latach po wprowadzeniu stanu wojennego na zrzeszeniowych imprezach pozna³em kilku wybrze¿owych aktorów i literatów, którzy zachowali siê bardzo przyzwoicie w Marcu 1968 roku, jak równie¿ w okresie póniejszym.
Przede wszystkim jednak w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, obok osób
z ogromn¹ pasj¹ pracuj¹cych na Kaszubach na rzecz naszej ma³ej Ojczyzny, spotka³em kilku przywódców naszego ruchu, którzy sw¹ aktywn¹ dzia³alnoæ rozpoczêli w³anie pod koniec lat szeædziesi¹tych. Dla nich Marzec 68 by³ szczególnie
wa¿nym wydarzeniem. Poniewa¿ o Józku Borzyszkowskim ju¿ pisa³em, wspomn¹
jeszcze o kilku innych znanych dzia³aczach Zrzeszenia.
W Marcu 68 godnie zachowa³ siê przysz³y wieloletni sekretarz generalny i wiceprezes Zrzeszenia Tadeusz Gleinert. Studiowa³ wówczas chyba matematykê
i publicznie odwa¿nie broni³ przeladowan¹ przez z³ych ludzi m.in. za semickie
pochodzenie doc. dr Irenê Szumilewicz. Z kolei na Politechnice Gdañskiej bardzo
aktywnie w obronie praw studenckich wyst¹pili Kaszubi: Jan Wyrowiñski, przysz³y
prezes Zrzeszenia, a tak¿e dzia³acz polityczny oraz Edmund Wittbrodt, w latach
póniejszych znany naukowiec i kandydat na prezesa ZK-P.
Ju¿ na swoim skromnym przyk³adzie widzê, jak wa¿nym momentem w ¿yciu
dla wielu osób z mego pokolenia by³ Marzec 68. Kilka dni, wydawa³oby siê bezsilnego oporu wobec w³adzy, która brutalne zniszczy³a resztki studenckiej autonomii, chyba jeszcze bardziej uwiadomi³o nam wagê i potrzebê spo³ecznego dzia³ania bez ingerencji urzêdniczego aparatu pañstwa. Tak¹ mo¿liwoæ otrzymalimy
wówczas tylko w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.
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Józef Borzyszkowski

Marzec 68 w rodowisku Klubu Pomorania
i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Gdañsku

Klub Pomorania powsta³ w 1962 roku jako klub m³odej inteligencji kaszubsko-pomorskiej, skupionej w Zrzeszeniu Kaszubskim, wspó³dzia³aj¹cej z redakcj¹ dwutygodnika Kaszëbë, wydaj¹c¹ dodatek literacko-naukowy Pomorania. Pocz¹tkowo liczy³ kilkanacie osób, a jego pierwszym prezesem by³ Lech
B¹dkowski  spiritus movens ca³ego przedsiêwziêcia, maj¹cego dostarczyæ Zrzeszeniu kadry m³odych dzia³aczy  wiadomych celów, wyzwañ i mo¿liwoci.
Mówiono potocznie, i¿ ma to byæ podchor¹¿ówka Zrzeszenia. St¹d g³ówny nacisk po³o¿ono na samokszta³cenie w zakresie historii, kultury i wspó³czesnoci
Kaszub i Pomorza.
Pocz¹tki Klubu nie by³y ³atwe, a po kilku latach jego ¿ywotnoæ by³a doæ
symboliczna.
Do Zrzeszenia  ju¿ od 1964 roku Kaszubsko-Pomorskiego i Klubu trafi³em
samodzielnie w 1965 roku  w pierwszym roku moich studiów na WSP  na jedno
ze spotkañ organizowanych w Ratuszu Staromiejskim. Po spotkaniu podszed³ do
mnie mgr in¿. Wojciech Kiedrowski, ówczesny prezes Pomoranii, proponuj¹c
wejcie do Klubu. Wród jego cz³onków jedyn¹ studentk¹ by³a wówczas Gra¿yna
Trzos z Sopotu (dzi obywatelka Kanady), studiuj¹ca ekonomiê na Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej w swoim rodzinnym miecie. Jej obecnoæ w Zrzeszeniu i Klubie
by³a g³ównie zas³ug¹ matki, Anieli ze Skwierawskich Trzosowej, która bardzo
cieszy³a siê z mojego zaistnienia w kaszubsko-pomorskim wiatku. Jeli dobrze
pamiêtam, ówczesne spotkania klubowe mia³y w du¿ej mierze charakter przyjacielsko-prywatny. Klubowi z ramienia Zarz¹du G³ównego ZK-P patronowa³ wiceprezes, mgr Bernard Kula. Dobr¹ dusz¹ Klubu by³a mgr Regina Grzenkowicz,
pracuj¹ca w Instytucie Maszyn Przep³ywowych PAN przy Politechnice Gdañskiej.
Prezes Wojciech Kiedrowski chyba w koñcu 1965 roku doprowadzi³ do kilkuosobowego spotkania w mieszkaniu B. Kuli, podczas którego przekazano mi,
nieco ma³o formalnie, przewodnictwo w Klubie. Wspólnie, g³ównie z Wojciechem
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i Regin¹  zastêpc¹ prezesa o¿ywilimy dzia³alnoæ klubow¹, organizuj¹c spotkania samokszta³ceniowe z liderami Zrzeszenia, spotkania autorskie pisarzy kaszubsko-pomorskich, wieczory poezji kaszubskiej, wyjazdy w teren  wanogi itp.
Rych³o grono cz³onków klubu zdominowali studenci, g³ównie Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej, ale równie¿ Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej i Politechniki Gdañskiej, tworz¹c rodowisko licz¹ce kilkadziesi¹t osób. Najbli¿si obok Reginy
i Wojtka byli dla mnie koledzy z pokoju w akademiku w Brzenie  historycy 
Janusz Lewandowski z Brodnicy nad Drwêc¹ i Wiesio Zieniewski z Zieni, pow.
£osice na Podlasiu oraz Halina Richter z Or³owa  kole¿anka jeszcze z Liceum
Pedagogicznego w Kocierzynie, studentka filologii rosyjskiej, która z kolei przyci¹gnê³a dalsze osoby...
By³ wród nas Andrzej Szczepañski, student filologii polskiej i grono towarzysz¹cych mu przyjació³ i przyjació³ek  nie tylko z Kocierzyny czy Gdañska
rodem.
Ju¿ w 1967 roku zrealizowalimy ideê Wojtka i Lecha, który nam wiecznie
towarzyszy³, ustanowienia i przyznania Medalu Stolema. Uroczystoæ wrêczania
by³a zawsze kolejn¹ okazj¹ do zbli¿enia m³odych z dowiadczonymi dzia³aczami
regionu i twórcami nie tylko literatury. Dziêki Lechowi bylimy wtajemniczeni
w ówczesne jego i bliskich mu przyjació³ dzia³ania opozycyjne, szczególnie
w rodowisku literackim. Niemniej kontakty z Izabell¹ Trojanowsk¹ i Domem
Prasy, gdzie odbywa³y siê tak¿e nasze spotkania, dawa³y szersz¹ orientacjê
w lokalno-regionalnej polityce realiów; Bia³ego Domu nie wykluczaj¹c. By³ to
czas wielkiego sukcesu teatralnego w Gdañsku, wystawienia przez Teatr Wybrze¿e anonimowej XVII-wiecznej Tragedii o bogaczu i £azarzu w opracowaniu literackim Ró¿y Ostrowskiej, re¿yserii Tadeusza Minca, ze scenografi¹ mistrza Mariana Ko³odzieja. (Premiery studenckie w gdañskim teatrze i popremierowe dyskusje widzów z twórcami spektaklu stanowi³y wówczas olbrzymie
prze¿ycie, wspania³¹ szko³ê aktywnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym miasta
i Polski). W Klubie Pomorania mielimy, dziêki Lechowi i Ró¿y, nieco lepsz¹
orientacjê tak¿e w tym, co nurtowa³o ówczesne rodowiska literackie w ca³ym
kraju, a co doprowadzi³o do Marca 1968 roku.
Tu, w Gdañsku, Lech B¹dkowski, Ró¿a Ostrowska, Franciszek Fenikowski
stali siê pierwszymi i jedynymi chyba wyrazicielami gdañsko-pomorskiej solidarnoci ze zmaganiami rodowiska ZLP w Warszawie. Ich solidarnoæ z deklaracj¹
warszawsk¹ przeciw antysemickim i antystudenckim wydarzeniom w stolicy sprawi³a, ¿e stali siê g³ównym obiektami ataku komunistycznej w³adzy w Gdañsku
W gdañskich wydarzeniach marcowych przodowali studenci Politechniki Gdañskiej. Bra³em w nich skromny udzia³ jako jeden z tysiêcy uczestników manifestacji we Wrzeszczu na PG, jak i chyba w nie mniej licznej w ¯aku, dok¹d dotarlimy na piechotê. To wówczas zapoznalimy siê po raz pierwszy z re¿imow¹
dzia³alnoci¹ ORMO i MO, wspieranymi przez niby oburzonych robotników.
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Klub Pomorania by³ wówczas oczkiem w g³owie nie tylko Lecha B¹dkowskiego, ale i ówczesnego prezesa Zarz¹du G³ównego ZK-P, wiceprzewodnicz¹cego
WRN w Gdañsku, Bernarda Szczêsnego. Tak siê z³o¿y³o, ¿e od kilku tygodni czeka³em wówczas na miejsce w szpitalu  operacjê przepukliny. Jeli dobrze pamiêtam, ju¿ nastêpnego dnia po kulminacyjnej manifestacji w ¯aku zosta³em powiadomiony, ¿e mam siê stawiæ natychmiast w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika na zabieg, co te¿ uczyni³em. Rych³o domyli³em siê, ¿e by³a to robota
Szczêsnego, który w ten sposób, unieruchamiaj¹c mnie w szpitalu, chcia³ ustrzec
Pomoraniê przed bezporedni¹ obecnoci¹ w wydarzeniach marcowych. Potwierdzi³ to zreszt¹ podczas który odwiedzin w szpitalu.
Jako pacjent Szpitala Wojewódzkiego i zarazem student przyjêty po g³onych
wypadkach, le¿¹c blisko centrum miasta i ¯aka, by³em codziennie odwiedzany
przez kolegów i przyjació³, g³ównie Pomorañców z ró¿nych uczelni. Zwykle popo³udniow¹ por¹ przez kilka dni przy moim ³ó¿ku, by³y maleñkie zgromadzenia,
tolerowane przez personel szpitala, których uczestnicy z przejêciem i studenckim
humorem relacjonowali ró¿ne wypadki z gdañskich uczelni i miasta. Byli tym
zainteresowani tak¿e lekarze, maj¹cy wród pacjentów nie tylko takich jak ja,
uczestników wydarzeñ tamtych dni, tak¿e autentycznie poszkodowanych przez
milicjê. Po latach uwiadomi³em sobie, ¿e by³a to zapowied tego, co dzia³o siê
w Gdañsku i w naszych szpitalach w grudniu 1970 roku i w stanie wojennym,
kiedy to w tym samym centrum zdrowia odwiedzalimy chorego Lecha B¹dkowskiego, bêd¹cego pod opiek¹ prof. Joanny Muszkowskiej-Pensonowej, której m¹¿
by³ jednym z przeladowanych w 1968 roku.
Osobnym niejako nurtem toczy³y siê wówczas wypadki na poszczególnych
uczelniach. Szczególnie g³ono dyskutowane by³y zebrania partyjne, na których
potêpiano naszych syjonistów, pozbawiaj¹c ich czêsto pracy. U nas na WSP
ofiarami ówczesnej nagonki stali siê m.in. szef naszego Studium Wojskowego,
szanowny przez studentów, p³k Adam Goliger i prof. Romana Müllerowa, wybitny pedagog, jak i prof. Irena Szumilewicz, której syn by³ studentem historii  rok
wy¿ej ode mnie, zaprzyjanionym z moimi kolegami z akademika i znanym choæby
ze Studium Wojskowego. Z przykroci¹ stwierdzam dzi, ¿e te antysemickie decyzje w³adz partyjno-uczelnianych nie wywo³a³y ju¿  poza wspó³czuciem  ¿adnej
konkretnej reakcji w wiecie akademickim.
Antysemityzm dawa³ o sobie znaæ wówczas i póniej w przeró¿ny, niekiedy
nieuwiadomiony sposób. Nie tylko o Ró¿y Ostrowskiej, choæby z tytu³u jej niepowtarzalnej urody i inteligencji, szeptano po k¹tach, ¿e to ¯ydówka; tak¿e w kaszubskich i kocielnych krêgach. (Mnie samego w terenie, odwiedzaj¹cego kaszubskie domy, jeszcze po latach, zw³aszcza gdym od 1976 r. zacz¹³ chodziæ z czarn¹
brod¹, brano za starszego brata w wierze ). Na uczelni antysemityzm i nacjonalizm w gomu³kowsko-moczarowskim wydaniu zaowocowa³ m.in.  tak¿e wród
humanistów  marcowymi docentami i szeptan¹ satyr¹. Tê ostatni¹ uprawia-
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limy tak¿e w Chórze Akademickim WSP, z którym odwiedzi³em niejeden zak¹tek
województwa, a nawet raz, chyba przed wyjazdem do Szwecji, uczestniczy³em
w pochodzie pierwszomajowym, piewaj¹c Pieñ hunwejbinów na znan¹ partyzanck¹, wiêc mile przyjmowan¹ nawet na trybunach, nutê. Niemniej wolne myli
towarzyszy³y nam w duszpasterstwie akademickim oo. jezuitów we Wrzeszczu
przy ul. Mickiewicza. Ale nie zawsze by³o mi³o i weso³o.
Muszê jednak przyznaæ, ¿e po czêci mam tak¿e mi³e wspomnienia z obozu
wojskowego w Grudzi¹dzu, gdzie po festiwalu opolskim  niejako na bie¿¹co 
jeden z kolegów u³o¿y³ nowe s³owa do melodii nagrodzonych pieni, m.in. z myl¹
o naszej interwencji w Czechos³owacji piewalimy doæ powszechnie z wisielczym humorem:
Partia ¿o³nierzom nie sk³amie, chocia¿ nie wszystko im powie.
¯o³nierz zarzuci broñ na ramiê, reszty na miejscu siê dowie.
Ref. Wstêg¹ szos, miedz¹ pól z³oconych przez szlabanów gêsty las.
Do tej Pra , do tej Pragi Z³otej, skoro przyszed³ na to czas...
Podobny repertuar studenckich pieni towarzyszy³ nam wówczas na rajdach
studenckich, z których jeden ogólnopolski  nazywa³ siê Kaszubskim, jak i podczas wanóg i spotkañ w Pomoranii, czy w gronie rodzinno-przyjacielskim, kiedy
to naladowano równie¿ z powodzeniem, choæby Hubert Lewna, przemówienia
W³adys³awa Gomu³ki, stoj¹cego wraz z krajem przed II wojn¹ nad przepaci¹ ,
czyni¹cego wówczas zdecydowany krok naprzód (Chcia³bym dzi co podobnego zobaczyæ u studentów, jednak¿e to ju¿ nie te czasy ).
Bezporedni¹ kontynuacj¹ Marca 68 by³o to, co dzia³o siê w Gdañsku
i w Klubie Pomorania w nastêpnych miesi¹cach, latach. Ró¿a Ostrowska zosta³a
wyrzucona z pracy w teatrze. Lecha B¹dkowskiego i innych pozbawiono mo¿liwoci obecnoci w mediach, publikowania nie tylko na ³amach prasy, zapraszania
na spotkania autorskie itp. Praktycznie pozbawiono ich rodków do ¿ycia i mo¿liwoci obrony przed oszczerstwami i paszkwilami us³u¿nych wobec w³adzy kolegów dziennikarzy-literatów. Oboje funkcjonowali normalnie jedynie w rodowisku przyjació³ i w ZK-P.
Wówczas te¿, w styczniu 1969 roku, decyduj¹c w Klubie o wyborze dorocznych laureatów Medalu Stolema, przyznalimy go za rok 1968, trójcy g³ównych
realizatorów przedstawienia Tragedia o bogaczu i £azarzu, która nie tylko ze
wzglêdu na kaszubskie intermedia cieszy³a siê powszechnym uznaniem i wielkim
powodzeniem. Wraz z nimi  Ró¿¹ Ostrowsk¹, Marianem Ko³odziejem i Tadeuszem Mincem  do grona Stolemowców powo³alimy wtedy:
 Tadeusza Bolduana za ca³okszta³t pracy publicystycznej,
 dr. Józefa Bruskiego z Lipnicy na Gochach za popularyzacjê kaszubszczyzny,
 dr. Ryszarda Kukiera z Torunia za monografiê Kaszubi bytowscy,

Kopia acta_2008.p65

224

09-01-14, 19:41

MARZEC 68 W RODOWISKU KLUBU POMORANIA I ZRZESZENIA... 225
 dr. Frido Metka z Budziszyna za t³umaczenia poezji kaszubskiej na jêzyk
³u¿ycki.
Przygotowania do uroczystoci wrêczenia Medalu, jaka mia³a siê odbyæ
w Ratuszu Staromiejskim, sz³y normaln¹ drog¹. Przez cenzurê przeszed³ tekst
zaproszeñ; wszystko by³o dopiête niemal na ostatni guzik. (By³em wówczas, od
listopada poprzedniego roku tak¿e prezesem Oddzia³u Gdañskiego ZK-P, którego
cz³onków zapraszalimy z regu³y na otwarte imprezy Pomoranii).
Ju¿ pod koniec lutego wys³ane zosta³y zaproszenia na uroczystoæ wrêczenia
Medali Stolema, która mia³a siê odbyæ 18 marca 1969 roku. W czêci artystycznej
zapowiedziano wystêpy zespo³ów Kaszubia z Kielna i Bazuny z Chojnic.
Drukowane zaproszenia, opatrzone numerem zezwolenia cenzury (273 I. z 
14/46/69), posz³y w wiat, a które z nich dotar³o na jakie biurko w KW PZPR
i wybuch³a afera.
Zarz¹dowi G³ównemu ZK-P i Prezesowi Bernardowi Szczêsnemu zakazano
dalszego rozsy³ania zaproszeñ i nakazano odwo³anie uroczystoci! Rozpoczê³y
siê rozmowy i konsultacje, w których uczestniczyli obok cz³onków Zarz¹du Klubu
Bernard Szczêsny (przyjecha³ nawet do nas do akademika na Polanki), Lech B¹dkowski, Izabella Trojanowska i sama Ró¿a Ostrowska. Znaleziono kompromisowe
wyjcie, zaakceptowane przez KW dziêki zabiegom Szczêsnego. Uroczystoæ
ostatecznie mog³a siê odbyæ pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wymieniana Ró¿a
Ostrowska jako indywidualna laureatka. Ze zrozumieniem przyjêto to wyjcie; jedynie kolega W.K. by³ oburzony kompromisem.
Uroczystoæ odby³a siê zgodnie z programem. Oficjalnie w imieniu realizatorów Tragedii Medal odebra³ dyrektor Teatru Wybrze¿e Tadeusz Minc. Ró¿a
otrzyma³a go tego dnia równie¿, a nieobecny Marian Ko³odziej przy innej okazji.
Jedynie w informacjach na ³amach prasy zaistnia³a owa bezosobowa formu³a.
W czasie oficjalnej i nieoficjalnej uroczystoci g³ówn¹ bohaterk¹ by³a jednak
Ró¿a Ostrowska, ciesz¹ca siê z wyró¿nienia i spotkania, kpi¹ca z m¹droci ówczesnych partyjnych w³adz województwa. Skutek ich dzia³ania by³ wrêcz odwrotny.
Dokumentem, bardzo mi³ym, z tej uroczystoci s¹ fotografie i wpisy w Kronice Klubu Pomorania. Ró¿a Ostrowska napisa³a w niej nastêpuj¹co:
Zobowi¹zanie
My, zespó³ realizatorów »Tragedii o bogaczu i £azarzu« zobowi¹zujemy siê
niniejszym zrealizowaæ  w czasie bli¿ej nieokrelonym  »Tragediê o trzech £azarzach«, gdañsk¹ sztukê anonimow¹ z drugiej po³owy XX w.
Za zespó³ i budynek Teatru »Wybrze¿e« . Ró¿a Ostrowska, Tadeusz Minc.
Tadeusz Bolduan nieco ni¿ej napisa³:
Bez zobowi¹zania
Dziêkujê za »Stolema«  odznaczenie wysokie nie na miarê Nobla, ale na
pewno cenniejsze, bo przyznane przez ludzi m³odych, odwa¿nych i ambitnych,
wiedz¹cych, ku czemu zmierzaj¹. Dziêkujê z ca³ego serca. T. Bolduan.
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Oba wpisy bardzo mi³e, a zobowi¹zanie T. Minca i R. Ostrowskiej nadal
aktualne; zadanie to niekoniecznie dla anonima. Bez w¹tpienia w tamtych latach
i wydarzeniach tkwi¹ równie¿ korzenie gdañskich sukcesów wspó³czesnoci.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e moj¹ pamiêæ o wydarzeniach z Marca 68 i ich nastêpstwa, zdominowa³y wspomnienia zwi¹zane g³ównie z gdañskim rodowiskiem
literackim. Bez B¹dkowskiego i ludzi z nim zwi¹zanych, borykaj¹cych siê z PRL-owsk¹ rzeczywistoci¹ g³ównie w rodowisku Zwi¹zku Literatów Polskich i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale zawsze blisko zainteresowanych tym, co dzia³o
siê na uczelniach  wród ludzi nauki i studenckiej m³odzie¿y, obraz Marca 68
jest fa³szywy. Z tamtego grona pisarzy  przyjació³ Lecha, ¿yje dzi jedynie
niepowtarzalny poeta Zbigniew Szymañski. Jemu te¿ z najlepszymi ¿yczeniami
dedykujê niniejsze wspomnienie, pamiêtaj¹c, ¿e Lechu uczy³ nas tak¿e dialogu
i kompromisów, nieprzekrelaj¹cych fundamentalnych wartoci  uczciwoci,
rzetelnoci, bezinteresownoci... w polityce  pracy spo³ecznej.
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Czêæ IV

Recenzje i omówienia
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Zbigniew M. Joskowski, Biskupi z Ziemi
Kaszubskiej. S³ownik biograficzny,
Wydawnictwo ROST, Banino 2008, ss. 136, ilustr.

Sporód wszystkich kategorii duchowieñstwa katolickiego biskupi poniek¹d
od zawsze przyci¹gali najwiêksz¹ uwagê wpierw historiografów, a nastêpnie historyków, którzy ich ¿yciu oraz dokonaniom powiêcali liczne sporód swoich opracowañ. W zupe³noci fakt ów nie dziwi, jako ¿e z jednej strony o tych, którzy posiadaj¹ w³adzê i decyduj¹ o losach innych, posiadamy o wiele wiêcej wiadectw
ród³owych, ani¿eli o kim wiod¹cym ¿ywot cicho i bez rozg³osu, z drugiej strony
za o osobie, której przysz³o znaleæ siê na wieczniku, o motywach, jakie kierowa³y jej poczynaniami, pragniemy wiedzieæ wiêcej, bowiem dokonywane przez
ni¹ wybory ¿yciowe rzutowa³y nie tylko na biografiê konkretnego cz³owieka, ale
zazwyczaj odciska³y siê na losach liczniejszego grona wspó³czesnych. W szczególnoci dotyczy to monarchów czy rz¹dców pañstw, ale te¿ i rz¹dców dusz,
poród których nastêpcy aposto³ów zajmuj¹ eksponowane miejsce.
O pochodz¹cych z Kaszub biskupach traktuje wie¿ej daty publikacja ksi¹¿kowa Zbigniewa M. Joskowskiego Biskupi z Ziemi Kaszubskiej. S³ownik biograficzny, której zamierzamy powiêciæ uwagê w ramach obecnego tekstu recenzyjnego. Nie jest to pierwsza praca odnosz¹ca siê do tytu³owej problematyki, zaledwie bowiem dwa lata wczeniej ukaza³a siê ksi¹¿ka Kaszubscy biskupi autorstwa
S. Kleina (Wejherowo 2006), której pisz¹cy te s³owa nie mia³ nigdy w rêku, st¹d
te¿ trudno o dokonywanie jakich porównañ. Zreszt¹ zarówno autor recenzowanej
tu pozycji, Z.M. Joskowski, jak i przedmówca, ks. Leszek Ja¿d¿ewski, skutecznie
zniechêcaj¹ do siêgania po tamt¹ edycjê, o której ów drugi stosunkowo jeszcze
³agodnie pisze, ¿e co prawda nie budzi zastrze¿eñ pod wzglêdem edytorskim,
niestety trudno j¹ nazwaæ opracowaniem monograficznym (s. 5), natomiast os¹d
pierwszego wyra¿ony zosta³ w sposób bardziej surowy. Stwierdza on mianowicie,
i¿ w r. 2006 ukaza³a siê ksi¹¿ka S. Kleina Kaszubscy biskupi ( ), jednak¿e ze
wzglêdu na brak odniesieñ do bibliografii, nie ma ona znamion pracy monograficznej [podkr. recenzenta], w dodatku zawiera wiele merytorycznych b³êdów i nieci-
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s³oci (s. 8). Tamta publikacja, jak ju¿ zaznaczono, nie jest nam znana, st¹d
w ¿adnym wypadku nie zamierzamy braæ jej w obronê, wszak¿e przytoczona wy¿ej
ocena sama w sobie  niezale¿nie od przedmiotu krytyki  stanowi pewn¹ osobliwoæ. Z cytowanej wypowiedzi Z.M. Joskowskiego mo¿na wywnioskowaæ, ¿e
o tym, czy opracowanie ma znamiona pracy monograficznej, czy te¿ nie, decyduj¹ odniesienia do bibliografii. Najwyraniej zatem dla autora rzeczywiste
znaczenie pojêcia monografia jest nie do koñca jasne, co o tyle dziwiæ musi
w przypadku kogo, o kim we Wstêpie czytamy, i¿ da³ siê ju¿ poznaæ jako badacz
dziejów (s. 5), ¿e nawet z tak ogólnodostêpnego wydawnictwa, jak S³ownik wyrazów obcych, ³atwo siê dowiedzieæ, i¿ chodzi o pracê naukow¹ powiêcon¹
wyczerpuj¹cemu opracowaniu konkretnego zagadnienia. Trzymaj¹c siê toku myli
Z.M. Joskowskiego, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e praca o obojêtnie jakiej konstrukcji
i dowolnych ramach tematycznych, byle tylko zaopatrzona w aparat naukowy (lub
chocia¿by tylko zestawienie bibliografii), jest jak najbardziej monografi¹, natomiast rzetelnemu i gruntownemu opracowaniu konkretnego problemu badawczego,
pozbawionemu wszak¿e przypisów czy przynajmniej wykazu literatury przedmiotu, jak to bardzo czêsto ma miejsce w przypadku XIX-wiecznych publikacji,
miano takie nie przys³uguje!
Dalsze dywagacje w tej materii nie wydaj¹ siê celowe w ramach obecnego
tekstu recenzyjnego. Kto zreszt¹ mia³by prawo wytkn¹æ pisz¹cemu te s³owa, ¿e
uczepi³ siê kwestii o co prawda niema³ym ciê¿arze gatunkowym, tym niemniej w kontekcie oceny ca³oci edycji w sumie drugorzêdnej, bo wszak  ¿artobliwie rzecz ujmuj¹c  jak nie ka¿dy zdaje sobie sprawê, ¿e mówi czy te¿ pisze
proz¹, tak te¿ nie ka¿dy autor publikacji musi przyk³adaæ wiêksz¹ wagê do aspektu
formalnego stworzonego dzie³a. Bez w¹tpienia istotniejszy jest wymiar merytoryczny, pozwalaj¹cy nawet w przypadku wyst¹pienia jakich uchybieñ w konstrukcji pracy na jej pozytywn¹ ocenê  i odwrotnie, stanowi¹cy racjê dla surowej
krytyki niejednego opracowania w warstwie konstrukcyjnej obmylonego zgo³a
modelowo. ¯e za ze Wstêpu L. Ja¿d¿ewskiego zdaje siê niedwuznacznie wynikaæ, i¿  zdaniem jego, jako recenzenta wydawniczego  czytelnik otrzymuje do
rêki opracowanie o ambicjach monograficznych (s. 5-6), przyjmijmy to za dobr¹
monetê i  pomijaj¹c kwestiê, czy s³ownik biograficzny mo¿na uwa¿aæ za sensu
stricto monografiê  przejdmy do zagadnieñ merytorycznych. Jak przysta³o na
recenzjê, która wszak nie jest laudacj¹, uwagê nasz¹ skoncentrujemy na zwracaj¹cych na siebie uwagê uchybieniach  zw³aszcza, ¿e autor wspomina o ewentualnych kolejnych wydaniach, w których bêdzie chcia³ wprowadziæ nieodzowne
korekty (s. 11). Skromnie przy tym zaznacza, ¿e do przedk³adanej przezeñ uwadze czytelnika ksi¹¿ki mog³y siê zakraæ drobne b³êdy, omy³ki czy opuszczenia
(s. 11), co wyranie kontrastuje z jego opini¹ o publikacji S. Kleina, i¿ zawiera
wiele merytorycznych b³êdów i niecis³oci (s. 8). Przyjrzyjmy siê zatem, jak
przedstawia siê kwestia owych  wedle autora  co najwy¿ej drobnych uchybieñ
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w publikacji, która przed drukiem zosta³a zarówno przekazana do recenzji wydawniczej, jak i w warstwie terminologii prawno-kanonicznej skonsultowana ze
specjalist¹ legitymuj¹cym siê stopniem doktora habilitowanego.
Zaczynaj¹c od kwestii rzeczywicie drobnych, niemniej mog¹cych podczas
lektury irytowaæ, na kartach Biskupów z Ziemi Kaszubskiej daje o sobie znaæ osobliwe nadu¿ywanie pisowni wielkich liter w rozmaitych nazwach, w odniesieniu
do których nie ma to de facto uzasadnienia. Nagminnie tedy autor pisze z du¿ej
litery Kapitu³a Katedralna i Kapitu³a Kolegiacka (passim), podobnie Generalny Wikariat (s. 46, 86), niekiedy równie¿ Pra³at (s. 97, 105), a nawet Sakrament wiêceñ (s. 131). Tego rodzaju przyk³adów mo¿na by mno¿yæ, przy
czym prócz faktu, i¿ dowodz¹ one ma³ej dba³oci o redakcyjn¹ stronê omawianej
publikacji, prowadziæ te¿ mog¹ do pewnych zgo³a nieporozumieñ. Tak np. na
s. 64 wspomniany zosta³ III Powojenny Synod Archidiecezji Gnienieñskiej, co
z racji rozpoczêcia ka¿dego z wyrazów od wielkiej litery brzmi niczym oficjalna
nazwa, a z pewnoci¹ tak¹ nie jest. Z kolei na s. 19 o jednym z biskupów czytamy,
¿e rozpocz¹³ budowê Kolegiaty Janowskiej wiêtej Trójcy. Mniej orientuj¹cy
siê w konkretnych realiach czytelnik, przyzwyczajony do wezwañ kocio³ów np.
Matki Boskiej Czêstochowskiej, Ostrobramskiej, Kalwaryjskiej, Licheñskiej itd.,
mo¿e siê zastanawiaæ, czy przypadkiem nie chodzi tu o jaki ³askami s³yn¹cy
wizerunek Trójcy wiêtej Janowskiej, podczas gdy mowa o kolegiacie (przez
pewien czas katedrze) w Janowie Podlaskim. Z.M. Joskowski przyj¹³ zreszt¹
dziwn¹ manierê w³¹czania do nazw kapitu³ katedralnych i kolegiackich wezwañ wi¹tyñ, przy których owe gremia kanonicze istnia³y, st¹d terminy w rodzaju
Kapitu³a Katedralna Rozes³ania Aposto³ów w Krasnymstawie (s. 15), Kapitu³a
Kolegiacka wiêtego Jana Chrzciciela w Warszawie (s. 21), kanonik Kolegiaty
wiêtych Piotra i Paw³a w Kruszwicy i pra³at scholastyk kolegiaty (fary) wiêtego
Andrzeja w £êczycy (s. 26) itd.  s¹ w omawianej pracy na porz¹dku dziennym.
Skoro za autor z takim pietyzmem rozpisuje ubogacone o patrocinia nazwy
poszczególnych kapitu³, w literaturze przedmiotu prawie nigdy niestosowane i po
prawdzie zbyteczne, to tym bardziej dziwiæ musi pozostawienie w innym miejscu
skróconego zapisu w postaci Prymas Polski abp Krzysztof Antoni Szembek
(s. 15, przyp. 9). Zreszt¹ prezentowana publikacja w wykaz skrótów zaopatrzona
nie zosta³a, wiêc jakiekolwiek skrócenia, w rodzaju abp czy bp, nie powinny
trafiaæ siê na jej kartach.
Dobrze jest, jeli ka¿dorazowo sam autor ksi¹¿ki zwraca uwagê na tego rodzaju drobiazgi, jeli wszak¿e z jakich wzglêdów tego nie czyni, takowe uchybienia winien wychwyciæ redaktor wydawnictwa. Tu tego nie uczyni³, a pod adresem jego pracy mo¿na by zg³osiæ o wiele wiêcej zastrze¿eñ. By³a ju¿ mowa
o nadu¿ywaniu pisowni wielkich liter (s¹ zreszt¹ i odwrotne przypadki  np. na
s. 5 treæ listu do hebrajczyków; winno byæ: Listu do Hebrajczyków), obok
czego dostrzec mo¿na nieprawid³owe dzielenia wyrazów (np. s. 58 audi//encja,
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s. 105 komis//arzem), pozostawione w rodku wyrazu dywizy (np. s. 62 che³miñ-skiego, s. 117 uzdro-wienia, s. 118 (i to dwukrotnie) odbudo-wano),
literówki (np. s. 70 katolikkiego; zob. równie¿ s. 39 J. Borzyszkowski J.), czy
nawet b³êdy ortograficzne (np. s. 41 zwarzywszy na; zob. tak¿e s. 53 dziewiêcio-hektarowy). Kompetentny redaktor z pewnoci¹ te¿ usun¹³by zastosowane
w wiêkszoci przypadków b³êdnie apostrofy w pisowni nazwisk obcojêzycznych
(np. s. 46 Sedlaga, s. 48 Kirchbaumów, s. 50 Althoffa, Pintena, Plagensa, s. 94 Buchkremera, s. 96 Rahmelów, s. 101 Bongiovanniego,
s. 107 Magniego), czy tym bardziej uzupe³ni³ w pe³ni oczywiste przeoczenia
i braki (np. s. 42 probostwo parafii Wojciecha w Rogonie; winno byæ: w.
Wojciecha). Podobnie skorygowania wymaga³y niektóre zastosowane przez autora sformu³owania  czy to z racji ich nieprecyzyjnoci lub niezrêcznoci, czy
te¿ zgo³a niezrozumia³oci. Do kwestii zwi¹zanych z fachow¹ terminologi¹ i rozmaitymi nowotworami leksykalnymi, którymi Z.M. Joskowski okrasi³ przedk³adan¹ uwadze czytelnika publikacjê, powrócimy dalej  tym bardziej, ¿e trudno
bêdzie pob³a¿liwie przemilczeæ przyk³ady ewidentnego niezrozumienia pewnych
pojêæ i  w konsekwencji  b³êdnego ich zastosowania. Tu jedynie dla przyk³adu
wska¿emy, i¿ np. na s. 29 Autor wspomina, ¿e organizacja kapitu³y uda³a siê
mimo napotykanych trudnoci, nie zwa¿aj¹c, ¿e w bogatej literaturze, odnosz¹cej
siê do dziejów i ustroju kapitu³, terminem organizacja okrela siê ich strukturê
wewnêtrzn¹ (liczba pra³atur i kanonikatów, ich precedencja i uposa¿enie, itd.),
podczas gdy Z.M. Joskowskiemu chodzi³o w tym przypadku o zorganizowanie,
czyli  innymi s³owy  ukonstytuowanie. Z kolei na s. 96 wspomina o wojsku
polskim i armii francuskiej  tyle ¿e w odniesieniu do XVI stulecia, co tr¹ci
jawnym anachronizmem, podobnie jak osobliwie brzmi informacja o tym, ¿e kto
obroni³ dyplom magisterski (s. 110). Trzymaj¹c siê cile obowi¹zuj¹cej przez
dziesiêciolecia terminologii, choæ dzi  w dobie masowych studiów wy¿szych 
doæ powszechnie podkopywanej, broni siê wy³¹cznie doktorat, a nie magisterium, gdy¿ ka¿dy doktorant ma przed sob¹ tzw. publiczn¹ obronê, natomiast magistrant wy³¹cznie wewnêtrzny egzamin, który oceny jego pracy magisterskiej
ju¿ nie zmieni, niemniej i w tym pierwszym przypadku chodzi o bronienie tez,
a nie dyplomu! Z kolei zagadkê dla czytaj¹cego stanowi, co pisz¹cy mia³ na myli,
stwierdzaj¹c w jednym miejscu, ¿e kartuzi mogli na powrót przywdziaæ habit
cysterski (s. 116, przyp. 40).
Nie jest obowi¹zkiem ani autora, ani te¿ redaktora wydawnictwa, znaæ wszystkie jêzyki obce, z zasobu których jakie pojedyncze wyrazy lub cytowane tytu³y
prac pojawiaj¹ siê w danej publikacji. Zawsze jednak dobrze zadbaæ w takim
przypadku o konsultacjê ze strony kogo, kto z danym jêzykiem jest przynajmniej
obznajomiony, inaczej bowiem mo¿na zgo³a niewiadomie przymno¿yæ opracowaniu b³êdów. W przypadku ksi¹¿ki Biskupi z Ziemi Kaszubskiej owych obcojêzycznych elementów zbyt wiele nie ma, ale i tak nie uda³o siê unikn¹æ pewnych omy³ek
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i b³êdów. O nagminnym stosowaniu apostrofów w przypadku odmiany nazwisk
niemieckich czy w³oskich mowa by³a ju¿ wczeniej, natomiast wiêkszoæ sporód
pozosta³ych uchybieñ w tej kategorii dotyczy ³aciny. I tak podawane w nag³ówkach poszczególnych ¿yciorysów nazwy stolic biskupich po ³acinie Z.M. Joskowski konsekwentnie i bez wyj¹tku pisze z ma³ej litery (np.: luceoriensis, podlachiensis, premisliensis, varmiensis itd.), co jest niezgodne z przyjêtymi zasadami. Na s. 15 (przyp. 9), przy nazwie Jasna Góra, autor umieci³ w nawiasie
co, co w jego intencji zapewne stanowiæ mia³o ³aciñskojêzyczny odpowiednik
rzeczonej nazwy, a co przybra³o postaæ Clarmontana. Claromontana, jeli ju¿
(a nie Clarmontana), oznacza jasnogórska, natomiast sama Jasna Góra, to
Claromons lub Mons Clarus. Tylko czemu przytoczenie w tym miejscu owej
formy ³aciñskiej ma w ogóle s³u¿yæ? Niedopuszczalny (zw³aszcza w kontekcie ca³oci kompozycji heraldycznej) jest skrótowy zapis dewizy (zawo³ania biskupiego)
w postaci Vias Tuas D-ne (miast Domine; s. 48/49). Co siê tyczy z kolei jêzyków nowo¿ytnych, w tytule w³oskim LIndulgenze alcuni aspetti storico-giuridici
brakuje po indulgenze kropki lub mylnika (s. 81), gdy z kolei widniej¹ce na
s. 49 okrelenie rektora jednego z amerykañskich katolickich seminariów duchownych, jako ks. mgr, powsta³o niew¹tpliwie z b³êdnego zrozumienia angielskiego skrótu Msgr, stawianego przed nazwiskami duchownych piastuj¹cych bardziej eksponowane godnoci kocielne i odnosz¹cego siê do tytu³u Monsignor.
Byæ mo¿e wszystko, o czym dotychczas tu wspomniano, s¹ to rzeczywicie 
jak chce Z.M. Joskowski  li tylko drobne b³êdy, omy³ki czy opuszczenia, wszak¿e jeli nawet tak w³anie rzecz oceniæ, to ju¿ sama ich mnogoæ (i to w ksi¹¿ce
licz¹cej zaledwie 136 stron w formacie A5!) czyni uzasadnionym pytanie, czy
omawiana publikacja rzeczywicie zas³uguje na s³owa uznania, jakich nie szczêdzi
pod jej adresem wspomniany przedmówca w zamieszczonym na pocz¹tku Wstêpie,
czy te¿ raczej czytelnik ma prawo ¿ywiæ po jej lekturze mieszane odczucia. Odpowied w tej materii zapewne nasunie siê zainteresowanym osobom sama po zapoznaniu siê z dalszymi uwagami, jakie  z obowi¹zku recenzenckiego  trzeba tu
poczyniæ. Stanowi¹ one pochodn¹ konkretnych uchybieñ, na jakie mo¿na napotkaæ na kartach Biskupów z Ziemi Kaszubskiej, przy czym nie zawsze ³atwo poddaj¹ siê one systematyzacji i mo¿na je pogrupowaæ w bloki tematyczne, st¹d te¿
poni¿sze nasze dywagacje bêd¹ w jakiej mierze nieuporz¹dkowane, odzwierciedlaj¹c tym samy ró¿norodnoæ dostrze¿onych problemów.
Nie by³o dotychczas jeszcze mowy o konstrukcji recenzowanego opracowania, które  pomijaj¹c Wstêp pióra L. Ja¿d¿ewskiego  sk³ada siê z przedmowy
Od Autora, korpusu 24 biogramów, pogrupowanych w cztery dzia³y (I. Biskupi
Kaszubi, II. Biskupi Kaszubi po k¹dzieli, III. Inni biskupi urodzeni na terenie
Kaszub, IV. Aneks: Opaci cysterscy pochodzenia kaszubskiego), S³owniczka oraz
zestawienia sygli wybranych zakonów i zgromadzeñ zakonnych. Choæ zwyk³y
czytelnik po tego rodzaju publikacjê siêga przede wszystkim z zamys³em poznania
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losów prezentowanych w niej postaci, niemniej obowi¹zkiem recenzenta jest
uwa¿nie zapoznaæ siê tak¿e i z przedmow¹ autora, w której objaniony zosta³ cel
i charakter pracy. Nad celem rozwodziæ siê nie zamierzamy, bowiem zapewne
nikt nie zakwestionuje sensu przygotowania tego rodzaju edycji, podobnie jak nie
bêdziemy podwa¿aæ kryteriów doboru uwzglêdnionych postaci  z tym tylko, niemniej zasadniczym zastrze¿eniem, ¿e ów aneks, zatytu³owany Opaci cysterscy
pochodzenia kaszubskiego, obejmuj¹cy raptem trzy ¿yciorysy, z jednej strony nijak nie wi¹¿e siê z tematyk¹ wskazan¹ przez tytu³ ksi¹¿ki, z drugiej za w poczcie
opatów oliwskich czy pelpliñskich zapewne mo¿na by znaleæ innych jeszcze,
ani¿eli tylko D. Konarski, F. Kos i A. Trebnic duchownych, zwi¹zanych przez
pochodzenie czy te¿ samo urodzenie z szeroko pojêt¹ Kaszubszczyzn¹. W¹tku
tego tu nie rozwiniemy, podpowiadaj¹c, kogo by jeszcze nale¿a³o uwzglêdniæ,
bowiem  jak poucza Pismo wiête  nie ma po¿ytku z przyszywania ³aty z nowego
materia³u do sfatygowanej szaty, za recenzowane dzie³o zasadza siê jednak na zbyt
s³abym fundamencie, by próbowaæ na tym cokolwiek nadbudowywaæ. Powróæmy
wszak¿e jeszcze na moment do przedmowy autora, bowiem pojawiaj¹ siê w niej
w¹tki, których nie sposób pozostawiæ bez komentarza.
Trudno odgadn¹æ, co Z.M. Joskowski ma na myli, pisz¹c o uwzglêdnieniu
w swej ksi¹¿ce wy³¹cznie biskupów zachowuj¹cych sukcesjê apostolsk¹ w rozumieniu katolickim (s. 9)? Skoro mowa o katolicyzmie, to mianem biskupa okreliæ mo¿na tylko i wy³¹cznie hierarchê posiadaj¹cego sukcesjê apostolsk¹, natomiast jeli dany duchowny przyj¹³ sakrê z r¹k kogo, kto owej sukcesji nie
posiada, wówczas  w rozumieniu katolickim  ani on sam, ani te¿ jego konsekrator biskupem nie jest! W omawianym tu kontekcie Z.M. Joskowski pos³uguje
siê te¿ dziwacznym pojêciem Sakramentu wiêceñ w stopniu episkopatu (s. 9),
co  w ³¹cznym ujêciu z rozmaitymi nowotworami leksykalnymi, widniej¹cymi
w biogramach oraz w S³owniczku (np. na s. 115 czytamy o duchownym, ¿e zosta³
komendowany na opata  na okrelenie powierzenia opactwa w komendê komu
przynale¿¹cemu do kleru wieckiego)  budzi doprawdy zdziwienie, na czym niby
polega³a owa korekta terminologii prawno-kanonicznej przez ks. dr. hab. Kazimierza Dullaka, odnotowana nawet na stronie redakcyjnej (s. 4). Tymczasem owa
zgo³a bezradnoæ w opisie rozmaitych faktów z curriculum vitae hierarchów ¿yj¹cych w czasach bardziej odleg³ych daje o sobie znaæ niemal co krok. Tak np. na
s. 14 o biskupie Michale Piechowskim wyczytujemy, ¿e wprawdzie studiowa³
prawo, [ale] by³ tak¿e historykiem, co jakoby wynika z faktu pozostawienia przezeñ drukiem dzie³a Cornucopiae Infulae Chelmensis, o którym sam Z.M. Joskowski nadmienia nieco dalej, ¿e ma [ono] raczej charakter panegiryku, a nie opracowania historycznego (s. 16 przyp. 10). W odniesieniu do wspomnianego tu duchownego autor stwierdza równie¿, ¿e otrzyma³ od papie¿a godnoæ kanonika
(s. 15), choæ w rzeczywistoci otrzymaæ móg³ wy³¹cznie prowizjê na kanonikat
(dla kogo ma³o obznajomionego z realiami epoki zapewne jednak niewielka to
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ró¿nica). Zreszt¹ z wielu innych miejsc prezentowanej publikacji nietrudno dostrzec, ¿e Z.M. Joskowskiemu zagadnienie ustroju i organizacji kapitu³ jest obce,
a w konsekwencji te¿ mieszaj¹ mu siê wystêpuj¹ce w gremiach kapitulnych godnoci pra³ackie z pra³aturami papieskimi, które to ostatnie w XVIII czy nawet
jeszcze i w XIX stuleciu nie by³y nadawane w tak szerokim zakresie jak dzisiaj.
B³êdna jest tedy informacja, jakoby w zwi¹zku z nominacj¹ na kustosza kapitu³y
M.R £aszewski zosta³ przez papie¿a obdarzony godnoci¹ pra³ata (s. 21). Bynajmniej  pra³atem by³ w³anie jako kustosz kapitu³y  pra³atem kapitulnym, a nie
papieskim. W innych miejscach autor wprowadza zreszt¹ jeszcze wiêksze udziwnienia, stwierdzaj¹c np., i¿ kto zosta³ prepozytem (w godnoci pra³ata) kapitu³y
(s. 31, równie¿ s. 124), albo otrzyma³ godnoæ kantora (oraz Pra³ata) (s. 97; por.
tak¿e s. 105: wybrany Pra³atem archidiakonem).
Inny, ewidentny przyk³ad trudnoci autora z prawid³owym zinterpretowaniem,
o czym jest mowa w danym przypadku, napotykamy na s. 21, gdzie w odniesieniu
do tego¿ M.R £aszewskiego stwierdza on, i¿ dwukrotnie sprawdza³ inwentarz
biskupstwa warmiñskiego. Chodzi tymczasem o delegowanie kanonika do tzw.
rewizji dóbr biskupstwa, co Z.M. Joskowski prze³o¿y³ na u¿ytek w³asny (oraz
czytelników) na terminologiê bardziej zrozumia³¹ dla kogo wspó³czesnego, wszak¿e
nie do koñca adekwatn¹. Z kolei w lad za wiêkszoci¹ dotychczasowej literatury
powtarza on niecis³e twierdzenie, ¿e w historii biskupów [pomocniczych] nazywano zwyczajowo sufraganami, [gdy] w rzeczywistoci sufraganami s¹ biskupi
diecezjalni podlegli strukturalnie arcybiskupowi metropolicie (s. 9). Tak rzeczywicie by³o w dojrza³ym redniowieczu, jednak¿e w czasach nowo¿ytnych mianem sufragana okrelano tylko i wy³¹cznie powo³anego na ufundowan¹ w danej
diecezji sufraganiê biskupa tytularnego (nie wszyscy zatem ówczeni biskupi pomocniczy  w dzisiejszym tego pojêcia znaczeniu  byli zarazem sufraganami),
a dopiero w XIX- i XX-wiecznej literaturze z zakresu prawa kanonicznego powrócono do wczeniejszego rozumienia terminu sufragan, jako okrelaj¹cego stosunek prawny ordynariusza diecezji wzglêdem swego metropolity. W tym rozumieniu jest to wszak¿e aktualne pojêcie wy³¹cznie o charakterze teoretycznym,
w praktyce bowiem nie zwyk³o siê okrelaæ pasterzy lokalnych Kocio³ów mianem sufraganów, w sposób potoczny stosowanym za to niejako w charakterze
synonimu nazwy biskup pomocniczy. Sprawa jest zatem bardziej z³o¿ona, ani¿eli to przedstawi³ Z.M. Joskowski (por. s. 130-131, gdzie zreszt¹ pierwszy akapit
na s. 131 sformu³owany zosta³ w sposób ca³kowicie niezrozumia³y  przynajmniej
dla pisz¹cego te s³owa, który wszak posiada niejakie rozeznanie w odnonej problematyce i zwi¹zanej z ni¹ terminologii, podczas gdy omawiane opracowanie ma byæ
jakoby w pe³ni zrozumia³e dla ka¿dego czytelnika  s. 6), wszak¿e nie on jeden,
st¹d w tym akurat punkcie rzecz mo¿na potraktowaæ z pewn¹ wyrozumia³oci¹.
Na tego rodzaju potraktowanie nie zas³uguje natomiast paragraf Metody badawcze i wykorzystane ród³a z wci¹¿ jeszcze nie do koñca przeanalizowanej
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w ramach obecnego tekstu recenzyjnego przedmowy autora. Rozpoczyna siê on
od znamiennego stwierdzenia, ¿e bli¿ej niezdefiniowany zakres badawczy jest
dosyæ obszerny [i] obejmuje ró¿ne opracowania historyczno-biograficzne (s. 11).
Bezporednio po tym Z.M. Joskowski informuje czytelnika, i¿ g³ówn¹ pomoc¹
okaza³a siê praca ks. P. Niteckiego Biskupi Kocio³a w Polsce w latach 9651999
(jw.), po czym wymienia jeszcze, jako fundament przygotowania przedk³adanego
naszej uwadze opracowania, S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego, Polski
s³ownik biograficzny oraz herbarze K. Niesieckiego i A. Bonieckiego, o którym to
ostatnim dziele wspomina, ¿e okaza³ siê nie przeceniony (sic!), przywo³uj¹c
nadto bli¿ej niesprecyzowane opracowania historyczne dotycz¹ce konkretnych
diecezji, monografie i schematyzmy diecezjalne (jw.). Niezbyt mi³a to powinnoæ, jaka przypada niniejszym w udziale recenzentowi, niemniej rzecz trzeba
nazwaæ po imieniu i stwierdziæ, ¿e to nie s¹ ¿adne badania, tylko kompilacja!
Oczywicie opracowania o charakterze kompilatorskim te¿ mog¹ przedstawiaæ
wartoæ, tylko po có¿ dorabiaæ do ca³oci jak¹ metodê badawcz¹?! Podobnie
rzecz ma siê i z wykorzystanymi ród³ami, bo wszak wskazane przez autora 
jako fundament  kompendia genealogiczno-heraldyczne, czy tym bardziej s³owniki biograficzne, sensu stricto ród³ami nie s¹, jeli za kto nie odró¿nia róde³
historycznych od opracowañ, to oznacza, ¿e metodyka badañ na polu historii jest
mu zgo³a obca. Wielu jednak wydaje siê, ¿e do stworzenia opracowania z zakresu
problematyki dziejowej wystarcza po prostu autentyczne zainteresowanie przedmiotem oraz dobre chêci. Jeliby faktycznie rzeczy tak siê przedstawia³y, historia
winna by³aby dawno ju¿ znikn¹æ z wykazu kierunków, jakie mo¿na studiowaæ
w murach uczelni wy¿szych, tudzie¿ zdobywaæ w tym zakresie specjalizacjê i uzyskiwaæ stopnie naukowe, bowiem jaki maj¹ sens kilkuletnie studia w dziedzinie,
do której ogarniêcia wystarczy przys³owiowy ch³opski rozum? Tak wszak¿e nie
jest, jak za pisa³ niegdy o uprawianej przezeñ dyscyplinie nale¿¹cy do prezbiterium diecezji che³miñskiej ks. prof. Tadeusz Glemma, profesor historii Kocio³a
w Polsce i dziekan Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, metody naukowej nie mo¿na nauczyæ siê na poczekaniu.
Niestety, omawiana obecnie publikacja, pomimo niew¹tpliwie szlachetnych
intencji, przywiecaj¹cych jej autorowi, stanowi tego dowód, przy czym jeli czytelnik ¿ywi w tej materii  mimo wymowy dotychczasowych wywodów  jakie
jeszcze w¹tpliwoci, dalsze przyk³ady b³êdów i wypaczeñ, obecnych w recenzowanej pracy, winny je rozwiaæ. Przytoczymy je ju¿ bez jakiegokolwiek grupowania
w bloki zagadnieñ, lecz wed³ug kolejnoci pojawiania siê na kartach ksi¹¿ki:
1. Papie¿em, który zakaza³ biskupom pos³ugiwania siê herbami rodowymi i jakiegokolwiek innego uwidaczniania w biskupich wyobra¿eniach herbowych
przynale¿noci do stanu szlacheckiego, by³ nie Leon XIII (jak twierdzi Z.M.
Joskowski), lecz jego drugi z kolei nastêpca  Benedykt XV, przy czym stosowne normy prawne w owym wzglêdzie zawarte zosta³y w dekrecie Kongregacji Konsystorialnej z dnia 15 I 1915 r. (s. 10-11).
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W roku 1699 Ksiêstwo Zatorskie, jako odrêbny byt polityczny, od dawna
ju¿ nie istnia³o, lecz niegdysiejsze ksiêstwa owiêcimskie i zatorskie tworzy³y tzw. powiat l¹ski w ramach ówczesnego województwa krakowskiego
(s. 18).
Rodzina [£aszewskich] legitymowa³a siê herbem szlacheckim Grzyma³a,
który te¿ Micha³ Remigiusz [£aszewski] u¿ywa³ w przysz³oci w herbie biskupim. Kolejny przejaw nieznajomoci realiów epoki, jako ¿e biskupi staropolscy (mowa o XVIII stuleciu) pos³ugiwali siê wy³¹cznie herbami rodowymi, nie za jakimikolwiek innymi, wymylonymi na okolicznoæ w³¹czenia do grona episkopatu (za wyj¹tkiem jedynie hierarchów pochodzenia
nieszlacheckiego, tych wszak¿e w dobie przedrozbiorowej by³o bardzo niewielu i w wiêkszoci przypadków ich udzia³em sta³a siê nobilitacja, st¹d herb
by³ im zawczasu nadany) (s. 20).
Wobec braku danych ród³owych o szafarzach sakramentu wiêceñ i poznawszy sytuacjê personaln¹ w biskupstwie warmiñskim, mo¿emy jednoznacznie uznaæ, ¿e £aszewski zosta³ wywiêcony przez ordynariusza Za³uskiego. Nastêpny wniosek wyci¹gniêty nazbyt pochopnie, gdyby bowiem
autor posiada³ pewne rozeznanie w tematyce szeroko pojêtych okolicznoci
udzielania wiêceñ duchowieñstwu katolickiemu za czasów staropolskich,
maj¹cej ju¿ swoj¹ literaturê, z pewnoci¹ by nie twierdzi³, i¿ bez oparcia
w przekazie jakiegokolwiek wiadectwa ród³owego mo¿na jednoznacznie
uznaæ, ¿e kogo wywiêci³ ordynariusz loci. Znamy dziesi¹tki przyk³adów
przecz¹cych tego rodzaju prostej arytmetyce (s. 21, przyp. 13).
Jako oficja³ generalny zarz¹dza³ diecezj¹. Administrowanie bie¿¹cymi sprawami biskupstwa nigdy nie stanowi³o kompetencji oficja³a generalnego, o którego zakresie obowi¹zków sam autor pisze w S³owniczku na s. 132, lecz wikariusza generalnego. Fakt, ¿e kto ³¹czy³ w swoim rêku obie te funkcje,
w ¿adnym razie nie upowa¿nia do tego rodzaju zmieszania i dowolnoci
w okrelaniu fundamentu oraz charakteru jego jurysdykcji (s. 22).
Autor nadmienia, ¿e z r¹k biskupa Feliksa £ukasza Lewiñskiego sakrê otrzyma³ zarówno Franciszek Skarbek von Malczewski, jak i Jan Pawe³ Woronicz SJ. W obu przypadkach zapis odnosz¹cy siê do personaliów wymienionych hierarchów budzi niejakie zastrze¿enia  przy Malczewskim ze wzglêdu
na owo zbyteczne wszak von, natomiast przy Woroniczu z racji dodania
sygla zakonnego (SJ). Skoro mowa o przyjêciu przez tego duchownego wiêceñ biskupich, a wiêc o wydarzeniach roku 1816, to w tamtym momencie nie
by³ on ju¿ jezuit¹ od 43 lat, tj. od czasu kasaty Towarzystwa Jezusowego
w roku 1773, st¹d obecnoæ rzeczonego sygla jest nieuprawniona i wprowadza czytelnika w b³¹d (s. 27).
Diecezja lubelska nigdy nie nale¿a³a do metropolii lwowskiej, jak podaje autor, lecz od swego erygowania (w 1805 r.) a¿ po rok 1992 wchodzi³a w sk³ad
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warszawskiej prowincji kocielnej, natomiast obecnie sama jest orodkiem
odrêbnej metropolii (s. 33).
8. Eminencja to tytu³ przys³uguj¹cy kardyna³owi, a nie biskupowi, którego
tytu³uje siê Ekscelencj¹ (kto jak kto, ale osoba duchowna winna zwróciæ
na to uwagê) (zob. zestawienie bibliograficzne, s. 52). Stronê wczeniej widnieje z kolei nie do koñca adekwatne okrelenie klub Rycerzy Kolumba
(s. 51).
9. Zapis w postaci metropolita warszawsko-gnienieñski jest co prawda stosowany, tym niemniej jawi siê nieprecyzyjnym. Metropolita szczeciñsko-kamieñski, biskup bielsko-¿ywiecki, zamojsko-lubaczowski, zielonogórsko-gorzowski, tak¿e warszawsko-praski  jak najbardziej, chodzi bowiem o jedn¹
i t¹ sam¹ archidiecezjê lub diecezjê o dwucz³onowej nazwie. Natomiast Gniezno i Warszawa to dwie odrêbne stolice arcybiskupie, które w latach 1948
1992 po³¹czone by³y uni¹ personaln¹, st¹d powinno siê pisaæ o metropolicie
gnienieñskim i warszawskim (raczej w tej kolejnoci, a nie na odwrót) (s. 62,
68, 73).
10. Arcybiskup Francesco Colasuonno nie by³ nigdy nuncjuszem apostolskim
w Polsce [podkr. recenzenta] do specjalny poruczeñ, lecz wy³¹cznie nuncjuszem apostolskim do specjalnych poruczeñ (pierwszy i jak dotychczas jedyny
nuncjusz apostolski w Polsce w okresie po roku 1945 to arcybiskup Józef Kowalczyk), którego misje dyplomatyczne nie dotyczy³y li tylko naszego kraju (s. 73).
11. Bart³omiej Suawe w ¿adnym razie nie by³ biskupem w katolickim rozumieniu (o którym Z.M. Joskowski pisze na wstêpie) (s. 96-97), lecz jedynie
protestanckim rz¹dc¹ biskupstwa kamieñskiego (czego w niczym nie zmienia fakt, i¿ pos³ugiwa³ siê tytu³em biskupim). Bardziej skomplikowany przypadek stanowi postaæ Marcina Weihera, przy czym mimo wskazania na powa¿ne w¹tpliwoci, jakie wzbudza wród historyków kwestia jego przynale¿noci do Kocio³a katolickiego (s. 98-99; zob. tak¿e s. 9), autor tytu³uje go
episcopus Caminensis, choæ w tym przypadku uprawnione by³oby co najwy¿ej miano electus praeconizatus Caminensis (por. s. 100: electus episcopus). W bibliografii do ¿yciorysu M. Weihera nie wskazano te¿ ani na
prace Z. Szultki, ani na zbiory sylwetek rz¹dców diecezji kamieñskiej pióra
E. Rymara oraz pisz¹cego te s³owa, które to publikacje zapewne u³atwi³yby
opracowanie odnonego biogramu.
Osobny blok uwag nasuwa lektura pomieszczonego na s. 129-134 S³owniczka
terminologicznego, który jakoby sprawia, ¿e opracowanie staje siê w pe³ni zrozumia³e dla ka¿dego czytelnika (s. 6). To chyba jednak jakie nieporozumienie,
skoro rzeczony S³owniczek obejmuje raptem dwanacie hase³  i to tak specjalistycznych, jak np. arcybiskup metropolita, biskup diecezjalny, opat czy pastora³.
Kto, dla kogo tego rodzaju pojêcia s¹ niezrozumia³e, po recenzowan¹ publikacjê
zapewne w ogóle nie siêgnie, natomiast innym ów S³owniczek doprawdy niewiele
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dopomo¿e, a zgo³a przeciwnie  w niektórych punktach wprowadzi w b³¹d, bo i tu
autor niespecjalnie wykaza³ siê erudycj¹. ¯eby nie pozostaæ go³os³ownym, oto
kilka przyk³adów:
1. Metropolita nie ma bynajmniej obowi¹zku (jak pisze Z.M. Joskowski), lecz
prawo (a to wszak ró¿nica) u¿ywania paliusza w granicach danej prowincji
kocielnej podczas uroczystych celebr liturgicznych (s. 129).
2. Pierwotnie kapitu³y katedralne wcale nie by³y tworzone odgórnie przez
Stolicê Apostolsk¹, jakby wynika³o z informacji podanej przez autora (s. 131).
3. Wiadomoæ, jakoby opaci czy infu³aci mitry (infu³y) mog¹ u¿ywaæ ( ) trzy
razy do roku (s. 131), nie odpowiada stanowi rzeczywistemu. Nieco dalej
Z.M. Joskowski raczy te¿ czytelnika kolejn¹ chybion¹ definicj¹, wedle której
mitra przys³uguje biskupowi, za infu³a infu³atowi (s. 132). Co siê tyczy
z kolei pastora³u, to u¿ywaj¹ go biskupi i opaci, wszak¿e nie infu³aci, jak
chce autor (s. 133). Ponadto koniecznoæ uzyskania zgody ordynariusza loci
na pos³ugiwanie siê pontyfikaliami w granicach danej diecezji przez innego
biskupa nie dotyczy li tylko samego pastora³u, jakby wynika³o z objanienia
podanego na s. 133-134.
W tego rodzaju kwiatki tak niepokanej objêtoci ksi¹¿ka wprost obfituje
i w zwi¹zku z tym chyba nie trzeba jeszcze expressis verbis wyartyku³owaæ, do
jakiej oceny ze strony recenzuj¹cego musi to si³¹ rzeczy prowadziæ. Jakby tego
jeszcze by³o ma³o, dla kogo odwyk³ego ju¿ od lektury wydawnictw dla dzieci
strona graficzna ksi¹¿ki mo¿e wrêcz pora¿aæ. Nie ma nawet co rozwodziæ siê tutaj
nad s³ab¹ jakoci¹ reprodukcji fotografii, na których niekiedy widaæ nawet zacieraj¹ce czytelnoæ tzw. piksele (co w przypadku z kolei przerysowanych przez autora herbów jest zgo³a norm¹), bowiem choæby nawet najgorszy skan oryginalnego
zdjêcia nie wzbudza takiej konsternacji, jak doskonale (na nieszczêcie) czytelne
reprodukcje w³asnego autorstwa portretów (takim mianem okrela je sam Z.M.
Joskowski na s. 10), nasuwaj¹cych skojarzenia z pokonkursowymi wystawami
rysunków uczniów pierwszych klas szko³y podstawowej. Mo¿na siê domylaæ, ¿e
to dla autora satysfakcj¹ jest ksi¹¿kê nie tylko napisaæ (czy te¿ raczej skompilowaæ), ale równie¿ w³asnorêcznie j¹ zilustrowaæ, tym niemniej pewien samokrytycyzm w odniesieniu do posiadanych talentów niew¹tpliwie by³by po¿¹dany 
zw³aszcza w przypadku brata zakonnego.
Mimo obszernych rozmiarów niniejszego tekstu recenzyjnego, nie by³o
w nim jeszcze mowy o samym autorze. O curriculum vitae Z.M. Joskowskiego
pisaæ tu wszak¿e nie potrzeba, bowiem omawiana publikacja zaopatrzona zosta³a
w stosown¹ notê biograficzn¹ na IV stronie ok³adki (nawet ze zdjêciem, choæ
mo¿na by siê spodziewaæ autoportretu). Dowiadujemy siê stamt¹d, ¿e omawian¹ pozycjê opracowa³ franciszkanin, [cz³onek] gdañskiej prowincji Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych (o stanowi¹cym pochodn¹ powy¿szego faktu
doszukiwaniu siê w ¿yciorysach poszczególnych hierarchów, o których traktuje
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praca, franciszkañskich akcentów, czytamy na s. 6-7 w przedmowie autora).
Wiadomoæ tê przytaczamy tu wszak¿e bynajmniej nie dla celów informacyjnych,
lecz aby wskazaæ na kolejn¹ osobliwoæ. Osobom obznajomionym z histori¹
Kocio³a katolickiego i jego wspó³czesnym ¿yciem zapewne wiadomo, ¿e pojêcie
franciszkanie nie jest jednoznaczne, s¹ bowiem zarówno bracia br¹zowi, na
gruncie polskim kontynuuj¹cy tradycjê prowincji bernardyñskich oraz reformackich, i bracia czarni, popularnie zwani franciszkanami konwentualnymi, choæ
oni sami niezbyt chêtnie godz¹ siê z t¹ nazw¹ (na boku pozostawiamy kapucynów). ¯e za punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia, tak te¿ i autor w wykazie sygli zakonnych oraz ich objanieniu na s. 135 poda³, ¿e OFM to Zakon Braci
Mniejszych  bracia mniejsi, natomiast OFMConv to Zakon Braci Mniejszych
Konwentualnych  franciszkanie. Dla wielu czytelników tego rodzaju objanienie bêdzie dezorientuj¹ce, bo przecie¿ tak¿e owi bracia mniejsi s¹ franciszkanami i vice versa. Poniewa¿ jednak oba wspomniane nurty duchowych synów
w. Franciszka z Asy¿u nie s¹  jak dotychczas  w stanie zdobyæ siê na konsensus
w materii niebudz¹cego wzajemnych kontrowersji nazewnictwa, trudno winiæ
autora, ¿e przedstawia rzecz w sposób, który spotkaæ siê mo¿e z czyimi uwagami
krytycznymi. Z zupe³nie inn¹ sytuacj¹ mamy natomiast do czynienia w przypadku
sygla OFMObs, objanionego przez Z.M. Joskowskiego jako Zakon Braci Mniejszych cilejszej Obserwancji  obserwanci, popularnie zwani reformatami (s. 135).
Niestety, tu autor pope³ni³ pewien b³¹d, bowiem na gruncie polskim obserwantów
zwano popularnie bernardynami i do nich w³anie odnoszony jest sygiel OFMObs
(Ordo Fratrum Minorum Regularis Observantiae), natomiast reformaci, to jedna
z niegdysiejszych rodzin Braci Mniejszych cilejszej Obserwancji (Ordo Fratrum
Minorum Strictionis Observantiae)  obok dyskalceatów i rekolektów (poniek¹d
te¿ alkantarystów vel alkantarzystów), i odnosi siê do nich sygiel OFMRef. Ten
sam b³¹d widnieje na s. 28, przy bêd¹cym reformat¹ biskupie sandomierskim
Adamie Prosperze Burzyñskim, przy którego nazwisku Z.M. Joskowski konsekwentnie umieci³ sygiel OFMObs miast OFMRef. W przypadku kogo samemu
bêd¹cego duchowym synem w. Franciszka z Asy¿u, tego rodzaju omy³ka razi
w dwójnasób.
Dotychczasow¹ enumeracjê wystêpuj¹cych w Biskupach z Ziemi Kaszubskiej
b³êdów i uchybieñ mo¿na kontynuowaæ, w ten wszak¿e sposób niniejszy tekst
recenzyjny przybra³by rozmiary zgo³a porównywalne z recenzowan¹ ksi¹¿k¹.
Podobna zreszt¹ sytuacja zachodzi w przypadku wskazanej przez autora jako dlañ
g³ówna pomoc edycji P. Niteckiego Biskupi Kocio³a w Polsce , która  mimo
dwóch wydañ  tylko dlatego nie doczeka³a siê jakiejkolwiek recenzji naukowej,
a jedynie prasowych panegiryków, jako ¿e z racji iloci obecnych w niej omy³ek i niecis³oci, wymagaj¹cych skorygowania, z jednej strony trzeba by wykonaæ przeogromn¹ pracê, by je wszystkie wychwyciæ i zarejestrowaæ, z drugiej za
zapewne ¿adne czasopismo fachowe nie zamieci³oby na swoich ³amach kilku-
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