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Milo Øezník
(Chemnitz)

Svatopluk a Mestwin jako kaubská místa pamìti.
K procesu jejich formování v mladokaubské
tradici  Majkowski, Karnowski, Heyke
(19051939)

Úvod: Koordináty identity a pamìti
Kaubská identita, a ji jakkoli pojatá a vnímaná, je jako kadá jiná forma
etnického, regionálního nebo národního skupinového vìdomí spojena s pøedstavou spoleèného nadindividuálního osudu pøísluníkù skupiny, s pøedstavou sounáleitosti a solidarity nejen mezi lidmi ijícími souèasnì, ale i mezi rùznými
generacemi v delí historické perspektivì. Tomu odpovídá vize vlastní, skupinovì
specifické minulosti s pøedstavami o vlastních dìjinách. Kaubské hnutí je tak
vyjádøeno také propagací a formulací vlastní historické kontinuity, je nutnì provázeno formováním vlastní historické pamìti, a v rámci této pamìti nejen utváøením
smysluplného pøíbìhu  dìjin, ale také s utváøením míst pamìti, která tuto historii
a její smysl reprezentují a symbolizují. Kromì materiálních míst pamìti (rodných
míst a rodných domù, boji, hrobù atd.) tu hrají roli místa nemateriální, symbolická, nesoucí s sebou sice ne zcela jednotný, pøesto ale urèitý smysl a poslání.
Mezi tìmito místy mají svoje zvlátní postavení také historické postavy a události
nebo problémy s nimi spojené, které se stávají zástupnými pøedstaviteli a ikonami klíèových témat takové vize dìjin, která je pro danou kolektivní identitu relevantní, aèkoliv mùe být zároveò pøedmìtem revizí, diskusí a kontroverzí.1
V kaubském kontextu by bylo mono identifikovat celou plejádu historických
postav, které v kontextu historické pamìti hrají mimoøádnou úlohu symbolù celého
1
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Pøíkladem studia problematiky kaubské kolektivní pamìti jsou nejnovìjí práce Cezaryho
Obrachta-Prondzyñského, vìnované jednak kaubským muzejním sbírkám, jednak pomníkùm
a pamìtním deskám jako pøíkladu materiálních míst pamìti: C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubskich pami¹tek skarbnice. O muzeach na Kaszubach  ich dziejach, twórcach i funkcjach
spo³ecznych, Gdañsk 2008; C. Obracht-Prondzyñski, Nigdze ju nie nalezesz dzys na swiece
k¹tka / Gdze bë po nôs Kaszëbach nie bë³a pami¹tka. Rzecz o symbolach i pamiêci Kaszubów,
[w:] Pamiêæ, przestrzeñ, to¿samoæ, red. S. Kapralski, Warszawa 2010, s. 102-118.
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pøíbìhu, smyslu kaubských dìjin. Vìtinu z nich by bylo mono zaøadit do
následujících skupin:
1. Pomoøská a pomoøanská kníata, která reprezentují starou, do støedovìku sahající tradici kníectví, je bývají stále znovu vnímána jako forma kaubské
historické státnosti. Týká se to pøedevím støedovìkého gdaòského kníectví
Subislavovcù, èásteènì ale také kníectví pomoøanských. Prominentní roli
zde hrají gdaòská kníata 13. století  Svatopluk II. a Mestwin II.
2. Osoby spjaté jednak s raným vìdeckým zájmem o Kauby a kaubskou kulturu od poèátku 19. století, jednak s dalím rozvojem a peripetiemi kaubského
hnutí, literatury a kultury 19. a 20. století, s hlavním dùrazem na pøedstavitele
jednotlivých fází, smìrù a literárních proudù v kaubském hnutí.
3. Pøedstavitelé podzemního odboje (Gryf Pomorski) a obìti nacistického teroru
na Kaubech a v Pomoøí za druhé svìtové války.
Jak u zmínìno, pøipadá významné místo v první skupinì zejména posledním
gdaòským kníatùm. Oba jsou nejpozdìji od poèátkù mladokaubského hnutí
nejvýznamnìjími figurami historické pamìti, odkazujícími k pøedmoderní dobì
resp. k období pøed poèátkem vlatního kaubského hnutí. Patøí tedy k ústøedním
postavám, fungujícím v rámci kaubské historické pamìti. V následujícím pøíspìvku
proto mají být narýsovány hlavní kontury Svatopluka a Mestwina jako personifikovaných míst pamìti v kaubské kultuøe a pøipomenuty významy, které zde reprezentují. Pozornost se pøitom soustøedí zejména na období od poèátku mladokaubského hnutí do druhé svìtové války hnutí, tj. zhruba na první ètyøi desetiletí
20. století.
Svatopluk II. (12151266) v prùbìhu 13. století osamostatnil a z vleké èásti
územnì integroval tzv. gdaòské kníectví a uèinil z nìj samostatného aktéra na
dolní Visle, emancipujícího se ze závislosti na polských seniorech. Zároveò pøivedl
zemi k mocenské stabilizaci a rozmachu. Kníectví se za jeho éry stalo v dolním
Povislí silným protihráèem jak polských a pomoøanských kníat, tak zejména Øádu
nìmeckých rytíøù, a to ji v rané fázi jeho územní expanze v Prusích a Povislí.
Svatoplukùv syn a nástupce Mestwin II. (Mciwoj, Mszczuj), v letech 12701294
samostatný a jediný vládce gdaòského kníectví, byl posledním pøedstavitelem
zdejí subislavovské dynastie, pod její vládou se gdaòské Pomoøí nacházelo od
poloviny 12. století. Jeho vláda znamenala v závìreèné tøetinì 13. století poslední
velkou konsolidaci a rozmach gdaòského kníectví, ne bylo po Mestwinovì smrti
pøipojeno k dravám Pøemysla Velkopolského.
Spojení Pomoøí s Pøemyslovými dravami bylo významným aktem v jeho
programu obnovy a znovusjednocení Polského království. Jak známo, dolo k nìmu
na základì dìdické smlouvy mezi Mestwinem a Pøemyslem, uzavøené v Kêpnì
15.2.1282 a potvrzené pomoøskými a velkopolskými velmoi na sjezdu v Nakle
v záøí 1284 a ustanovující Pøemyslovo nástupnictví a pøevzetí gdaòského Pomoøí
po Mestwinovì smrti.
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Pøedevím za tìchto pøedpokladù  na základì mocenského rozmachu a emancipace za vlády Svatopluka II. a aktu uskuteènìného Mestwinem  veli oba panovníci do historické tradice, zejména regionální. Ji u Floriana Ceynowy se objevuje
téma Svatopluka jako nosný element historické tradice.2 Po nìm pak pøedevím
Hieronim Derdowski pøispìl k uvedení Svatopluka a Mestwina do kaubského panteonu pamìti ve scénì ze svého nejslavnìjího díla, v ní pan Czôrliñsczi navtìvuje
olivskou katedrálu a prohlíí si portéty kaubských kníat. Ji zde vidíme tradièní
spojování Svatopluka se slávou a velikostí a Mestwina s testamentem, jím
odkázal svoji zemi Polsku, a spojování obou s obranou proti germanizaci.3
Jejich jméno se stalo trvalou kaubskou ikonou a pùsobí tak dodnes  dokládá
to nejen pøítomnost v literatuøe, ale i názvy ulic nebo také známé gdaòské kaubské
restaurace ve Straganiarské ulici, busty v olivském parku stejnì jako odhalení
velkého Svatoplukova pomníku v Gdaòsku. Odkud pramení tento Mestwinùv
význam a jaké obsahy a hodnoty spojuje kaubská tradice s touto kníecí postavou?
Ji pøi zbìném pohledu na tematizaci Svatopluka a Mestwina v kaubské
kultuøe lze konstatovat, e jejich vynikající predispozice v tomto smìru spoèívají
ve dvou na první pohled ambivalentních, ve svém vyznìní ale organicky propojovaných rovinách: Reprezentují jednak samostatnou kaubskou státnost a její
upevnìní, jednak sjednocení Pomoøí s Polskem. Jinými slovy: pokud mladokaubové a na nì programovì navazující generace kaubského hnutí vèetnì
kaubsko-pomoøského regionalismu ve 2. polovinì minulého století hledaly symbolické figury svého pojetí kaubské identity, spoèívajícího ve zdùraznìní naprosté kulturní svébytnosti a pøesto pøináleitosti k polskému národu a státu, pak
mohli sotva dospìt k lepí volbì. Není proto divu, e velká Svatoplukova a Mestwinova kariéra jako zásadních postav kaubské historické pamìti zaznamenala
takový vzestup právì v souvislosti s mladokaubským hnutím.

Majkowski: Svatoplukova velikost v pomoøských dìjinách,
Mestwin jako program
Aleksander Majkowski, nejvìtí autorita mladokaubského hnutí, propùjèil
svatoplukovsko-mestwinovské dobì zvlátní význam v kaubských dìjinách nejucelenìjím zpùsobem ve svém díle Historia Kaszubów.4 Zatímco Svatopluk II.,
otec Mestwinùv, mu svou dlouhou úspìnou vládou reprezentuje absolutní vrchol
2
3
4
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Rozprava X¹ê Svjêtopô³k, [w:] [Florian Ceynowa:] Trze rozprave przez Stanjs³awa wôros
kile s³ov wô Kaszebach e jich zemi przez Wôjkasena, Krakóv 1850.
H.J. Derdowski, Ò panu Czôrliñsczim co do Pùcka pò sécë jachô³. Ed. Jerzy Samp, Jerzy
Treder, Eugeniusz Go³¹bek, Gdañsk 2007, s. 186, 331.
Ke genezi díla viz J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (18761938). Biografia historyczna, Gdañsk  Wejherowo 2002, s. 711-723.
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kaubské státnosti, Mestwin jí svým aktem v Kêpnì dodává na konci její samostatné existence jakéhosi naplnìní a poslání. Zánik kaubského (gdaòsko-pomoøského) kníectví se zde neukazuje jako úpadek a ztráta, ale spojením s obnovujícím se Polskem jako logické vyústìní a dovrení. Není divu, e tøináctému
století jsou vìnovány nejrozsáhlejí kapitoly z celé Majkowského knihy, a e dohoda z Kêpna je tu citována in extenso v latinském znìní,5 i kdy je nepøehlédnutelné, e doba a osobnost Svatoplukova poutá autorovu pozornost mnohem více
ne Mestwin. Mestwinem a pøechodem pod Pøemyslovu vládu ostatnì Majkowského kaubské dìjiny, jejich text je formulován ve vìcném stylu bez velkých
interpretaèních diskursù, vrcholí a uzavírají pro autora vlastní etapu kaubských
dìjin  epochu støedovìkých pomoøských a pomoøanských kníectví. Celému
období kaubských dìjin od konce 13. a do zaèátku 20. století je pak vìnována
jen necelá ètvrtina rozsahu Historii Kaszubów.
Svatoplukova a Mestwinova doba byla pro Majkowského spíe implicitní
interpretaci kaubských dìjin významná rovnì ve smyslu teritoriálním. Jak víme,
hlásil se Majkowski k pøedstavì o rozsahu starého kaubského osídlení od Visly
a po Meklenbursko, tedy ke ztotonìní pojmu Kaubù s pojmen baltských Slovanù. V mladokaubském hnutí i v generacích na nìj navazujících se ostatnì prosadila pøedstava kaubské zemì jako regionu ohranièeného Vislou a Odrou, take
Gdaòské Pomoøí a Zadní Pomoøany tu pøedstavovaly jakýsi konkretizovaný teritoriální rámec, v jeho mezích se ale vlastní osídlení lidem hovoøícím kaubsky
soustøedilo pouze na jeho východní èást. V perspektivì výkladu kaubských dìjin
tak vznikalo urèité napìtí v tom smyslu, e se tu vlastnì prolínaly tøi územní rámce.
Majkowski se s tímto problémem výslovnì nevypoøádával a pojednal svoje dìjiny
Kaubù pro støedovìké období prostì jako dìjiny pomoøanských a pomoøských
kníectví.6
Na pozadí iroké kaubské vlasti, jak ji Majkowski pro støedovìk pojímá (tj.
od Dolního Povislí pøes celé Pomoøany a po Rujánu a Meklenbursko), se pøipojení Gdaòského Pomoøí k dravám Pøemysla Velkopolského vlastnì týkalo jeho
nevelké èásti. U Majkowského a jeho generaèních druhù, jak jetì uvidíme, tak
5
6
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A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdynia 1938, s. 157-158.
Tato skuteènost je mnohdy povaována za slabinu Majkowského díla, nebo se v jeho perspektivì historie kaubského lidu a jeho kultury vlastnì ztrácí a je nahrazena dìjinami kníat.
To je jistì pravda, ale tøeba vzít v úvahu jednak skuteènost, e Majkowski jako amatérský
dìjepisec zde pøirozenì navazoval na hlavní a populární proud historických reprezentací,
spatøujících v historickém dìní výsledek èinnosti, zájmù a charakteru velkých muù dìjin 
pohled, který byl v jeho dobì pøekonán nanejvý v èásti historické vìdy a kulturní reflexe
dìjin. Za druhé nelze pominout význam, který byl v národních i etnických hnutích pøikládán
kategorii vlastní historické státnosti. Dìjiny vlastních panovníkù, by je bylo nutno hledat
hluboko ve støedovìku, se tak stávaly dokladem starobylosti, svébytnosti, ivotaschopnosti
a nìkdejí slávy skupiny, je byla adresátem takto psaných dìjin, a mìly tak být pobídkou
k optimismu a aktivní agitaci ve prospìch této skupiny.
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dochází k jistému teritoriálnímu zúení, nebo to je právì Svatoplukovo a Mestwinovo Gdaòské Pomoøí, v nìm se odráí smysl kaubských dìjin. Toto zúení
mohlo vak v Majkowského koncepci kaubských dìjin pøesto pùsobit organicky a pøesvìdèivì, a to z následujících dùvodù:
1. Historia Kaszubów byla formulována pøevánì ve druhé polovinì 30. let
a vyla r. 1938, tedy na konci dvacetiletí, v nìm polský pøístup k Baltu právì
pøes kaubskojazyèné oblasti byl pøedním tématem spojovaným s otázkami
polské teritoriality a její koherence. V polském a nìmeckém vnímání tak téma
tzv. koridoru a Gdaòsku dalece zastíòovalo otázky spojené se Zadním Pomoøanskem, nacházejícím se v Nìmecké øíi. Mestwinova závì jako historický topos spoleèného kaubsko-polského osudu tak byla právì ve vztahu
k tìmto zemím dolního Povislí (resp. levého bøehu dolní Visly) nejlépe aktualizovatelná.
2. V dobì vydání Majkowského Historie Kaszubów byla kaubská sídelní území
sice rozdìlena mezi Polsko a Nìmecko, jejich hlavní èást se pøesto nacházela
v oblasti Dolního Povislí a Gdaòského Pomoøí, tedy v zemích, které se
nacházely na území nìkdejího Mestwinova kníectví nebo v jeho blízkosti.
Tyto oblasti také byly a jsou centrem kaubského hnutí.
3. Majkowski toto zúení také nepøímo umonil narativní výstavbou svého textu,
kdy právì pro Svatoplukovu a Mestwinovu dobu zdùrazòuje téma germanizace v ostatních pomoøanských kníectvích, pøièem za hlavní pøedpoklady
tìchto germanizaèních procesù povauje slabé národní cítìní kníat. Svatopluk
a Mestwin tak vystupují jako svým zpùsobem národnì uvìdomìlí panovníci,
vìdomí si svých kaubských resp. slovanských koøenù a pøirozených konfliktù s germánstvím a vyvozujících z tìchto skuteèností i své poslání. Gdaòské
kníectví tak i z tìchto dùvodù imuicitnì zaujímá roli autentického nositele
smyslu kaubských dìjin.
Je ovem zajímavé, e Aleksander Majkowski tuto interpretaci nijak explicitnì nerozvinul, e spíe implicitnì vyplývá z jeho zpùsobu podání kaubských
dìjin ve støedovìku. Je to pozoruhodné tím spíe, e na úrovni literární pùsobnosti
a politické argumentace se Majkowski a zejména nìkteøí jeho blízcí spolupracovníci
s problémem Svatoplukova a Mestwinova historického poslání vypoøádávali.
Mestwinùv testament je sice Majkowskému jedním z ústøedních, zvratných
momentù kaubských dìjin, velice nápadná je vak disproporce v jeho pøedstavení Svatoplukovy a Mestwinovy osobnosti. Zjednoduenì by se dalo konstatovat, e zatímco na jedné stranì se symbolickým bodem stal Mestwinùv testament
spíe ne Mestwin sám, skuteèným personifikovaným místem pamìti, velikánem
kaubských dìjin a nositelem slavné kaubské státní tradice byl Majkowskému
Svatopluk. Ji na první pohled je nápadný nìkolikanásobný prostor, jen je tu
Svatoplukovi v porovnání s jeho synem a následníkem vìnován (28 textových
stran Svatoplukových oproti ètyøem stranám Mestwinovým, tj. sedminásobek).
Kromì toho je tu Svatopluk mnohem spíe ne Mestwin pøedmìtem explicitnì
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pozitivních hodnotících vyjádøení, pøedmìtem obdivu a identifikace. Svatopluk
je opakovanì hodnotovì nadøazen svým souèasníkùm, a ji to jsou jeho bratøi
a jiní pøíbuzní nebo Øád nìmeckých rytíøù, pøedstavitelé kurie a církevní hierarchie nebo polská kníata. Svatopluk Majkowskému vyrùstá nejen v nejvìtího
panovníka domácích dìjin, ale i v hlavního a rozhodného obránce Slovanstva,
a to i v pøímém porovnání s jinými pomoøanskými a polskými kníaty. Narozdíl
od nich nepodléhá nìmecké módì a narozdíl od jiných pomoøanských vládcù,
zejména svého bratra Sambora, nepohrdá kaubskou tradicí.7 Kaubské a slovanské zájmy zastává i proti tìm polským kníatùm, která se nectnì a nepøirozenì spojovala s Øádem nìmeckých rytíøù.8 Majkowski tak mimoøádnì kriticky, jako negativní protiklad ke Svatoplukovi, traktuje pøedevím Konráda Mazovského (nejen v souvislosti s jeho pozváním Øádu nìmeckých rytíøù) a koalici
piastovských kníat s Øádem ve 40. letech, jí musel Svatopluk ve vojenském
støetnutí vzdorovat. Majkowski se tu ve svém historickém podání dotkl tématu,
které se mezitím stalo jednou z ústøedních dìjových linií Heykeho eposu o Dobrogòstovi a Mi³os³awì. Osobních rysù tato mýtizovaná postava nabývá tím, e
jsou jeho konflikty zèásti líèeny jako boj otce o vydání syna (Mestwina),
zadrovaného jako rukojmí u Øádu nìmeckých rytíøù. Navíc se v kapitolách
o Svatoplukovi více ne jinde explicitnì objevují identifikaèní vyjádøení o nás
a naem, aèkoliv pøedmìtem pozornosti je epocha, je byla Majkowskému
vzdálena sedm století.9
Majkowského Historia Kaszubów na rovinì pokusu o zpracování kaubských
dìjin by mohla pøedstavovat jisté dovrení historických reflexí, které byly v mladokaubském (a nejen mladokaubském) hnutí pøítomny od poèátku 20. století,
které v nìm hrály nikoliv druhoøadou roli a jich byl autor sám významným
úèastníkem. Právì z tìchto kruhù pøece vzelo formování Svatopluka a Mestwina
jako personifikovaných míst kaubské pamìti a olivské katedrály jako s nimi spojeného materiálního místa pamìti, které se kaubským místem pamìti stalo také
s ohledem na zdejí hrobku kaubských kníat, mezi nimi i Svatopluka a Mestwina. Vzpomeòme jen na Majkowského nedokonèený románový rukopis
Pomorzanie, vzniklý za pobytu na rumunské frontì bìhem první svìtové války:
návtìva olivské katedrály tu podle veho mìla být ústøedním, zvratným bodem.
Mladý gdaòský lékaø Lubiñski (snad literární reinkarnace autora) zde po mnoha
pochybnostech a nejistotách nad hroby kaubských kníat skládá spolu s pøáteli
pøísahu slouit spoleèné vìci a rezignuje na vidinu osobního tìstí.10 Víme také,
7
8
9
10
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e ji v první fázi formování mladokaubského hnutí nabývala Oliva jako svatynì
a nekropole kníat mimoøádného symbolického významu, napø. pøi pøíleitosti
vzniku Mladokaubské spoleènosti (Towarzystwo M³odokaszubów) roku 1912.11
Koneènì nelze opomenout ani známou scénu z Remuse, v ní hrdina eposu navtíví
olivský kláter a ádá mszê wiêt¹ za dusze tu pochowanych ksi¹¿¹t kaszubskich: Subis³awów, Samborów, wiêtope³ków i Mestwinów.12
Mladokaubové prakticky od poèátku rozeznali potenciál, který jejich programu skýtali Svatopluk a Mestwin jako symboly kaubské svébytnosti a jejího
niterného sepìtí s Polskem a polským národem. Historický odkaz Mestwina,
spoèívající v jeho testamentu, dokázali brzy v tomto smyslu interpretovat, take
mohli zkonstruovat historickou kontinuitu mezi posledním kaubským kníetem
a jejich vlastní dobou jako naplòování stále tého programu. Je ostatnì pøíznaèné,
e se právì v tomto prostøedí prosadilo pro smluvní akt mezi Mestwinem a Pøemyslem oznaèení testament, závì, který pøímo implikuje naplòování odkazu, v tomto pøípadì i historického. Program mladokaubù, spojený s osvìtovou a buditelskou prací a s úsilím o emancipaci kaubského jazyka a kultury jako plnohodnotných forem, byl prezentován jako nové naplòování tohoto mestwinovského
odkazu. Dìlo se tak jednak v polemice s tìmi, kdo kaubskému jazyku a kultuøe
upírali svébytnost a hodnotu a kdo v kaubském hnutí spatøovali pro polské zájmy
nebezpeèné, odstøedivé nebo dokonce separatistické tendence, jednak ale v nepøímé ex post polemice s ceynowovskou vizí kaubského nacionalismu a v pozdìjí
perspektivì 30. let moná i v polemice s postoji zrzeszyñcù.
Ji v roce 1911 tak Majkowského Gryf oznaèil za duchovního otce mladokaubského stanoviska výslovnì Mestwina, zejména pokud lo o kaubskou svébytnost a zároveò o programové zdùraznìní sounáleitosti s Poláky: Przesz³o za
ka¿demu uwiadomionemu Pomorzaninowi-Kaszubie w krew, uwa¿aæ Polaków
jako swoich, ideê polsk¹ jako swoj¹. Niejednokrotnie dawalimy temu wyraz
w Gryfie, ¿e stoimy na stanowisku naszego ostatniego ksiêcia, Mciwoja, który
wobec czyhaj¹cych ze wszech stron wrogów odda³ za zgod¹ panów i szlachty
pomorskich kraj swój Przemys³awowi, królowi Polskiemu.13 Majkowski sám
ostatnì se ji velmi záhy ve své básnické tvorbì dotkl Mestwina  v roce 1905 na
stránkách prvního vydání Dru¿by, jím redigované kaubské pøílohy Gazety Gdañ11

12
13

acta_2010.p65

C. Obracht-Prondzyñski, Nigdze ju nie nalezesz dzys na swiece k¹tka / Gdze bë po nôs
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1911.
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ské, kdy zde Mestwinovu postavu stylizoval do role patrona a vzoru vech Kaubù,
symbolu, který mìl souèasné Kauby mobilizovat:
Obudzta¿ sê ch³ope, wa cny sënë Mszczuga
od jader na morzu, na l¹dze od p³uga!.14

Karnowski: Mestwin v rodící se politice pamìti
Tím hlavním, kdo v mladokaubském prostøedí rozvinul svatoplukovsko-mestwinovskou legendu a mýtus, byl Jan Karnowski. K tématu se nìkolikrát vracel, zejména ve 20. a 30. letech. Zcela vìdomì pøitom postavil jak Svatopluka, tak
i Mestwina na piedestal velkých panovníkù a prorokù kaubského osudu ve spojitosti s Polskem. Pøedevím o Karnowském lze øíci, e z mladokaubských pozic
a vlastnì z pozic kaubského hnutí vùbec rozvinul politiku kolektivní pamìti,
soustøedìnou z velké èásti kolem Svatopluka a Mestwina. Bylo to èásteènì dáno
i tím, e v meziváleèném období jejich odkaz nabyl na mimoøádném významu
v souvislosti se základními otázkami vztahu Kaubù k polské státnosti i národu,
jejich místa v polském státì a zpùsobù, jakými polské úøady Kauby traktovaly.
Jedním z nejvýmluvnìjích dokladù nové popularity a symboliky Mestwinovy
postavy v rámci kaubského hnutí bylo jistì i propùjèení jeho jména do titulu
populárnì-nauèné, z velké èásti historicky zamìøené pøílohy toruòského S³owa
Pomorského, která se orientovala na pomoøskou a kaubskou tématiku. Karnowski
byl duchovním tvùrcem Mestwina a zejména on mu vtiskl silné kaubské zamìøení.
Bylo tomu tak v dobì, kdy Mestwin, jeho vydávání bylo zahájeno r. 1925, mìl
zaplòovat mezeru vzniklou po Majkowského Gryfu, tj. mezi jednotlivými periodami jeho vydávání.
Karnowského kmenová úèast v letech 19251927 se promítla pøímo do koncepce Mestwina.15 Karnowskému ostatnì pøipadl úkol napsat úvodní program
listu. Jednou z jeho ústøedních mylenek bylo pøihláení se k odkazu Mestwinovu. V tomto smyslu se volba titulu pøílohy stala momentem, kdy byl kaubský
kníe pasován na hlavního stráce kaubské ideje. Nejpozdìji s Karnowským
tak Mestwin zaujímá nejen významné místo vedle Svatopluka, ale dokonce jej
zastiòuje svým místem v interpretaci smyslu kaubských dìjin a kaubského
hnutí. Tak ji program listu16 postuloval wykonanie testamentu Mestwina,
o duchowe zbli¿enie Pomorza z Polsk¹ na zasadach mestwinowskich, o aktywiza14
15

16
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cjê kulturaln¹ Pomorzan za pomoc¹ pierwastków swoistych, wreszcie o wyzwolenie i wypowiedzenie siê duszy kaszubskiej. Ten ostatni cel nie zosta³ oczywicie osi¹gniêty.17 Jeliko kaubská svébytnost a zároveò nezpochybnitelná sounáleitost s Polskem byla vyznìním programu, stal se jeho ideovým referenèím
bodem Mestwinùv testament. Mladokaubské hnutí, jeho tribunou se Mestwin
mìl stát, tu tak bylo pasováno do role nositele, stráce mestwinovského odkazu
a tedy i smyslu kaubských dìjin. Samozøejmì to znamenalo nejen propagaci programu, ale také historickou a morální legitimizaci vlastních pohledù a pøístupù,
které Karnowski a jemu blízcí reprezentovali. Víme, e Majkowski Karnowského
aktivitu v Mestwinovi schvaloval a podporoval.18 Pøipomeòme ostatnì, e právì
v tomto období se Karnowski snad nejvíce za celé svoje pùsobení ponoøil do historických studií, týkajících se vìtinou, ale ne výluènì pomoøských a kaubských
témat ze starích i zcela nedávných dìjin, a e se tìmito studii nechal inspirovat
i k tvorbì literární. Byl to ostatnì Karnowski, kdo z pozic kaubského hnutí na
stránkách Mestwina podnikl nejvìtí polemiku s tehdy právì novými nìmeckými
dìjinami Kaubù Friedricha Lorentze,19 které byly v jeho oèích nejen zcela chybnì
koncipovány, ale ve svých výpovìdích i psány na obìdnávku nìmecké nacionální
politiky.20 Nìkteré obraty ale nasvìdèují, e za inspirátora Karnowského kritiky
lze pøinejmením zèásti oznaèit Majkowského.21 Recenze díla o dìjinách Kaubù
dala Karnowskému vzápìtí podnìt k dalí polemice s Lorentzem, týkající se dìjin
Pomoøí. Právì v tomto kontextu se znovu dostal k tématu Svatopluka a Mestwina
a k jejich obranì. Vzhledem k tomu, jaký význam Karnowski obìma postavám
pro kontinuitu a vyznìní kaubské tradice pøikládal, neudivuje, e se do této polemiky na stránkách Mestwina pustil s náleitým zápalem.22
Ve své publicistické, zèásti historiografické práci dal Karnowski nejúplnìjí
výraz svému pojetí Svatopluka a zejména Mestwina. Byl to pøedevím on, kdo
17
18
19
20
21
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[Jan Karnowski] Nowa niemiecka historja o Pomorzu, Mestwin, 3, 1927, s. 22-23; Dr.
Czecz. [=Jan Karnowski] Uwagi nad now¹ niemieck¹ historj¹ Pomorza, Mestwin, 3,
1927, s. 29-31, 37-39, 42-45, 58-59, 67-69.

15

11-01-20, 07:45

MILO ØEZNÍK (CHEMNITZ)

16

z obou postav uèinil tak významné prvky kaubské pamìti. Ponechme proto stranou
dalí nuance jeho útoku na Lorentze, které mìly národní podloí v souvislosti
s polsko-nìmeckým sporem o historický charakter Pomoøí, a soustøeïme se na
obraz obou kníat, který v tomto kontextu a v dalích publicistických, historických
a programových textech Karnowského nabyl na konturách.
Svatopluk pøedstavoval Karnowskému stejnì jako posléze Majkowskému
a dalím pøedstavitelùm kaubské historické reflexe nepochybný vrchol mocenského rozmachu kaubské státnosti. V tomto smyslu mohl Svatopluk aspirovat
na pozici obdobnou roli tìch panovníkù v dìjinách jiných národù, kteøí se v daném
národním historickém vìdomí tìí pøídomku Veliký. V souvislosti s problémem
kaubsko-polské sounáleitosti jako poselství kaubských dìjin (testament
Mestwinùv) a samozøejmì s aktuálními otázkami místa Kaub a Kaubù v polském
státì a národì vak nebylo mono obejít problém role Svatopluka II. v polském
národnì-historickém narativu jakoto pøedstavitele odstøedivých tendencí v dobì
polské støedovìké rozdrobenosti a jako odpùrce snah jednotlivých Piastù o novou
integraci polských zemí. Ústøedím motivem v této souvislosti byla Svatoplukova
úèast na spiknutí proti piastovským kníatùm bìhem jejich setkání v G¹sawì roku
1227, pøi nìm zahynul krakovský senior Leek Bílý a byl tìce zranìn slezský
kníe Jindøich Bradatý. Pøedevím v pøípadì Lekovì a Jindøichovì se pøitom jednalo o piastovská kníata, která byla v polské národní tradici vnímána jako nositelé polské státní kontinuity, usilující o její naplnìní obnovou jednoty. Z tohoto
dùvodu musel Svatopluk jako spoluorganizátor útoku, jím podpoøil nároky svého
vagra Vladislava Odonice, být kandidátem na jednu z èerných legend polských
dìjin.
Svatopluk a G¹sawa byly jistì v rámci polského národnì historického narativu ne dost významné na to, aby se staly nìjakým ústøedním a konstitutivním elementem historické pamìti, na druhé stranì vak byly v jejím rámci ukotveny natolik, e se staly také pevnou souèástí dìjepisného uèiva v meziváleèném Polsku.
Pro kaubskou politiku pamìti, reprezentovanou a v podstatì i zaloenou Karnowským, to znamenalo podniknout pøímo nebo nepøímo polemiku s takovýmto
obrazem Svatoplukovým. Jinými slovy: integrovat kaubskou a pomoøskou tradici
jako plnohodnotnou souèást polské národní a státní tradice znamenalo polemizovat s polskou historickou tradicí, a to právì v dobì, kdy muselo kaubské hnutí
èelit latentním podezøením z ne dost autentického polského národnì-státního
vìdomí nebo dokonce ze separatismu. To vytváøelo ze Svatoplukova pøípadu z hlediska kaubské historické pamìti delikátní a nikoliv právì apolitický problém
a moná i jeden z pøedpokladù, proè Svatopluk pøes svoji mimoøádnou roli nejednou ustupuje ménì konfliktnímu Mestwinovi a zejména proè Svatopluk jako exponované místo pamìti, dokládající velikost a rozmach, svoji roli nejlépe naplòuje
v tandemu s Mestwinem, jeho testament pøekrývá tu rovinu svatoplukovské
tradice, která se z hlediska kaubsko-polské sounáleitosti jeví jako problematická.
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Karnowski v této otázce volil otevøený pøístup  problém s interpretací Svatoplukovy role v souvislosti s tématem polské jednoty a konkrétnì i v souvislosti
s G¹sawou neobcházel, nýbr nastolil ho ofenzívnì. Opakovanì kritizoval negativní Svatoplukùv obraz tradovaný v polské historiografii a zejména ve výuce dìjin.
Skuteènost, e se takto o svém kníeti mìly uèit i kaubské dìti, povaoval ji
za zcela nepøijatelný doklad necitlivosti k regionálním specifikùm. Nauka historii Pomorza powinna byæ zgodna z prawd¹ historyczn¹. Jest zbodni¹ wpajaæ dzieciom pomorskim przekonanie, ¿e Pomorzanie za czasów Polski Piastowej byli
buntownikami, a wiêtope³k pod³ym zdrajc¹, gdy¿ zabi³ Leszka Bia³ego, zdùrazòoval napøíklad Karnowski ve svých pamìtech mylenku, kterou zastával u
ve 20. letech ve své publicistické èinnosti.23
Východisko nachází Karnowski v ponìkud krkolomnì pùsobící interpretaci,
v ní Svatoplukova role v g¹sawském spiknutí a pozdìjí mestwinovská orientace
na Velkopolsko jsou líèeny jako kontinuální a konsekventní politika v téme smyslu. Tento výklad jde dokonce tak daleko, e Svatoplukovo vymanìní se z polských
vlivù je pøedstaveno jako logický dùsledek jeho hlavního úsilí  úèinného boje
proti Øádu nìmeckých rytíøù, tedy boje proti protivníkovi, který právì v polské
historické pamìti pøedstavuje úhlavního nepøítele Polska. Tímto obratem tak Karnowski oklikou vrací Svatopluka do hlavní linie polské historické tradice, kdy
v nìm spatøuje prvního uvìdomìlého bojovníka proti øádové rozpínavosti prakticky od prvních let øádové pøítomnosti v Prusích. Svatoplukova mocenská emancipace vùèi Polsku mu je prùvodním jevem jeho vìdomého osamostatòování se
a posilování za úèelem vzdorování Øádu jako skuteèné hrozbì pro polské zemì.
Karnowského vize z 20. let by se dokonce dala pointovat tak, e kdy se Svatopluk obrátil proti zájmùm seniorátního kníete, zasazoval se o polské zájmy:
wiatope³k pomorski by³ pierwszym, który pozna³ siê na roli Krzy¿aków i który
widzia³, i¿ nie nawracanie pogañskich Prusów by³o ich celem, lecz g³ód ziemi
i inne doczasne korzyci, dlatego to wiatope³k d¹¿y do stworzenia wielkiego
pañstwa, wymierzonego przeciw Krzy¿akom, dlatego po mierci Odonicza zmienia
swój tytu³ »princepsa« na dux Pomeraniae i uniezale¿nia siê nawet od polskich
ksi¹¿¹t. Pod wp³ywem wojny wi¹tope³ka z Krzy¿akami Pomorzanie staj¹ siê
bardzo gorliwymi zwolennikami wznowienia wielkiego pañstwa polskiego.
W roku 1227 nikogo nie obesz³o na Pomorzu, ¿e ksi¹¿ê pomorski zabi³ wielkiego
ksiêcia krakowskiego. Po piêædziesiêciu latach zmieni³y siê stosunki zupe³nie.
Pomorzanie chc¹ zgody, porz¹dku i ³¹cznoci z reszt¹ Polski i wywieraj¹ coraz
wiêkszy nacisk na swego ksiêcia, ¿eby z Pomorza zrobiæ tak¿e szczebel do s³awy
Polski... Ten historyczny zwrot na Pomorzu rozpocz¹³ siê ju¿ za wiatope³ka,
jego za wyrazicielem by³ ksi¹¿ê Mestwin II.24
23
24
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Mestwinovský testament tak pøímo a organicky vyrùstá ze Svatoplukovy doby,
je jejím dìdictvím a dovrením, ne obratem a negací. Karnowski sice nezamlèuje
osobní pohnutky Mestwinovy, které ho pøimìly hledat dìdice a obejít tak bratry,
s nimi byl v konfliktu. Jeho sblíení s Braniborskem vak pøedstavuje jako
doèasnou anomálii, kterou navíc potvrzuje zdùraznìním, e si Mestwin touto politikou nezískal lásku poddaných. Jeho pøíklon k Polsku, v nìm prý navázal na
døívìjí tendence Svatoplukovy z pozdní fáze jeho dlouhé vlády, mu je pak jediným logickým a nutným vyústìním slovanského charakteru zemì a slovanského
smýlení obou kníat: Trudno przypuciæ, by genjalny wiatope³k i doskona³y
polityk Mestwin, którzy obaj przeniknêli dalekosiê¿nym wzrokiem krzy¿ack¹
politykê, pozwalali po grodach pomorskich, jak i po Gdañsku, rozpieraæ siê Niemcom, wiatope³k Niemców nie nêci³ do osiedlania siê na Pomorzu, Mestwin by³
im niechêtny.25
Svatopluk jako ztìlesnìní udatnosti a slávy a Mestwin jako symbol panovnické moudrosti rozumìjící pravý zájem kaubského lidu, jako prawdziwy dba³y
i zaradny gospodarz kaszubski26, tak Karnowskému pøedstavují základní, dvojjediný stavební kámen jeho traktování dìjin, je mìlo vìdomý identifikaèní rozmìr.
Velké pøedstavitele kaubské a pomoøské kultury své doby proto neváhá spojovat
s duchem Svatoplukova a Mestwinova odkazu. Tak napø. øeditele chojnického
gymnázia Ferdynanda Bieszka (18541925) charakterizoval v nekrologu pod pøíznaèným titulem Syn ziemi Swiêtope³ka slovy: By³ on typowym synem ziemi
kaszubskiej, nie tylko z fyzjognomji, ale z ducha. W nim wyrobi³o ¿ycie wszystkie dodatnie i szlachetne cechy jego szczepu, a ujemne prawie ¿e zatar³o. Patrz¹c
na tê postaæ pe³n¹ hartu, powiêcenia, pracowitoci, konsekwencji, mi³oci ojczyzny i wiary, mia³o siê wra¿enie, ¿e to ostatni z legendowych rycerzy wiêtope³ka
pe³ni na ciernistej drodze ¿ycia wiêt¹ s³u¿bê.27 Podobnì se Karnowski odvolal
k obrazu a vzoru Svatopluka i Mestwina ve své poezii vìnované Ceynowovi 
objevuje se zde nejen metaforické pøirovnání ke kníatùm, ale i motiv stráce
jejich historického odkazu  testamentu:
Jô jem sëném Swiãtopô³ka,
Stró¿ém jegò spôdkòwyznë.
(...)
Cierowô³es Swiãtopô³ka mniecz 
I rozmyszlanié Mestwinowé
Bë³es duchém jegò testaméntu (...).28
25
26
27
28
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Pøipomeòme, e tyto vere Karnowski napsal roku 1931 k 50. výroèí Ceynowovy smrti, tedy v dobì dokonèování dramatu o Mestwinovi, jím vyvrcholila
jeho aktivita stavící Mestwina i s jeho závìtí na piedestal kaubské historické
pamìti (viz dále).
Zatímco Svatopluk symbolizoval sílu, rozmach a slávu, aby tak mohl pøevzít
tolik potøebnou roli pøi krzepieniu serc, pravým nositelem historického poselství pro Kauby byl Karnowskému díky své závìti Mestwin. Tak také vyznìla
Karnowského sta o Mestwinovì smrti, její závìreèná pasá byla krédem Karnowského (a nejen jeho) pojetí jakéhosi smyslu kaubských a pomoøských dìjin:
Najwa¿niejsz¹ i najtrwalsz¹ spucizn¹ dla nas jest jego testament, jego wola,
wyra¿ona przed oko³o 650 laty w pamiêtnym zapisie w Kêpnie, którym to aktem
odda³ jeszcze ciep³¹ rêk¹ ca³e swe ksiêstwo pomorskie w darze Przemys³awowi
Wielkopolskiemu i przez to na wieczne czasy z³¹czy³ Pomorze z Polsk¹ (r. 1282).
Ten testament Mestwina jeszcze dzi do ka¿dego syna pomorskiej ziemi zrozumia³ym i mocnym przemawia jêzykiem i nakaz moralny, jaki bije z czynu i s³ów
wielkiego twórcy jest alf¹ i omeg¹ wszelkiej doktryny politycznej, jaka na pomorskiej ziemi kiedy by³a, lub w przysz³oci bêdzie.29
Karnowského texty 20. let pøedstavovaly jakousi pøípravu na vyvrcholení
jeho potýkání se s tématem Mestwina II. pøi pøíleitosti 650. výroèí smlouvy z Kêpna v roce 1932.30 Karnowski si tuto zvlátní pøíleitost k propagaci mestwinovského poselství kaubských dìjin nenechal ujít. Stalo se tak na stránkách obnoveného Gryfa, nadenì hlásajícího hesla Polska na Baltu, sounáleitosti Pomoøí
s Polskem, kaubské jazykovo-kulturní svébytnosti a boje proti nìmeckému nebezpeèí, který byl chápán jako pokraèování odvìkého vzdoru Kaubù vùèi germanizaci. Gryf ostatnì ve svém vydání z poèátku roku 1932 udìlal z jubilea své hlavní,
politicky stále aktuální téma, kdy do jeho úvodu umístil portrét Mestwina II.
a text listiny z Kêpna v latinském originále a polském pøekladu, a dále na pomìry
listu pomìrnì rozsáhlou rozpravu medievisty Marcina Dragana (18821966), tehdejího archiváøe polského generálního konzulátu v Gdaòsku, o tìchto historických
událostech.31 Hlavním poèinem se vak stalo otitìní celého dramatického kusu
Jana Karnowského (pod jeho pseudonymem Wô Budzysz). Víme vak, e jeho
divadelní hra Zôpis Mestwina vznikala patrnì v prùbìhu 20. let (Karnowski sám
se nepøímo zmínil o impulsech pro irí zájem o historická kaubská témata bìhem
svého pùsobení v Czersku v letech 19241925)32 a e se v dobì døívìjí Mestwinem s takovou intenzitou zdaleka nezabýval. Karnowského výpovìdi na svato29
30
31
32
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plukovsko-mestwinovské téma z prùbìhu 20. let lze tedy povaovat za prùvodní
výsledky jeho práce na dramatu  nebo naopak e ke konceptu dramatu ho pøivedlo rozvíjení mestwinovského tématu jako jednoho z ústøedních bodù propagované historické pamìti.
Zôpis Mestwina je pokusem o zobrazení historické události a pøedstavení
dilemat a konfliktù, které jí pøedcházely, provázely nebo byly její výslednicí.
V jistém smyslu je centrálním tématem historický duch smlouvy z Kêpna a její
legitimita v irokém slova smyslu. Karnowski proto vùèi Mestwinovi tematizuje
ty síly a zájmy, které jeho rozhodnutí nìjakým zpùsobem motivují, ale i odmítají
nebo o nìm mají pochybnosti. Pro vyznìní dramatu ve prospìch Mestwinovy
moudrosti a prozíravosti, jako i ve prospìch legitimity a správnosti kêpenského
aktu je mimoøádnì dùleitý moment prozøení a uznání ze strany tìch, kteøí
zpoèátku pochybují nebo dokonce odmítají dìdickou úmluvu akceptovat. Zvratným
momentem je tu, rovnì z ideových dùvodù, akt uznání a pøijetí smlouvy ze strany pomoøské lechty jakoto reprezentanta zemì a tím i kaubského lidu. Mestwinovo pøiznání dìdických práv Pøemyslovi Velkopolskému, který se záhy stane
nositelem polské státní tradice, je tu tak ideovì (a nepøímo i ideologicky) podpoøeno jakousi demokratickou symbolikou veobecné vùle.
Samozøejmì je ve høe pøítomno téma nìmecké hrozby (zde pøedevím ze strany
Øádu, nebo, slovy Mestwinovými, z druhé strany Visly nikdy nic dobrého pro
Pomoøí nepøilo),33 to je vak spíe veobecnì pùsobícím motivem a mementem
ne zásadním tématem dìje. Do dramatu jsou jako aktéøi vedle Mestwina zapojeny také známé postavy polských dìjin  arcibiskup Jakub winka, ale i Vladislav
Lokýtek. Tím si Karnowski upravil cestu nejen k programovému vyznìní dramatu, ale i k prolnutí jeho ústøedního tématu do veobecnì známých reálií polských
dìjin.
Pochyby o legitimitì jsou ostatnì úvodním problémem celé hry. Pomoøský
lechtic Swenca (wiêca) pøijídí ke svému pøíteli Stiborovi, alarmován zprávami
o smlouvì z Kêpna. Odmítá uznat její platnost a povauje Mstivojùv postup za
polapání práv lechty spolupùsobit pøi rozhodování o budoucnosti zemì. Stibor
naproti tomu zastává názor, e Mstivoj mùe se Svatoplukovým dìdictvím
(významný odkaz na svatoplukovsko-mstivojskou kontinuitu) jako jeho dritel
svobodnì naloit. Oba lechtici proti sobì staví dvì nebezpeèí  zatímco Stibora
se zmocòují obavy pøi Swencovì volání po aktivním odporu vùèi smlouvì, Swenca
vidí hlavní nebezpeèí v tom, e polská lechta zaplaví Pomoøí. Nasze prawo
muszy bëc w nim uznane   nasze pomorscie prawo! Bez uznaniu ca³y zôpis nic
wôrt pismo!34 Obecnì lze øíci, e Swenca zde na samém poèátku pøedstavuje
typ kaubského resp. pomoøanského separatisty (Karnowski tu pøedjímá roli
33
34
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wiêcova syna Piotra v pozdìjím støetu s Vladislavem Lokýtkem), zatímco Stibor
uválivého Pomoøana, pøiznávajícího panovníkovi, co jeho jest, a pøesto dbalého
osudu a zájmù zemì. Scéna mezi Swencou a Stiborem ostatnì konèí kompromisní
shodou, e si Mestwin pro svoje rozhodnutí má zjednat uznání ze strany lechty.
Podobnou cestou uvauje po zprávách o odporu velmoù i Mestwin sám:
v pøísluné scénì sice trvá na právu samostatného rozhodnutí o svém patrimoniu,
je si vak vìdom, e realizaci smlouvy nejspíe pojistí tím, kdy si zjedná formální
uznání a podporu ze strany lechty a uèiní ji tak garantem celého aktu. Z tohoto
dùvodu se také rozhodne svolat snìm (wiec) do wiecia. Toto shromádìní se pak
stává ústøední scénou celého dramatu, nebo na nìm je téma zdùvodnìní, ospravedlnìní, legitimizace, veobecné vùle, skuteèného zájmu vlasti a prohlédnutí
dosavadních odpùrcù a pochybovaèù dovreno ve spoleèné jednotì. V kontextu
mladokaubské ideje polsko-kaubské osudové sounáleitosti proto významná role
v této scénì pøipadla arcibiskupu Jakubu winkovi, který zde zastupuje polskou
stranu. Je to winka, který poukazuje na spoleèná nebezpeèí i spoleèné zájmy, na
vzájemnou blízkost, a který zároveò slibuje respektovat vùli pomoøského lidu:
Poláci prý nechtìjí v zemi vládnout bez souhlasu zástupcù zemì, na druhé stranì
by vak Pomoøí bylo po Mstivojovì smrti vystaveno velkým nebezpeèím a expanzivním snahám sousedù. Na winkova slova: Më ¿ëc mo¿emy ze sob¹ jako brat
z bratem, bo m¹më tê sam¹ mowê i te same prawa od dôwna s¹ u waju i u naju35
pak ji shromádìná kaubská lechta reaguje pochvalným voláním a Stibor v jejím
jménu vyjadøuje principiální souhlas s aktem. Kdy pak na jeho dotaz winka
i dotvrzuje, e úmluva garantuje respektování rozdílù mezi Pomoøím a Polskem
a zachování respektu ke specifickým pomoøským zájmùm, reaguje lechta ji
vyslovenì aklamativním, nadeným pøistoupením k aktu, a sám Swenca vyjadøuje
lítost nad svým dosavadním mylným postojem. Provolává se sláva Mestwinovi
a Pøemyslavovi, Polsku a Pomoøí, pøísahá se na akt z Kêpna  lechta ve svém
jménu a ve jménu zemì, arcibiskup winka ve jménu Pøemyslavovì  a Mstivoj
se Swencou nakonec svornì hovoøí o vìèném spojení Polska s Pomoøím.36
Ideové poselství Karnowského hry tak bylo vcelku zøetelné: nebylo jen propagací polsko-kaubské sounáleitosti, kulturní blízkosti a spøíznìnosti osudem,
nebylo jen legitimizací státní pøíslunosti Kaub k Polsku z hlediska kaubského
hnutí. Bylo zároveò zdùraznìním, e tato sounáleitost a pøináleitost není samozøejmá, e její koøeny spoèívají ve vùli a rozhodnutích, je vzela z této zemì,
a e tato rozhodnutí nebyla bezpodmíneèná (v Pomoøí by se tak daly hledat argumentaèní paralely mezi kaubským hnutím a nìkdejím atonomismem stavù Královských Prus), a e vzájemnì prospìná sounáleitost mùe spoèívat pouze na
respektu k pomoøským (kaubským) specifikùm. To byl v meziváleèné realitì bez35
36
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pochyby hlas aktuální.37 Cezary Obracht-Prondzyñski ji poukázal na funkci,
jakou tu mìlo Karnowského traktování Vladislava Lokýtka a odstøedivých snah
èásti pomoøské lechty (Piotr wiêca) za jeho panování, které v dùsledku umonily jak braniborskou, tak øádovou expanzi:38 v Karnowského metainterpretaci to
byl Lokýtek, kdo svojí centralizací obnovujícího se polského státu bez ohledu na
pomoøská specifika  a tedy i na podmínky a historické poselství smlouvy z Kêpna
 polsko-pomoøské souití naruil a tím ohrozil jak pomoøskou svobodu, tak
i bytostné polské zájmy na Baltu. To, e Lokýtek nezachoval vìrnost mestwinovskému odkazu, mìlo skonèit tragédií.
Lokýtek je ostatnì v Karnowského Zôpisu pøedstaven jako ten polský kníe
a konkurent Pøemyslùv, který se spojuje s Mestwinovými pøíbuznými (Samborem) a snaí se realizaci Mestwinova testamentu zabránit, aby se pak zmocnil
dìdictví sám. V tomto 5. obraze je vak relativizován topos zrady Sambora a dalích
pøíbuzných: zatímco Mestwin v pøedchozím obraze mluví o tom, e se jeho pøíbuzní
proti nìmu paktují s køiáky, ukazuje se jeho pøesvìdèení posléze jako pøehnané:
Sambor a Lokýtek sice sledují své osobní zájmy proti Mestwinovi, dávají vak
najevo svou nedùvìru vùèi øádu a své pøesvìdèení o jeho nebezpeèí. Jejich nadìjí
není vnìjí vpád  mnohem více doufají, e se zvedne odpor pomoøských pánù
proti Mestwinovu testamentu. Zdá se, e toto je také hlavní poslání pátého obrazu:
plastiètìji ukázat motivy a souvislosti lechtické opozice vùèi aktu z Kêpna, postavit Lokýtka a zejména Sambora do opozice vùèi té linii, s ní se autor identifikuje, zároveò ale z ostatních polských a pomoøských kníat sejmout odium zrady
vlasti.39
Z Karnowského hry by jistì bylo mono vyèíst mnohé aluze na problémy,
s nimi byli Kaubové v meziváleèném období konfrontováni. V tomto smyslu
Zôpis Mestwina nepostrádá implicitního kritického rozmìru, jeho ústøedním motivem je vak osudová spjatost Pomoøí a Polska, diktovaná blízkostí a spoleèným
nebezpeèím, jemu je tøeba èelit (aktualizovaný odkaz na novodobou germanizaci a nìmeckou hrozbu). Karnowského pøístup vak pøedstavoval nutnì polemiku
s tím pojetím polských národních dìjin, v nich byly zejména støedovìké a ranì
novovìké dìjiny rùzných regionù a politických celkù nazírány primárnì z hlediska jejich vztahu k polskému státu resp. jeho centrálním èástem  v tomto svìtle
se jednotlivá pomoøanská, slezská, mazovská a jiná kníata jeví jako nositelé
silnìjích nebo slabích odstøedivých èi naopak integraèních tendencí, a podle
toho byla také v polské historické pamìti hodnotovì ukotvena. Tematizací Lokýtkovy
nevìrnosti mestwinovskému odkazu Karnowski vùèi této logice nabízí alterna37
38
39
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tivu. Zôpis Mestwina tak byl pokraèováním jeho kritiky tradièního vidìní kníete
Svatopluka jako g¹sawského zrádce polských zájmù a nositele odstøedivých, tj.
nepøátelských tendencí. I zde Karnowski, ménì explicitnì, ale pøesto vehementnì
poaduje respekt vùèi kaubsko-pomoøské optice.
Karnowski traktoval Svatopluka a Mestwina jako svého druhu podvojné míto
pamìti, jeho èásti se v mnoha smìrech doplòovaly. Pozoruhodný je pøitom urèitý
rozpor v otázce, kdo z obou panovníku v Karnowského optice vlastnì dominuje:
na jedné stranì je to pøece Mestwin, kdo je tvùrcem a symbolem historického
poselství, kdo více poutal autorovu pozornost v publicistice i literární tvorbì a kdo
z celku jeho díla vystupuje s nejsilnìjími konturami. Podíváme-li se vak, jak se
Karnowski s touto otázkou vypoøádával expressis verbis, pak vidíme, e pøednost
dával Svatoplukovi. Tak ji v Zôpise Mestwin otevøenì øíká, e se svému velkému
otci nevyrovná. Vyslovenì ze své pozice pak Karnowski tuto mylenku vyjádøil
ji deset let pøed první publikací Zôpisu, v kvìtnu 1922 ve své pøednáce Refleksje
nad ideologi¹ pomorsk¹ pro toruòské Pomoøské bratrstvo (Bractwo Pomorskie),
jeho hlavním úkolem byl, jak známo, rozvoj polské kultury v Pomoøí se zohlednìním regionálních specifik. Otázka, proè se tato specifika v tehdy nových
podmínkách pøílinému respektu netìila a proè se v místním obyvatelstvu tak
ztrácelo prvotní nadení nad zaèlenìním jejich zemì do Polské republiky, byly
ostatnì hlavní problémy Karnowského vystoupení.40 Jeliko svébytná historie
byla Karnowskému jedním z pøedpokladù svébytné a respektabilní pomoøské kultury, není divu, e pomoøsko-gdaòským kníatùm v èele se Svatoplukem a Mestwinem pøikládal zvlátní význam. Je to zde Svatopluk, kdo dominuje jako nejvìtí
panovník a státník mezi nimi, jako najwybitniejsza osobistoæ ksi¹z¹t pomorskich w Gdañsku, jako twórca odrêbnej pañstwowoci pomorskiej po lewym
brzegu Wis³y.41 Mestwin tu naproti tomu vystupuje jako tvùrce poselství
kaubských dìjin a ten, kdo zaloil legitimní polské nároky na Pomoøí. Jak u
jsme vidìli ve høe Zôpis a jak to Karnowski jetì zøetelnìji vyjádøil jinde,42 nebylo odvolání se k Mestwinovu testamentu jako nejvlastnìjímu základu polských
nárokù na Pomoøí náhodné: narozdíl od døívìjích polských vlivù z pøedchozích
období (svrchovanost polských panovníkù nad Pomoøím) nebo naopak pozdìjích
akvizicí (15. století) implikoval odkaz na Mestwina pøedstavu, e Polsko své nároky
na oblast zakládá na vùli vycházející ze samého Pomoøí, e tyto nároky ji samy
v sobì obsahují závazek a povinnost respektovat specifický charakter zemì a její
identitu. Jistì by se  jak to èinili stavové a zejména autonomistiètí mluvèí velkých
mìst v Královských Prusech a do 18. století  bylo moné odvolat stejnì tak na
Privilegium incorporationis Kazimíra IV. a podmínky pøevzetí této oblasti pod
40
41
42
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vládu polského krále v polovinì 15. století. Mestwin tu vak z hlediska kaubské
tradice, aktualizované do koordinátù polsko-pomoøské problematiky 20. a 30. let
20. století, mìl tu nespornou výhodu, e mohl být a byl exponován jako figura
kaubské pamìti, e pøedstavoval samostatnou pomoøskou státnost a e tato státnost
mohla být interpretována jako slovanská ergo kaubská, kterouto monost pøípadná
reference k pruským nìmeckojazyèným stavùm neskýtala, nemluvì ji o tom, e
mytizace støedovìkého kníectví byla otevøenìjí vùèi pøedstavì, e jeho zájmy
byly jakousi emanací zájmù kaubského lidu.
A právì toto slovanství bylo Karnowskému stejnì jako, jak jsme ji vidìli,
Majkowskému v jeho Historii Kaszubów oním momentem, který mu umonil jednak legitimizovat nárok Kaubù a Pomoøí na respekt (téma staleté obrany pøed
germanizací), jednak postavit Gdaòské Pomoøí do centra pomoøanské slovanské
tradice a vymezit ji tak vùèi pomoøanským kníectvím na západì, která podléhala
silnìjím germanizaèním tendencím. Ochrana slovanského charakteru zemì pøed
germanizací, hrozící od nepøátelských sousedù, ostatnì byla v oèích Majkowského
i Karnowského hlavním motivem, smyslem a zásluhou Mestwinova testamentu.43
Vidìli jsme ji na nìkolika pøíkladech, e zejména Jan Karnowski dokázal
postavit prvky kaubské tradice èerpané z doby Svatoplukovy a Mestwinovy vùèi
polské národnì-historické tradici jako ty, s nimi se lépe ztotoòoval a je v jeho
oèích lépe odpovídaly nejen kaubským, ale vlastnì i polským nebo obecnì slovanským zájmùm. Vidìli jsme ambivaletní obraz Lokýtka, rozvinutý pak v jeho
høe vìnované pozdìjímu období (Libusza)44 a stavícího obnovitele Polského
království do protikladu ke smyslu Mestwinova poselství. Na jiném místì, ve
zmínìné toruòské pøednáce z r. 1922, Karnowski výslovnì zdùraznil zásadní roli
gdaòských kníat v poèáteèní fázi obrany pøed expanzí Øádu nìmeckých rytíøù.
V jeho oèích to byl právì Svatopluk a po nìm Mestwin, kdo jako první rozpoznali
nebezpeèí hrozící ze strany øádu a jeho skuteèné zájmy a kdo z toho byli schopni
vyvodit konsekvence, narozdíl od polských kníat. Polská kníata naopak pasuje
v kontextu 13. století do role tìch, kteøí se staví na stranu Øádu a tím skuteèné
slovanské zájmy v oblasti pokozovali a do hoøkého prohlédnutí.

Heyke: Svatoplukova slovanská mise na Baltu
Téma polsko-køiáckého nepøirozeného spojenectví proti gdaòsko-pomoøským
kníatùm a tedy postavení polských kníat do role nepøátel hlavních hrdinù novì
konstruované kaubské tradice mohlo být na jednu stranu kontraproduktivní v tom
smyslu, e oklikou vracelo do hry Karnowským tolik odmítaný konfliktní obraz
43
44
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spojovaný se Svatoplukovou rolí v g¹sawském spiknutí. Na druhé stranì byl ale
sebevìdomou a ofenzivní odpovìdí na právì toto kritické vidìní svatoplukovského
kníectví, vycházející z polského národnì-historického narativu.
Avak takto vyhranìná kontrapozice (Svatopluk a Mestwin versus polská
kníata napomáhající Øádu nìmeckých rytíøù) zùstává v rámci Karnowského publicistického a literárního díla spíe marginální. Zásadní roli hraje pouze v Libuszi, situované do konfliktù o Pomoøí na poèátku 14. století, kde je ztráta této zemì
ze strany Polska pøedstavena jako výsledek Lokýtkova nerespektování mestwinovského odkazu (a tím nepøímo jako polská vina) a kde se tedy Karnowski jakoby
ex post znovu vyjadøuje k Mestwinovu testamentu a jeho poselství pro smysl
polsko-pomoøských dìjin.
Pomoøsko-polský protiklad v pøímé souvislosti s vlastním traktováním kníete
Svatopluka naproti tomu hraje nikoliv bezvýznamnou roli v nejznámìjím díle
Leona Heykeho, vedle Karnowského a Majkowského nejvýznamnìjího pøedstavitele mladokaubské literatury a generaèního druha a pøítele Karnowského. Jeho
Dobrogòst i Mi³os³awa, epos zasazený nejen do Svatoplukovy doby, ale i do Svatoplukova blízkého okolí a do kontextu jeho bojù s Øádem nìmeckých rytíøù, obsahuje hned v první èásti celou øadu odkazù na polské nepøátelství vùèi ústøednímu
hrdinovi, kterého si kaubská tradice prostøednictvím mladokaubù ve støedovìku
nala. Pøipomeòme na okraj, e to byl Karnowski, kdo na stránkách Mestwina
v letech 19261928 otiskoval (ale kdo také kriticky oceòoval) druhou èást Dobrogòsta a Mi³os³awy, nazvanou Wojewoda. Heykeho dílo vznikalo ve 20. letech
a tedy soubìnì s citovanými pracemi Jana Karnowského. Heykeho Svatopluk je
nejvìtí ze státníkù, ochránce zemì a ruèitel jejího zachování proti hrozbám, které
pøicházejí zvenèí  jak od køiákù, tak i od polských kníat a Polákù.45 Ji v prvním
zpìvu eposu se oba tyto momenty, Svatoplukova velikost a polské protivenství,
objevují zcela nedvojznaènì a pozdìji vracejí:
Póczi Swiãtopô³k nasz rz¹dzy, dobrze b¹dze w naszim kraju,
Ale czej òn zamknie òczë, tej jô nie wiém, co sã stónie.
Z jedny stronë bùszny Krzë¿ôk sw¹ ¿elôzn¹ stopã stôwiô
Ju na lewim brzegù Wis³ë i do nas sw¹ pisc wëcygô.
Òd pò³udniô letczi Pòlôch nigdë na nas ni móg³ zgarac,
Dzysô òn sã nawet z Niemcã przecyw naju ùspòsôbiô...
Branibòrsczi grabia mò¿ny òczë swé na wschód òbrôcô
A i Duñczik spòza mòrzô chcëwi sã na zemiã naszã...46
45
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Heyke zasadil dìj svého eposu do konfliktù Svatoplukových s koalicí Øádu
nìmeckých rytíøù a polských kníat. Motiv køiácko-polského spojenectví, podporovaného Svatoplukovými pøíbuznými v èele se Samborem, se tu tak objevuje
stále znovu jako pozadí jednak tìkého osudu Pomoøan a baltských Slovanù, jednak Svatoplukovy velikosti, nebo ten právì ve støetnutích s nepøáteli zastává
slovanskou vìc, a to i proti Piastovcùm a Polákùm:
Swiãtopô³k ¿elôzn¹ pisc¹ Krzë¿ôka za gard³o trzimô;
Ju gò, ju gò mô zadëszëc, wtim gò pòlszci ks¹¿ã retô...
(...) Smùtné bë³ë jegò s³owa, czej òn mùszô³ nazôd wracac:
Szkòda, ¿e w s³owiañsczim rodze nigdë ¿ódny ni ma zgòdë!
W slôd za nami pòstãpùje srod¿i Krzë¿ôk, Pòlôch chcëwi...47
V dìji eposu jsou to pøedevím kujavský kníe Kazimír I. (12331267)
a kruszwický vojevoda Marcin, kdo ztìlesòují polské spojenectví s úhlavním
nepøítelem Slovanstva a kdo tak pracují i k vlastní záhubì. V osobních støetnutích
se Svatoplukem nebo Dobrogòstem jim vak nakonec nezbude ne dát najevo, e
si jsou vìdomi morální pøevahy na stranì Pomoøanù. Na výèitky Dobrogòstovy se
tak vojevoda Marcin cítí usvìdèen a zahanben:
(...) Ale Môrcënowi gòrzk¹ jô jesz chcã pòwiedzëc prôwdã.
Czë tu mieszkô ród pògañsczi, ¿e krzi¿ewé waji wòjska
Niszcz¹ krôj i lud cemiã¿¹, lub pòbò¿ny i spòkójny?
Czë to nie je sróm nad sromë, ¿e waleczny ricérz pòlsczi
Z t¹ przebrzëd³¹ zgraj¹ jidze i bratimczi lud napôdô?
S³owò gò jak òbùch trafi, Môrcën g³owã sw¹ òpùscy;
Czerwieñ sromù gò òbleje i òn ward¿i so przëgrizô.
Pomoøanci se tak v Heykeho dramaturgii stávají batou Slovanství na Baltu 
v tomto bodì bylo jeho dílo samozøejmì nejaktuálnìjí výpovìdí. Svým bojem
Svatopluk chrání Slovanstvo pøed nìmeckou hrozbou. Pevnost vzdorující germanizaci se tu jako obraz objevuje podobnì nejen jako u jeho mladokaubských
souputníkù, ale vùbec jako v kaubském regionálním diskurzu od poèátku
kaubského hnutí a do desetiletí po druhé svìtové válce. Zásluhou Svatoplukovy
prozíravosti a jeho rozhodné politiky vak Pomoøí v Heykeho vizi pøedstavuje
také refugium pro zbytky Slovanù ze zemí, které ji podlehly nìmeckému tlaku
a germanizaci: tak se v jedné z bitev jako bájný obr, stolëm, objevuje poslední
obodritský bojovník, a osud Obodritù se tu pøipomíná jako memento také pro
ostatní Slovany: Co sã w Mòk³obòrsczi dzeje, witro mò¿e nas tu spòtkac, jinde
zase Lutici hledají ve Svatolukovì zemi útoèitì a ochranu.48 Motiv Svatopluka
47
48

acta_2010.p65

Tamté, s. 29.
Tamté, s. 135, 178.

26

11-01-20, 07:45

SVATOPLUK A MESTWIN JAKO KAUBSKÁ MÍSTA PAMÌTI...

27

jako ochránce Slovanù (Swiãtopô³k i jegò wòje òchróniaj¹ lud s³owiañsczi.;
Tim, co Niklot bé³ nad £ab¹, Swiãtopô³k tu je nad Wis³¹. Zbùdzy³ lud i w jedno
z³¹czi³, wrogów mòc gò nie rozerwie.49)
Na tomto základì se pak explicitnì tematizuje polské nepøátelství vùèi Svatoplukovi jako pokozování slovanské vìci:
Lëczba rosce, pòwiôdaj¹, zê sã, het, ja¿ z Wielgòpòlsczi
Tajny wróg do kraju skrôdô i zam¹ca mir pòmòrsczi.
Tak to m¹c¹, przeszkòdzaj¹, a S³owiañskô na tim cerpi...
I jô mëszlã, z naszi stronë cos naprzék¹ stac sã mùszi!50
Touto cestou je podobnými prostøedky jako u Karnowského a Majkowského
postaveno právì Svatoplukovo (resp. Mestwinovo) Gdaòské Pomoøí do centra
slovanského zájmu na Baltu, jinými slovy je v kontextu slovansko-germánského
soupeøení pøedstaveno jako nositel hlavní linie a kontinuity slovansko-pomoøanských dìjin. Tentokrát se to nedìje jen ve vztahu k jiným pomoøanským
kníectvím (zde zejména vùèi Samborovi), ale mnohem silnìji ne u Karnowského
také ve vztahu k Polsku a polským piastovským kníatùm. Tak bylo mono Svatoplukovo vymanìní se z formální závislosti na polském seniorovi a emancipaci
jeho kníectví interpretovat jako krok, který objektivnì prospíval slovanským
(a tedy fakticky i polským) zájmùm na Baltu a jejich obranì vùèi germanizaèní
hrozbì.
Heyke vak jde v tomto smìru jetì dále. Do celé této konstrukce toti zasazuje ji zmínìné svatoplukovské g¹sawské dilema. Zatímco Majkowski problém
G¹sawy registruje, zatímco Karnowski rozhodnì protestuje proti pøedstavování
Svatopluka jako g¹sawského zrádce a poaduje respekt k pomoøsko-kaubské regionální perspektivì pøi traktování dìjin, je Heyke radikálnìjí a zásadnì zúètovává s problémem g¹sawské zrady. Èiní tak ve dvou krocích: nejprve, ani by
jakkoliv G¹sawu zmiòoval, pøedstavuje v jednom z èetných rekursù a historických
vyprávìní Leka Bílého a dalí polská kníata (Jindøicha Bradatého a Konráda
Mazovského) jako Svatoplukovy spojence pøi taení do Prus. Leek, Jindøich
a Konrád zde vak narozdíl od Svatopluka projevují mení váleènické zkuenosti
a zejména nekøesansky zacházejí s pohany, je mají christianizovat. Na tomto
pozadí je jasnì naznaèena morální pøevaha Svatopluka nad nejvýznamnìjími
Piastovci jeho doby.51
Na takto pøipravené pùdì se v eposu mnohem pozdìji objeví, v zásadì letmo,
ale nikoliv bevýznamnì, téma G¹sawy výslovnì. Dìje se tak v krátkém dialogu
(mezi Dagòmirem a Dargòmirem). Svatoplukova úèast na spiknutí zde vak není
49
50
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ospravedlnìna, nýbr je vlastnì popøena  a to dokonce jako úmyslný výplod
nepøátelské protisvatoplukovské propagandy, která úspìnì vela do historických
análù a pevnì se tam usadila. Za strùjce útoku je oznaèen výluènì Svatoplukùv
spojenec Vladislav Odonic:
Pòppò, krewny Swiãtopô³ka, radzy³ w rocznikù napisac,
¯e ze zdrôdny ksãca rãczi Leszkò lég³ pòd Marcynkòwã.52
Czë to prôwda?  nen sã pitô. Ten òdrzecze: Je czë nie je,
Swiãtopô³k tak òsmòlony! Ju sã niga nie òczëszczi!
Potô ten: A chto gò zabi³? Ten òdpòwié: Kò Òdonic!
Ten na wiecu sã w G¹sawie rozgòrzi³ na swégò pana.
Ale ò co? Ju nie pëtôj! S³owa jich sã skrzi¿owa³ë.
Dajma pòkù! To je lepi! Tak sã gôdka jich zakùñczô.53
Byla to vyostøená polemika s rolí, kterou nejen v souvislosti s G¹sawou Svatoplukovi pøisoudila polská národní historická pamì. Zajímavé je vak porovnání
nejen s polskou tradicí nebo naopak Karnowským, ale také s Majkowským a jeho
dìjinami Kaubù: Majkowski toti sice registruje spojenectví Svatoplukovo s Vladislavem Odonicem, g¹sawská událost je pro nìj vak jen dílem Odonicovy prchlivosti a otázka spiknutí nebo dokonce Svatoplukovy úèasti v nìm tu není ani zmínìna
 Svatopluk prostì v Majkowského pojetí nemá s G¹sawou nic spoleèného. Majkowski Svatopluka z úèasti na g¹sawském pøepadení neoèiuje  pro nìj jakoby
tento problém vùbec neexistuje. Místo aby se s ním vypoøádával, neregistruje jej.54
Pøedchozí Svatoplukovu závislost na polském seniorovi, z ní se mìl Svatopluk
vymanit, ostatnì Majkowski explicitnì odmítá jako výmysl.55 Vymezení g¹sawské
zrady z kaubské tradice je u Karnowského, Heykeho a Majkowského rozhodné,
kadý z nich vak volil ponìkud jinou strategii. Lze øíci, e Majkowski byl v tomto bodì svým zpùsobem nejradikálnìjí.
V pøedváleèném období se v duchu mladokaubské linie staèil k svatoplukovsko-mestwinovskému mýtu pøihlásit ve svých raných dílech jetì Bernard Sychta.
Víme, e ji v polovinì 20. let pøipravil a nastudoval dnes nedochovanou hru
Szopka kaszubska, v ní se na tìdrý veèer zjevuje plejáda významných postav
kaubských dìjin, mezi nimi i Mestwin, symbolizující spojení Kaub s Polskem.56
52
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Zachovala se nám naopak dodnes hraná (napø. v bøeznu 2009 v Parchowì) hra
Spi¹cé uejskue z roku 1937 s ústøední scénou v nitru hory Garecznica, v ní vùdce
spících kaubských rytíøù vypráví kováøi o kaubských dìjinách, o bojích Kaubù
s Prusy, Nìmci a køiáky, a o velkých kníatech kaubské minulosti:
Uejarsciégue ducha Svjêtope³k Bëlny, barni³ sê jak móg. Juwerno Mestwjin, jegue
syn, uestatni to Kaszëb bé³ ks¹¿ê Nému wialgö, niesmiertelnö przësz³a mësl do
g³owe: Uradzy³ sê ze swim ludê ji ca³é Kaszëbe zapjisö³ dlö Puelscié, bë je Puelskö wzê w uepiekê ji puemöga jim w pröce nad zachuewanim jich jimienia, jich
snö¿é muewe ji domöcych zwëków. (pokazuje dokument) To tu je ten zöpjis!
Uedt¹d Czörny Grif kaszëbscié jidze w parce z Biö³im Uerz³ê puelscim!  Uedtad
Puelskö je MATK¥ Kaszëbów!!  Uedt¹dka Kaszëbié w Puelsce maj¹ sueje
DODOM!! 
Mestwjin umar ji snem wiecznym w Ueliwie spuecziwo, dze nicht ue nim nie
pamniêtö, a më, jegue uejskue, skrële jesme sê w tê górê.  Ju bez szesc set lat ë tu
le¿ime 57
U raného Sychty tak stojí Mestwin zcela v popøedí, a to vzhledem k jeho
historické misi spojení Kaub s Polskem. Vidíme tu jasné kontinuity k pøedchozím mladokaubským autorùm a jejich svatoplukovsko-mestwinovskému mýtu
20. a 30. let: spojitost Kaubù s Polskem jako jediná cesta obrany pøed germanizací a ztrátou vlastni identity je nejen dána aktem Mestwinovým, ale i posvìcena
vùlí lidu. V rytíøovì promluvì u Sychty je toto vyjádøení vùle ji pøímo spojeno
s lidem, nikoliv se lechtou, a zároveò pøedchází vlastnímu kníecímu testamentu. Opakuje se i motiv zapomnìní kníecích hrobù v Olivì, známý z Remuse.
Sychta zde mestwinovský mýtus obohatil pøedevím jeho zasazením do kontextu
legendy o vojsku spícím v hoøe, známé také z jiných kultur: je to nakonec rytíøské
vojsko Mestwinovo, které má jednou znovu vyrazit do boje na obranu Kaubù.

Závìr
Období mladokaubského hnutí bylo prvním velkým rozmachem kaubské
etnicko-regionální agitace, který pøesahoval nadeneckou èinnost relativnì izolovaných jednotlivcù a nabíral skupinový charakter s pomìrnì dlouhodobì zastávaným programem. V tomto kontextu nabývalo formování kaubsko-pomoøské
historické pamìti nové podoby: Stalo se pøedmìtem pìstované a pøinejmením
zèásti i vìdomì rozvíjené politiky pamìti, v nìm bylo zdùraznìno nejen vìdomé
pìstování historické tradice ku krzepieniu serc a k argumentaci ve prospìch
zájmù daného kolektivu, ale také formování historické pamìti ve smyslu, jaký
vyadoval konkrétní program mladokaubského hnutí. Pøedmìtem vìdomé pro57
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pagace se pøinejmením u Karnowského a Heykeho stává nejen sama kaubská
resp. pomoøská minulost jako element etnické a regionální identity, ale programovì také konkrétní forma interpretace této minulosti a jednotlivých prvkù historického dìdictví, je jsou jetì více ne døíve stavebními kameny programovì
hlásané tradice a pamìti.
Její hlavní problémy a neuralgické body byly spoluurèeny základními potøebami a problémy kaubského hnutí pøed první svìtovou válkou a v meziváleèném
období a oscilovaly jak kolem vytváøeného obrazu spoleèné historické zkuenosti Kaubù (funkce inkluze), tak kolem tématu hrozící germanizace a tradièního
potýkání se s nìmectvím (funkce exkluze) na jedné stranì a otázek spojených
s postavením a traktováním Kaub a Kaubù v meziváleèné Polské republice na
stranì druhé. Právì postavy Svatopluka II. a Mestwina II. se tu nabízely jako
komplementární, vzájemnì úzce spjatá dvojice, reprezentující samostatnost, svébytnost, sílu a velikost, ale také panovnickou moudrost, prozíravost, spoleèný osud
s Polskem a Poláky a slovanskou sounáleitost. Obì kníata byla ideálními hrdiny
pro takovou historickou pamì, která mohla zároveò a ve vzájemné souvztanosti tematizovat takové pojmy jako kaubská identita a emancipace, odlinost od
Polákù a pøesto nejuzí osudová sounáleitost s nimi, slovanství, slovanská a polská
pøítomnost na Baltu, hrozba germanizace a z toho veho plynoucí regionální specifika. Zároveò byla vynikajícím ekvivalentem k velikým panovníkùm evropských
národù, propùjèovala kaubské historické pamìti zpìtnou perspektivu kontinuity
od slovanských poèátkù po souèasnost a roziøovala ji do støedovìkého mezidobí,
èím ji znovu stavìla na roveò historické tradici jiných etnických skupin èi národù.
Svatopluk a Mestwin byli nositeli poselství, které také pro mladokaubskou
souèasnost (a nejen pro ni) historicky zdùvodòovalo a legitimizovalo jak kaubskou
premisu specifické identity spolu s poadavkem na odpovídající respekt, tak i místo
Kaubù a Kaub v rámci polského národa a státu.
Z tohoto dùvodu pøedstavoval ji pro Aleksandra Majkowského Svatopluk
a Mestwin pøedmìt historické identifikace a jeden z významných, pozitivnì konotovaných bodù specifické kaubské historické tradice, regionálnì navíc orientované právì na to teritorium, je je v moderní dobì kaubským jazykovým územím.
Z tohoto dùvodu se Svatopluk a Mestwin objevují nejen v Majkowského díle literárním a publicistickém, ale jejich doba (zejména Svatoplukova) pøedstavuje
jednu z centrálních epoch, jimi se zabývá ve svém díle o kaubské historii. Jan
Karnowski ve 20. letech rozpracoval zejména mestwinovské téma jako pøedmìt
kaubské politiky pamìti se vemi jeho zmínìnými konotacemi. Svatopluk
a Mestwin byli nejen pøedmìtem zájmu a identifikace, ale také propagace a zèásti
i polemiky. Pokud tato polemika byla vymezena vùèi polské perspektivì, pak
nejdále doel Leon Heyke ve svém Dobrogòstovi i Mi³os³awì: ta zde nabírá explicitnì pøiznaný rozmìr revize obrazù pøítomných v polské národnì historické pamìti
a tam, kde lze ve Svatoplukovì dobì spatøovat polsko-kaubský (polsko-pomoøský)
rozpor, to jsou nepochybnì Pomoøané, kdo tøeba i proti Polsku zastávají zájmy
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nejen svoje, ale i celého Slovanstva. Polsko-kaubská sounáleitost tu není zpochybnìna, spíe naopak. Poselstvím Heykeho Svatopluka je vak kaubsko-polská
sounáleitost, z ní plyne jak legitimita polské pøítomnosti na Baltu, tak i kaubská
zásluha na tom, e je tato pøítomnost vùbec moná.
Svatoplukovská emancipace a Mestwinùv testament jsou dva odkazy staré,
pomoøské minulosti, které mladokaubové pøevzali jako dvì poselství ducha
a smyslu kaubských dìjin. Nikoliv v jejich ambivalenci, nýbr v jejich vzájemnì
podmínìné jednotì. Odpovídali tak na aktuální problémy své doby, a jak se mìlo
ukázat, nabízeli východiska i pro odpovìdi na výzvy, s nimi se mìli potýkat pøedstavitelé dalích generací kaubského a kaubsko-pomoøského hnutí.
(Chemnitz, kvìten 2010)

Milo Øezník

Swantopolk und Mestwin als kaschubische Erinnerungsorte.
Prozesse ihrer Formulierung in der jungkaschubischen
Tradition  Majkowski, Karnowski, Heyke (19051939)
ZUSAMMENFASSUNG
Im gegenwärtigen kaschubisch-pommerschen Diskurs zeichnen sich Swantopolk und
Mestwin, die als Herzöge im 13. Jahrhundert über Pommerellen herrschten, als bedeutende Erinnerungsfiguren im lokalen, regionalen und ethnischen Kontext aus. Dies zeigen
viele Namen von Straßen oder Einrichtungen, ebenso wie etwa die geplante Enthüllung
eines Swantopolk-Denkmals in Danzig. Der vorliegende Aufsatz zeigt die Genese dieser
Erinnerungsorte im Milieu und Umfeld der Towarzystwo M³odokaszubów (Jungkaschubische Gesellschaft), insbesondere in der Zwischenkriegszeit, wobei sich die Aufmerksamkeit auf das literarische, publizistische und populärwissenschaftliche Werk dreier wichtiger jungkaschubischer Autoren richtet  Aleksander Majkowski, Jan Karnowski und Leon
Heyke. Berücksichtigt werden auch die frühen dramatischen Werke von Bernard Sychta
als den wichtigsten Vertreter der neuen jungkaschubischen Generation, der noch vor dem
Zweiten Weltkrieg literarisch tätig war.
Vor allem im publizistischen und dramatischen Werk Karnowskis kann der Ausdruck
einer bewussten jungkaschubischen Erinnerungspolitik beobachtet werden, in der vor
allem Mestwin zu einem zentralen Symbol alter kaschubischer Geschichte erkoren wurde.
Während sein Vater Swantopolk vor allem Größe und Stärke im Kampf gegen die Germanisierung und das Deutschtum verkörperte (insbesondere bei Heyke wird er als der einzig
wahre Repräsentant der slawischen Interessen an der Ostsee, selbst den polnischen
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Piasten gegenüber, dargestellt), bestand im selben Kontext die historische Sendung
Mestwins in seinem so genannten Testament, einem Vertragsakt, welches nicht umsonst
in der kaschubischen Tradition als letzter Wille des kinderlosen, letzten Herzogs dargestellt
wird: im Vertrag von Kêpno von 1282 wurde die Nachfolge des großpolnischen Piastenherzogs Przemys³aw festgelegt. Damit wurde Mestwin als Symbol einer kaschubisch-polnischen Zusammengehörigkeit etabliert und gewann vor allem unter den außen- und
innenpolitischen Bedingungen der Zwischenkriegszeit maßgeblich an Gewicht. Mestwin
verkörperte in dieser Perspektive Sinn und Geist der kaschubischen Geschichte. Diese
kaschubisch-polnische Schicksalsgemeinschaft hätte als einzige die Möglichkeit, die
kaschubische Kultur vor der Gefahr der Germanisierung zu wahren und die Ostseeküste
für das slawische Polen zu erhalten. Angesichts der Virulenz der kaschubischen Frage
durch die polnische Politik der 1920er Jahre ist dabei nicht unbedeutend, dass in diesem
Kontext der Übergang von Pommerellen bzw. der Kaschubei als Ausdruck eines freien
Willens des kaschubischen Volkes dargestellt wurde, womit Forderungen nach Respektierung regionaler und ethnischer Spezifika impliziert wurden.
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Daniel Kalinowski
(S³upsk)

cinanie kani Jana Rompskiego.
Dawna i wspó³czesna moc rytua³u

cinanie kani to  jak napisa³ w podtytule sam Jan Rompski  widowisko
regionalne. Okrelenie regionalne nie ma jednak tutaj znaczenia podrzêdnoci
wobec ogólnego czy powszechnego, nie wi¹¿e siê z ograniczonym zakresem oddzia³ywania czy poczuciem zamkniêcia ideowego. To informacja, ¿e treciowo
dramat wywodzi siê z pomorskiej enklawy kulturowej. Ten zdramatyzowany zapis kaszubskiego obrzêdu ludowego ukoñczony przez Rompskiego w Toruniu
w 1961 roku nie zosta³ dot¹d zaprezentowany czytelnikom, a tym bardziej publicznoci teatralnej, choæ inne ujêcia obyczaju cinania kani s¹ przedstawiane do
czasów nam wspó³czesnych1. Dramat cinanie kani przez fakt, i¿ powsta³ w jêzyku polskim (pisownia kaszubska pojawia siê tylko na karcie tytu³owej rêkopisu),
nie zosta³ wydany drukiem podczas prac nad dramatami kaszubskojêzycznymi
Jana Rompskiego w 2009 roku, kiedy to Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku realizowa³y swoje programy badawcze, co w konsekwencji zaowocowa³o publikacj¹
czwartego tomu Biblioteki Pisarzy Kaszubskich 2.
Z³o¿one w zbiorach wejherowskiego Muzeum cinanie kani ma dwie wersje. Pierwsza to zapis brulionowy z mnóstwem skreleñ, przeróbek i korekt dokonanych przez Rompskiego, które w powa¿ny sposób utrudniaj¹ lekturê3. Widaæ
1

2
3
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Mylê tutaj przede wszystkim o widowisku cinanie kani, które odgrywane jest przez Teatr
Regionalny ze Strzelna. Zapis filmowy tego zdarzenia sprzed kilku lat dostêpny jest dziêki
p³ycie CD firmy Alica Works Film & TV Production.
J. Rompski, Dramaty kaszubskie, oprac. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, seria:
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. IV, Wejherowo-Gdañsk 2009.
Rêkopis ten wystêpuje pod sygnatur¹ 19, nr inwentarzowy R-1816. Wszystkie materia³y zdeponowane w MPiMK-P po Rompskim zosta³y opisane w Katalogu Rêkopisów Muzeum
Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, [t. I  Spucizna Jana Rompskiego], oprac. J. Kurowska, A. Skwar³o, Wejherowo 2005.
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tutaj pracê nad tekstem, obrabianie pomys³u artystycznego i poszukiwanie odpowiedniego rozwi¹zania kompozycyjnego. Rêkopis o wymiarach 30 na 21 cm
zawiera 38 stron, które z racji up³ywaj¹cego czasu s¹ delikatne, ³amliwe i wyp³owia³e. Na kartach czêstokroæ pojawiaj¹ siê skrelenia lub dopiski, które pochodz¹
prawdopodobnie od samego autora, dokonywane by³y odrêcznie o³ówkiem b¹d
piórem. Oznacza to, ¿e materia³ sztuki uwa¿a³ Rompski za niezupe³nie wykoñczony, przewiduj¹c byæ mo¿e dalsze poprawki lub zmiany wynikaj¹ce z chêci
dodawania nowych treci lub z racji dostosowania tekstu do wymogów sceny.
Warto zauwa¿yæ, i¿ tekst przypiewek i pieni nie jest artystycznie przypadkowy,
poniewa¿ wielokrotnie widaæ na marginesach rêkopisu rozrysowane graficznie
stopy metryczne, które wiadcz¹ o próbach wprowadzenia w wypowied wersyfikacyjnego ³adu. Oprócz rêkopisu dramatu mamy równie¿ wersjê maszynopisow¹,
z³o¿on¹ z 32 stron wyblak³ego dzi zapisu, któr¹ sporz¹dzi³ na podstawie wczeniejszego maszynopisu Edmund Kamiñski, jak informuje odrêczna notatka
na egzemplarzu4. Utworzenie maszynopisu mo¿na uznaæ za próbê ujednolicenia
tekstu, czego dokona³ jeszcze sam Rompski. Przepisanie maszynopisu przez Edmunda Kamiñskiego mo¿na zinterpretowaæ jako gest uczynienia go czytelnym
dla przysz³ych odbiorców, tym bardziej, ¿e to on w³anie sporadycznie dokonywa³ skreleñ i dopisków. Wersje rêkopimienna oraz maszynopisowa dramatu ró¿ni¹ siê wiêc zarówno w zakresie treci oraz stylistyki.
Siêgaj¹c dzi do wejherowskich zbiorów muzealnych i cinania kani Jana
Rompskiego, stajemy przed materia³em znanym dot¹d jedynie w¹skiemu rodowisku akademickiemu oraz kilku animatorom kultury kaszubskiej. Tymczasem
dramat ten ze wzglêdu na problematykê treciow¹, tak wyrazicie ³¹cz¹c¹ siê
z wyró¿nikami obrzêdowoci kaszubskiej oraz z przyczyny odwa¿nych i w³aciwie nieobecnych u innych twórców teatralnych zagadnieñ inscenizacyjnych warto przedstawiæ do wspó³czesnej oceny. Nale¿a³oby zatem pomyleæ o projekcie
wydania drukiem tego utworu wraz z innymi polskojêzycznymi dramatami (Pan
w okularach, Ich tragedie)5.

Treci dramatu
Pierwszy akt cinania kani jest bardziej opisem mo¿liwych do realizacji teatralnej uk³adów scenicznych, ani¿eli precyzyjnym podaniem tekstu i uwag insce4
5

acta_2010.p65

Edmund Kamiñski jako kustosz Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie przepisa³ sztukê w lutym 1970 r.
cinanie kani nie odstaje treciami i jakoci¹ od drukowanych ju¿ kaszubskojêzycznych sztuk
teatralnych i mo¿na by go w³¹czyæ do nurtu utworów o obrzêdowo-ludowym profilu. Szerzej
o kwestiach podzia³ów tematycznych teatralnych propozycji Rompskiego w artykule: D. Kalinowski, Dramaty Jana Rompskiego. Tematy, idee, techniki, [w:] J. Rompski, Dramaty kaszubskie..., s. 11-41.
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nizacyjnych6. W didaskaliach tej czêci dramatu znalaz³y siê krótkie charakterystyki obrazów i partie wierszowane pieni. Najpierw ods³ania nam siê symboliczna przestrzeñ akcji: po prawej stronie las (wiat Natury), po lewej sza³asy i pola
uprawne (wiat ludzi), gdzie pomiêdzy tymi dwoma planami rad³o (narzêdzie
pracy). Ju¿ ten pierwszy obraz dramatu wprowadza w atmosferê zdarzenia magiczno-rytualnego czy kultu si³ wegetatywnych natury. Drugi obraz rozpoczyna
siê od tañca m³odych mê¿czyzn odgrywaj¹cych si³y wzrostu przyrody, którzy przyci¹gaj¹ do siebie moce natury, oczekuj¹c jednoczenie od nich odpowiedzi i wsparcia (sekwencja wabienia). W trzecim obrazie pojawia siê Czarodziej, rodzaj celebransa rytua³u, który piewem i uroczyst¹ przemow¹ zaznacza szczególny czas
wydarzeñ dramatu, tj. wiosenne zrównanie dnia z noc¹. Czwarty obraz dramatu
ma kilka sekwencji, które wi¹¿¹ siê z przedchrzecijañsk¹ symbolik¹ kultów p³odnoci. Wszêdzie panuje tutaj taniec, ruch i ¿ywio³ ognia, co ma stworzyæ wra¿enie jakiego pierwotnego, mitycznego obrzêdu. Dopiero w pi¹tym obrazie widzimy
dziewczynê uosabiaj¹c¹ ptaka-kaniê, odpowiedzialn¹ za suszê i niebezpieczeñstwo s³abych plonów. Szósty rozwija motyw dziewczyny-kani, który rozgrywa
siê teraz wród coraz wiêkszej liczebnie spo³ecznoci wiejskiej i przybiera na
intensywnoci. Kolejny obraz wprowadza jeszcze jedn¹ grupê bohaterów  m³odych mê¿czyzn nios¹cych ze sob¹ elementy symboliczne: ziarna maku. Ostatni
obraz pierwszej sceny tego aktu wyjania figurê maku. W rêkach uczestników
obrzêdów (doros³ych i dzieci) staje siê on sposobem na odpêdzenie suszy oraz
przywo³anie deszczu i wody.
W drugiej scenie pierwszego aktu nastêpuj¹ dwa obrazy, które ukazuj¹
sprawcz¹ moc rytua³u, dziêki któremu walka miêdzy ¿ywio³ami si³ dobra i z³a
przechyli³a siê na stronê dobra. Dziewczyna-kania, wyobra¿aj¹ca sob¹ nieurodzaj i wspierana przez negatywne moce bogów i duchów (Czernoboh), zosta³a
przegnana przez si³ê cz³owieczego rytua³u. W kolejnym obrazie pierwszego aktu
dramatu Czarodziej wyg³asza hymn pochwalny ku czci Jutrzenki, uosobienia radosnego porz¹dku i wzrastaj¹cych si³ przyrody. Jasnoæ, nadzieja, urodzaj znowu
zagoszcz¹ w ¿yciu uczestników rytua³u.
Drugi akt cinania kani odbywa siê nie tylko w innej przestrzeni scenicznej,
ale i odmiennej konwencji teatralnej. O ile pierwsza czêæ dramatu ukazywa³a
wydarzenia w perspektywie mityczno-sakralnego zawsze oraz wszêdzie,
o tyle druga czêæ rozgrywa siê w realiach lat szeædziesi¹tych XX wieku,
w kaszubskiej wiosce, wród ludzi, którzy maj¹ wiadomoæ odleg³oci emo-

6
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Krótkie charakterystyki tego dramatu przedstawiali: F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, prze³. M. Boduszyñska-Borowikowa, Gdañsk 1982, s. 189; A. Skwar³o,
¯ycie i twórczoæ Jana Rompskiego, [w:] Katalog rêkopisów Muzeum Pimiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, s. 124-125; A. Kuik-Kalinowska, Walory artystyczne
dramaturgii Jana Rompskiego, [w:] J. Rompski, Dramaty kaszubskie , s. 51-52.
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cjonalnej miêdzy dawnym obrzêdem a ich ¿yciem codziennym. St¹d w scenie
pierwszej pojawia siê sprzeczka ch³opców o to, jak w³aciwie wygl¹da ptak-kania, dlatego te¿ t³umaczenie sobie przez bohaterów podstawowych znaczeñ dawnego zwyczaju cinania kani. Kolejne sceny s¹ nie tyle serio odprawianym rytua³em, co teatralnym odgrywaniem zachowañ o nieznanej do koñca proweniencji
i znaczeniu, w którym bior¹ udzia³ mieszkañcy wsi, anga¿uj¹c siê w zapamiêtane
i przekazane przez przodków elementy widowiska. Z jednej strony mieszkañcy-aktorzy nie wierz¹ ju¿ w dawne pras³owiañskie podania, z drugiej jednak kultywuj¹ je jako wyró¿nik swej to¿samoci regionalnej. Pojawia siê zatem so³tys jako
oskar¿yciel oraz inni mieszkañcy wioski jako kat, sêdzia, rakarz, leniczy i myliwy.
Ca³a spo³ecznoæ ukazuje siê tutaj równoczenie jako wykonawcy przeró¿nych
pieni i tañców oraz jako widzowie zwyczaju, który utraci³ swe metafizyczne
moce. W powszechnej zgodzie-umowie na po³y serio i na po³y nak³adaj¹c maskê
postaci, wykonywane s¹ pieni obrzêdowe i tañce o kultowym podtekcie, lecz
obecnie ju¿ zamazanym znaczeniu. Wreszcie dochodzi do scen s¹dzenia kani i do
symbolicznego aktu jej stracenia. Symbolicznoæ mierci ofiary jest jeszcze jednym wiadectwem, i¿ nie wierzy siê tu w moc przekszta³cania rzeczywistoci
poprzez rytua³ (np. nie zbiera siê krwi ofiarnej), a jedynie podkrela wspólnotowoæ prze¿ycia i czynnik ludyczny zwyczaju. Stad w³anie ostatnia sekwencja
dramatu wi¹¿e siê z tañczeniem przez wszystkich uczestników teatralizacji uk³adów ruchowych szepra.
Drugi akt cinania kani pozbawiony jest aury tajemnicy i magii, jakie dominuj¹ w pierwszym akcie, zdecydowanie mocno natomiast przebija siê rzeczywistoæ wspó³czesnoci (lata szeædziesi¹te XX wieku), przesuwaj¹ca utwór ze stylistyki form magiczno-religijnych ku spo³eczno-obyczajowej satyrze, z niepokoj¹c¹, a zapoznan¹ tradycj¹ duchow¹ w tle.

Kwestia tradycji ludowej
cinanie kani to najpe³niej reprezentowany wynik artystycznego opracowania
motywu ludowego Kaszub u Jana Rompskiego. Mo¿emy swobodnie zapoznaæ siê
z widowiskiem Ò¿niwinë 7, zwi¹zanym z obrzêdowoci¹ ¿niwn¹ lub dotrzeæ do
pozostaj¹cego w rêkopisie pozbawionego tytu³u fragmentu dramatu, w którym
ukazane s¹ zwyczaje pasterskie i rybackie8, czy wreszcie zapoznaæ siê ze scena-

7

8
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Tekst tego dramatu opublikowany zosta³ w IV tomie Biblioteki Pisarzy Kaszubskich w dwu
wersjach: w uk³adzie proponowanym przez Zrzesz Kaszëbskô w pierwodruku z 1947 r.
(s. 233-242) oraz we wspó³czesnej, znormalizowanej pisowni (s. 243-253).
Jest to zaledwie 6 kart tekstu napisanego w jêzyku kaszubskim, opatrzonego w zbiorach
MPiMK-P w Wejherowie sygnatur¹ 10, nr inwentarza R-1821.
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riuszem do widowiska lub programu o tematyce kaszubskiej9, lecz to w³anie
dramaturgiczny zapis ciêcia kani wyró¿nia siê merytoryczn¹ i kompozycyjn¹
zwartoci¹. Ów dramat zaistnia³ najprawdopodobniej jako rezultat wielu lat badañ folklorystycznych, które realizowa³ Rompski, a zintensyfikowa³ je w po³owie
lat szeædziesi¹tych XX wieku. Dowodem na taki stan rzeczy jest jego Wstêp,
który sporz¹dzi³ podczas przygotowywania wiêkszej rozprawy dotycz¹cej folkloru kaszubskiego. Pisze on w nim, i¿ poruszony przedstawieniem zwyczaju w 1964
roku w Strzelnie, rozpocz¹³ badania terenowe w powiecie Kartuzy (19641965)
oraz w powiatach Puck, Wejherowo i Chojnice (1967). Aby przeprowadziæ wywiad rodowiskowy, przygotowa³ specjalny kwestionariusz i dotar³ do 26 miejscowoci, zbieraj¹c materia³y od 96 informatorów. W konsekwencji podjêtych
dzia³añ Rompski ustali³, ¿e zwyczaj cinania kani by³ najbardziej rozpowszechniony na prze³omie XIX i XX wieku w powiatach wejherowskim i puckim, za
jego praktykowanie siêga przynajmniej pierwszej po³owy XIX wieku10.
Prace folklorystyczne Rompskiego, choæ realizowane z perspektywy metodologii etnograficznej, naznaczone s¹ wiedz¹ autora o istnieniu tradycji literackiej
i inscenizacyjnej zagadkowego obrzêdu. St¹d nasz badacz przedstawia i komentuje zapisy cinania kani w ujêciach Floriana Ceynowy11, Augusta Mosbacha12,
Aleksandra Hilferdinga13, Józefa Kleby14, Jana Patocka15, Szczepana Tarnowskiego16, Aleksandra Majkowskiego17, Jana Karnowskiego18, Jana Piepki19, Alek9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
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Mylê tutaj o Jana Rompskiego Scenariuszu z ¿ycia kulturalnego Kaszub (sygnatura 20, nr
inwentarza R  1822), zapisie powsta³ym w latach piêædziesi¹tych-szeædziesi¹tych, który
wi¹zaæ mo¿na z projektem powstania programu telewizyjnego lub filmu o tradycjach ludowych Kaszub.
Materia³ folklorystyczny zwi¹zany z tym obrzêdem podaje Bernard Sychta, S³ownik gwar
kaszubskich na tle kultury ludowej, t. II, Wroc³aw 1968, s. 129-131.
F. Ceynowa, wiêtojanki czyli Sobótki, Nadwilanin, 1851, nr 18-19; przedruk: Kaszëbë,
1961, nr 11.
A. Mosbach, Wiadomoci o Kaszubach, oprac. J. Treder, Gdynia 2006, s. 76-79.
A. Hilferding, Ostatki S³owian na po³udniowym brzegu Morza Ba³tyckiego, prze³. N. Perczyñska, oprac. J. Treder, Gdañsk 1989, s. 77-80.
J. Kleba z Kosakowa, Starodawny obchód wiêtojañskiej zabawy Scynanie kani na pó³nocnych Kaszubach, [w:] J. Rompski, cinanie kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, Toruñ 1973,
s. 79-81.
J. Patock, Scinane kañe, Mitteilungen des Vereins für Kaschubische Volkskunde, 1910,
Bd. 2, H. 6, s. 52-56 lub J. Rompski, cinanie kani..., s. 82-85.
S. Tarnowski, cinanie kani. Staro¿ytne widowisko kaszubskie, Mestwin, 1929, nr 2 lub
wydanie broszurowe, Toruñ 1933, albo J. Rompski, cinanie kani..., s. 86-93.
A. Majkowski, ¯ëcé i przigòdë Rémùsa. Zwiercad³o kaszëbsczé, Gdañsk 1997, s. 358-363.
J. Karnowski, Scynanie kani, [w:] tego¿, Utwory sceniczne, Gdañsk 1970, s. 90-97.
J. Piepka [Staszków Jan], cinanie kani, Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 1968,
nr 2, s. 87-93.
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sandra Labudy20, Paw³a Szefki21 oraz Leona Elwarta i Klemensa Macha22. Ten
przegl¹d wskazuje na wysok¹ wra¿liwoæ i dociekliwoæ badacza, który potrafi³
wskazaæ partie szczególnie udane albo nietrafne, b¹d niejasne w zapisach literackich. Rompski zdobywa³ siê na ocenê nie tylko akceptacyjn¹, ale i polemiczn¹
wzglêdem do przywo³ywanych propozycji. Mo¿na s¹dziæ, i¿ dobra wiedza o ró¿norodnych realizacjach obrzêdu by³a znana Rompskiemu jeszcze przed badaniami
terenowymi, z których zda³ relacjê w swojej pracy naukowej. Co wiêcej, napisanie w³asnej dramatyzacji cinania kani by³o najprawdopodobniej jego ambitn¹
prób¹ stworzenia nowej, zaktualizowanej wersji zwyczaju. Dramatyzacja Rompskiego jest tym ciekawsza, ¿e stanowi przyk³ad dialogu z zastan¹ tradycj¹ ludow¹, a chwilami nawet jej wzbogacania. Móg³ przecie¿ w swoim zapisie utrzymaæ siê w konwencji kompilatorskich przedstawieñ folklorystycznych, jak to czyni³
w czasach mu wspó³czesnych Pawe³ Szefka23. Rompski szuka³ jednak rozwi¹zañ,
które o¿ywi³yby dawn¹ kulturê kaszubsk¹ (a jej przejawem jest w³anie wci¹¿
odgrywany zwyczaj umiercania ptaka) w odmiennych rozwi¹zaniach. Pierwszy
kierunek odnowienia widzia³ w siêgniêciu ku walorom mitycznym i przedchrzecijañskim zwyczaju. Rompski szuka³ w swojej dramatyzacji przestrzeni dla czynnika magicznego, pierwotnie wspólnotowego, swoicie atawistycznego, który by³
ród³em póniej dopiero zm¹conym w dalszych przekszta³ceniach znaczeniowych
narzuconych przez chrzecijañstwo. Drugi kierunek mia³by siê przejawiaæ w wyranym nawi¹zaniu do realiów kulturowych lat szeædziesi¹tych XX wieku oraz
do autentycznych, ale i typowych dla rodowiska relacji panuj¹cych w spo³ecznoci
kaszubskiej. Takie aktualizowanie zwyczaju mia³o zapewniæ czytelnoæ krytyki
i nie pozostawia³o teatralizacji w nadmiernie uogólnionym dzia³aniu artystycznym.

Kwestia antropologii teatru
Szczególnie wie¿o i ambitnie w sytuacji pocz¹tku lat szeædziesi¹tych kultury polskiej wygl¹da pomys³ Jana Rompskiego, aby zwróciæ uwagê na kulturow¹ genezê zwyczaju cinania kani. W sensie poszukiwañ naukowych zogniskowanych na badaniach folkloru mog³y siê Rompskiemu wydaæ u¿yteczne prace
Juliana Krzy¿anowskiego24. W sferze metodologii komparatystycznej imponuj¹20
21
22
23
24
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W tym przypadku Rompski pos³uguje siê tekstem, który zna³ jedynie z niepublikowanego zapisu
Labudy, obowi¹zuj¹cego tylko dla jednorazowego wystawienia widowiska.
P. Szefka, ciêcie kani. Obrzêd powitania wiosny na Kaszubach, Biuletyn Wojewódzkiego
Domu Kultury w Gdañsku, 1959, nr 13.
L. Elwart, K. Mach, Tekst oskar¿enia kani, [w:] J. Rompski, cinanie kani, s. 94-97.
Zob. Pawe³ Szefka w historii i kulturze Kaszub. Antologia utworów, oprac. B. Breza, Wejherowo 2000.
Rompskiemu znane by³y najprawdopodobniej takie prace badacza, jak J. Krzy¿anowski, Polska
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co wygl¹da³y dokonania Stefana Zygmunta Czarnowskiego25. Dla Rompskiego-etnografa musia³y byæ znane choæby podstawy antropologii Jamesa Georgea
Frazera26, Bronis³awa Malinowskiego27 czy Clauda Levi-Straussa28. Wszystkie
te czynniki przygotowywa³y niejako intelektualn¹ stronê tworzonej przez Rompskiego dramatyzacji artystycznej.
Dla naszych rozwa¿añ najwa¿niejsza jest jednak postaæ teatralna cinania
kani i podjêcie przez kaszubskiego dramaturga zadania napisania artystycznej wizji
pradawnego rytua³u kaszubskiego. U swoich poprzedników w dramaturgii kaszubskiej nie znajdowa³ wzorca dla tego typu postêpowania. U rówieników, którzy
zajmowali siê teatrem kaszubskim, równie¿ brak by³o rekonstruowania staro¿ytnoci kaszubskich. Jeli kto móg³ go w tym zakresie inspirowaæ, byliby to inni
zrzeszeñcy, znani ze swoich zainteresowañ historycznych i religioznawczych29.
Pozostaje jednak tradycja polska i wydaje siê, ¿e najbardziej pomocna, choæ docieraj¹ca dopiero do Polski, antropologia teatru z takimi osobowociami i teoretykami jak Antoine Artaud30. Oczywicie gdyby w tym momencie pytaæ o mo¿liwoæ bezporedniej recepcji myli teatralnej Artauda u Rompskiego, nale¿a³oby
byæ bardzo ostro¿nym i formu³owaæ odpowied raczej w trybie przecz¹cym.

25

26
27

28
29

30
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bajka ludowa w uk³adzie systematycznym, Warszawa 1947; Polskie motywy baniowe w twórczoci Juliusza S³owackiego, Warszawa 1950; O ludowoci Mickiewicza, Warszawa 1955;
M¹drej g³owie doæ dwie s³owie, Warszawa 1960; Paralele. Studia porównawcze z pogranicza
literatury i folkloru, Warszawa 1961.
S. Czarnowski, Warunki spo³eczne zmiany znaczenia symbolów literackich, Warszawa 1935;
Podzia³ przestrzeni i jej ograniczenie w religii i magii, Warszawa 1939; Spo³eczeñstwo 
Kultura: prace z socjologii i historii kultury, Warszawa 1939. Prace te zosta³y ponownie wydane w zbiorczym wydaniu badacza: Dzie³a, t. 1-5, oprac. N. Assorodobraj i S. Ossowski,
Warszawa 1956.
J.G. Frazer, Czarownik, kap³an, król. Wyk³ady o pierwotnych dziejach instytucji królewskiej;
prze³. I. Wajnberg, Warszawa 1911; Z³ota ga³¹, prze³. H. Krzeczkowski, Warszawa 1962.
B. Malinowski, Wierzenia pierwotne i formy ustroju spo³ecznego: pogl¹d na genezê religii,
ze szczególnem uwzglêdnieniem totemizmu, Kraków 1915; ¯ycie seksualne dzikich w pó³nocno-zachodniej Melanezji. Mi³oæ, ma³¿eñstwo i ¿ycie rodzinne u krajowców z wysp Trobriandzkich Brytyjskiej Nowej Gwinei, prze³. A. Waligórski, J. Cha³asiñski, Warszawa 1938.
C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, prze³. A. Steinsberg, Warszawa 1960.
Mylê tutaj o Aleksandrze Labudzie i jego poemacie Reknjica, w którym przedstawi³ walki
plemion s³owiañskich z ¿ywio³em germañskim, czy Janie Trepczyku opiewaj¹cym w poemacie Bjotkji morskjiego boga chwa³ê s³owiañskich plemion na zachodnim brzegu Odry. Zob.
A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii
historycznej, Poznañ 1950, s. 291-298 lub F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba
zarysu, prze³. Boduszyñska-Borowikowa, Gdañsk 1982, s. 168-204 i najpe³niejszy dowód
zainteresowañ religioznawczych zrzeszeñców: A. Labuda, Bògòwie i dëchë naj przodków.
Przë³o¿ënk do kaszëbsczi mitologii, Bolszewo 2008.
A. Artaud, Teatr i jego sobowtór; przek³. i wstêp Jan B³oñski, Warszawa 1966. Najszersza
w jêzyku polskim praca o twórcy: L. Kolankiewicz, wiêty Artaud, Warszawa 1984 [wyd. II
zmienione, Gdañsk 2002].
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Pojawia siê jednak inna mo¿liwoæ docierania antropologii teatru do dramaturgii Rompskiego. Mylê tutaj nade wszystko o specyficznej metodologii pracy
z aktorem i nad spektaklem, które realizowane by³y wówczas przede wszystkim
przez Jerzego Grotowskiego i jego zespó³ Teatru Trzynastu Rzêdów (Opole) oraz
Teatru Laboratorium (Wroc³aw)31. Przywo³uj¹c prace Grotowskiego nad formu³¹
teatru rytualnego, owocuj¹ce spektaklami Siakuntala (premiera 1960) czy Dziady
(premiera 1961), wydaje siê, ¿e niedaleko od tego typu dzia³añ znajdowa³ siê
szukaj¹cy nowego ujêcia kultury kaszubskiej Rompski32. Grotowski tworzy³ wówczas spektakle o wyranie zaznaczonej rytualnoci, wspólnotowoci istnienia aktorów i widzów, zacieranej granicy miêdzy dzia³aniami aktorskimi a przestrzeni¹
widowni. W Siakuntali panowa³ formalny ruch aktorów, inspirowany tradycjami
klasycznego teatru indyjskiego, za w przestrzeni sceny dominowa³y centralnie
umieszczone lingam i joni, co narzuca³o rytualn¹ interpretacjê dramatu. Dziady
Grotowskiego zogniskowane na czynnikach obrzêdowoci i szamanizmie wyodrêbnionych z utworu Mickiewicza szokowa³y przedziwn¹ rytualnoci¹, dosadnoci¹ codziennoci, pogañstwem zderzanym ze wspó³czesnoci¹33. Trudno bez dok³adnych badañ biograficznych i ród³owych (pamiêtniki, listy, dokumenty, studia)
rozs¹dziæ, na ile blisko mo¿na usytuowaæ Rompskiego jako twórcê poszukuj¹cego
ekperymentalnych form teatru wobec prac Grotowskiego (pojawia siê tutaj kwestia czy w ogóle Rompski widzia³ spektakle Grotowskiego).
Frapuj¹ca poznawczo jest równie¿ zagadnienie antropologicznego wymiaru
cinania kani w kontekcie prac toruñskiego Zespo³u Tanecznego im. Oskara
Kolberga, który dzia³a³ w latach 19561966. Podejmowane w tej grupie eksperymenty z pozaklasycznymi formami tañca mog³y zafascynowaæ Rompskiego, który
przecie¿ by³ wybitnie aktywnym uczestnikiem ¿ycia artystycznego Torunia i móg³
po prostu widzieæ na scenie efekty ich pracy. W³anie w ramach dzia³añ tego
zespo³u przewartociowywano tañce dawne czy tañce ludowe, znajduj¹c w nich
treci nie tylko folklorystyczne, ale w³anie antropologiczne34. Mimo przeszkód
w ustaleniu faktu, czy Rompski istotnie by³ widzem teatru Trzynastu Rzêdów lub
31

32

33
34
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Warto w tym miejscu siêgn¹æ do manifestów o koniecznoci reformy teatru, jak¹ postulowa³
i realizowa³ Grotowski. Mylê tutaj o tekstach: wiêto, Od zespo³u teatralnego do sztuki jako
wehiku³u, Nie by³ ca³y sob¹, Teatr a rytua³. Wydane dzi ³¹cznie w zbiorze: J. Grotowski,
Teksty z lat 19651969. Wybór, red. J. Degler, Z. Osiñski, Wroc³aw 1990.
O sytuacji artystycznej w czasach dzia³alnoci Teatru Laboratorium pisa³ m.in.: Z. Osiñski,
Grotowski i jego Laboratorium, Warszawa 1980; Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice,
Warszawa 1993; Jerzy Grotowski. ród³a, inspiracje, konteksty, Gdañsk 1998.
Szerzej pisze o tym Zbigniew Majchrowski, Wielka Improwizacja i teatr ubogi, [w:] tego¿,
Cela Konrada. Powracaj¹c do Mickiewicza, Gdañsk 1998, s. 107-118.
D. Po¿erska, Cz.K. Gucz, Zespó³ taneczny im. Oskara Kolberga w Toruniu (19561966) jako
¿ywe laboratorium tañca [The Oskar Kolberg Dance Group in Toruñ (19561966) as
a Living Laboratory of Dance], [w:] Taniec, Choreologia, Humanistyka, red. D. Kubikowski, Poznañ 2000.
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Zespo³u Tanecznego im. Oskara Kolberga, mo¿na odbieraæ go jako kaszubskiego
awangardzistê, który za pomoc¹ metod antropologii teatru próbuje dotrzeæ do róde³
dramatu swojej w³asnej tradycji kulturowej.
Pierwszym etapem pracy, który wi¹¿e siê z metodami antropologii teatru jest
gromadzenie i dokumentowanie (opisy, fotografie, przedmioty materialne) istniej¹cych form danego rytua³u. Drugim jest etap pracy studyjnej porównuj¹cej ró¿ne
wersje rytua³u, w którym dochodzi do wyodrêbnienia najstarszych form oraz ich
kontynuacji i przekszta³ceñ. Trzecim jest ustalenie prymarnych i sekundarnych
znaczeñ rytua³u, kontekstów magicznych, uwarunkowañ wiatopogl¹dowych oraz
oddzia³ywania spo³ecznego35. Dziêki tym wszystkim czynnikom postêpowania
badawczego antropolog teatru móg³ dotrzeæ nie tylko do pierwotnego aspektu
wizualno-przedstawieniowego rytua³u, ale równie¿ do semantyki o charakterze
religijno-metafizycznym.
Co do Rompskiego i jego cinania kani, to pierwszy akt tej dramatyzacji
zdaje siê byæ efektem opisanego przed chwil¹ trzystopniowego procesu36. Rompski
zebra³ ca³y dostêpny mu materia³ ju¿ istniej¹cy w tradycji pimienniczej, póniej
napisa³ w³asn¹ wersjê zwyczaju, wreszcie zrealizowa³ w³asne badania terenowe.
Na etapie pisania dramatu najprawdopodobniej wstêpnie porównywa³ przeró¿ne
wersje zwyczaju, tworz¹c w rezultacie rekonstrukcjê najstarszej warstwy obrzêdu,
w którym widoczne s¹ sk³adniki magiczne oraz kultowe. St¹d wiêc w pierwszym
akcie dramatu Rompskiego tak wyrana rola si³ natury oraz napiêcia istniej¹cego
miêdzy p³ciami. St¹d te¿ przejawy natury w czasie zrównania dnia i nocy, które
maj¹ wówczas szczególnie wielk¹ moc i przynosz¹ ze sob¹ odmianê wiata.
Cz³owiek istniej¹cy w tej sytuacji mo¿e poprzez taniec, gestykê, piew wyraziæ
swoje uwielbienie dla personifikowanych si³ natury (hymny ku czci Jutrzenki,
przywo³ywanie Bie³oboga, Czernoboga, Smantka, Widów, Kranca). Mo¿e równie¿ przedsiêwzi¹æ seriê aktów magicznych, które oddal¹ niebezpieczeñstwa, nieurodzaj, z³o (palenie ognisk, sianie maku, stracenie ptaka ofiarnego). Pojawiaj¹ce
siê przyci¹ganie p³ci w rekonstrukcji rytua³u wynika z naturalnego, biegunowego
uk³adu wystêpuj¹cego w ca³ej przyrodzie. Rompski siêga w tego typu uk³adach
scenicznych do odwzorowania tradycji kultów p³odnoci, choæ w swej realizacji
unika elementów obscenicznych.
35

36
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Metody pracy artystycznej przy wykorzystaniu antropologii teatru s¹ oczywicie du¿o bardziej rozliczne i bardziej ukierunkowane. Wymienione przeze mnie czynniki s¹ tylko odwzorowaniem sytuacji modelowej, w której dochodzi do procesu poznawania siebie i danej kultury
za pomoc¹ rodków generalnie nazywanych rytualno-teatralnymi. Szerzej omówione wyspecjalizowane dzi aspekty antropologii teatru odnajdziemy w pracach: R. Caillois, Gry i ludzie,
prze³. A. Tatarkiewicz, M. ¯urowska, Warszawa 1997; M. Steiner, Geneza teatru w wietle
antropologii kultury, Wroc³aw 2003; V. Turner, Od rytua³u do teatru, prze³. M i J. Dziekanowie, Warszawa 2005.
Antropologiczne aspekty zwyczaju cinania kani omawia Jerzy Samp w tekcie Misterium
ptaka ofiarnego, [w:] tego¿, Droga na sabat, Gdañsk 1981, s. 5-29.
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Satyryczna przebieranka
Drugi akt dramatu wydaje siê nie mieæ ju¿ tak ambitnych celów antropologicznych jak pierwszy, co nie znaczy, ¿e jest jakociowo gorszy. Do czwartej sceny
tej czêci dramatyzacji obserwujemy raczej wczuwanie siê cz³onków wiejskiej
spo³ecznoci w obrzêdow¹ rolê, powolne wg³êbianie siê w znaczenia zwyczaju
przy sta³ym zaznaczaniu swojej odmiennoci kulturowej od dawnych wierzeñ
i wyobra¿eñ kaszubskich. Kolejne sceny przedstawiaj¹ co prawda sekwencje spe³nianego zwyczaju nasyconego dodatkowo kilkoma tañcami (Szewca, Dzeka,
Wo³toka traktuje siê jako elementy ludyczne37), lecz jednoczenie widowisko coraz
bardziej przesuwa siê w stronê satyryczno-obyczajowej dramy, która spe³nia dydaktyczno-moralizatorsk¹ rolê.
Rompski proponuje zatem pieñ Woko³o s³upa o metaforyce erotycznej, lecz
ju¿ za chwilê kolejna pieñ tonizuje radosny nastrój w¹tkiem utraconej mi³oci
ma³¿onków. Kolejne dwie pieni tak¿e zachowuj¹ ten uk³ad: z jednej strony mamy
obraz radosnej mi³oci (wiêtojañski robaczek), z drugiej za niemi³ych konsekwencji nieumiarkowanego korzystania z uciech cielesnych (Przeznaczenie). To
tematyczne falowanie odmiennych stron mi³oci pozwala autorowi cinania
kani zbudowaæ wizjê ró¿norodnych aspektów uczucia bez nadmiernego ich opiewania lub krytykowania.
Nastêpne sceny drugiego aktu s¹ ju¿ cile powi¹zane z rozwojem teatralizowanego obyczaju, który od pierwszych s³ów jednego z grupy aktorów-mieszkañców (Wonego) ma tendencjê do parodii i satyry spo³ecznej:
Na bok ludzie!
Na bok mintuzy,
Starnewki i s³one ledzie 
Wysoki s¹d jedzie!

Pojawiaj¹ca siê po chwili przemowa So³tysa, przypominaj¹ca wiejskiej gromadzie tradycyjnie przypisywane kani grzechy (rz¹dzenie si³ami wegetatywnymi
ziemi, panowanie nad wiatrami, powstrzymywanie deszczu, p³odzenie demonów
i wypijanie krwi ludziom), z czasem przekszta³ca siê w dok³adne wymienianie
pomniejszych przewin kani. I wtedy w³anie najwyraniej widaæ, i¿ dramatyzacja
Rompskiego uzyskuje walor satyryczny. Czytamy na przyk³ad o takich oto obyczajach na wsi:

37
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O specyfice tañców kaszubskich pisa³  w wielokrotnie wznawianych broszurach wydawanych przez Wojewódzki Orodek Kultury w Gdañsku  Pawe³ Szefka, Tañce kaszubskie, t. 1-4,
Gdañsk 19591979.
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Proszê! Gêsi trawê skubi¹!
Skuba³y przy dworze!
Takie chudziutkie gêsi z czworaków
Biednych, zdeptanych w wiecie chodaków
Skuba³y przy dworze!
Kania wydepta³a trawê.
Gêsi sw¹ skuba³y strawê
Skuba³y, skuba³y  mo¿e jeszcze by skuba³y
Wysoki s¹dzie! Tylko piaskiem siê zapcha³y!
Te g¹siczki ubogich,
Dni nie mia³y b³ogich

Owe zacytowane oraz inne przyk³ady uroków, które wed³ug So³tysa rzuca³a
na okolicê kania, s¹ jeszcze potêgowane przez oskar¿enia, jakie wysuwaj¹ podczas swego pochodu Chocho³y (metaforyczne figury bezwolnych ludzi). Idzie
bowiem o to, i¿ negatywna moc kani ma wed³ug grupy postaci coraz bardziej
szerokie oddzia³ywanie i przejawia siê w codziennych stosunkach spo³ecznych,
w ¿yciu rodzinnym czy wród przedstawicieli w³adzy. Kolejni przemawiaj¹cy
podczas obrzêdu aktorzy-uczestnicy (Myliwy, Leniczy) jeszcze bardziej przekszta³caj¹ tradycyjne rozumienie kani, nie uosabiaj¹c jej demonizmu czy z³a
w ptaku, ale w ludzkich wadach i przywarach (np. w chêciach u¿ywania ¿ycia).
Doprowadza to Sêdziego do konstatacji, i¿ nie mo¿na karaæ za obce przewiny
(albo lepiej b³êdy) kani-zwierzêcia. Na tak postawiony wyrok nie chce siê jednak
zgodziæ Kat, który staje siê rzecznikiem starego porz¹dku zwyczaju. Mimo sprzeciwu Chocho³ów, w symbolicznym akcie zabija ptaka-ofiarê. Ostatnie przes³anie
tekstowe dramatyzacji wydobywa siê z pieni Chocho³ów-ludzi, w której podkrelona jest potrzeba sta³ego dbania o m¹droæ ¿yciow¹, umiar i pokorê.
Cecha satyryczno-obyczajowa drugiego aktu cinania kani Rompskiego wyranie koresponduje z dramaturgi¹ Jana Karnowskiego. Warto w tym miejscu przypomnieæ cinanie kani m³odokaszubskiego artysty, aby uwypukliæ stylistyczn¹
oraz ideow¹ tendencjê utworu do krytyki wspó³czesnych negatywnych zjawisk
w moralnoci i ¿yciu spo³ecznym. W miniaturze dramaturgicznej Karnowskiego
spo³ecznoæ kaszubska prze¿ywa kryzys to¿samociowy, ulegaj¹c pozornym wartociom wiata wspó³czesnoci, pozostawiaj¹c tym samym na zatratê tradycjê starków. W ich wiecie pozosta³y jedynie relikty dawnego zwyczaju cinania kani,
które chêtnie odrzuc¹, byle tylko móc bez wyrzutów sumienia zanurzyæ siê
w materializmie i wygodnictwie38. Utwór Rompskiego z pewnoci¹ nie ma tak
38
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Tak te¿ interpretuje dramat C. Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (18861939). Pisarz, polityk
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pesymistycznego przes³ania jak u Karnowskiego, lecz d¹¿enie do zmiany charakteru obyczaju cinania kani ze skamieliny kulturowej (kultowo-rytualnej) ku utworowi opowiadaj¹cemu o aktualnych przekszta³ceniach mentalnociowych Kaszubów wydaje siê byæ kontynuacj¹ zabiegów wielkiego poprzednika.

Kwestie inscenizacyjne
Pierwszy i drugi akt cinania kani bardziej przypomina partyturê dzia³añ parateatralnych ani¿eli precyzyjny scenariusz przedstawienia teatralnego. Bierze siê
to st¹d, i¿ Rompski zak³ada³ tutaj du¿y udzia³ pozawerbalnych rodków wyrazu
(np. uk³ady rytmiczno-ruchowe), a zatem trudno by³oby dok³adnie okrelaæ ka¿dy
uk³ad choreograficzny. Czytamy wiêc w didaskaliach:
Obraz 2.
Taniec wabienia. Z lewej strony wybiega grupa ucharakteryzowanych tancerzy. S¹ to
symbole zieleni, zeschniêtych ³odyg, bezradnych istot ludzkich. Ka¿da z tych postaci
wykonuje ruchy rytmiczne, wyra¿aj¹ce na swój sposób magiczne zniewalanie si³y
opiekuñczej, wabienie, potem wyczekiwanie i wiadomoæ zwabienia, a wreszcie
sprowadzenie kogo.

Podobnie jest z nazywaniem obrazów i sytuacji, które okrelone s¹ skrótowo
i wywo³awczo. Nawet tak wa¿ny dla atmosfery rytua³u sposób wykonywania pieni
jest w zapisie Rompskiego podany doæ ogólnie i bez pomocnej dla inscenizatora
charakterystyki. Z drugiej jednak strony tak szkicowo zarysowany schemat zachowania siê postaci czy grup osób daje du¿¹ przestrzeñ interpretacyjn¹ dla realizatora widowiska. W didaskaliach dramatu odnajdziemy wyrany sygna³ na to, ¿e
Rompski dobrze sobie zdawa³ sprawê z roli owietlenia, ruchu i przestrzeni scenicznej, choæ konkretnych rozwi¹zañ nie podawa³ zbyt wiele. Czytamy w didaskaliach na przyk³ad:
Grupa tancerzy, która mo¿e siê powiêkszyæ, wykonuje taniec magicznego zaklinania,
przedstawiaj¹c choreograficznie, w miarê wypowiadania s³ów przez Czarodzieja,
poszczególne sytuacje, a wiêc: ruchy zapalania ognia na cztery strony wiata, potem
tworz¹ ko³o, nastêpnie rozpraszaj¹ siê, wykonuj¹c ruchy rozsypywania ognia. Mo¿na
to w wietle reflektorów zrobiæ bardzo efektownie.

Mamy zatem do czynienia z opisow¹ i skrótow¹ charakterystyk¹ dzia³añ ujêtych w dynamicznie zmieniaj¹ce siê sekwencje symbolicznych obrazów wyra¿aj¹cych sytuacje kultowe: dziêkczynienie, wielbienie, przeb³aganie, ofiarowanie.
teatralnej jednego z m³odokaszubów piszê w artykule: D. Kalinowski, Historyzm w ¿ywych
obrazach. O dramaturgii Jana Karnowskiego, Nasze Pomorze, 2009, nr 11, s. 227-240.
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Wród tych sytuacji wyszczególniæ mo¿na zachowania jeszcze bardziej dookrelone: taniec wabienia m³odych mê¿czyzn (Zieleñców) o erotycznym zabarwieniu,
taniec transowy o wymiarze magicznym wykonywany przez Czarodzieja, taniec
kultowy uaktywniaj¹cy energie czterech stron wiata, si³ natury i ziemi, taniec
quasireligijny, odwo³uj¹cy siê do pradawnej wiary w moc ¿ywio³u ognia, wreszcie
rytualne ruchy taneczne zwi¹zane z przedstawieniem pochwycenia i stracenia
dziewczyny-kani39.
Wymieniane tutaj uk³ady taneczne s¹ projektowane przez Rompskiego na
wzór tañców kultowych. Trudno jednak przypuszczaæ, ¿e kaszubski dramaturg
zna³ autentyczne rytua³y pozachrzecijanskich kultur, poza tymi, o których móg³
znaleæ informacje w ówczesnych opracowaniach ród³owych. Nale¿y zatem podkreliæ, i¿ uk³ady tañców w pierwszym akcie cinania kani maj¹ bardziej choreograficzn¹ i teatraln¹, ani¿eli rytualn¹ specyfikê. Kiedy w drugiej scenie pierwszego
aktu dramatu nastêpuje szereg scen obrazuj¹cych walkê miêdzy ¿ywio³ami si³
dobra i z³a, to Rompski nie d¹¿y do zaprezentowania jakiego rzeczywistego rytu,
zacytowania cile skodyfikowanych gestów czy ruchów, a bardziej o zademonstrowanie poprzez taniec, ruch, mimikê egzystencjalno-filozoficznych biegunów:
jasnoci i ciemnoci. Podobne zreszt¹ zjawisko wystêpuje w wierszowanych zwrotach pochwalnych kierowanych ku s³oñcu i ksiê¿ycowi. Nie chodzi³o o przywo³anie dawnego, autentycznego zaklêcia magicznego czy zwrotu kultowego, a o oddanie nastroju rytua³u.
Drugi akt dramatu Rompskiego w wymiarze inscenizacyjnym jest du¿o prostszy i rozgrywa siê w bardziej realistycznej przestrzeni. Przekomarzaj¹cy siê ch³opcy, aktorzy-postacie obrzêdu i widzowie wszyscy spotykaj¹ siê w centralnym miejscu wioski (na placu przed domem So³tysa). Dynamicznie zmieniaj¹ce siê plany
sceniczne pierwszego aktu, teraz ustêpuj¹ spowalniaj¹cym dramat przemowom
postaci. Ca³a treæ dramatyzacji podawana jest przede wszystkim przez s³owo
(nie za jak wczeniej obraz i ruch). Istotne staj¹ siê zarzuty stawiane ofierze,
drwiny z wad ludzkich, pouczaj¹ce partie tekstu, które wypowiadane s¹ w czêciowo parodystycznym, a czêciowo serio tonie. Aby nie dopuciæ do nadmiernej monotonii, Rompski przerywa oracje postaci tañcami Chocho³ów. Aktorzy 
grupy maszkaronów nie wychodz¹ poza przestrzeñ wiejskiego placu, w specyficzny sposób zagêszczaj¹ przestrzeñ dzia³añ i doprowadzaj¹ do rozwi¹zania
akcji w ten sposób, i¿ po zakoñczeniu swego pochodu, szybko wychodz¹ z roli
i przystêpuj¹ ju¿ jako zwykli ludzie-uczestnicy do radosnych tañców.

39
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Pos³ugujê siê tutaj okreleniami z zakresu wspó³czesnego teatru tañca. Szersz¹ perspektywê
opisu znajdziemy w pracach: O. Aslan, Aktor w XX wieku, prze³. O. Bieñka, Warszawa 1978;
W. Tomaszewski, Cz³owiek tañcz¹cy, Warszawa 1991; R. Lange, O istocie tañca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Poznañ 2009.
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Dla kogo cinanie kani?
Jan Rompski w swym dramacie postawi³ sobie za zadanie ukazaæ szerszej
grupie odbiorców atrakcyjnoæ, uniwersalnoæ i aktualnoæ pomorskiej kultury
ludowej. Aby to osi¹gn¹æ po pierwsze, napisa³ swoj¹ rzecz w jêzyku polskim,
choæ przecie¿ oryginalne teksty obrzêdowe podawane by³y w specyficznym jêzyku polsko-kaszubskim. Po drugie, u¿y³ dwóch ró¿nych technik teatralnych dla
przedstawienia zjawiska-obrzêdu, z których pierwsza ma charakter wizyjnego
widowiska plenerowego, za druga serii obrazów przygotowanych na scenê arenow¹ (a nawet i pude³kow¹). Po trzecie wreszcie, uzna³, ¿e najodpowiedniejszym
rodkiem wyrazu bêdzie nie tylko tekst dialogów, co wielokrotnie siê pojawiaj¹cy
piew oraz taniec, które podkrela³y rytualnoæ dzia³añ teatralnych.
Wszystkie sekwencje tekstowe, ruchowe i muzyczne cinania kani s¹ u Rompskiego naznaczone ludow¹ proweniencj¹, tekst nie razi zbytni¹ uczonoci¹, uk³ady ruchowe nawi¹zuj¹ do kaszubskich tañców, a rozbrzmiewaj¹ca muzyka utworzona zosta³a na wzorcu folklorystycznym. Widaæ tutaj równie¿ dostosowywanie
obrzêdu do nadrzêdnego celu estetycznego, jakim jest ukazanie ¿ywotnoci dawnych kaszubskich zwyczajów oraz ich symboliczno-antropologicznej zgodnoci
z najdawniejszymi kultami magicznymi kultur pierwotnych. Oprócz tego czynnik
moralizatorsko-satyryczny dramatu zapewnia mu komunikacyjn¹ atrakcyjnoæ
przekazu i mo¿liwoæ dalszego rozwijania treci ze zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci.
cinanie kani Rompskiego jako akt dialogowania z tradycj¹ kaszubsk¹ charakteryzuje siê du¿¹ odwag¹ estetyczn¹ i nie znalaz³a niestety wykonawców-aktorów.
Ta pora¿ka wynika byæ mo¿e z tego, ¿e autor za¿¹da³ od aktorów zbyt odmiennego
ani¿eli klasyczny stylu gry, byæ mo¿e te¿ publicznoæ teatralna nie by³a przygotowana na tak daleko id¹ce odnowienie tradycyjnego zwyczaju. Warto zauwa¿yæ, i¿
widowisko cinania kani doczeka³o siê równie zdecydowanego odnowienia dopiero w latach osiemdziesi¹tych za spraw¹ jednego z rozdzia³ów (szeædziesiêciostronicowy!) w powieci Jana Drze¿d¿ona Karamoro 40. Rompski, kreuj¹c swój
dramat na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych z tak du¿ym czynnikiem rytualnoci, okaza³
siê artyst¹ odwa¿nym i prekursorskim. Mo¿na jedynie ¿a³owaæ, ¿e jego propozycje dramaturgiczne tak rzadko goszcz¹ w ¿yciu teatralnym Kaszub.

40
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cinania kani w autobiograficznej powieci Twarz Boga, Warszawa 1984, s. 50 i n.
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Daniel Kalinowski

Jan Rompskis Drama cinanie kani
 alte und neue Macht des Rituals
ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Artikel befasst sich mit einer dramatisierten Aufnahme eines kaschubischen Volksrituals, welches im Jahre 1961 von Jan Rompski in seinem Theaterstück
thematisiert wurde. Das unpublizierte Drama cinanie kani (Enthauptung des Schwarzmilans) wurde bisher weder der Leserschaft noch dem Theaterpublikum zugänglich
gemacht. Es entstand als Resultat von langjährigen ethnographischen Forschungen Rompskis und bezieht sich auf breites Wissen des Verfassers über literarische und dramatische
Tradition dieses geheimnisvollen und angeblich blutigen Volksrituals. Im Bezug auf
dramaturgische Form sind zwei Akten seines Theaterstückes unterschiedlich gestaltet.
Im ersten Akt wird ein symbolischer Handlungsraum des Rituals dargestellt  in der Atmosphäre von magischen und rituellen Ereignissen, die vor allem vegetative Naturkräfte
manifestieren. Im zweiten Akt herrscht jedoch eine andere theatralische Konvention, die
ans moderne Theater der 60er Jahre verweist. Basierend auf einem kaschubischen Volksritual, strebt der Autor nach den Merkmalen der Theateranthropologie von Jerzy Grotowski.
Rompskis Zielsetzung bestand darin, einem breiteren Publikum die Attraktivität,
Universalität und Aktualität der ostpommerschen Volkskultur zu präsentieren. Um das zu
ereichen, schrieb er erstens sein Theaterstück auf Polnisch, obwohl die originellen Texte
des Volksbrauches teilweise auf Polnisch und teilweise auf Kaschubisch gesprochen
wurden. Zweitens, er bediente sich bei der Darstellung des Rituals zweier verschiedener
Theatertechniken  zuerst wird ein dynamisches Show unter freiem Himmel gezeigt, dann
eine Serie von Innenszenen, die für eine kleinere Theaterbühne geeignet sind. Drittens,
bedient sich Rompski diverser Ausdrucktechniken wie Dialoge, Tanz und Gesang.
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Jan Ch³osta
(Olsztyn)

Kaszubi  Pomorzanie i Wielkopolanie
wród duchowych przewodników ¿ycia
narodowego na po³udniowej Warmii i Mazurach
w II po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku
O ile w po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku w Wielkopolsce oraz na Pomorzu nie tylko sami duchowni bronili Polaków przed wynarodowieniem, to we wsiach
na po³udniowej Warmii, gdzie w wiêkszoci zamieszkiwa³a ludnoæ pos³uguj¹ca
siê jêzykiem polskim, tê opiekê sprawowali nieliczni ksiê¿a. Polacy tworzyli ró¿ne
formy obrony przed germanizacj¹. Starali siê wzmacniaæ stan posiadania przez
powo³anie Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych i Gospodarczych w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskim i Prusach Zachodnich, który wspiera³ zak³adanie nowych banków.
Popierali rozwijaj¹cy siê w szko³ach rednich ruch filomacki, ukierunkowany na
kszta³towanie poczucia narodowego, wp³ywali na powiêkszenie nak³adów prasy,
troszczyli siê o rozwój Towarzystwa Czytelni Ludowych, powo³ali Towarzystwo
Naukowe i Towarzystwo Pomocy Naukowej dla M³odzie¿y Prus Zachodnich, które
zapewnia³o stypendia dla studiuj¹cej m³odzie¿y. Wa¿n¹ rolê w tych zakresach
pracy narodowej odgrywali ksiê¿a. Inaczej by³o na po³udniowej Warmii. Z³o¿y³o
siê na to kilka przyczyn. Pocz¹tkowo zarówno hierarchia Kocio³a katolickiego
na Warmii, a wiêc biskup warmiñski i Kapitu³a oraz reprezentanci niemieckiej
partii Centrum popierali Polaków w ich staraniach o prawa jêzykowe w pos³udze
religijnej. Potem sprawy te u³o¿y³y siê inaczej. Co prawda duchowni uznawali
prawo do tego, aby ka¿de dziecko mog³o byæ przygotowywane do sakramentów
wiêtych w jêzyku ojczystym, jednak ¿aden z hierarchów nie wyst¹pi³ przeciwko
zarz¹dzeniu naczelnego prezesa Prus Wschodnich i Zachodnich w sprawie wycofania jêzyka polskiego ze szkó³ publicznych z 24 lipca 1873 roku1. Godzili siê
z faktem stopniowej asymilacji mówi¹cych po polsku wiernych, którzy stawali siê
najpierw dwujêzycznymi, a nastêpnie ju¿ ca³kowicie mówi¹cymi po niemiecku.
Taka postawa hierarchii Kocio³a lokalnego nabiera³a wiêkszego znaczenia, odk¹d
polscy Warmiacy zaczêli identyfikowaæ siê z celami polityczno-narodowymi ruchu
1
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polskiego w ca³ym zaborze pruskim. Potwierdzali to wydanymi zarz¹dzeniami
ograniczaj¹cymi jêzyk polski w kocio³ach. Biskup Andrzej Thiel tajnym zarz¹dzeniem z 2 grudnia 1886 roku wprowadzi³ z pocz¹tkiem 1887 roku m.in. nakaz,
aby w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca i drugiego dnia wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
Wielkanocy, Zes³ania Ducha wiêtego oraz podczas lokalnego odpustu wyg³aszane by³o kazanie niemieckie. Tym zarz¹dzeniem zwiêkszona zosta³a czêstotliwoæ kazañ niemieckich nad polskimi. Przedtem kazania niemieckie w podolsztyñskich parafiach, m.in. w Bart¹gu, Dywitach, Gietrzwa³dzie, Sz¹bruku g³oszono
zaledwie dwa albo trzy razy lub kilka razy w roku2. Nastêpnie biskup Thiel wydrukowa³ po polsku i niemiecku jednostronne Obwieszczenie i ostrze¿enie z 8 wrzenia 1893 roku przeciwko rzekomym awanturnikom i agitatorom, którzy wyg³aszaj¹ niby w interesie polskiej narodowoci, ustnie i pimiennie najniegodziwsze nieprawdy i oszczerstwa przeciwko waszemu Kocio³owi, wiernym kap³anom
i nawet przeciw waszym biskupom. Dla chrzecijañskiej ³agodnoci i dla tego, ¿e
liczyli na rych³e zaspokojenie nadzwyczajnego momentalnie rozdra¿nienia, milczeli ci ostatni dotychczas, a wezwani odmówili nawet wp³yn¹æ na ukaranie winnych. (...) W waszej chwalebnej, przyrodzonej niewinnoci nie macie ¿adnego
pojêcia, jacy niedobrzy s¹ ci z daleka przybyli zes³añce albo pieniêdzmi okupieni
najemnicy podburzania. Oni najprzód chc¹ was w podstêpny sposób oderwaæ od
waszych wiernych kap³anów i biskupów, aby was póniej wydaæ herezji rosyjskiej schizmie albo niedowiarstwu socjalistów3. Biskup opublikowa³ obwieszczenie po tym, jak wywodz¹cy siê z Pomorza i nios¹cy pos³ugê religijn¹ od 1892
roku w D¹brównie ks. Antoni Wolszlegier (18531922) zosta³ w okrêgu Reszel 
Olsztyn, wybrany pos³em do parlamentu niemieckiego, a wybory przegra³ reprezentuj¹cy partiê Centrum Justus Rarkowski z Olsztyna. Ks. Wolszlegier wspiera³
dzia³ania narodowe na Mazurach, m.in. finansowa³ wydawanie Gazety Ludowej w E³ku4. Równoczenie niemieckie w³adze administracyjne domaga³y siê
od biskupa warmiñskiego, aby ¿¹da³ od kap³anów, prowadz¹cych pos³ugê w podolsztyñskich parafiach, zaniechania katechizacji w jêzyku polskim. Sugerowa³y
nawet przeniesienie takich ksiê¿y w niemieckie rejony diecezji. Biskup najpierw
zwleka³ z decyzj¹, ale przyj¹³ sugestiê w odniesieniu do duszpasterzuj¹cego
w Grylinach ks. dr. Roberta Bilitewskiego (18591935), urodzonego w Patrykach
pod Olsztynem, który nie zastosowa³ siê do tego zarz¹dzenia i w dalszym ci¹gu
prowadzi³ naukê przygotowawcz¹ do Pierwszej Komunii wiêtej w jêzyku polskim. Zosta³ on 21 padziernika 1903 roku przeniesiony do Wilczkowa niedaleko
2
3
4
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1920, Pelplin 1994, s. 366.
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Lubomina, znajduj¹cego siê w niemieckiej czêci Warmii5. Przeniesienie to mia³o byæ ostrze¿eniem dla innych przed anga¿owaniem siê kap³anów w dzia³ania
ruchu polskiego.
Nastêpca Thiela, biskup Augustyn Bludau, bior¹c pod uwagê wyniki w przeprowadzonym w 1920 roku plebiscycie, znacznie ograniczy³ liczbê polskich nabo¿eñstw w kocio³ach pod Olsztynem i Biskupcem. Przeniós³ te¿ w 1927 roku
do ma³ej parafii w Olecku na Mazurach, od niedawna S³ugê Bo¿ego, ks. Karola
Langwalda (18861945) rodem z Barczewka, kierownika Komisji Szkolnej, utworzonego Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich i od 1921 roku prezesa Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmiê, zabiegaj¹cego o utworzenie polskich szkó³.
Wiêkszoæ duchowieñstwa na po³udniowej Warmii nie by³a jednak zaanga¿owana w procesy wynaradawiania polskiej ludnoci. Jak podkreli³ Janusz Jasiñski, blisko po³owa ksiê¿y katolickich pod¹¿a³a za budz¹cym siê ¿yciem polskim.
Nie przodowali wprawdzie w budzeniu narodowym, jak ich konfratrzy w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdañskim6, nie byli w tamtym czasie prezesami kó³ek rolniczych, piewaczych, nie organizowali wieców politycznych, ale swoj¹ postaw¹
znacznie opóniali procesy germanizacyjne7.
Przyj¹æ trzeba, ¿e tu, pod Olsztynem, Biskupcem i Barczewem, gdzie nie
by³o polskiego ziemiañstwa, nieliczni ksiê¿a w³anie pobudzali warmiñskich ch³opów do dzia³añ w obronie jêzyka polskiego. Trzej pierwsi dzia³acze warmiñscy:
Andrzej Samulowski (18401928) z Gietrzwa³du, Franciszek Szczepañski (1842
1907) z Lamkowa i Jan Liszewski (18521894) z Klebarka Wielkiego, uchodz¹cy
za inicjatorów przebudzenia narodowego miejscowej ludnoci, rozpoczêli swoj¹
dzia³alnoæ publiczn¹ w wioskach parafialnych, w których proboszczowie sprzyjali polskoci, bo w wiêkszoci wywodzili siê z takich samych ch³opskich rodzin.
Tak mo¿na napisaæ o ksiêdzu Janie Rysiewskim (18281880), wywodz¹cym siê
z Olsztyna, od 1860 roku proboszczu w Sz¹bruku. Zwróci³ on uwagê na pocz¹tkuj¹cego poetê Andrzeja Samulowskiego, wtedy mieszkaj¹cego w Sz¹bruku, tak¿e
korespondenta pism wielkopolskich i Pomorza, w których wypowiada³ siê na temat
procesów wynaradawiania siê swoich rodaków z po³udniowej Warmii. W Lamkowie natomiast przez 27 lat duszpasterzowa³ ks. Franciszek Burliñski (18211889),
bêd¹cy szczególnym rzecznikiem jêzyka polskiego. Pochodzi³ z Olsztyna, ale by³
uczniem gimnazjum w Che³mnie tak jak nieco od niego m³odsi ksiê¿a: Walenty
Barczewski (18561928) z Jarot pod Olsztynem, Feliks Schreiber (18571889)
5

6
7
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H.G. Karp, Bischof Andreas Thiel (18861908) und die Sprachenfrage in südlichen Ermland, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Bd 37 1974, s. 94; Por.
A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, cz. 1:
Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 231.
Por. J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 18481920, Gdañsk 1986.
J. Jasiñski, wiadomoæ narodowa..., s. 286-287.

50

11-01-20, 07:45

KASZUBI  POMORZANIE I WIELKOPOLANIE WRÓD DUCHOWYCH...

51

z Miko³ajek Pomorskich, Gustaw Dzia³owski (18721940) z Uci¹¿a pod W¹brzenem, Jan Ziemkowski (18741934) z Kurzêtnika, równie¿ upominaj¹cy siê o jêzyk
polski w pos³ugach religijnych. Ks. Burliñski mia³ na pewno wp³yw na Franciszka
Szczepañskiego, uchodz¹cego za bardziej wiat³ego parafianina, który by³ dziedzicznym so³tysem i pisa³ korespondencje do wydawanego w Che³mnie Przyjaciela Ludu, w 1867 roku rozprowadza³ kartki wyborcze, zachêcaj¹cego do oddania g³osów za redaktorem Ignacym Danielewskim. Czêæ kartek przekaza³ te¿
Samulowskiemu8, nastêpnie rozpocz¹³ na pocz¹tku 1885 roku pod Olsztynem akcjê
petycyjn¹ w sprawie przywrócenia jêzyka polskiego do szkó³ ludowych. Ksi¹dz
Burliñski by³ wujem ks. Walentego Barczewskiego, jak nale¿y s¹dziæ, wspiera³
go w edukacji. Z kolei ks. Barczewski jako autor Kiermasów na Warmii przedstawi³ ks. Burliñskiego jako dziadka Lamkowskiego, abonuj¹cego Pielgrzyma.
Zgromadzeni gocie na biesiadzie odpustowej w Jarotach z wielk¹ estym¹ odnosz¹ siê do Lamkowskiego. On te¿ rozpoczyna modlitwê przed wspólnym obiadem i wszyscy przy ró¿nych okazjach odwo³uj¹ siê do jego autorytetu. Wreszcie
Jan Liszewski by³ synem ubogiego kowala w Klebarku Wielkim. Jego edukacjê
w gimnazjach Reszla i Braniewa wspiera³ miejscowy proboszcz ks. Juliusz Aleksander Grzyma³a (18221876). By³ on znany ze swoich sympatii do Polaków.
U niego znaleli schronienie Polacy, uczestnicy powstania styczniowego: Jan Ciecierski i Adolf Koz³owski. Z nimi musia³ siê stykaæ tak¿e Liszewski. Liszewskiemu
pomaga³ równie¿ ks. Walenty Barczewski9.
Nim Samulowski i Liszewski przyst¹pili do szerszej dzia³alnoci publicznej,
przebywali poza Warmi¹. Samulowski w Poznaniu u Józefa Chociszewskiego przysposabia³ siê do zawodu introligatora, Liszewski naucza³ w jakim dworku pod
P³ockiem, za Szczepañski utrzymywa³ kontakty z Towarzystwem Czytelni Ludowych w Poznaniu, aby po 1890 roku znacznie rozwin¹æ sieæ biblioteczek na
po³udniowej Warmii. Wszyscy trzej abonowali polsk¹ prasê i ksi¹¿ki. Dali siê
poznaæ nie tylko jako autorzy korespondencji do czasopism Wielkopolski. Liszewski nadto jeszcze jako autor obrazka scenicznego Swaty warmiñskie, wydanego
dwukrotnie w 1882 i 1886 roku w Gnienie. Znali doæ dobrze historiê Warmii
i jej zwi¹zki z Polsk¹. Na pewno pog³êbili tê znajomoæ jeszcze bardziej dziêki
lekturze ksi¹¿ki stypendysty Towarzystwa Pomocy Naukowej dla M³odzie¿y Prus
Zachodnich Karola Emiliana Sieniawskiego Biskupstwo warmiñskie, jego za³o¿enia i rozwój na ziemi pruskiej z uwzglêdnieniem dziejów ludnoci i stosunków
jeograficznych ziem dawniej krzy¿ackich (1878) oraz zakorzenionego na Kaszubach Wojciecha Kêtrzyñskiego O ludnoci polskiej w Prusiech niegdy krzy¿ackich (1882) z wieloma odniesieniami do osadnictwa na po³udniowej Warmii.
8
9
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Ten¿e, Andrzej Samulowski 18401928. O narodowe oblicze Warmii, Olsztyn 1976, s. 30.
Por. J. Ch³osta, W obronie ojców mowy i wiary. Jan Liszewski, Olsztyn 2007, s. 45. W 1885
roku przez 8 tygodni bezdomny Liszewski mieszka³ u ks. Barczewskiego, wtedy wikarego
w Biskupcu.
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Dziêki swoim zdolnociom i konkretnym dokonaniom ci trzej Warmiacy, wype³niali tutaj rolê przypisywan¹ inteligencji. Obok nich wyrastali kolejni ch³opscy
dzia³acze, bior¹cy udzia³ w budzeniu narodowym: Jakub Mazuch z Rasz¹ga, Piotr
Sznarbach i Antoni Sikorski z Gietrzwa³du, Andrzej Kaber z Woryt, Józef Thiel
z Czerwonki. Wszyscy ci, wspomagani przez dzia³aczy z Pomorza i Wielkopolski,
doprowadzili w sierpniu 1885 roku do zorganizowania wieców i akcji petycyjnej
w sprawie przywrócenia jêzyka polskiego w szko³ach ludowych, nastêpnie przyczynili siê do wydania 16 kwietnia 1886 roku pierwszego numeru Gazety Olsztyñskiej. Zapewne tak¿e finansowo wspierali to polskie pismo, a potem tworzyli
biblioteczki Towarzystwa Czytelni Ludowych, co by³o domen¹ Szczepañskiego10.
Wreszcie te¿ polscy Warmiacy zaczêli wystawiaæ swoich kandydatów na pos³ów
w wyborach do parlamentu niemieckiego. W 1893 roku, jak wiadomo, ks. Antoni
Wolszlegier z D¹brówna uzyska³ mandat pos³a w okrêgu reszelsko-olsztyñskim.
Zabiegali równie¿ o tworzenie polskich instytucji gospodarczych, co zaowocowa³o powo³aniem parafialnej kasy oszczêdnociowo-po¿yczkowej w Grylinach
w koñcu XIX wieku i w 1912 roku powstaniem Banku Ludowego w Olsztynie, co
by³o przede wszystkim zas³ug¹ ks. Roberta Bilitewskiego. Wczeniej zachêca³ go
do tego ks. Piotr Wawrzyniak (18491910) z Poznania, organizator polskich banków ludowych w zaborze pruskim, który dwukrotnie w 1909 i 1910 roku przebywa³ w Olsztynie i nawet próbowa³ za³o¿yæ polski bank w Gietrzwa³dzie11.
Wielkie zas³ugi w aktywizowaniu narodowym parafian w pracy narodowej
po³o¿y³ tak¿e pochodz¹cy z Pruskiej Litwy ks. Franciszek Kaupowicz (17991871),
który od 1845 roku duszpasterzowa³ w Br¹swa³dzie i za³o¿y³ w tej wsi pierwsz¹
na po³udniowej Warmii polsk¹ biblioteczkê. Napisa³ o tym Jan Kikut, nazywaj¹c
siebie ch³opem polskim z polskiej Warmii w 1861 roku w Przyjacielu Ludu:
Wiedzieæ Wam trzeba i ¿e tu s¹ jeszcze Polacy i ¿e siê teraz jako i u nas duch
narodowy obudz¹... I my przejrzeli, ¿e jeliby tak zosta³o d³u¿ej, to bymy zupe³nie zniemczeli, co tylko znaczy zlustrzeli [czyli ulegli wp³ywom protestantyzmu
 J.Ch.] (...) Na koniec muszê te¿ jeszcze donieæ, ¿e ju¿ i my teraz piewamy ow¹
s³awn¹ pieñ Bo¿e co Polskê i Nie opuszczaj nas Matko Chrystusa. Pocz¹tek tej
pieni u nas wziê³y w Buszwa³dzie (recte: Br¹swa³dzie), gdzie mamy bardzo dobrego ksiêdza proboszcza K.[aupowicza], wiarusa dobrego, rodem z Litwy12.
10

11

12
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Poza ks. Walentym Barczewskim, który utworzy³ w 1885 roku biblioteczkê Towarzystwa
Czytelni Ludowych w Rzecku pod Biskupcem, inni ksiê¿a na po³udniowej Warmii nie zaanga¿owali siê w tê akcjê, chocia¿ Jan Liszewski w widowisku scenicznym Swaty warmiñskie
wskaza³ na takie formy aktywnoci narodowej proboszcza w spo³ecznoci wiejskiej. Utwór
ten zosta³ po raz pierwszy wydrukowany w 1882 roku w Gnienie, zanim ks. Barczewski
zacz¹³ sw¹ pos³ugê w Biskupcu.
Polskie banki, Gazeta Olsztyñska (dalej: Gazeta), 21.11.1911, nr 138; por. W. Jakóbczyk,
ks. Piotr Wawrzyniak (18491910), [w:] Wielkopolanie XIX wieku. Praca zbiorowa pod red.
W Jakóbczyka, Poznañ 1969, s. 371.
J. Kikut, List do redakcji, Przyjaciel Ludu, 13.12.1861, nr 49.
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W Butrynach da³a o sobie znaæ zdecydowanie polska postawa ks. proboszcza
Miko³aja Rochonia (18241887), wywodz¹cego siê z Bachorza pod Brodnic¹.
Ju¿ podczas studiów w braniewskim seminarium nie ukrywa³ swoich sympatii
wobec Polaków, którzy brali udzia³ w powstaniu listopadowym13. Jako proboszcz
w Butrynach, gdzie niós³ pos³ugê religijn¹ od 1856 roku, wspiera³ uczestników
powstania z 1863 roku, ukrywaj¹cych siê w tej wsi. Wp³ywa³ z pewnoci¹ te¿ na
czytelnictwo swoich parafian, bo krawiec Jan Stankiewicz i kowal Józef Kulbacki
abonowali che³miñskiego Przyjaciela Ludu, a w miejscowej karczmie odbywa³y
siê wspólne czytanie czasopism, sprowadzanych z Wielkopolski. W Butrynach
za inny kowal Benedajt mia³ w³asn¹ bibliotekê z ksiêgozbiorem licz¹cym 400
woluminów (podczas kiedy biblioteczki TCL mia³y zaledwie po 100 ksi¹¿ek).
Wreszcie 1 czerwca 1891 roku dosz³o tam do utworzenia Polsko-Katolickiego
Towarzystwa Ludowego pod wezwaniem wiêtego Józefa. Prezesem towarzystwa
by³ znany nam ju¿ krawiec Jan Stankiewicz (18361899). Na zebraniach wyg³aszano umoralniaj¹ce pogadanki i urz¹dzano przedstawienia teatralne, m.in. wystawiono Swaty warmiñskie J. Liszewskiego. Wszystko odbywa³o siê pod patronatem nastêpcy proboszcza Rochonia, ks. Bernarda Renkla (18391930) z Olsztyna, jako patrona towarzystwa.
W Bart¹gu ks. Franciszek Kwaniewski (18011883) z Barczewa, wydawca
Pieni pokutniczej, wspiera³ miejscowego stolarza Józefa Kupczyka w akcji czytelniczej i kolporta¿u polskich ksi¹¿ek. Kupczyk prowadzi³ bibliotekê TCL, z której
korzystali równie¿ ch³opi z okolicznych wsi. Jeszcze w 1861 roku ks. Kwaniewski
mia³ powiedzieæ, ¿e nadmierna liczba kazañ niemieckich by³aby dla miejscowych
Polaków nie do zniesienia.
W Grylinach, wywodz¹cy siê z Woryt ks. Jan Gross (18321902), wspiera³
za³o¿one w maju 1891 roku kó³ko rolnicze. Powsta³o ono dziêki zabiegom cz³onków Polsko-Katolickiego Towarzystwa Zgoda z Olsztyna. Na zebraniach kó³ka
przemawiali: redaktor Gazety Olsztyñskiej Seweryn Pieniê¿ny (18641905),
wywodz¹cy siê z Poznania, który po Liszewskim przej¹³ pismo oraz wydawca
Nowin Warmiñskich Eugeniusz Buchholz.
W sposób nadzwyczajny w swoim przywi¹zaniu do kultury polskiej wyró¿nia³
siê urodzony w podolsztyñskich Jarotach ks. Walenty Barczewski (18561928).
wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w grudniu 1882 roku w bawarskim Eichstätt, gdzie
alumni z Warmii, po zamkniêciu w okresie kulturkampfu braniewskiego seminarium, kontynuowali studia. Na pocz¹tku swej pracy duszpasterskiej w Biskupcu nie
móg³ ks. Barczewski jawnie wspieraæ ruchu polskiego, lecz czyni³ to po kryjomu,
co zreszt¹ nie usz³o uwadze w³adz pruskich14 . Za³o¿y³ biblioteczkê w Rzecku,
13
14
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J. Jasiñski, Wstêp, [w:] H. Glazer, Dziennik z podró¿y po Prusach Wschodnich i Zachodnich
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wspomaga³ te¿ Jana Liszewskiego. Zanim ten zabra³ siê do wydawania Gazety
Olsztyñskiej, przez osiem tygodni Liszewski zatrzyma³ siê u ks. Barczewskiego
w Biskupcu, a potem ten duchowny drukowa³ teksty religijne w Gazecie.
Ks. Barczewski jako redaktor Nowin Warmiñskich i Warmiaka nie szuka³
zwady z redaktorem Gazety Olsztyñskiej Sewerynem Pieniê¿nym, ani z jego
wspó³pracownikami. Musia³ wiêc ks. Barczewski wybraæ drogê poredni¹ w zabiegach o zachowanie na tych ziemiach polskiego jêzyka i obyczaju. Napotykaj¹c
na zarzuty w³adz pruskich, ¿e popiera jêzyk polski w kociele, zdo³a³ jednoczenie pozyskaæ obronê samego biskupa Andrzeja Thiela, który go bardzo ceni³ jako
autora drukowanych tekstów religijnych i wci¹¿ wypowiadane chêci zjednania
polskich i niemieckich Warmiaków w wyborach do parlamentu. Sam pragn¹³ te¿
byæ pos³em, aby bezporednio w Berlinie upomnieæ siê o prawa polskich Warmiaków do jêzyka ojczystego w szkole. Tymczasem patriotyczna postawa Barczewskiego jako Polaka okazywa³a siê na tyle autentyczna, ¿e kierownictwo Centrum
nie zdecydowa³o siê na wystawienie jego kandydatury. Widzia³ on zreszt¹, ¿e
Centrum sk³ania³o siê coraz bardziej ku ewolucyjnej polityce asymilacji mniejszoci polskiej w spo³eczeñstwie niemieckim. Z drugiej strony zdawa³ sobie sprawê,
¿e Polacy w okrêgu reszelsko-olsztyñskim nie zdobêd¹ wystarczaj¹cej liczby g³osów, aby wybraæ pos³a. Mimo to zdecydowa³ siê w 1911 roku po raz pierwszy na
kandydowanie jako reprezentant ruchu polskiego do Reichstagu. Zdoby³ 7549
g³osów, (a jego rywal Karl Orlowski 10 504 g³osy). Wtedy pos³em nie zosta³, ale
nikt z Polaków nie uzyska³ wiêcej15. Ju¿ cztery lata wczeniej ks. Barczewski
popar³ kandydata Polaków, ziemianina, wywodz¹cego siê z Kaszub Leona Czarliñskiego (18351918), w tym czasie prowadz¹cego gospodarstwo w Zakrzewku
pod Toruniem. Wype³ni³ tym pragnienie rodaków, skupionych wokó³ Gazety
Olsztyñskiej, aby za polskim ruchem poszed³ polski ksi¹dz, a partii Centrum
wytr¹ci³ wci¹¿ powtarzany przez Niemców argument, ¿e ruch polski nie jest katolicki. Po czterech latach, bêd¹c ju¿ bardziej znany jako autor opracowañ z zakresu
etnografii, literatury i historii Warmii, przede wszystkim tekstów religijnych, móg³
sobie pozwoliæ na oficjalne opowiedzenie siê po stronie ruchu polskiego. Nie ¿y³
ju¿ wtedy biskup Thiel. Zreszt¹ o kandydowaniu w 1911 roku sam powiadomi³
biskupa Augustyna Bludaua. Nie ukrywa³ przy tym, ¿e jego kandydaturê na pos³a
do Reichstagu wysuniêto jednog³onie na wiecu generalnym. Podkreli³, ¿e uczyni³ to jako Polak z urodzenia i z w³asnego przekonania, przez to nie móg³ tej
propozycji zaniechaæ16. Wyraniej za ruchem polskim opowiadali siê ju¿ ksiê¿a:
znany nam ju¿ Robert Bilitewski i Hieronim Poetsch (18561932) z miejscowoci
Gady pod Olsztynem, od 1893 roku duszpasterzuj¹cy w Klewkach.

15
16
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Bezporednio po zakoñczeniu wojny, w 1918 roku, ks. Barczewski stan¹³ na
czele Polskiej Rady Ludowej w Olsztynie. Reprezentowa³ te¿ Warmiê w Sejmie
Dzielnicowym, który miêdzy 3 a 5 grudnia 1918 roku obradowa³ w Poznaniu.
Wybrano go tam jednym z wicemarsza³ków obrad. Po plebiscycie, jeszcze w 1920
roku nale¿a³ do za³o¿ycieli powsta³ego 30 listopada tamtego roku Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich. W 1921 roku zosta³ wybrany g³osami Polaków pos³em Sejmiku Prowincjonalnego w Królewcu.
Nie mo¿na pomin¹æ równie¿ jego dzia³alnoci edukacyjnej. Jeszcze w 1889
roku ks. Barczewski, jako proboszcz w Wielbarku, zacz¹³ udzielaæ prywatnych
lekcji kilkunastu ch³opcom, pragn¹cym podj¹æ naukê w gimnazjum. Z pewnoci¹
liczy³ na to, ¿e wst¹pi¹ oni do seminarium duchownego. Czyni³ to na szersz¹
skalê, bêd¹c od pocz¹tku lipca 1894 roku proboszczem w Br¹swa³dzie. W prowadzonym przez niego nauczaniu bra³o udzia³ oko³o 150 ch³opców. Wród nich byli
przyszli ksiê¿a, lekarze, prawnicy i dzia³acze narodowi. Uczy³ ³aciny, jêzyka francuskiego i literackiej polszczyzny. Wyj¹tkowo tak¿e dziewczêta, m.in. Mariê Zientarównê oraz Wiktoriê i Martê ¯urawskie z Kajn. Warmiñska poetka napisa³a:
To, ¿e zna³am jêzyk polski lepiej ni¿ inni, zawdziêczam jednak przede wszystkim ksiêdzu Barczewskiemu, do którego chodzi³am na lekcje od 1917 roku17.
Proboszcz z Br¹swa³du zachêca³ j¹ do tworzenia wierszy. W lekcjach tych bra³
udzia³ równie¿ Seweryn Pieniê¿ny-junior, wydawca i redaktor Gazety Olsztyñskiej w latach 1920193918.
W okresie przed plebiscytem w 1920 roku na Powilu w³¹czyli siê w polskie
dzia³ania narodowe: beatyfikowany w 1999 roku przez papie¿a Jana Paw³a II,
ks. W³adys³aw Demski (18841940) ze Starego Targu opiekuj¹cy siê ko³ami Towarzystwa Kobiet Chrzecijañskich pod wezwaniem w. Kingi oraz zabiegaj¹cy
o polskie szkolnictwo na tych ziemiach. W sierpniu 1922 roku opuci³ Powile
i przeniós³ siê do Inowroc³awia; ks. Eryk Gross (18611935) w Tychnowych,
prowadz¹cy miejscowy Bank Ludowy; S³uga Bo¿y ks. Bronis³aw Sochaczewski
(18861940), urodzony w Brusach pod Chojnicami, wtedy duszpasterzuj¹cy
w Postolinie; ks. Ignacy Niklas (18571937) z Janowa, które zosta³o po plebiscycie przy³¹czone do Polski; ks. Jan Mazella (18831939) z Kisielic, ks. Cyryl Karczyñski (18841940) z Glaznot, ks. Anastazy Szudziñski (18821964), wywodz¹cy
siê z Kurzêtnika k. Nowego Miasta, by³ w latach miêdzywojnia proboszczem parafii w Turowie i do wybuchu wojny wyg³asza³ kazania po polsku. Z Kurzêtnika
pochodzi³ te¿ ks. Jan Ziemkowski, organizator w 1920 roku Banku Ludowego
w D¹brównie, w Pelplinie urodzi³ siê ks. Cyryl Karczyñski (18841940), w latach
19151920 administrator parafii w Glaznotach k. Ostródy. Za³o¿y³ tam bibliotekê
17
18
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TCL, czêsto zachêca³ do czytania polskich gazet, za³o¿y³ równie¿ kó³ka piewacze i teatralne19. Nadzwyczajn¹ aktywnoci¹ w okresie poprzedzaj¹cym g³osowanie w 1920 roku wykaza³ siê w Kisielicach ks. Jan Mazella (18831939), wywodz¹cy siê z D¹brówki pod Starogardem.
Na Mazurach w 1920 roku wspomagali Polaków ksiê¿a: Konrad Majewski
(18751929) i S³uga Bo¿y Wojciech Rogaczewski (18881944) z D¹brówki Pruskiej na Powilu, pos³ugê religijn¹ sprawuj¹cy w nadgranicznych Prawdziskach
ko³o E³ku; ks. Józef Palmowski (18851945) w Dwierzutach ko³o Szczytna,
ks. Gustaw Dzia³owski (18721940) w Turowie pod Nidzic¹. O ksiêdzu Palmowskim Alojzy liwa jako kierownik Obwodu Plebiscytowego napisa³: Najwiêkszym
bojownikiem plebiscytowym z ca³ego podleg³ego mi terenu by³ bezsprzecznie
ks. Józef Palmowski, proboszcz w D¿wierzutach. Pali³ siê dos³ownie do tej pracy.
Gdy zg³osi³em siê do niego i powiadomi³em, w jakim charakterze bêdê tam pracowa³, bardzo by³ ucieszony. (...) Udziela³ mi wa¿nych i wyczerpuj¹cych informacji
o nastrojach ludnoci. (...) Wyst¹pi³ na wiecu w Rasz¹gu, wzywa³ do g³osowania
za Polsk¹ (...). Z tego powodu musia³ opuciæ potajemnie parafiê, zostawiaj¹c ca³e
mienie20.
W sierpniu 1920 roku ks. Gustaw Dzia³owski musia³ opuciæ Turowo i przej¹³
parafiê w Pieni¹¿kowie. O nim Jan Karnowski napisa³: Siedzia³ jako Polak z przekonania na wygnaniu na ma³ej, ma³o intratnej parafii mazurskiej w powiecie dzia³dowskim [recte: nidzickim]. By³ to cz³owiek i ksi¹dz, który mi przede wszystkim
swym charakterem i sw¹ zdecydowan¹ wol¹ polsk¹ da³ du¿o do mylenia, mnie
imponowa³ i by³ wskanikiem ¿yciowym. Póniej cierpia³ on du¿o dla Polski,
w ka¿dym calu Polak  nawet mo¿na powiedzieæ  mêczennik21. Trudno o bardziej trafn¹ charakterystykê. W czasie I wojny wiatowej ks. Dzia³owski wspomaga³ znacznie wydawnictwo Gazety Olsztyñskiej.
Z kolei ks. Wojciech Rogaczewski w 1924 roku zacz¹³ w Kalinowie pod E³kiem prowadziæ katechizacjê dzieci w jêzyku polskim, za co zosta³ w 1927 roku
wydalony z Prus Wschodnich22. Na probê ksiêdza Prymasa kardyna³a Augusta
Hlonda wyjecha³ do Francji i niós³ pos³ugê religijn¹ wród Polonii. Podczas
II wojny wiatowej wspomaga³ dzia³ania ruchu oporu. Zmar³ w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Z ruchem polskim by³ te¿ zwi¹zany ks. Józef Przeperski
(18951950), wywodz¹cy siê z M¹towów Wielkich pod Elbl¹giem. Redagowa³
on Gocia Niedzielnego, bêd¹cego dodatkiem do Gazety Olsztyñskiej. Krótko
19
20
21
22
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duszpasterzowa³ na Warmii w Klewkach ks. Franciszek Klimek (18811941), który
za g³oszon¹ zachêtê, aby rodzice posy³ali swoje dzieci do polskich szkó³, musia³
w 1933 roku po trzech latach pracy opuciæ diecezjê i zosta³ proboszczem parafii
w Czarni k. Ostro³êki. Wreszcie nale¿y wymieniæ ks. Wac³awa Osiñskiego (1868
1945), urodzonego w Sztumie, a przez 29 lat bêd¹cego proboszczem parafii
w Butrynach. Najpierw by³ prezesem Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich,
a od 1922 roku  IV Dzielnicy Zwi¹zku Polaków w Niemczech.
Poród wymienionych duchownych a¿ szeciu by³o wychowankami Collegium Marianum w Pelplinie. Byli to ksiê¿a: Ignacy Niklas, Jan Mazella, Cyryl
Karczyñski, Anastazy Szudziñski, Józef Przeperski i Wac³aw Osiñski. Na pewno
prawdziwie polska atmosfera panuj¹ca w tej szkole wp³ynê³a na postawy narodowe
tych ksiê¿y.
Poza innymi ksiê¿mi przyby³ymi na Warmiê, jak ks. Antoni Ludwiczak (1878
1942) z Poznania, ks. Ignacy Grossek, ks. Rudolf Nowowiejski (18791963),
Polaków w Biskupcu wspomaga³ w 1919 i na pocz¹tku 1920 roku ks. Wojciech
Mondry (18871969), który ukoñczy³ gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu,
a potem seminarium duchowne w Braniewie. By³ nadzwyczaj aktywny w okresie
przygotowañ do plebiscytu. Z tego powodu rz¹dca diecezji chcia³ go przenieæ do
Koñczewic. Ks. Mondry jednak tej propozycji nie przyj¹³, st¹d od marca 1920
roku duszpasterzowa³ w Gdyni, a potem w Czêstochowie, gdzie m.in. by³ za³o¿ycielem katolickiego tygodnika Niedziela. Ksi¹dz Ludwiczak by³ od 1 lutego
1920 roku prezesem Warmiñskiego Komitetu Plebiscytowego. Przemawia³ na wielu
wiecach. Kilka razy zosta³ pobity przez niemieckich bojówkarzy, m.in. w Biskupcu
13 kwietnia 1920 roku przed wystêpem Teatru Plebiscytowego Tomasza Dzia³osza.
Potem w okresie miêdzywojnia, jako dyrektor Uniwersytetu Ludowego w Dalkach pod Gnieznem, zawsze chêtnie goci³ na turnusach zimowych i wiosennych
m³odzie¿ z Prus Wschodnich. W przybli¿eniu przebywa³o tam pó³ setki dziewcz¹t
i ch³opców z Warmii i Mazur23.
Wa¿n¹ rolê w ¿yciu Jana Baczewskiego, ludowego trybuna z Grylin spe³ni³
ks. dr Robert Bilitewski. W³anie on zachêca³ Baczewskich, aby swego syna Jana
skierowali do gimnazjum. Sam zreszt¹ przygotowywa³ ch³opca do egzaminu wstêpnego progimnazjum w Ornecie. Jan Baczewski napisa³: W Grylinach ¿ycie polskie mia³o swoje oparcie w polskim ksiêdzu, by³ nim ks. dr Robert Bilitewski 
administrator tamtejszej parafii. Nie zosta³ proboszczem (...), gdy¿ wczeniej spostrze¿ono jego sympatie dla polskoci. Swoj¹ systematyczn¹ i cich¹ prac¹ budzi³
wród swoich polskich parafian wiadomoæ narodow¹. Propagowa³ pisma polskie,
sam rozdawa³ »Gazetê Olsztyñsk¹« i sprowadza³ polskie ksi¹¿ki. W bractwach
ró¿añcowych zaleca³ i kontrolowa³ czytanie np. »Gocia Niedzielnego«, dodatku
23
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do »Gazety Olsztyñskiej«. Sam nieraz jako m³odzieniec w zastêpstwie ojca musia³em czytaæ po polsku »Gocia Niedzielnego« na g³os. Na pocz¹tku sz³o mi to
bardzo s³abo, ale z biegiem czasu tak siê wprawi³em, ¿e otrzyma³em w nagrodê
»Pana Tadeusza«. Ks. dr Bilitewski przygotowywa³ dzieci do Pierwszej Komunii
w. tylko w jêzyku polskim. Nie pyta³ ani rodziców, ani dzieci, w jakim jêzyku
¿ycz¹ sobie nauki. Decydowa³ o tym u niego jêzyk u¿ywany w domu. Dzieci
niemieckich mia³ w ca³ej parafii zaledwie kilkoro. Nauczyciele starali siê podburzaæ rodziców, by domagali siê dla swych dzieci nauki w jêzyku niemieckim.
Wówczas ks. Bilitewski prosi³ takich rodziców do siebie na plebaniê i tam ich
przekonywa³ o koniecznoci nauki w jêzyku polskim. Dzieci przynosi³y ze sob¹
do kocio³a tablicê i tutaj uczy³ je czytaæ i pisaæ po polsku, by dobrze mog³y
zrozumieæ katechizm24.
Starszy brat Jana Baczewskiego, Brunon, zwierza³ siê Janowi Boenigkowi,
¿e na pocz¹tku lat dwudziestych Jan, jako pose³ do Landtagu, odby³ wiele rozmów z ksiêdzem Bilitewskim: Z tych rozmów wy³oni³a siê myl, aby jak najszerzej korzystaæ z mo¿liwoci kszta³cenia m³odzie¿y z Warmii w Polsce. Chodzi³o
o os³abienie germanizacji poprzez podniesienie poziomu gospodarczego i kulturalnego, tworzenie polskich instytucji gospodarczych w Niemczech25.
Z rodzin¹ Pieniê¿nych zwi¹zany by³ ksi¹dz Jan Hanowski (18731968) rodem
z M¹tek pod Olsztynem, od 1924 roku proboszcz parafii w. Jakuba w Olsztynie
i dziekan olsztyñski. Co jaki czas odwiedza³ wydawnictwo przy ulicy M³yñskiej
i osobicie odbiera³ gazety i ksi¹¿ki. W ten sposób demonstracyjnie pokazywa³
swoje zwi¹zki z Gazetê Olsztyñsk¹.
Na po³udniowej Warmii chêtnie czytane by³y czasopisma, wydawane na Pomorzu i w Wielkopolsce. Najbardziej popularny by³ drukowany w Pelplinie Pielgrzym. W 1869 roku w Gietrzwa³dzie ks. Józef Jordan (18291890), wywodz¹cy
siê z Lidzbarka Warmiñskiego na niemieckiej Warmii, ale wielki mi³onik jêzyka
polskiego, zaprenumerowa³ parafianom 40 egzemplarzy Pielgrzyma. W tym
pimie obszernie relacjonowano przebieg Objawieñ Matki Bo¿ej z 1877 roku.
W³anie Pielgrzym donosi³ w 1886 roku, ¿e mimo za³o¿enia Gazety Olsztyñskiej Warmiacy nadal czytali Przyjaciela Ludu, Katolika, Orêdownika i oczywicie Pielgrzyma26.
Innego charakteru by³y opieka i pomoc, wywodz¹cego siê ze Stryjewa pod
Biskupcem ks. Antoniego Baranowskiego (18721932). Dwóch ch³opców: Roberta Preussa z Unieszewa i Wiktora Steffena z Sz¹bruka, ten kap³an przygotowywa³ bezinteresownie do podjêcia nauki w gimnazjum. Preuss zosta³ duchownym
24
25

26
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na Warmii, a Wiktor Steffen (19021997)  wybitnym polskim hellenist¹. Steffen
ukoñczy³ Uniwersytet Poznañski, by³ profesorem Uniwersytetu Wroc³awskiego
i Poznañskiego, napisa³ wiele opracowañ naukowych. W swoich wspomnieniach
z³o¿y³ nadzwyczajne podziêkowanie temu wiejskiemu proboszczowi. O ks. Baranowskim napisa³: wyrwa³ mnie z codziennej szarzyzny i da³ mi wietny start do
dalszych osi¹gniêæ. Da³ Polsce obywatela, który ca³ym sercem chcia³ pracowaæ
i przez ca³e ¿ycie pracowa³ dla Polski. Nie tylko to. Ksi¹dz Antoni Baranowski
swoj¹ postaw¹ wywar³ ogromny wp³yw na moj¹ osobowoæ. Nauczy³ mnie szanowaæ ludzi bez wzglêdu na ich przekonania, przychodziæ z pomoc¹ i dobr¹ rad¹
tym, którzy jej potrzebuj¹, ceniæ ponad zaszczyty i honory nieskazitelnoæ charakteru27.
W 1927 roku na spotkaniu duchownych z Warmii i Polski u ksiêdza Jana
Hanowskiego w Olsztynie, którzy przybyli do Gietrzwa³du na uroczystoci zwi¹zane z pó³wieczem Objawieñ Matki Bo¿ej, w³anie ks. Baranowski zachêca³ do
podjêcia starañ o utrzymanie jêzyka polskiego w kocio³ach w dekanacie olsztyñskim. Konsul Józef Gieburowski w swoim raporcie umieci³ tego kap³ana wród
duchownych przychylnie usposobionych do ruchu polskiego i zachêca³ do bezp³atnego przekazywania do Sz¹bruka Przewodnika Katolickiego28.
W okresie miêdzywojnia dwaj duchowni zdecydowali siê stan¹æ na czele
powsta³ych tu polskich organizacji. W sytuacji, kiedy w dalszym ci¹gu brakowa³o
na Warmii polskiej inteligencji, przewodniczyli towarzystwom i zwi¹zkom29. Byli
nimi ks. Wac³aw Osiñski (18681945), proboszcz parafii w Butrynach i ks. Karol
Langwald (18861945), wikary w Klebarku Wielkim. Ksi¹dz Osiñski zosta³
w listopadzie 1920 roku prezesem Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich, a od
1 stycznia 1923 roku  prezesem IV Dzielnicy Zwi¹zku Polaków w Niemczech,
obejmuj¹cej Prusy Wschodnie. Przewodniczy³ te¿ Radzie Nadzorczej Banku Ludowego w Olsztynie i po 1935 roku Zarz¹dowi Rolniczo-Handlowej Spó³dzielni
Rolnik, a po 1927 roku jeszcze Polsko-Katolickiemu Towarzystwu Szkolnemu
na Warmiê. Ksiêdzu Langwaldowi z kolei powierzono 11 listopada 1921 roku
funkcje prezesa Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmiê. Wspólnie
z Janem Baczewskim w marcu 1923 roku przedstawi³ w³adzom rejencji olsztyñ27
28
29
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skiej postulaty polskich Warmiaków w zakresie szkolnictwa. Obu duchownych
spotka³y za to konkretne dyskryminacje ze strony Kurii Biskupiej we Fromborku.
Jeszcze w maju 1927 roku rz¹dca diecezji przeniós³ ks. Langwalda do niewielkiej
parafii w Olecku na Mazurach, co, rzecz jasna, uniemo¿liwia³o mu na dalsze kierowanie towarzystwem. W 1935 roku biskup warmiñski Maksymilian Kaller powierzy³ mu parafiê w Kochanówce pod Lidzbarkiem Warmiñskim. W 1945 roku
zosta³ aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD i deportowany do pracy w g³¹b
Rosji. Zmar³ w maju tego samego roku w obozie pod Czelabiñskiem30. Ksiêdza
Osiñskiego 25 czerwca 1933 roku ordynariusz diecezji, rzekomo na probê ministra Rzeszy Franza von Papena, pozbawi³ probostwa w Butrynach, gdzie duszpasterzowa³ 29 lat. Nastêpnie ks. Osiñski przez rok kierowa³ domem rencistów
w Kronie ko³o Ornety, a potem sam sta³ siê emerytem. Mieszka³ w Olsztynie
i uczestniczy³ w dzia³alnoci w polskich organizacjach. W kilku z nich zajmowa³
kierownicze funkcje.
Nie mo¿na te¿ pomin¹æ wk³adu, który wniós³ do dzia³alnoci Zwi¹zku Polaków w Niemczech, w tym tak¿e na terenie IV Dzielnicy, obejmuj¹cej Prusy
Wschodnie, wywodz¹cy siê z P³otowa ko³o Bytowa na Kaszubach ks. Józef Styp-Rekowski (19021969). Po ust¹pieniu Jana Baczewskiego, 27 sierpnia 1933 roku
powierzono mu kierownictwo Zwi¹zku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech. Od 1927 roku zawsze w marcu, okrelanym w kalendarzu zwi¹zkowym
jako miesi¹cu Wiary Ojców, odbywa³ spotkania z mieszkañcami wielu wiosek na
po³udniowej Warmii, odwiedza³ polskie szko³y, wyg³asza³ przemówienia na temat zwi¹zków Kocio³a katolickiego z polskoci¹ i praw miejscowej ludnoci do
jêzyka ojczystego. Wspó³pracowa³ z Gazet¹ Olsztyñsk¹. W 1938 roku przez
jaki czas by³ katechet¹ Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie31. Bra³ udzia³ w wiêkszych zebraniach Polaków w Olsztynie.
Wszyscy ci ksiê¿a swoj¹ nieprzejednan¹ postaw¹ i konkretn¹ prac¹ przyczyniali siê do formowania nieco m³odszych dzia³aczy ruchu polskiego. Z koniecznoci przejmowali role przypisane inteligencji na innych ziemiach polskich i przewodzili w staraniach o prawa do mowy ojczystej mieszkañców po³udniowej
Warmii. Wyg³aszali nie tylko kazania w jêzyku polskim, ale te¿ rad¹ i zachêt¹
do trwania przy wierze i mowie ojców, wspierali polskich katolików. Po wybuchu II wojny wiatowej spotka³y ich za to przeladowania ze strony Niemców.
Jedenastu ksiê¿y, zaanga¿owanych w pracê narodow¹ na Warmii, zosta³o uwiêzionych w obozach koncentracyjnych. Dziewiêciu z nich straci³o ¿ycie: Gustaw
Dzia³owski (zmar³ po pobycie w wiêzieniu w Nowem); Cyryl Karczyñski, Broni-

30
31
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s³aw Sochaczewski i Jan Mazella pochodzili z Pomorza, Antoni Ludwiczak by³
rodem z Wielkopolski, a pozostali: Józef Palmowski, Wojciech Rogaczewski, W³adys³aw Demski i Franciszek Klimek wywodzili siê z Warmii i Powila. Ich nazwiska by³y z regu³y pomijane na tablicach i pomnikach, wznoszonych przed 1989
rokiem. Tym bardziej zas³uguj¹ teraz na nasz¹ pamiêæ.
W rozbudzeniu poczucia przynale¿noci do kultury polskiej i podtrzymywaniu ¿ycia narodowego na po³udniowej Warmii w³anie dzia³acze z Wielkopolski
i Pomorza wspierali miejscowych Polaków. Byli lepiej przygotowani do roli przewodników narodowych. Wród nich wa¿n¹ rolê odgrywali równie¿ duchowni.

Jan Ch³osta

Geistige Lehrer aus der Kaschubei, aus Pommern
und Großpolen in der polnischen nationalen Bewegung
im Südermland und Masuren
(2. Hälfte des 19. Jhs.  Anfang des 20. Jhs.)
ZUSAMMENFASSUNG
Im vorliegenden Artikel befasst sich der Verfasser mit der Frage der propolnischen
nationalen Bewegung im südlichen Ermland, die besonders stark in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts zum Ausdruck kam. Die propolnische Bewegung im Süden Ostpreußens
hatte jedoch ihre lange Vorgeschichte. Eine gemeinsame Identitätsbasis zwischen
Ermländern und Polen bildeten u.a. solche Erscheinungen und Ereignisse wie z.B.: lokale
Identität der Ermländer, ihre religiös begründete antipreußische Einstellung, ihre symbolische Volksgemeinschaft mit den Polen aufgrund der gemeinsamen Konfession, Sprache
und Geschichte, sowie auch die polnischen Aufstände von 1830 und 1863, die den
Ermländern die polnische Frage näher brachten. Darüber hinaus prägten auch politische
und religiöse Ereignisse das bereits geweckte nationale Bewusstsein ermländischer Bauer:
erstens der Kulturkampf gegen die katholische Kirche (der gegen Erwartungen der
preußischen Obrigkeit die nationalistische polnische Bewegung stärkte); zweitens die
Offenbarung der Hl. Mariä in Gietrzwa³d / Dietrichswalde (laut der Überlieferung sollte
Hl. Maria die Kinder auf Polnisch ansprechen). Die Offenbarung in Dietrichswalde hatte
die Entstehung einer katholischen Kultstätte zur Folge. Der Zustrom von polnischen
Pilgern nach südlichem Ermland trug zur Erhöhung des polnischen nationalen Bewusstseins von ermländischen Bauern bei. Einige ausgebildete Ermländer, darunter Andrzej
Samulowski, baten um Hilfe bei den polnischen Aktivisten aus Pommerellen und Großpolen. Zunächst wurden 1885 mehrere Kundgebungen für die Wiedereinführung der polni-
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schen Lehrsprache in den Elementarschulen veranstaltet. Im April 1886 wurde in Olsztyn/
Allenstein die polnischsprachige Zeitung Gazeta Olsztyñska gegründet, welche der
weiteren Integration polnischer Ermländer diente. Eine bedeutende Rolle spielten in der
polnischen Bewegung mehrere katholische Priester, deswegen wurde für solche ermländischen Aktivisten wie Jan Liszewski, Franciszek Szczepañski oder Andrzej Samulowski
die katholische Bekenntnis mit der polnischen nationalen Identität untrennbar verknüpft.
Diese engagierten Menschen verbanden ihre Sorge um die Erhaltung unserer Väter
Sprache und Glaubens mit der breiten politischer Tätigkeit nationaler Polen im Preußen.
Der polnische Patriotismus fand seinen Ausdruck in praktischer Handlung: Gründung
polnischer Volksvereine bei Allenstein und Biskupiec / Bischofsburg, Verbreitung polnischer Bücher und Zeitungen, Unterstützung polnischer Kandidaten zum Deutschen
Reichstag, Geldsammlungen für nationale und religiöse Ziele.

acta_2010.p65

62

11-01-20, 07:45

OJCZE NASZ ZE SZCZENURZA

63

Zygmunt Szultka
(Szczecin)

Ojcze nasz ze Szczenurza

Zabytek kaszubskiego pimiennictwa religijnego i kocielnego, zwany w literaturze Ojcze nasz ze Szczenurza, w przeciwieñstwie do przyt³aczaj¹cej wiêkszoci
kaszubskich przek³adów biblijnego Ojcze nasz zrodzi³ siê nie z potrzeb religijnych
ewangelickich Kaszubów Pomorza Zachodniego, ale z pobudek czysto naukowych,
prawdopodobnie pod koniec XVIII w. Wiêksz¹ na niego uwagê zwróci³ jednak
dopiero po ponad stu latach polski dialektolog Adam Tomaszewski (18951945),
który go opublikowa³ oraz scharakteryzowa³ od strony jêzykowej1. Wa¿ne uzupe³nienia do jego ustaleñ badawczych wnieli niemieccy slawici, Friedhelm Hinze
i A. Lauch, którzy w 1971 r. podjêli próbê okrelenia jego genezy oraz dokonali
jego analizy w oparciu o tekst wydany przez Tomaszewskiego i najnowsze wyniki
badañ, zw³aszcza dotycz¹ce zainteresowañ jêzykami w dobie Owiecenia2.
Niniejsze rozwa¿ania nasz¹ wiedzê o Ojcze nasz ze Szczenurza wydatnie
poszerzaj¹ i pog³êbiaj¹, ale pe³nej satysfakcji autorowi i zapewne Czytelnikom
nie stwarzaj¹, bo nie wszystkie kwestie uda³o siê wyjaniæ i zg³êbiæ. Najwa¿niejsz¹
z nich jest: kiedy i w jakich okolicznociach interesuj¹ce nas materia³y celem
przet³umaczenia na jêzyk kaszubski dotar³y do Szczenurza, komu po ich przek³adzie przez Micha³a Szadowskiego przekaza³ je pastor Magunna z £eby i wreszcie
 jak trafi³y one przed 1840 r. do Biblioteki Królewskiej (Königliche Bibliothek),
potem zwanej Bibliotek¹ Pañstwow¹ (Staatsbibliothek) w Berlinie, w której by³y
przechowywane do II wojny wiatowej. Od jej zakoñczenia znajduj¹ siê pod pierwotn¹ sygnatur¹, pod opiek¹ Biblioteki Jagielloñskiej w Krakowie.

1
2
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A. Tomaszewski, Kaszubskie Ojcze nasz i inne urywki tekstów ze Szczenurza, Slavia Occidentalis, 17:1938, s. 113-125.
F. Hinze-A. Lauch, Die pomoranischen Sprachproben in der Handschrift, Ms. slav. Oct. 3
der Berliner Staatsbibliothek und ihre Vorlage, Zeitschrift für Slawistik, 16:1971, 5, s. 733-750.

63

11-01-20, 07:45

ZYGMUNT SZULTKA (SZCZECIN)

64

W 1839 r. wyjechali z Petersburga dwaj rosyjscy slawici, stypendyci Carskiej Akademii Nauk, Piotr I. Prejs (18101846) i Izmai³ I. Sriezniewski (1812
1880), celem zbierania materia³ów o szeroko pojêtej kulturze, zw³aszcza o jêzyku
i etnografii S³owian zamieszkuj¹cych ówczenie i w przesz³oci w Niemczech.
Rozstali siê ju¿ w Królewcu, sk¹d pierwszy uda³ siê do Gdañska, by gromadziæ
materia³y dotycz¹ce Kaszubów. W tym celu spotka³ siê z wybitnym ówczesnym
znawc¹ jêzyka polskiego, któremu nieobc¹ i nieobojêtn¹ by³a równie¿ kaszubszczyzna  Krzysztofem C. Mrongowiuszem (17641855). Z Gdañska  przez Toruñ, Gniezno i Poznañ  pojecha³ do Berlina, gdzie pón¹ wiosn¹ 1840 r. spotka³
siê z Sriezniewskim. Ten bowiem przebywa³ tu ju¿ od pocz¹tku roku, gdy¿ przyjecha³ bezporednio z Królewca. Prawdopodobnie w sprawach naukowych blisko
ze sob¹ wspó³pracowali, bo obaj nawiedzili Bibliotekê Królewsk¹, obaj dotarli
do rêkopisu interesuj¹cego nas Ojcze nasz i zwi¹zanych z nim przek³adów na
jêzyk kaszubski, obaj sporz¹dzili ich odpisy i obaj niebawem  Prejs dowodnie
20 czerwca, Sriezniewski3 pewnie nieco póniej  z³o¿yli pisemne sprawozdania
swym mecenasom. Sprawozdanie Prejsa zosta³o opublikowane w naukowym czasopimie ju¿ w 1840 r., Sriezniewskiego za pozosta³o w rêkopisie a¿ do 1912 r.,
kiedy jednoczenie po rosyjsku i po polsku wyda³ je rosyjski slawista W³odzimierz A. Francew4.
O kaszubskim Ojcze nasz ze Szczenurza wiat nauki i kultury dowiedzia³ siê
wiêc ze sprawozdania Prejsa. Informacja by³a jednak bardzo lakoniczna: W berliñskiej bibliotece znalaz³ siê równie¿ niewielki zbiór s³ów i Ojcze nasz w jêzyku
kaszubskim5. Sriezniewski berliñskie zabytki w swym rêkopisie opisa³ nastêpuj¹co: S teho, co jo jem natrafje³ wó móvje kaszebski v rêkopjisach, mó¿na
wspómnjec wó notatkach pastora Szadovskjeho, schronjonech v bibliotece Kroleski w Bórlinje...6. Pomin¹³ nawet Ojcze nasz, wyeksponowa³ natomiast osobê
kaszubskiego t³umacza, ale nies³usznie  jak zobaczymy  nazwa³ go pastorem.
3

4

5
6
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W sprawie datacji rêkopimiennego sprawozdania Sriezniewskiego g³osy wród badaczy s¹
podzielone. Jedni uwa¿aj¹, i¿ sporz¹dzi³ je w 1842 r., inni ¿e dopiero w 1850 r.; por. J. Treder,
Florian Ceynowa, Uwagi o kaszubszczynie, Wejherowo-Rumia-Pelplin 2001, s. 30-31.
P.[I.] Prejs, Donesenije P. Prejsa G. Ministru Narodnago Prosveèenija, izü Berlina, otü
20 Ijunja 1840 goda, urnal Ministerstva Narodnego Prosveèenija, Petersburg 1840, . 28,
11, otd. IV, s. 1-22; B.A. Ôðàíöåâú Êú., Êú. èñòîðiè òàêú íàçûâàåìàãî êàìóâñêàãî
âîçäðîæäåíèÿ (Õð. Ö. Ìðîíãîâióñú è Ôë. Öåíîâà âú èõú ñíoìåíiaõú cú pycckèmè y÷eíûìè), Èçâúcòiÿ Îòäúëeíiÿ pyccêaão ÿçûêa è cëoâecíîcòè Èìïepaòopcêoé Àêaäåìiè
Hayêúú 1912 ã. êí. 3, s. 31-76. Prof. Francew, Fl. Cenowa i prof. Izmael Srezniewski (Przyczynek do historii stosunków naukowych kaszubsko-rosyjskich, Gryf, 4:1912, 4, s. 81-86,
88-89).
P. Prejs, Donesenije..., s. 3.
F. Ceynowa, Móje spóstrze¿enjo prze przeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad móv¹
kaszebsk¹, [w:] F. Ceynowa, Uwagi o kaszubszczynie, oprac. J. Treder, Wejherowo-Rumia-Pelplin 2001, s. 67.
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Sprawozdanie Prejsa zosta³o opublikowane w polskim przek³adzie jeszcze
w 1840 r. na ³amach warszawskiego Magazynu Powszechnego7, trzy lata póniej za  Orêdownika Naukowego8, redagowanego i wydawanego przez zas³u¿onego dla kultury polskiej, g³ównie Wielkopolski, Józefa £ukaszewicza (1799
1873). £ukaszewicz w 1850 r. wyda³ w Krakowie Kile slov wó Kaszebach e jich
zemi przez Wójkasena jako, ¿e uwa¿a³ tê rozprawkê za pierwszy owoc pióra
kaszubskiego. Tudzie¿ rzecz O jêzyku kaszubskim ze zdania sprawy Prajsa gdy¿
sprawozdanie Rosjanina uzna³ za pierwsz¹ pracê naukow¹ we wzglêdzie jêzyka
kaszubskiego9.
Krakowska edycja £ukaszewicza sta³a siê dla Kazimierza W. Wójcickiego
(18071879) impulsem do szerokiego jej omówienia w nastêpnym roku w Bibliotece Warszawskiej10. Autor s³usznie wypomnia³ Prejsowi, ¿e jego ustalenia
dotycz¹ce kaszubszczyzny opieraj¹ siê prawie wy³¹cznie na materia³ach opublikowanych lub otrzymanych od pastora Mrongowiusza11. Odnonie do interesuj¹cego nas zabytku stwierdzi³ krótko: P. Prejs pisze, ¿e w bibliotece berliñskiej
znalaz³ ma³y zbiór wyrazów i Ojcze nasz w jêzyku kaszubskim12. Powtórzy³
wiêc przekaz Rosjanina, nic od siebie nie dodaj¹c.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e niekwestionowan¹ zas³ug¹ Prejsa by³o, i¿ w swym
publikowanym po rosyjsku sprawozdaniu z czerwca 1840 r. zawar³ lakoniczn¹
informacjê o kaszubskich zabytkach pimiennictwa, przechowywanych w Królewskiej Bibliotece w Berlinie. Przez to, ¿e sprawozdanie to zosta³o jeszcze w tym
samym roku oraz kilkakrotnie w latach nastêpnych wydane lub szeroko omówione
w jêzyku polskim w czasopismach i wydawnictwach polskich, informacja o interesuj¹cych nas pomnikach pimiennictwa kaszubskiego dotar³a do szerokich krêgów spo³ecznych. Wszyscy zainteresowani mogli siê o niej dowiedzieæ. Powstaje
pytanie  jakie wzbudzi³a ona zainteresowanie wród slawistów polskich i zagranicznych?
7

8

9
10

11
12

acta_2010.p65

Raport P. Preussa, b. professora gimnazyum dorpackiego, nades³any z Berlina pod dniem
20 czerwca 1840 roku J.W. Ministrowi Owiecenia Narodowego Uwarów (z Dziennika Ministeryum Ow. w Petersb.), Magazyn Powszechny, 7:1840, 9, s. 201-211.
O narzeczu kaszubskim z raportu p. Preissa do Ministra Owiecenia Publicznego w Rossyi.
Z Berlina 20. czerwca 1840 r. przes³anego (T³omaczenie z rosyjskiego), Orêdownik Naukowy, 1843, 26, s. 203-208; 27, s. 209-213. Odnony fragment brzmi: W bibliotece berliñskiej znalaz³em ma³y zbiór wyrazów i Ojcze nasz w jêzyku kaszubskim (s. 203).
Kile slov wó Kaszubach e jich zemi przez Wójkasena. Tudzie¿ rzecz O jêzyku kaszubskim
ze zdania sprawy Prajsa, Kraków 1850, s. 3.
K.W.W[ójcicki], Kile s³ov wo Kaszebach e jich zemi przez Wójkasena. Tudzie¿ rzecz o jêzyku
kaszubskim, ze zdania sprawy Prajsa. Nak³adem ksiêgarni i czcionarni pod sow¹, Biblioteka
Warszawska 1:1851, s. 151-159.
Tam¿e, s. 154; por. H. Popowska-Taborska, Dzieje kaszubskiej leksykografii, [w:] H. Popowska-Taborska, W. Bory, Leksyka kaszubska na tle s³owiañskim, Warszawa 1996, s. 20-21.
K.W.W[ójcicki], Kile s³ov , s. 153.
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Dziêki badaniom wspó³czesnego nam czeskiego jêzykoznawcy Jana Petra
wiemy, ¿e jako pierwszy kaszubskim Ojcze nasz i innymi tekstami kaszubskimi
ze Szczenurza zainteresowa³ siê profesor slawistyki na Uniwersytecie Wroc³awskim, czeski slawista i etnograf Franciszek Z. Czelakowski (17991852). Jan Petr,
na podstawie spucizny profesora stwierdzi³, ¿e ten w latach swej pracy we Wroc³awiu (18421849) dotar³ osobicie do berliñskich rêkopisów kaszubskich i sporz¹dzi³ ich odpisy. Czelakowski korzysta³ równie¿ z rêkopimiennego s³owniczka
kaszubskiego Prejsa, uzupe³nianego przez profesora przy pomocy  jak przypuszcza Petr  Floriana Ceynowy13. Przyj¹æ wiêc mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem prawdziwoci, ¿e wroc³awskie odpisy Czelakowskiego powsta³y w latach
18421843/44 pod wp³ywem informacji przekazanych mu bezporednio lub
porednio (publikacje) przez Prejsa.
Jan Petr wykaza³, ¿e wszystkie odpisy Czelakowskiego interesuj¹cych nas
tekstów kaszubskich zawieraj¹ wiele istotnych zmian w stosunku do rêkopisów
berliñskich, tj. zapisu Ojcze nasz, liczebników i tekstu pogadanki. Wykazuj¹c ich
d³ugie szeregi, stwierdzi³, i¿ najwa¿niejsz¹ ich cech¹ jest polonizacja, tzn. poprawianie b³êdów literowych, nadawanie koñcówek wyrazom i znaczenia zgodnych
z zasadami ortografii i gramatyki jêzyka polskiego14.
Czeski jêzykoznawca wypomina³ wydawcy Ojcze nasz i zwi¹zanych z nim
tekstów kaszubskich, Adamowi Tomaszewskiemu  ¿e nie wyjani³ podstawowych kwestii dotycz¹cych ich genezy, ale sam w tych sprawach niczego nowego
nie wniós³. Podzieli³ natomiast analizê jêzykow¹ Tomaszewskiego, który widzia³
w zabytkach najwiêcej cech kaszubszczyzny pó³nocno-zachodniej, silnie zabarwionej polszczyzn¹, pisanych przez osobê s³abo w³adaj¹c¹ kaszubszczyzn¹ i zamieszkuj¹c¹ w miejscowoci, zgermanizowanej ju¿ w pierwszej po³owie XIX
wieku15. G³ówn¹ zas³ug¹ Petra by³o zwrócenie uwagi, ¿e profesor Czelakowski
jako pierwszy podj¹³ badania naukowe nad Ojcze nasz ze Szczenurza, chocia¿
swych wyników nigdy nie opublikowa³.
Drugim badaczem, który zainteresowa³ siê i dotar³ do berliñskich rêkopisów
kaszubskich ze Szczenurza, by³ Kaszuba Florian S.W. Ceynowa (18171881).
Niepodobna sobie wyobraziæ, ¿eby do Ceynowy w czasie jego studiów na Uniwersytecie we Wroc³awiu (18411843), bêd¹c najpierw rzeczywistym (od 1842),
a potem honorowym (od 1843) cz³onkiem Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego
(18361886), którego nie tylko rzeczywistym prezesem, ale te¿ patronem by³
wybitny czeski fizjolog i anatom Jan E. Purkinje (17871869), za aktywnym
cz³onkiem  podobnie jak Ceynowa  prof. Czelakowski, nie dotar³a do Kaszuby
13

14
15
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J. Petr, Zápisy kaubtiny v pozustalosti F.L. Èelakovskeho, Slavia, 58:1989, 1-2, s. 121,
123; H. Popowska-Taborska, Dzieje kaszubskiej leksykografii, [w:] H. Popowska-Taborska,
W. Bory, Leksyka kaszubska na tle s³owiañskim , s. 22.
J. Petr, Zápisy kaubtiny , s. 121-122.
Tam¿e, s. 122.
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informacja o kaszubskich rêkopisach w berliñskiej bibliotece. Obaj profesorowie
byli prawdziwymi mecenasami Ceynowy16, zachêcali go do pisania i protegowali
publikowanie jego nie tylko drobnych tekstów etnograficznych, ale równie¿ powa¿nych, by nie powiedzieæ politycznych artyku³ów o germanizacji Kaszubów
w przesz³oci i wspó³czenie. Porednio ze znajomoci¹ przez Ceynowê omawianych tekstów kaszubskich ze Szczenurza przemawiaj¹ wspomniane wy¿ej uwagi
 najpewniej Ceynowy  w sprawie kaszubskiego s³owniczka w spucinie naukowej Czelakowskiego. Ponadto wykluczyæ nie mo¿na, ¿e Ceynowa w 1842 r. osobicie spotka³ siê ze Siezniewskim w czasie jego drugiego pobytu we Wroc³awiu17.
W wiêziennej celi mierci berliñskiego Moabitu, Ceynowa w swych przemyleniach i badaniach czêsto wraca³ mylami do wroc³awskich lat. Nie móg³ nie
przywo³aæ na pamiêæ kaszubskich rêkopisów z Królewskiej Biblioteki w Berlinie
i po nie nie siêgn¹æ, kiedy od 20 marca 1848 r.  dziêki amnestii  cieszy³ siê
wolnoci¹ osobist¹ i przez dwa miesi¹ce przebywa³ jeszcze w Berlinie, przesiaduj¹c g³ównie w bibliotekach, gdy¿ gromadzi³ materia³y do historii Kaszubów
i Pomorza. Ceynowa nigdy  zdaje siê  nie wspomnia³, ¿e osobicie dotar³ do
interesuj¹cych nas kaszubskich rêkopisów ze Szczenurza w Królewskiej Bibliotece w Berlinie, co nie oznacza, i¿ nie mia³ ich w rêku. W wiêzieniu dowodnie
zapozna³ siê z orygina³em s³owniczka Mrongowiusza i uwagami Antoniego Brylowskiego (17991870) jego dotycz¹cymi oraz rêkopimienn¹ charakterystyk¹
Kaszubów synodu s³upskiego jego prepozyta Christiana Wilhelma Hakena (1771
1791), o czym równie¿ nigdy nie napisa³18.
Ceynowa kolejny raz informacjê o kaszubskich tekstach ze Szczenurza przechowywanych w Królewskiej Bibliotece w Berlinie otrzyma³ prawdopodobnie na
prze³omie 1850/51 lub na pocz¹tku 1851 r. Jego pozycja spo³eczna i sytuacja
materialna uleg³y radykalnej poprawie po wyjciu z wiêzienia, a zw³aszcza po
zdaniu na pocz¹tku 1850 r. pañstwowego egzaminu lekarskiego i uzyskaniu pe³nych uprawnieñ lekarskich. Zamieszka³ w centrum Gdañska, by³ lekarzem wojskowym, jego dochody pozwoli³y mu na edycjê coraz to nowych broszurek o tematyce
16
17

18

acta_2010.p65

J. liziñski, Ze stosunków literackich czesko-kaszubskich, Rocznik Gdañski, 15-16:1956
1957, s. 501 i n.
Prof. [W.A.] Francew, Fl. Cenowa i prof. Izmael Srezniewski (Przyczynek do historii stosunków naukowych kaszubsko-rosyjskich), Gryf, 4:1912, s. 4-6; J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa, oprac. i pos³owiem opatrzy³ J. Treder, Gdañsk 1997; E. Breza, Florian Ceynowa jako
jêzykoznawca, Rocznik Gdañski, 43:1983, 2; J. Treder, Florian S. Ceynowa jako paremiograf, Rocznik Gdañski, 58:1998, 2; ten¿e, O Ceynowie na marginesie dawnych i najnowszych prac, Rocznik Gdañski, 55:1995, 2; E. Achremowicz, T. ¯abski, Towarzystwo Literacko-S³owiañski we Wroc³awiu 18361886, wstêp i redakcja naukowa B. Zakrzewski, Wroc³aw 1973.
F. Ceynowa, Teksty wiêzienne. Z rêkopisu odczyta³, opracowa³ i wstêpem opatrzy³ Z. Szultka,
Wejherowo-Puck 2004, s. 19 i n. Na s. 56 omy³kowo stwierdzi³em, i¿ Ceynowa sam napisa³,
¿e do nich dotar³.
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kaszubskiej, które przygotowa³ w wiêzieniu lub po jego opuszczeniu19. W Gdañsku
sta³ siê znan¹ postaci¹, co pozwoli³o na nawi¹zanie kontaktu z rosyjskim konsulem w tym miecie Adelungiem. Kiedy nie spe³nia³y siê nadzieje na druk jego
publikacji przez Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde in
Stettin20, Ceynowa w³anie za porednictwem wspomnianego konsula wys³a³ 
zdaje siê  5 sierpnia 1850 r. do Petersburga rosyjsko-kaszubski s³owniczek, przygotowany najpewniej ju¿ w celi wiêziennej, bo po odzyskaniu wolnoci doprawdy nie mia³ czasu, by jêzyk rosyjski poznaæ od podstaw i opracowaæ s³owniczek
rosyjsko-kaszubski, który po 150 latach opracowa³a i wyda³a ostatnio H. Popowska-Taborska21.
Wspomniany s³ownik trafi³ do r¹k znanego nam ju¿ slawisty I.I. Sriezniewskiego, który opatrzy³ go ¿yczliw¹ opini¹ i skierowa³ do Wydzia³u Akademii. Ta
z kolei przes³a³a t¹ sam¹ drog¹ Ceynowie do zaopiniowania powsta³y przed dziesiêciu laty artyku³ Sriezniewskiego, dot¹d zalegaj¹cy w szufladzie. Ceynowa nie
tylko ¿e opatrzy³ go swymi uwagami, ale przet³umaczy³ na jêzyk kaszubski i odes³a³. Rosjanin pisa³ w nim m.in. (w przek³adzie Kaszuby): S teho, co jo jem
natrafja³ wó móvje kaszubski w rêkopjisach, mó¿na wspómnjec wó notatkach
pastora Szadovskjeho, schronjonech w Bibliotece Kroleski w Bórlinje...22.
Ceynowa przeszed³ nad t¹ informacj¹ obojêtnie, nie dodaj¹c od siebie ani
zdania, prawdopodobnie dlatego, ¿e by³a dla niego oczywist¹. Nie bêdziemy snuli
dalszych przypuszczeñ takiego jego postêpowania, które nie zmienia faktu, ¿e
zna³ kaszubskie przek³ady ze Szczenurza, najpewniej z berliñskich odpisów oraz
wielokrotnie siê z nimi w takiej lub innej formie zetkn¹³. Jego niezrozumia³e postêpowanie w jakim stopniu spowodowa³o, ¿e Ojcze nasz w przek³adzie Szadowskiego w dalszym ci¹gu czeka³o na swego badacza na bibliotecznym regale
w Berlinie. Gdyby za siê nim zainteresowa³, to móg³  jak zobaczymy  dotrzeæ
do przynajmniej jednego z czworga (zdaje siê) doros³ych dzieci t³umacza, zamieszkuj¹cego w Szczenurzu. Obojêtnoæ Ceynowy okaza³a siê wiêc prawdziw¹
strat¹ dla naszej wiedzy o pomnikach pimiennictwa kaszubskiego ze Szczenurza.
Pierwszym badaczem, który szerzej zaj¹³ siê kaszubskimi rêkopisami przechowywanymi w Bibliotece Pañstwowej w Berlinie, po  jak zobaczymy  prawie
19

20
21

22

acta_2010.p65

Bibliografiê Ceynowy opublikowa³ ostatnio A. Duliczenko, w: F. Ceynowa, Kurze Betrachtungen über die kaschubische Sprache als Entwurf zur Grammatik, herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von A. D. Dulièenko und W. Lehfeldt, Göttingen 1998, s. 112-115.
Niestety, nie jest ona kompletna.
F. Ceynowa, Teksty wiêzienne , s. 45-48, 65.
H. Popowska-Taborska, Rosyjsko-kaszubski s³ownik Floriana Ceynowy widziany oczyma
jêzykoznawcy, Wejherowo-Rumia-Pelplin 2001, s. 133 i n.; por. ta¿, Trzeci zbiór leksyki
kaszubskiej Floriana Ceynowy odnaleziony, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dzi,
Gdañsk 1985, s. 135 i n.
F. Ceynowa, Móje spóstrze¿enjo , s. 67.
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stu piêædziesiêciu latach od ich powstania, by³ Wielkopolanin Adam Tomaszewski (18951945), zas³u¿ony badacz gwar wielkopolskich, który w 1937 r. uda³ siê
do Niemiec (Berlin, Budziszyn, Chodziebu¿) w poszukiwaniu zabytków pimiennictwa serbo³u¿yckiego23. W berliñskiej ksi¹¿nicy natrafi³ na wy¿ej wspomniane
rêkopisy, które przygotowa³ do druku. W nastêpnym roku ujrza³y one wiat³o
dzienne na ³amach jednego z najstarszych i najwa¿niejszych polskich czasopism
jêzykoznawczych, wydawanych przez Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk
w Poznaniu  Slavia Occidentalis24. Tomaszewski, jako dialektolog, by³ kompetentnym badaczem dla ich wszechstronnej analizy i edycji. Dlatego jego ustalenia w du¿ej czêci s¹ aktualne po dzieñ dzisiejszy i powiêcimy im wiêcej
miejsca.
Po przytoczeniu katalogowego opisu zabytku25 stwierdza, ¿e ca³y rêkopis
obejmuje 9 stron: str. 1-6 zawiera tekst albañski oraz podpisane pod nim dos³owne t³umaczenie na jêzyk niemiecki, na nienumerowanej str. 7 mieci siê wspomniane w katalogu kaszubskie Ojczenasz, przepisane na czysto z przekrelonej
i tam¿e doczepionej kartki; na str. 8-9 (pisane po obu stronach, zatem razem
4 strony) widzimy przek³ad tekstu albañskiego na kaszubski, o czym jednak katalog zupe³nie nie wspomina, wiêc sprawia to wra¿enie, jakoby ten tekst uwa¿ano
za ci¹g dalszy albañskiego. Pismo na str. 8-9 wydaje siê byæ identyczne z pismem
na kartce z przekrelonym Ojczenaszem, podczas gdy tekst na str. 1-6 pisa³a ca³kiem inna rêka26.
Pogl¹du tego nie podzielam. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ca³y tekst albañski
oraz jego przek³ady niemiecki (s. 1-6) i kaszubski (wg Tomaszewskiego s. 8-9) ,
z wyj¹tkiem na czysto przepisanego Ojcze nasz (s. 7), spisane zosta³y jedn¹ rêk¹27.
Tomaszewski kontynuowa³: Na pocz¹tku strony 1 znajduje siê czyj dopisek: Arnautische Sprachprobe nach Bacmeister auf der Leipziger Messe von dem
Sohn einer Arnautin. Przed Ojczenaszem kaszubskim na nie oznaczonej stronie
7 widnieje uwaga: Kaschubische Sprachprobe von Schadowski aus Schneer 2 1/2
Meilen von Lauenburg an der Ostsee aufgenommen 28. Ksans in Laugenburg
23
24
25

26
27

28
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D. Banks, Moje wspomnienia o ojcu, Adamie Tomaszewskim, [w:] M. Gruchmanowa, Gwary
w ojczynie i na obczynie, Poznañ 2003, s. 8-9.
A. Tomaszewski, Kaszubskie Ojcze nasz i inne urywki tekstów ze Szczenurza, Slavia Occidentalis, 17:1938, s. 113-125.
Ms. slav. Oct. 3. Arnautische Sprachprobe; von dem Sohne einer Arnautin. Saec. XIX. Kaschubische Sprachprobe; von Schadowski aus Schneer 21/2 Meile von Lauenburg am der
Ostsee aufgenommen (:Enthält nur) das Vater Unser Saec. XIX.
A. Tomaszewski, Kaszubskie Ojczenasz , s. 113.
Moje rozpoznanie dotycz¹ce tej sprawy wskazywa³o, ¿e teksty pisa³a jedna osoba. Potwierdzi³ to jeden z najbardziej znanych wspó³czesnych grafologów polskich, inspektor mgr Jacek
Ziemiñski.
Ostatni wyraz dopisany inn¹ rêk¹.
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predigt teutsch und kaschubisch. Obok tej b¹d co b¹d cennej uwagi, ¿e ksi¹dz
w Lêborku ka¿e [g³osi kazanie] po kaszubsku, równie¿ ciekawy jest dopisek na
kartce pod przekrelonym tekstem: Bücher in Lauenburg oder Stolpe. Niew¹tpliwie
chodzi tu o ksi¹¿ki pisane po kaszubsku, widocznie kto ¿ywiej interesowa³ siê
kaszubszczyzn¹. Wiemy jednak, jak nik³e rezultaty da³y poszukiwania Lorentza
za drukami i rêkopisami kaszubskimi, dlatego do tej wskazówki mo¿na siê odnieæ z rezerw¹29.
O wspomnianym Schadowskim nic bli¿ej nie wiadomo, tym bardziej ¿e nie
podano jego imienia. W nazwie Schneer kryje siê chyba miejscowoæ Schönehr,
kasz. èenuøe, pol. Szczenurze w pow. lêborskim, która le¿y w pobli¿u morza, na
pó³noc od Lêborka. Je¿eli tekst pochodzi rzeczywicie ze Szczenurza, to zas³uguje
na specjaln¹ uwagê chocia¿by dlatego, ¿e Lorentz na ¿adnej ze swoich mapek nie
podaje, ¿e tam siê jeszcze znajduje ludnoæ kaszubska30. Opieraj¹c siê na badaniach F. Tetznera, stwierdza, ¿e nabo¿eñstwa s³owiañskie w Charbrowie zlikwidowano w 1871 r., za w £ebie oko³o 1850 r. O nabo¿eñstwach w jêzyku kaszubskim w Lêborku Tetzner  wbrew przytoczonej notatce z naszego rêkopisu  nic
nie wie. Je¿eli zatem uwagê w katalogu, wskazuj¹c¹ wiek XIX jako czas powstania rêkopisu, darzyæ pe³n¹ wiar¹, trzeba przyj¹æ, ¿e ludnoæ Szczenurza uleg³a
germanizacji w 1. po³owie XIX w. Mo¿liwe te¿, ¿e tekst nie jest cile umiejscowiony, ¿e chodzi tu o s¹siaduj¹cy i znany Lorentzowi £ebieniec31. Do ustaleñ
tych ustosunkowali siê w 1971 r. F. Hinze i A. Lauch, dlatego wiêcej uwagi powiêcimy im ni¿ej.
Nastêpnie Tomaszewski w transkrypcji podaje kaszubskie Ojcze nasz z nieoznaczonej s. 7. Niestety, nie unikn¹³ tu drobnych omy³ek, których jest wiêcej
w nastêpnych tekstach. Prawid³ow¹ lekcjê wyrazów lub liter zaznaczono kursyw¹
w nawiasie kwadratowym po omy³kach.
Vater unÕer.
Oicze naÕch to ris32 wnebbie. Õwianz imia twoja przinz kruleÕtwo twoje. danzo
da33 twoja wolja jak na Õemi tak wnjebbie. Chleb naÕch poÕchidem dai nam diÕan.
Awet puÕtnum naÕchi win, jak mi odpuÕchtÕchem naÕche winowaize. Ni ne woznas
na pokuÕchen a le34 [pokuÕchenale] nas weba ot wÕcheba Õlego abejowim panje
kraleÕtwo twoja chwala od tunt aÕch na wjeki wjekow Amen35.
29
30
31
32
33
34
35
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A. Tomaszewski, Kaszubskie Ojczenasz , s. 113-114.
Tam¿e, s. 114.
Tam¿e, s. 115.
W tekcie przekrelonym to ri¿[ri].
Mo¿na te¿ czytaæ ela, tak jest w tekcie przekrelonym.
[W tekcie przekrelonym]: na pokuSchen ale nas weba ot wscheba Slego....
A. Tomaszewski, Kaszubskie Ojczenasz , s. 115. Tekst Ojcze nasz opublikowa³ równie¿
J. Treder w: Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, Gdañsk 2006, s. 189.
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Po objanieniu jêzykowym i znaczeniowym ka¿dego wyrazu modlitwy oraz
po podaniu jego prawid³owej formy kaszubskiej w oparciu o publikacje F. Lorentza i S. Ramu³ta Tomaszewski konkludowa³: W tekcie wyrane lady kaszubskie widoczne s¹ g³ównie w braku spó³g³osek redniojêzykowych szczelinowych i zwarto-szczelinowych, dalej w u¿ywaniu ¹ na miejscu og.-pol. ê oraz i e na
miejscu y. Uderza szczególnie niedok³adnoæ w oddawaniu ostatnich sylab wyrazów. Zreszt¹ tekst mocno tr¹ci polszczyzn¹, co jest ca³kiem zrozumia³e, bo polszczyzn¹ jako dialektem kulturalnym pos³ugiwano siê na Kaszubach w kociele,
o czym wiadcz¹ wszystkie starsze druki i rêkopisy pomorskie36.
Nastêpnie Tomaszewski przetransliterowa³ teksty kaszubskie ze stron 8-9,
które podajemy w kolejnoci druku, zaznaczaj¹c omy³ki.
Tekst. 1. jidden 2. dwa 3. trÕchá 4. Õterre 5. pjanz 6. ÕcheÕt 7. Õidm 8. woÕÕom
9. Õewjans 10. dÕeÕÕans 11. jidnasze 12. dwanasze 13. tÕchinaze [tÕchinasze]
20. dwadÕeÕte 21. jiden dwa ÕeÕte 30. tÕchidwaÕeszego [90.] Õewencnasze 100. Õto
1000 tüÕionz [tüÕsonz].
.
.
.
Bug nes djechne [n esdjechne] Tschlowjek ne dugo [tugo] ¿il. Matka laméntüje
š Õwoje Õadke. Unamo wjäle mleka we Õwi pirÕi [pirÕsi] jechlob Õwu mo
[lamentuje]
milo. Ta ¿ona nje Õsoma //[8 v.] Unamo Õyna urodÕonego wot Õchest deniow. una
.
.
jeÕt chora je zurka ÕsedÕi polnje i platÕche. To djeza nechceÕsaz. [nechze] Ta
.
dzewtÕchan ne mo¿e jihz una jeÕt od jednego roku i dwa Ksian¿ize [ksan¿ize]
urodÕone na tim Õwieze. Tä Õtiri knabji Õsong wÕchiczi alle Õdrow, ter pirÕchi ¿ige,
ten drugi [drügi] ÕkatÕche ten tretÕi Õpiewa (Õingt  dopisane) ten tÕchjorti Õsmiega.
Ten chlop jeÕcht Õsleppi, ¿ona jego je jucha una ne tÕchugoz zo wi godom [9]
Twoje Brat tÕchiÕche two Õsostra Õpi. Ten woiz licho jeÕt i pige Ten Nos jeÕtweÕtÕcho
zowa Mumi dwje nodje i kolkozdje ranka pianz palze. Na ti glowja roÕtom wloÕÕi
ten janÕe i te Õambi Õsong wgambie to prawe remjang jeÕt moznejiÕchi jak te lewe.
Jiden wlos je dlugi [jedlugi] i zenki ta krewja je tÕcherwiono ti gnoti Õsong zwiarte
jak kam. Ta riba mo wootÕchi a njache uÕchu. [17.] To pletÕchi letzi lengiwi Õsetzi
na Õemi. un mo tÕchorno [9 v.] piora weswig KÕchidla jiden woÕtri nos i krutki
wogon. we Õwoju gniasze Õsong biale jaga. To drÕchew [drÕewo] zelonno liÕte
i wjelki wietwje Ten wojien pali wi dÕimen ten dim ten uisk i wangleja Ta woda
wrÕchize arÕo letze [letzi] 21. Ten ksan¿ic [ksanziè] we wjikÕchi jak ta kwiasda
i mjeÕchi jak Õslunze. w tÕchero wietÕcher padawe deÕchtÕch Õis Õa witro widi bloni
te noz e zemni a wedmie klar je Õwezi jasne helle.
T³umacz Szadowski stan¹³ przed bardzo trudnym zadaniem, poniewa¿ przysz³o mu prze³o¿yæ na kaszubski tekst niemiecki, który by³ przek³adem z jêzyka
albañskiego, za tekst albañski by³ t³umaczeniem najprawdopodobniej z jêzyka
niemieckiego, ale wykluczyæ nie mo¿na, i¿ z ³aciñskiego, francuskiego czy rosyjskiego37. Jest zrozumia³e, ¿e b³êdy w kaszubskim przek³adzie by³y trudne do unikniêcia, za analiza jêzykowa Tomaszewskiego tekstu kaszubskiego tym trudniejsza,
36
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Tam¿e, s. 117.
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¿e zachowany tekst kaszubski nie jest orygina³em, ale odpisem i nie ma pewnoci,
i¿ z orygina³u Szadowskiego lub pastora Magunny  jak zobaczymy, czy te¿
z innego odpisu, w dodatku sporz¹dzonym przez osobê, która jêzyk polski zna³a
co najwy¿ej bardzo s³abo, a raczej go i jêzyka kaszubskiego nie zna³a. Te przyd³ugie wywody by³y konieczne dla nawietlenia trudnoci, przed którymi stan¹³ Tomaszewski, którego analizê jêzykow¹ uznaæ nale¿y za bardzo trafn¹.
Stwierdzi³ bowiem, ¿e t³umaczenie Szadowskiego to tekst pomorsko-kaszubski, nie ulega ¿adnej w¹tpliwoci. O jego kaszubskoci mog³yby ju¿ wiadczyæ
same: wceje, cvjardé, vjietvjä, a przecie¿ dochodzi jeszcze ca³e mnóstwo innych
znamiennych cech pomorskich, które wystêpuj¹ tutaj jaskrawiej i obficiej ni¿
w Ojczenaszu. Widaæ, ¿e zapisywacz (Szadowski) na ogó³ doæ sumiennie oddawa³ pomorskie brzmienie wyrazów (...). Je¿eli Szadowski by³ Niemcem, to jêzyk
polski nie musia³ mu byæ ca³kiem obcy, co mo¿na wnioskowaæ z pos³ugiwania siê
znakami ¿, ñ oraz z rzadkiego u¿ywania å. Je¿eli natomiast by³ Polakiem (lub
Kaszub¹), w³adaj¹cym w s³owie i pimie jêzykiem polskim, to na podstawie starannoci w oddawaniu dwiêków kaszubskich za pomoc¹ niemieckich znaków
graficznych trzeba by mniemaæ, ¿e chcia³ w³anie Niemcom unaoczniæ cechy mowy
kaszubskiej...38.
Koñcz¹c, Tomaszewski postawi³ pytanie: Jaki to dialekt: s³owiñski czy kaszubski?, który z kaszubskich?39 i sam odpowiedzia³: Z tego wszystkiego wynika, ¿e bli¿sze, cis³e zlokalizowanie gwary przytoczonych tekstów jest niemo¿liwe. Jedynie pewna jest ich pomorskoæ, raczej kaszubskoæ. Poza tym równie
dobrze mog¹ reprezentowaæ gwarê charbrowsko-³ebsk¹ jak jak¹ inn¹ pó³nocno-kaszubsk¹40. Taka odpowied nie dziwi, bo Tomaszewski by³ wietnym dialektologiem, ale nie specjalist¹ od dzielenia Kaszubów zachodniopomorskich jak
Friedrich Lorentz.
Niekwestionowan¹ zas³ug¹ Tomaszewskiego jest, ¿e jako pierwszy podda³
analizie jêzykowej zabytki pimiennictwa kaszubskiego ze Szczenurza oraz je
opublikowa³ i przez to ochroni³ przed zatrat¹ i udostêpni³ dla badañ naukowych.
Na szczêcie nie uleg³y one zniszczeniu w czasie II wojny wiatowej, chocia¿
slawici by³ej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, którzy wczeniej ni¿ polscy jêzykoznawcy siê nimi po wojnie zainteresowali, przynajmniej do lat siedemdziesi¹tych minionego stulecia uwa¿ali, ¿e w latach 19391945 podzieli³y one
tragiczny los wielu zabytków nauki i kultury polskiej i niemieckiej. K. Günter,
nawi¹zuj¹c do postanowieñ IV Miêdzynarodowego Kongresu Slawistów w Moskwie w 1958 r. w sprawie sporz¹dzenia ewidencji rêkopimiennych s³owiañskich
37
38
39
40
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Wiêcej na ten temat ni¿ej. Filiacja przedstawia³aby siê nastêpuj¹co: jêzyk niemiecki  albañski
 niemiecki  kaszubski.
A. Tomaszewski, Kaszubskie Ojczenasz , s. 123.
Tam¿e, s. 124.
Tam¿e, s. 125.
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zabytków jêzykowych, w swym wykazie rêkopisów w Niemczech, wykonanym
w 1960 r., wród przedwojennych zabytków pruskiej Biblioteki Pañstwowej
w Berlinie, uj¹³ równie¿ Ojcze nasz ze Szczenurza41.
Na wiêksz¹ uwagê zas³uguj¹ niew¹tpliwie badania Friedhelma Hinzego
i A. Lauch, którzy w 1971 r., s¹dz¹c, ¿e Ojcze nasz i zwi¹zane z nim kaszubskie
teksty zaginê³y w wojennej zawierusze, wyszli z ustaleñ Tomaszewskiego, by
nastêpnie siê do nich ustosunkowaæ, a w³aciwie poddaæ ponownej analizie ca³y
przek³ad Szadowskiego. Uznali, ¿e Tomaszewski prawid³owo zidentyfikowa³ ród³ow¹ miejscowæ Schneer z niemieck¹ wsi¹ Schönehr i polsk¹ Szczenurze
ko³o £eby, któr¹ ich zdaniem  podobnie jak Tomaszewskiego  zgodnie z badaniami Friedricha Lorentza i Franza Tetznera, pod koniec XIX w. zamieszkiwa³a
ludnoæ niemiecka. Dodali jednak, ¿e w wietle badañ tego ostatniego Szczenurze
w 1783 r. mog³o byæ kaszubskojêzyczne. Sprawie trwania mowy kaszubskiej jako
jêzyka potocznego Hintze-Lauch powiêcili wiêcej miejsca, gdy¿ s³usznie uznali,
¿e to wa¿ny problem z jêzykowego punktu widzenia, a zw³aszcza analizy jêzykowej Ojcze nasz. W tej sprawie nie wnieli jednak nic nowego, opierali siê bowiem
 podobnie jak Tomaszewski  na badaniach Lorentza, który Szczenurze w latach
19061910 zaliczy³ do wsi niemieckich, przynale¿nych do dialektu charbrowsko-³ebskiego42. Powtórzyli, ¿e w Charbrowie nabo¿eñstwa s³owiañskie usta³y
w 1871 r., za w £ebie oko³o 1850 r., dodaj¹c, i¿ w tym miasteczku nabo¿eñstwa
odprawiano tak d³ugo z uwagi na mieszkañców ¯arnowskiej, chocia¿ na prze³omie XIXXX w. wie ta nie uchodzi³a ju¿ za znacz¹cy punkt kaszubszczyzny.
W kwestii trwania kaszubszczyzny w parafiach charbrowskiej i ³ebskiej ich pogl¹dy by³y zbie¿ne z wywodami Tomaszewskiego, który nie wykluczy³, i¿ 
z uwagi na rzekom¹  jak zobaczymy  germanizacjê Szczenurza w pierwszej
po³owie XIX w.  t³umacz interesuj¹cych nas tekstów móg³ pochodziæ nie ze
Szczenurza, lecz z £ebieñca. Pogl¹d ten Hinze-Lauch odrzucili43, dodajmy: s³usznie, bo Szadowski nie móg³by wówczas pochodziæ ze Szczenurza.
Niemieccy jêzykoznawcy wypomnieli polskiemu dialektologowi, ¿e nie powiedzia³ niczego o t³umaczu Szadowskim. Opieraj¹c siê na relacji Otto Knoopa44
o obumieraniu kaszubszczyzny w parafii charbrowskiej, w której w 1829 r.
w Roszczycach, wsi z kocio³em filialnym, nauczycielem i zakrystianem by³ Jo41

42
43
44
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K. Günter, Slawische Handschriften in Deutschland, Zeitschrift für Slawistik, 5:1960, 3,
s. 325; Kaschubische Sprachprobe (Vaterunser) von Schadowski aus Schneer b. lauenburg,
19. Jh. 1 Bl. (Bl. 7). [Fotokopie aus dem Nachlaß F. Lorentz im Inst. f. Slawistik DAW.].
Arnautische (albanische?) Sprachprobe, von dem Sohn einer Arnautin, 19. Jh. B. 1-6, 8, 9.
F. Lorentz, Geschichte der pomoranischen (kaschubischen) Sprache, Berlin-Leipzig 1925,
za³. mapa.
F. Hinze-A. Lauch, Die pomoranischen Sprachproben , s. 733-735.
O. Knoop, Die Abnahme der kassubischen Bevölkerung im Kirchespiel Charbrow, Baltische
Studien, 33:1883, s. 369-370.
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hannes Punschke, stwierdzili, i¿ wykluczyæ nie mo¿na, ¿e równie¿ interesuj¹cy
nas t³umacz na jêzyk kaszubski, Szadowski, móg³ byæ zakrystianem i nauczycielem w³adaj¹cym kaszubszczyzn¹45. Kilka stron dalej utrzymywali natomiast, ¿e
Szadowski by³ ksiêdzem ze Szczenurza46. Obie wypowiedzi by³y mylne, bo
w Szczenurzu nie by³o kocio³a. Wie przynale¿a³a do parafii w £ebie, a cilej
jej kocio³a filialnego w Sarbsku47.
Najwartociowsz¹ czêæ artyku³u Hinzego i Laucha stanowi¹ ich ustalenia
dotycz¹ce genezy tekstów przet³umaczonych na jêzyk kaszubski przez Szadowskiego, a cilej archetypu przek³adu. Podnieli, ¿e kwestii tej nie zdo³a³ wyjaniæ
Tomaszewski i rozpatrywali j¹ w kontekcie XVIII-wiecznego, owieceniowego
zainteresowania d³ugiej listy europejskich badaczy  od G.W. Leibniza (1646
1716), wybitnego niemieckiego intelektualisty i filozofa, za³o¿yciela Akademii
Nauk w Berlinie poczynaj¹c, przez A.L. v. Schlözera, J.Ch.Ch. Rüdigera, J.G. Eichhorna, J.S. Vatera, by do nich siê ograniczyæ, problematyk¹ jêzykow¹ nie tylko
Europy, ale ca³ego wiata, nie tylko narodów znanych i odgrywaj¹cych wa¿n¹
rolê w ówczesnym wiecie, ale równie¿  a mo¿e przede wszystkim  najmniejszych ludów, dot¹d przez wiat polityki, kultury i nauki pomijanych i niedostrze¿onych oraz nieodnotowanych na kartach historii48.
Do badaczy tego krêgu nale¿a³ równie¿ Niemiec Hartwich Ludwig Bacmeister
(17301806), od 1762 r. mieszkaj¹cy w Petersburgu, gdzie od 1771 r. przez trzydzieci piêæ lat gromadzi³ najró¿niejsze materia³y jêzykowe z ca³ego wiata, g³ównie z obszaru Niemiec i Rosji. Mia³y one s³u¿yæ nie tylko badaniom jêzykowym
w cis³ym tego s³owa znaczeniu, zw³aszcza bardzo popularnym ówczenie jêzykowym badaniom komparatystycznym, ale za ich porednictwem Bacmeister chcia³
poznaæ nawet najdawniejsze dzieje i kulturê ludzi dot¹d znanych i nieznanych.
Dla zgromadzenia jak najbogatszych materia³ów empirycznych w 1773 r. Bacmeister opracowa³ specjaln¹ ankietê  kwestionariusz próby jêzykowej, wydawany
drukiem po niemiecku, francusku i rosyjsku oraz w ³acinie, który rozprowadza³
na wszystkie mo¿liwe sposoby wród przyjació³, dyplomatów, podró¿ników, wydawców, ksiêgarzy itd., prosz¹c o zwrot wype³nionego kwestionariusza oraz nadsy³anie wszystkich mo¿liwych zabytków pimiennictwa. Ankieta sk³ada³a siê
z dwóch czêci: liczebników od 1 do 22, 30-70, 71, 72, 80, 90, 99, 100, 200, 1000
oraz z przyk³adowych 45 zdañ, z których pierwsze brzmia³o Gott stirb nicht (Bóg
nie umiera), za ostatnie: Des Nachts ist es finster, und des Tages helle (Noc¹ jest
ciemno i dniem jasno)49.
45
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W pe³ni zgadzam siê z powy¿szymi ustaleniami. Jednak dalsze wywody niemieckich jêzykoznawców ujête w niniejszym akapicie uznane musz¹ byæ tylko za
prawdopodobne, gdy¿ opieraj¹ siê wy³¹cznie na nastêpuj¹cym zapisku na pierwszej stronie albañskiego rêkopisu (patrz za³.): Arnautische Sprachprobe nach Bacmeister auf der Leipziger Messe von dem Sohn einer Arnautin [Arnautiñska próba
jêzykowa wed³ug Bacmeistera [sporz¹dzona] na targach lipskich przez syna pewnego arnauteñczyka]. Poniewa¿ Bacmeister w zakresie gromadzenia materia³ów
jêzykowych wspó³pracowa³ z ryskim wydawc¹ (ksiêgarzem) J.F. Hartknochem,
który od 1773 r. do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XVIII w. corocznie mia³
braæ udzia³ w targach lipskich, niemieccy badacze wysnuli hipotezê, ¿e w³anie
dziêki niemu ankietê Bacmeistera na targach lipskich przet³umaczy³ na jêzyk
arnauteñski (ins Arnautische), który uto¿samiaj¹ z jêzykiem albañskim (podobnie jak Tomaszewski), syn pewnego arnauteñczyka. Przypuszczaj¹ te¿, ¿e syn ten
(t³umacz) nie dysponowa³ drukiem ankiety Bacmeistera, a jakim jej odpisem,
nie wiadomo w jakim jêzyku, poniewa¿ iloæ przet³umaczonych liczebników
powa¿nie odbiega od orygina³u ankiety50. Dodaæ nale¿y, ¿e niemiecka nazwa
Arnautin oznacza³a nie tyle maleñki zachodni pó³wysep wyspy Cypr (Arnauti),
ile tureckie miasto nad cienin¹ Bosfor, oddalone oko³o 25 km na pó³nocny zachód od Stambu³u, nosz¹ce nazwê Arnautköi (Arnautköyü), obecnie Arnavutköy51.
Nazwy te z jêzykiem albañskim niewiele zdaj¹ siê mieæ wspólnego, chocia¿
wykluczyæ nie mo¿na, ¿e w Arnautköi mieszka³ kupiec albañski, którego syn
zna³ swój jêzyk ojczysty oraz niemiecki, francuski, rosyjski lub ³acinê. Jest to
jednak ma³o prawdopodobne. Mog³o byæ tak jak utrzymuj¹ niemieccy badacze,
ale nie musia³o. Albañski przek³ad ankiety Bacmeistera, bêd¹cy podstaw¹ t³umaczenia na jêzyk niemiecki, za z tego na kaszubski, wcale nie musia³ powstaæ
w latach 17731790, lecz póniej i nie za spraw¹ Hartknocha, ale osoby nam
nieznanej.
Niemieccy badacze powy¿sze wywody, bêd¹ce wiêcej przypuszczeniami ni¿
sprawami udokumentowanymi, potraktowali jednak jako dowiedzione i zbudowali na nich piramidaln¹ konstrukcjê hipotez, której celem by³o jak najpe³niejsze
przedstawienie okolicznoci, czasu i miejsca powstania kaszubskiego t³umaczenia tekstu albañskiego. Zbudowan¹ konstrukcjê dodatkowo skomplikowa³o przyjêcie b³êdnego pogl¹du Tomaszewskiego, ¿e berliñskie rêkopisy s¹ dzie³em nie
dwóch, lecz trzech osób, w tym Bacmeistera. Oznacza to, ¿e kaszubskie t³umaczenie powsta³o przed mierci¹ tego badacza, tj. 1806 r.
Zdaniem Hinzego-Lauch albañski przek³ad w drodze z Lipska do Petersburga
w nieznanym czasie i przez nieznan¹ osobê przekazany zosta³ któremu z trzech
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pastorów: Janowi Behnce (173917641791) z Charbrowa jako inspektorowi
kocio³ów pod patronatem szlacheckim okrêgu lêborskiego, Jerzemu Fleischerowi (17711808) z Lêborka, jako inspektorowi kocio³ów miejskiego w Lêborku
oraz wiejskich pod patronatem króla pruskiego, za od 1791 jako superintendentowi synodu lêborskiego, wzglêdnie Marcinowi J.C. Magunnie (17841831) jako
proboszczowi £eby. Który z nich mia³ z kolei przet³umaczyæ tekst albañski na
niemiecki, a nastêpnie przek³ad ten dostarczyæ Szadowskiemu ze Szczenurza
w celu przet³umaczenia na jêzyk kaszubski. Porednicz¹cy pastor przet³umaczony tekst kaszubski mia³ przes³aæ do Petersburga52. Teoretycznie tak mog³o byæ.
Poniewa¿ wed³ug zapiski katalogu biblioteki w Berlinie kaszubski przek³ad
mia³ powstaæ w XIX w., dlatego porednikami w t³umaczeniu i przesy³ce kaszubskiego Ojcze nasz ze Szczenurza mogli byæ pastorzy Fleischer i (lub) Magunna,
bo Behnka ju¿ nie ¿y³. Wykluczyæ nie mo¿na, ¿e funkcjê porednika w t³umaczeniu odegra³ ówczesny w³aciciel Szczenurza, którym od 1781 r., tj. od kupna wsi
od Wejherów, by³ Carl H.v. Somnitz, posiadaj¹cy ponadto Babidó³, £ebieniec,
Wrzecie i Charbrowo53. Jeli nawet von Somnitz nie by³ porednikiem, to o t³umaczeniu tekstów przez swego poddanego dla osób lub instytucji zagranicznych
musia³ wiedzieæ. W ka¿dej wsi parafii charbrowskiej i ³ebskiej na pocz¹tku XIX w.
 jak zobaczymy  mieszkali Kaszubi umiej¹cy przet³umaczyæ tekst z jêzyka niemieckiego, ale zapisaæ przek³ad umia³y jedynie jednostki w ca³ej parafii. Wybór
Szadowskiego na t³umacza i pisarza nie móg³ byæ wiêc przypadkowy. Dokonaæ
go mogli w równym stopniu obaj pastorzy, bo Magunna, po 20-letnich rz¹dach
³ebsk¹ parafi¹, niew¹tpliwie doskonale zna³ swych wyró¿niaj¹cych siê parafian,
podobnie inspektor Fleischer, wczeniej krótko nauczyciel w £ebie, który corocznie egzaminowa³ dzieci przed konfirmacj¹ i opiniowa³ nauczycieli54.
Pomocne w okreleniu okolicznoci i czasu powstania kaszubskich przek³adów przez Szadowskiego s¹ zapiski na kartce z przekrelonym Ojcze nasz, w szczególnoci: Bücher in Lauenburg oder Stolpe [Ksi¹¿ki w Lêborku albo S³upsku],
Ksans in Lauenburg predigt teutsch und kaschubisch [Ksi¹dz w Lêborku ka¿e
(g³osi kazania) po niemiecku i kaszubsku] oraz Schadowski aus Schneer 2 1/2
Meilen von Lauenburg an der Ostsee [Szadowski ze Szczenurza 2 1/2 mili od Lêborka nad Ba³tykiem]. Zapiski te wiadcz¹, ¿e materia³y ze Szczenurza trafi³y do
Petersburga z brakuj¹cym pismem przewodnim anonimowego autora, w którym
prawdopodobnie nieco szerzej opisano stosunki jêzykowe i kocielne w Lêborku
i okolicy. Zna³ on rzeczywist¹ odleg³oæ miêdzy Szczenurzem i Lêborkiem i sta-
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ra³ siê  zreszt¹ zgodnie z ¿yczeniem Bacmeistera  badaczom w Petersburgu
bli¿ej okreliæ ich po³o¿enie55.
Wa¿niejsz¹ jest informacja, ¿e ksi¹dz w Lêborku g³osi kazania po kaszubsku,
przy czym w Lêborku [in Lauenburg] zosta³o dopisane. St¹d wnioskujemy, ¿e
autor tekstu na przekrelonej stronie kaszubskiego t³umaczenia Ojcze nasz, streszczaj¹c pismo przewodnie, pierwotnie pomin¹³ jego autora i dopisa³ jego miejsce
zamieszkania póniej. Z tego te¿ wnioskujemy, ¿e wiêcej wskazuje na to, ¿e autorem pisma przewodniego i zarazem porednikiem miêdzy Lipskiem a Petersburgiem w powiecie lêborskim by³ pastor z Lêborka, Jerzy Fleischer, od 1757 diakon, za od 1771 r. pastor ewangelickiej gminy wyznaniowej tego miasta, który
jêzyk polski zna³ doskonale, by³ bowiem Polakiem. Poniewa¿ konfirmacje w jêzyku polskim zniesiono w 1811 r., przyjmujemy, ¿e likwidacja polskich kazañ
mog³a nast¹piæ najwczeniej oko³o 1820 r. Po mierci superintendenta Fleischera
jego urzêdy pe³ni³ pastor Johann G. Finck (18091826), do 1809 r. miejscowy
diakon, w latach 17851791 równie¿ rektor szko³y ³aciñskiej w Lêborku56.
Zapiska: Ksi¹¿ki w Lêborku albo S³upsku odnosi siê do ksi¹¿ek religijnych
i kocielnych w jêzyku polskim dla ewangelickiej ludnoci kaszubskiej, które
z nakazu w³adz kocielnych wycofywano i niszczono w synodzie s³upskim.
Niemniej jeszcze w 1826 r. wród s³upskiego kleru ¿ywe by³o przekonanie, ¿e
powinny one znajdowaæ siê w S³upsku57. Analogicznie by³o zapewne wród lêborskiego duchowieñstwa ewangelickiego. W sumie analiza powy¿szych zapisków wskazuje, ¿e kaszubskie teksty ze Szczenurza powsta³y za spraw¹ porednictwa superintendenta lêborskiego Fleischera, przypuszczalnie przed wojn¹ francusko-prusk¹ (1806 r.).
Przet³umaczone przez Szadowskiego teksty, wraz z ich albañsk¹ podstaw¹,
trafi³y do Bacmeistera w Petersburgu. Niestety, nie zachowa³y siê one w oryginale, lecz tylko w odpisach, sporz¹dzonych przez dwie osoby, tj. wszystkie teksty
przepisane zosta³y przez jedn¹ osobê, za drugi egzemplarz Ojcze nasz przez inn¹.
Zdaniem Tomaszewskiego i niemieckich jêzykoznawców liczebniki i ankietowy
tekst albañski, za przede wszystkim dos³ane niemieckie t³umaczenie (k. 1-6) przepisane zosta³y przez jedn¹ osobê, za przekrelony kaszubski tekst Ojcze nasz
oraz kaszubski przek³ad k. 1-6, czyli k. 8-9  drug¹, wed³ug Hinzego-Lauch przez
Bacmeistera. Inna rêka przepisa³a drugi egzemplarz Ojcze nasz, nie zwracaj¹c
55
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wiêkszej uwagi na oddanie w³aciwoci jêzyka kaszubskiego58. Jest oczywiste,
¿e nie ma ¿adnej pewnoci, i¿ jakikolwiek tekst przepisa³ Bacmeister, który zgromadzonych przez siebie materia³ów nie zdo³a³ opublikowaæ.
Po mierci Bacmeistera  zdaniem niemieckich badaczy  jego spuciznê,
a wraz z ni¹ teksty ze Szczenurza, przej¹³ rosyjski cz³onek Rady Pañstwa w Petersburgu, Friedrich Adelung (17461843). Ten za, obok braci Humboldtów, w du¿ym
stopniu przyczyni³ siê do kontynuacji dzie³a zapocz¹tkowanego przez jego stryja,
wybitnego niemieckiego intelektualisty o encyklopedycznej wiedzy, Johanna Ch.
Adelunga (17321806), który pod koniec ¿ycia zapocz¹tkowa³ edycjê Mithridatesa, edycji Ojcze nasz w 500 jêzykach i narzeczach. Drugi, trzeci i czwarty tom
tego wydawnictwa przygotowa³ do druku Johann S. Vater (17711826)59, którego
spuciznê mia³a przej¹æ Biblioteka Królewska w Berlinie. W³anie Vaterowi Friedrich Adelung mia³, w tym Ojcze nasz ze Szczenurza, przekazaæ kaszubskie rêkopisy ze Szczenurza, aby wykorzysta³ je w wydawanym dziele. Ten jednak w tomie II zamieci³ Ojcze nasz z drugiego wydania Ma³ego katechizmu Marcina Lutra,
przygotowanego do edycji przez Micha³a Pontanusa (Brüggemanna), które ukaza³o siê w Gdañsku w 1758 r.60
Wywody niemieckich badaczy by³yby bardziej wiarygodne, gdyby Ojcze nasz
ze Szczenurza ukaza³o siê w którym z kolejnych tomów Mithridatesa. Ponadto
W. Bernhagen pisze, ¿e Królewska Biblioteka w Berlinie zakupi³a od Vatera tylko
ksi¹¿ki, w tym 17 dotycz¹cych slawistyki61. Nie mo¿na wreszcie nie wspomnieæ,
¿e w Petersburgu od 1785 r. znajdowa³a siê wype³niona po kaszubsku ankieta
Bacmeistera, co wynika zreszt¹ z póniejszych badañ F. Hinzego. W 1990 r. opublikowa³ on bowiem korespondencjê prepozyta s³upskiego Christiana W. Hakena
(17711791) z radc¹ dworu rosyjskiego Strenge w stolicy Rosji, z której wynika, ¿e
w pocz¹tkach 1785 r. poredniczyli w przekazaniu ankiety Bacmeistera, wype³nionej (przet³umaczonej) po kaszubsku przez pastora z Gardny Wielkiej Samuela
A. Kummera (1732/331808)62.
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Materia³y sporz¹dzone przez pastora S.A. Kummera i przes³ane do Petersburga sta³y siê ostatnio przedmiotem polemiki miêdzy Hann¹ Popowsk¹-Taborsk¹
i Aleksandrem D. Duliczenk¹63, której genez¹ jest niepe³ne wykorzystanie róde³
przez obu badaczy. W tym miejscu rezygnujê z szerszego rozpatrzenia spornych
kwestii. Ich osi¹ jest pominiêcie przez H. Popowsk¹-Taborsk¹ materia³ów kaszubskich przes³anych przez pastora Kummera do Petersburga za porednictwem
znanych nam ju¿ Hakena i Strengego w 1785 r., które duszpasterz z Gardny Wielkiej opatrzy³ uwag¹: ...za niekonieczne uzna³em oddaæ bez wyj¹tku [kaszubsk¹]
wymowê, poniewa¿ w Petersburgu zapewne bêd¹ jakie [osoby], które umiej¹
czytaæ w jêzyku polskim, wtedy bêd¹ one ten [przes³any tekst] równie¿ w jêzyku
kaszubskim prawid³owo czytaæ i wymawiaæ64. Poniewa¿ Kummer nie przywi¹zywa³ wagi do prawid³owego oddania kaszubszczyzny za pomoc¹ jêzyka polskiego, za z ca³¹ pewnoci¹ znawc¹ nie by³ (przynajmniej w pimie)65, dziwiæ nie
mo¿e, ¿e redaktor pierwszej edycji S³owników porównawczych jêzyków porównawczych Europy i Azji, P.S. Pallas, z Kumerowych materia³ów wybra³ tylko 183
wyrazy kaszubskie66. Prawdopodobnie potem zwróci³ siê do Kummera o uzupe³nienie, wzbogacenie i w³aciwy zapis kaszubszczyzny. Ten probê spe³ni³, ale
uzupe³niaj¹ce materia³y wp³ynê³y do Petersburga dopiero w 1788 r. i nie zosta³y
wykorzystane przez redaktora drugiej edycji s³ownika, Teodora Jankowicza.
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Rêkopis znaleziony w Sankt-Petersburgu. S³owiñsko-kaszubski protograf do S³owników porównawczych wszystkich jêzyków i narzeczy, Pomerania, 1997, 1, s. 12-14; ten¿e, K nezatuchajeèemu sporu o Slovincach i slovinskom jazyke (eèe odin skromnyj golos), Rocznik
Gdañski, 55:1995, I, s. 90 i n.; ten¿e, Iz archivnych kaubologièeskich nachodok w Rossii:
pervaja rukopisnaja kaubskaja grammatika i drugie dokumenty XVIIIXIX veka, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyñskiego, Gdañsk 2001, s. 238-241).
F. Hinze, Die Bezeugung des Pomoranischen , s. 603.
wiadcz¹ o tym dobitnie ksiêgi metrykalne z okresu sprawowania przez niego funkcji pastora
w Gardnie Wielkiej oraz materia³y s³ownikowe przes³ane Karlowi G.v. Antonowi (17511818).
Sravnietelnye slovari vsech jazykov i nareèij sobrannye desniceju vsevysoèajej osoby, otdalenie pervoe soderaèee v sebe evropejskie i azjatskie jazyki, è. I, Sanktpeterburg 1797; è. II,
1789, ss. 4, 108, 122, 149-152.
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Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika³o, ¿e bli¿ej nieznany Szadowski ze
Szczenurza, najpewniej w latach 17901805 dokona³ t³umaczenia Ojcze nasz
i zwi¹zanych z nim tekstów z jêzyka niemieckiego na kaszubski. W celu identyfikacji t³umacza, g³êbszej charakterystyki spo³ecznoci Szczenurza oraz przybli¿enia procesu wynaradawiania siê ludnoci kaszubskiej wsi od koñca XVIII w. po¿ytecznym bêdzie zarysowanie historii Szczenurza, ze szczególnym uwzglêdnieniem stosunków etniczno-jêzykowych od schy³ku feudalizmu. Szczenurze w swej
najmniej omiowiekowej przesz³oci do pocz¹tków XIX w. nale¿a³o do ma³ych
lub co najwy¿ej rednich wsi w okrêgu lêborskim i dot¹d nie doczeka³o siê w³asnego zarysu historii. W opracowaniach dotycz¹cych Ziemi Lêborskiej te¿ niewiele powiêcono mu miejsca. Dla naszych rozwa¿añ nieocenion¹ wrêcz wartoæ
maj¹ szczêliwie zachowane i przechowywane w archiwum parafii Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny i w. Miko³aja w £ebie ksiêgi metrykalne od koñca
XVIII w. Poniewa¿ Szczenurze przynajmniej od czasu zaprowadzenia w parafiach wiejskich starostwa lêborskiego luteranizmu, czyli od oko³o po³owy XVI w.
przynale¿a³o do kocio³a w Sarbsku, bêd¹cego fili¹ kocio³a parafialnego w £ebie67,
dlatego dla nas najwiêksze znaczenie mia³y ksiêgi: 1. Sarbsker Kirchen Buch 1782
1818. Gebohrnen, Getrauten und Gestorbene. Anno 17821818, 2. Kirchen Buch
von der Filial-Kirche zu Sarbske vom Jahr 1819 [bis 1841] 68 oraz 3. Kirchenbuch Leba 17811814 69. Na ich podstawie mo¿na nie tylko uchwyciæ, ale pokrótce scharakteryzowaæ ka¿dego doros³ego mieszkañca Szczenurza, który chocia¿by
kilka lat w nim zamieszkiwa³. Odnosi siê to do szczenurzan ¿yj¹cych tu od oko³o
1800 r., gdy¿ informacje o osobach starszych, maj¹cych w 1782 r. 50 i wiêcej lat
s¹ rzadkie. Dotycz¹ najczêciej ich zgonów, zostali odnotowani jako wiadkowie
chrztów (rzadko); niekiedy s¹ nieco szersze, gdy ich córki zawiera³y luby w sarbskim kociele.
Niedostatek róde³ nie pozwala na szkicowe chocia¿by zarysowanie pocz¹tków Szczenurza. Poniewa¿ w wietle rejestru podatkowego gdañskiego komtura,
czyli wysokiego urzêdnika Zakonu Najwiêtszej Maryi Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie, zwanego krzy¿ackim, który zaj¹³ Ziemiê Lêborsk¹ w 1310 r.,
w 1400 r. Szczenurze by³o wsi¹ rycersk¹, p³ac¹c¹ podatek od dwóch rade³, czyli
67
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M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej po³owie XVI w. I. Rozmieszczenie w³asnoci ziemskiej. II. Sieæ parafialna, Toruñ 1955, s. 157, mapa. Wykluczyæ
jednak nie mo¿na, ¿e ju¿ przed 1400 r. sarbska wi¹tynia by³a fili¹ kocio³a macierzystego
w £ebie, powsta³ego w zwi¹zku z lokacj¹ miasteczka na prawie lubeckim 8 lipca 1357 r. Por.
S. Kujot, Kto za³o¿y³ parafie w dzisiejszej diecezji che³miñskiej? Studium historyczne, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 9:1903, s. 208-209.
Archiwum parafii Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny i w. Miko³aja w £ebie (dalej
Archiwum WNMP w £ebie), Sarbsker Kirchen Buch 17821818 (dalej Sarbsker Kirchenbuch I), Kirchenbuch von der Filial-Kirche zu Sarbske vom Jahr 1819 [bis 1841] (dalej
Sarbsker Kirchenbuch II) Kirchenbuch Leba 17811814 (dalej Kirchenbuch Leba).
Archiwum WNMP w £ebie.
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urz¹dzon¹ wed³ug prawa polskiego70, wnioskujemy, ¿e jego pocz¹tki siêgaj¹ czasów sprzed 1310 r. Nieco póniej (1402 r.) Szczenurze przekazywa³o biskupowi
w³oc³awskiemu dziesiêcinê z 6 ³anów71. W tym czasie by³o wsi¹ ju¿ rozdrobnion¹, nale¿¹c¹ do tzw. panków, czyli drobnej szlachty kaszubskiej z roku Kunostowiców, zró¿nicowanego pod wzglêdem maj¹tkowym i spo³ecznym. W pierwszej po³owie XIV w. znacz¹c¹ rolê w ¿yciu politycznym, nie tylko Ziemi Lêborskiej, ale ca³ego komturstwa gdañskiego odgrywali Jakub, Marcin i Stefan Kunostowicowie, wystêpuj¹cy jako wiadkowie na dokumentach zakonnych. Ród posiada³ wówczas  prócz Szczenurza  S³awoszyno, £êtowie, Nadole i byæ mo¿e
jeszcze inne dobra ziemskie72.
Historycznym wydarzeniem w dziejach Szczenurza by³o jego przejêcie przez
Miko³aja Wejhera, który by³ potomkiem pierwszego znanego przedstawiciela tego
roku  Dytrycha, sêdziego komturstwa cz³uchowskiego. Miko³aj prawdopodobnie w latach 14301434 naby³ urz¹d wójta £eby od Flemmingów, piastuj¹cych
ten urz¹d od lokacji miasteczka w 1357 r., za nieco póniej, w ka¿dym razie
przed 18 padziernika 1447 r. równie¿ Szczenurze. Tego bowiem dnia wielki mistrz
zakonu krzy¿ackiego, Konrad von Erlichhausen (14411449) potwierdzi³ Miko³ajowi Wejherowi jako panu tej wsi, prawa rybo³ówcze w jeziorze Sarbsko, jakie
26 lutego 1372 r. wielki mistrz W. von Kniprode (13511382) nada³ rodowi Kunostowiców, wczeniejszym w³acicielom Szczenurza. Odt¹d jego losy by³y zwi¹zane z ³ebsk¹, a po nabyciu w 1499 r. przez Wejherów pobliskiego Wrzecia,
z wrzecieñsk¹ lini¹ tego rodu a¿ do 1781 r.73
Kiedy Carl Heinrich von Somnitz, pan Charbrowa, Gaci i £ebieñca w 1781 r.
przejmowa³ Wrzecie i Szczenurze, ostatnie nale¿a³o do redniej wielkoci wsi,
liczy³o 30 dymów, nale¿¹cych do 8 ch³opów, 4 zagrodników, karczmarza, kowala
i nauczyciela oraz bli¿ej nieokrelonej liczby ludnoci bezrolnej, tj. cha³upników
i komorników74. Przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoæ mieszkañców Szczenurza, podobnie
jak pozosta³ych wsi ³ebskiej parafii oraz £eby, stanowili Kaszubi, mówi¹cy potocznie swym jêzykiem ojczystym. Dzia³o siê tak z uwagi na obiektywne stosunki
etniczne. Ludnoæ niemiecka by³a w mniejszoci, a przez codzienne obcowanie
70
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Ksiêga komturstwa gdañskiego, wyd. K. Ciesielska, J. Janosz-Biskupowa, Warszawa-Poznañ-Toruñ 1985, s. 209; M. Grzegorz, Osady Pomorza Gdañskiego w latach 13091454, Warszawa-£ód 1990, s. 74.
F. Schultz, Geschichte des Kreises Lauenburg in Pommern, Lauenburg 1912, s. 434.
K. Bruski, Lokalne elity rycerstwa na Pomorzu Gdañskim w okresie panowania zakonu krzy¿ackiego, Gdañsk 2002, s. 74 i n., 89-90; F. Schultz, Geschichte , s. 435.
R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, T. II. Urkundenbuch, Königsberg
1858, s. 275-276; K. Bruski, Lokalne , s. 291; F. Schultz, Geschichte , s. 435; Z. Szultka,
Szkice historyczne , s. 56-57.
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z Kaszubami ich jêzyk potoczny rozumia³a. Podobnie Kaszubi, w powa¿nym stopniu uzale¿nieni od silniejszej ekonomicznie ludnoci niemieckiej, w coraz wiêkszym stopniu przyswajali sobie niemieck¹ kulturê, a zw³aszcza jêzyk, i¿ ten by³
w starostwie lêborsko-bytowskim od 1751 r. wy³¹cznym jêzykiem urzêdowym
i s¹dowym, za pruskie w³adze pañstwowe, Koció³ ewangelicki oraz niemiecka
szlachta podejmowa³y coraz energiczniejsze dzia³ania maj¹ce na celu zaszczepienie wród ludnoci kaszubskiej niemieckiej kultury, zw³aszcza za jêzyka.
W starostwie (powiecie) lêborsko-bytowskim, w tym w dobrach szlacheckich, które od 1772 r. w zakresie spraw kocielnych, szkolnych i s¹dowym podlega³o pruskim w³adzom w Kwidzynie do 1804/05 r. pruskie dzia³ania stymuluj¹ce
upowszechnienie wród Kaszubów niemieckiej kultury mia³y umiarkowany zakres. Du¿a w tym zas³uga Mazurów, inspektorów synodu lêborskiego, pastorów,
charbrowskiego Jana Behnki(ego) (173917641791) i lêborskiego Jerzego Fleischera (17711808) uwa¿aj¹cych, ¿e nauka religii i nabo¿eñstwa powinny odbywaæ siê w jêzyku najlepiej rozumianym przez wiernych, w przypadku ludnoci
kaszubskiej w jêzyku polskim, dobrze przez Kaszubów rozumianym, gdy¿ kaszubszczyzna nie by³a jêzykiem kocielnym i pisanym. Dlatego upowszechnianie
jêzyka niemieckiego, prowadz¹ce w praktyce do obumarcia jêzyka kaszubskiego
jako jêzyka potocznego (domowego) i wyparcie jêzyka polskiego jako szkolnego
i kocielnego, wdra¿ali bacz¹c, aby nie odby³o siê zbyt du¿ym kosztem katechezy
dzieci i spadku kultury religijnej ludnoci kaszubskiej. Dok³adnie tak samo postêpowa³ ³ebski pastor Marcin Jerzy Konstantyn Magunna (17841831), który zna³
jêzyki niemiecki, polski i kaszubski, gdy¿ by³ synem pastora z Dziêcielca75.
Pastor Magunna 18 stycznia 1805 r. pisa³: Konferencje szkolne76 odbywaj¹
siê nie pisemnie, lecz ustnie, niekiedy w dni szkolne, niekiedy w dni specjalne,
poniewa¿ nauka w jêzyku polskim zosta³a zniesiona krótko po moim tu przybyciu, w Sarbsku przed paru laty, w pozosta³ych trzech szko³ach [Nowêcinie, Ulinii
i Szczenurzu] w tym roku i to bez przymusu, prawie samoistnie i dobrowolnie77.
Rzeczywistoæ by³a zgo³a inna. Pastor Magunna obj¹³ parafiê w 1784 r.,
naukê w jêzyku polskim w szkole w £ebie zaniechano z pocz¹tkiem 1789 r., kiedy
jej rektorem zosta³  wbrew inspektorowi Behnce, pastorowi Magunie, burmistrzowi, radzie parafialnej, a co najwa¿niejsze prawie wszystkim rodzicom posy³aj¹cym dzieci do szko³y w miasteczku (¯arnowska, R¹bka, £eba), za spraw¹
pruskich w³adz w Kwidzynie i w³aciciela Nowêcina Karla H. von Somnitza 
nieznaj¹cy jêzyka polskiego Niemiec Banmer. Wówczas jednak pastor Magunna
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Z. Szultka, Szkice historyczne , s. 126 i n.
Konferencje dokszta³caj¹ce nauczycieli.
ród³a do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945, pod
red. B. Wachowiaka, t. II: Pomorze Zachodnie w pañstwie brandenbursko-pruskim (1653
1815), wyd. Z. Szultka, Poznañ-Gdañsk 2006, nr 357, s. 423.
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przygotowywa³ dzieci maj¹ce przyst¹piæ do konfirmacji raz w tygodniu, oddzielnie dzieci niemieckojêzyczne i oddzielnie kaszubskie, z którymi odbywa³ katechezê po polsku. W ten sposób powsta³a w £ebie druga, dzia³aj¹ca d³ugo po wojnie francusko-pruskiej, bo w 1806 r. 22,4 proc. dzieci parafialnych objêtych obowi¹zkiem szkolnym nie chodzi³o do szko³y, za 24 proc. bardzo nieregularnie78.
Gdy chodzi o stosunki jêzykowe we wsiach i w szko³ach w Sarbsku, Ulinii
i w Szczenurzu, to doskonale owietlaj¹ je protoko³y publicznych egzaminów
przedkonfirmacyjnych, przeprowadzanych w kociele w Sarbsku przez ³ebskiego
pastora, niekiedy w obecnoci superintendenta lêborskiego. W protokole z 9 maja
1819 r. napisano: Wszystkie [dzieci] zda³y z bardzo dobrym wynikiem przeprowadzony z nimi egzamin, z wyj¹tkiem tych, które z powodu braku umiejêtnoci
lub lekkomylnoci ze strony rodziców, przede wszystkim tych polskojêzycznych,
który to jêzyk jest jêzykiem ojczystym bardzo wielu rodziców79. W podobnym
tonie utrzymane by³y protoko³y z nastêpnych lat. Protokó³ z 13 kwietnia 1828 r.
koñczy³ siê stwierdzeniem, ¿e po egzaminie odby³o siê ...nabo¿eñstwo tak
w jêzyku niemieckim, jak po polsku80.
Na uwagê zas³uguje protokó³ egzaminu szko³y w Sarbsku z 10 kwietnia
1825 r., stwierdzaj¹cy, ¿e w jego trakcie ...nie pominiêto równie¿ podjêcia [sprawdzenia] pocz¹tków jêzyka niemieckiego [...]. Wszystkie kontrolowane sprawy nauczania wykaza³y, ¿e dzieci, które licznie siê zgromadzi³y, w szkole by³y aktywne
i nauczyciel nie szczêdzi wysi³ku, szczególnie z powodu jêzyka polskiego, który
jest jêzykiem macierzystym najwiêkszej czêci dzieci. [...] Po zakoñczeniu przemówienia z modlitw¹ rozpoczê³o siê publiczne nabo¿eñstwo w jêzyku niemieckim i polskim81. Podkreliæ nale¿y, ¿e w 1805 r. pastor Magunna pisa³, ¿e jêzyk
polski w szkole w Sarbsku, w którym niemczyzna by³a najsilniejsza w parafii,
zniesiono w 1802 r., za 10 kwietnia 1825 r. ten sam pastor stwierdza³, ¿e zdecydowana wiêkszoæ mieszkañców wsi mówi po kaszubsku, za nauczanie po niemiecku ledwie zapocz¹tkowano. Zrozumia³e, ¿e nabo¿eñstwa w Sarbsku odbywa³y siê równie¿ po polsku. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e zastêpca superintendenta i inspektor szkolny synodu lêborskiego, pastor janowicki Ernst F. Doehling
w 1827 r. swe w³adze zwierzchnie informowa³, ¿e w podleg³ym mu synodzie ¿yje
oko³o 2000, za w parafii £eba oko³o 200 Kaszubów, którzy z uwagi na nieznajomoæ jêzyka niemieckiego przystêpuj¹ do sakramentów w jêzyku polskim, podczas gdy faktycznie liczbê ludnoci kaszubskiej w synodzie lêborskim w 1830 r.
szacowaæ nale¿y na powy¿ej 9500. Wed³ug Doehlinga w parafii osieckiej jêzyka
niemieckiego nie zna³o 400 Kaszubów, za w 1835 r. osiecki pastor ocenia³, ¿e
78
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w nabo¿eñstwach w jêzyku polskim uczestniczy 800 wiernych82. Podobn¹ wiarygodnoæ ma liczba 200 doros³ych Kaszubów nieznaj¹cych jêzyka niemieckiego
w ³ebskiej parafii. Dowodem tego jest akt powo³ania Christiana Bechtolda na
pastora w £ebie z 4 grudnia 1837 r., w którym zosta³ zobowi¹zany ...co dziesi¹t¹
niedzielê w kociele w Sarbsku g³osiæ po polsku kazania i udzielaæ sakramentu
o³tarza, równie¿ sprawowaæ opiekê duszpastersk¹ wed³ug potrzeb nad Polakami
znajduj¹cymi siê jeszcze w ³ebskiej gminie, zw³aszcza za nie zaniedbywaæ
chorych i potrzebuj¹cych pociechy83.
Realizowan¹ przez pruskie w³adze administracyjne i owiatowe oraz Koció³
ewangelicko-augsburski (unijny) politykê jêzykow¹ w synodzie lêborskim dobrze
nawietla informacja lojalnego wobec w³adz pruskich gdañskiego pastora Krzysztofa C. Mrongowiusza (17641855), który 17 lipca 1828 r. pisa³: Kaszubscy
mieszkañcy okropnie lamentowali nad tym, ¿e siê ich jêzyk macierzysty gwa³tem
usuwa z kocio³ów i szkó³, oni i ich dzieci nie rozumiej¹ niemieckich nauczycieli,
a co jest najgorsze, grubiañska m³odzie¿ bardzo drwi z nabo¿eñstwa, modlitwy
i piewu jej kaszubskich rodziców [...] w wielu wsiach w czasie podró¿y do £eby
[1827] s³ysza³em licznych ludzi skar¿¹cych siê z tego powodu; oni musieli p³aciæ
kary [za mówienie po kaszubsku] i ¿ycz¹ sobie, ¿eby ich dzieci uczy³y modliæ siê
w jêzyku im zrozumia³ym. Trochê niemieckiego, które z³api¹ w szkole, zapomn¹
przy pasieniu gêsi i wiñ. Boga i jego s³owa dzieci powinny od pocz¹tku uczyæ siê
w jêzyku macierzystym84.
Mam w¹tpliwoæ, ¿e opisane stosunki istnia³y w 1827 r. w Szczenurzu, ale
z ca³¹ pewnoci¹ dobrze oddaj¹ one sytuacjê, jaka wytworzy³a siê we wsi po
1830 r. w zwi¹zku z zaanga¿owaniem na nauczyciela w miejscowej szkole nieznaj¹cego jêzyka polskiego i kaszubskiego Niemca Johanna Sielaffa, bo ponad
50 proc. mieszkañców wsi potocznie mówi³o po kaszubsku. Wynika to z protoko³u
wizytacji szko³y w Sarbsku, sporz¹dzonego przez pastora Magunnê 10 kwietnia
1825 r.85 Kaszubi ¿adn¹ miar¹ nie chcieli zrezygnowaæ ze swego jêzyka ojczystego na rzecz niemieckiego. Nie uda³o siê dotrzeæ do materia³ów nawietlaj¹cych
walkê kaszubskich szczenurzan w obronie swego jêzyka ojczystego w szkole
i kociele. Pewnym jest, ¿e zaniechanie nauki po polsku w szkole wywo³a³o
82
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protesty spo³ecznoci wiejskiej, podobnie jak mia³o to miejsce w £ebie i wielu
wsiach powiatu lêborskiego i s³upskiego oraz zmusi³o pastora Magunnê do przygotowywania kaszubskich dzieci do konfirmacji w jêzyku polskim do mierci
w 1831 r. Jego nastêpcy praktyki tej zapewne zaniechali. Ale jeszcze przez 2030
i wiêcej laty osoby przystêpuj¹ce do polskich konfirmacji modli³y siê, piewa³y
pieni kocielne, rozumia³y i potocznie mówi³y po kaszubsku (po polsku)86.
Pewnym jest, ¿e teza F. Tetznera i F. Lorentza87 o ca³kowitym wynarodowieniu siê ewangelickiej ludnoci kaszubskiej Szczenurza  i szerzej wsi parafii ³ebskiej  w pierwszej po³owie XIX w., przyjêta przez A. Tomaszewskiego i rozwijana
przez Hinzego-Lauch, jest nieprawdziwa. Z punktu widzenia zachowania swej
to¿samoci i odrêbnoci etniczno-jêzykowej przez ewangelick¹ ludnoæ kaszubsk¹
Szczenurza i parafii ³ebskiej fatalne by³y nastêpstwa powo³ania w 1830 r. na nauczyciela tej wsi nieznaj¹cego jêzyka polskiego Niemca Sielaffa oraz mieræ pastora Magunny 31 maja 1831 r., który przez 47 lat otacza³ w miarê równ¹ opiek¹
duszpastersk¹ swych niemiecko- i kaszubsko-polsko-jêzycznych wiernych. Jego
nastêpca, pastor E.J.H. Häfner by³ wypróbowanym i wyj¹tkowo efektywnym germanizatorem ewangelickich Kaszubów, jêzyk polski zna³ bardzo s³abo, za jego
nastêpca  pastor Ch. Bechtold  nie zna³ go wcale. Ca³kowita likwidacja nabo¿eñstwa w jêzyku polskim w obu kocio³ach nie by³a jednak mo¿liwa. Przyjmujemy
za literatur¹, ¿e z uwagi na mieszkañców ¯arnowskiej doranie odbywa³y siê one
w £ebie do 1850 r. Inaczej rzecz wygl¹da³a w Sarbsku. Przypuszczamy, ¿e za
Häfnera (18321837) odbywa³y siê one raz w miesi¹cu, za jego nastêpcy  pastora
Bechtolda  czyli od 1838 r. mia³y mieæ miejsce raz na dwa miesi¹ce. Wiemy
jednak, ¿e w 1842 r. odbywa³y siê 34 razy w roku, tj. w g³ówne wiêta i koncelebrowa³ je pastor charbrowski Stanis³aw Boryszewski (18321866). Nie wiadomo
jednak do kiedy. Literatura przyjmuje, ¿e do oko³o 1850 r.88  co nie jest wcale
pewne  prawdopodobnie nieco d³u¿ej.
Bardzo powa¿nym potwierdzeniem tej hipotezy s¹ wyniki spisów powszechnych z lat 1843, 1861, 1864 i 1867. Danych statystycznych odnonie do stosunków jêzykowych poszczególnych miejscowoci, zw³aszcza Szczenurza, nie znamy, znamy natomiast ich urzêdow¹ analizê szczebla rejencyjnego lub (i) powiatowego, któr¹ za stronnicz¹ i wyolbrzymiaj¹c¹ kaszubszczyznê i polszczyznê uznaæ
nie mo¿na; przeciwnie w³adze z regu³y pomniejsza³y liczbê ludnoci kaszubskiej
i polskiej oraz uto¿samia³y Kaszubów z Polakami. Rejencja koszaliñska uzna³a
analizê jêzykow¹ spisu z 1843 r. landrata lêborskiego za zbyt lakoniczn¹ i za¿¹da³a dok³adniejszych danych. Pisa³a: Poniewa¿ du¿a czêæ mieszkañców powiatu
86
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[lêborsko-bytowskiego] przynale¿y do narodowoci s³owiañskiej co jest wa¿ne
dla stosunków szkolnych, zw³aszcza w miejscowociach, w których s¹ S³owianie
i mówi siê w jêzyku s³owiañskim, te [miejscowoci nale¿y] podaæ, liczbowy stosunek S³owian i Niemców oraz okreliæ s³owiañski dialekt (Kaszubi)89. Lêborska
landratura w niedatowanej odpowiedzi lakonicznie stwierdzi³a: Tylko w miejscowociach najbli¿ej granicz¹cych z Prusami Zachodnimi wystêpuj¹ jeszcze takie przypadki, ¿e osoby ca³kowicie nie rozumiej¹ po niemiecku i pos³uguj¹ siê
wy³¹cznie jêzykiem kaszubskim (wasserpolnisch). Powszechnie w obu powiatach [lêborskim i bytowskim] nauka w szkole odbywa siê w jêzyku niemieckim
i nie jest ³atwo dok³adnie okreliæ stosunek jêzykowy w poszczególnej miejscowoci (im Speciellen)90. Odpowied ta doskonale potwierdza zg³oszon¹ wy¿ej
tezê o pomniejszaniu lub wrêcz bagatelizowaniu potrzeb jêzykowych ludnoci
kaszubskiej przez w³adze powiatowe.
Nie dotarlimy do wyników spisu z 1861 r. a jedynie do jego analizy szczebla
rejencyjnego, w wietle której tego roku w powiecie lêborskim mia³y zamieszkiwaæ
163 rodziny (781 osób) mówi¹ce po polsku i jakoby tylko 3 rodziny (10 osób) 
po kaszubsku91. Czy i ilu sporód nich zamieszkiwa³o w Szczenurzu nie wiemy,
ale jest bardzo prawdopodobne, ¿e przynajmniej niektóre rodziny tej wsi zadeklarowa³y swój jêzyk ojczysty jako kaszubski lub polski, bo w analizie jêzykowej
spisu powszechnego z 3 grudnia 1864 r. czytamy: Jêzyk ludnoci [powiatu lêborskiego] jest przewa¿nie niemiecki. W parafiach Charbrowo, £eba i Osieki dochodzi
jeszcze kaszubski, jak równie¿ w miejscowociach granicz¹cych z powiatami zachodniopruskimi [Pomorza Gdañskiego]92. Poniewa¿ w ³ebskiej parafii kaszubszczyzna by³a najsilniejsza w Sarbsku i Szczenurzu wykluczyæ nie mo¿na, ¿e w tej
ostatniej wsi wystêpowa³y w 1864 r. osoby deklaruj¹ce j¹ jako jêzyk ojczysty.
Wed³ug analizy spisu z 1867 r. liczba ludnoci mówi¹cej po kaszubsku i po
polsku w szeciu miejscowociach powiatu lêborskiego  Wierzchucino, Dziêcielec, £ówcz Dolny, Nawcz, Paraszyno i Rybienko  wzros³a do 1087 osób, z czego
na Wierzchucino przypada³o 457 93. Rzeczywistej liczby Kaszubów i Polaków
powiatu lêborskiego w 1867 r. nie znamy. Zwraca jednak uwagê, ¿e mia³a ona byæ
wy¿sza najmniej o 37,5% ni¿ 6 lat wczeniej. Faktycznie taki wzrost by³ niemo¿liwy, by³ on rezultatem niedok³adnoci spisowych i b³êdnych ich analiz. Dla naszych rozwa¿añ najwa¿niejsze jest, ¿e ³ebsk¹ parafi¹ w 1864 r. zaliczono do parafii niemiecko-kaszubskich nie z uwagi na maleñk¹ ¯arnowsk¹ (ok. 10 rodzin), ale
89
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równie¿ na inne wsie parafialne, w tym Szczenurze, w których mieszkali Kaszubi
mówi¹cy potocznie swym jêzykiem ojczystym. Wypadnie jeszcze raz powtórzyæ,
¿e ustalenia niemieckich badaczy dotycz¹ce czasu likwidacji jêzyka polskiego
w szko³ach oraz w ceremioniach kocio³ów synodu lêborskiego  podobnie zreszt¹
jak ca³ej wschodniej czêci Pomorza Zachodniego, s¹ najczêciej nieprawid³owe,
za sama likwidacja nie odpowiada³a rzeczywistemu obumarciu kaszubszczyzny
jako jêzyka potocznego. Z regu³y by³a przedwczesna, naturalnie równie¿ w Osiekach (1873). Dla naszych rozwa¿añ najwa¿niejsza jest konstatacja, ¿e mieszkañcy
Szczenurza nie ulegli germanizacji ju¿ w pierwszej po³owie XIX w., gdy¿ w po³owie lat szeædziesi¹tych tego stulecia kaszubszczyzna pozostawa³a wci¹¿ ¿ywym
jêzykiem potocznym czêci jego ludnoci.
Rozwa¿ania nad identyfikacj¹ t³umacza Szadowskiego ze Szczenurza bardzo
powa¿nie utrudnia fakt, i¿ nie znamy jego imienia, wieku czy zawodu. Powa¿nym
mankamentem jest równie¿, ¿e ³ebskie i sarbskie kocielne ksiêgi metrykalne zachowa³y siê dopiero od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XVIII w., a wiêc zaledwie
kilka lub kilkanacie lat wczeniej ni¿ powsta³e przek³ady. Poniewa¿ potencjalnym t³umaczem by³ zapewne starzec lub osoba w dojrza³ym wieku, zachowane
ksiêgi metrykalne utrudniaj¹ lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹ poznanie jej rodowodu.
Bardzo wa¿ne jest równie¿, ¿e t³umacz mia³ umieæ pisaæ. Osób za posiadaj¹cych
tê umiejêtnoæ w przeciêtnej ma³ej lub redniej wsi lêborskiej na prze³omie XVIII
XIX w.94, jeli nie liczyæ pastorów, wiêkszoci zakrystianów i administratorów-dzier¿awców maj¹tków, zasadniczo nie by³o. Zupe³nie inaczej rzecz mia³a siê
z czytaniem. Tê umiejêtnoæ posiada³a zdecydowana wiêkszoæ mê¿czyzn. Dlatego
wywody nad identyfikacj¹ t³umacza Szadowskiego ze Szczenurza rozpocz¹æ wypadnie od rozpatrzenia kwestii miejscowej szko³y95.
Jej pocz¹tków nie znamy. Z du¿ym prawdopodobieñstwem prawdziwoci
przyj¹æ mo¿emy, ¿e powsta³a ona po wojnie siedmioletniej (17561763), pod
wp³ywem wydanego przez króla pruskiego Fryderyka II (17401786) generalnego regulaminu szkó³ ludowych z 12 sierpnia 1763 r. Dokument ten sta³ siê
impulsem do wyst¹pienia dwóch pastorów synodu lêborskiego do w³adz w Szczecinie i bardzo krytycznej oceny wiejskiego szkolnictwa elementarnego w synodzie
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Po przejêciu Szczenurza przez Karla H.v. Somnitza i przeprowadzonych melioracjach nast¹pi³ jego progresywny rozwój. W XIX w. nale¿a³o ono do wiêkszych wsi powiatu lêborskiego,
oko³o 1827 r. liczy³o 224 mieszkañców, za w 1858  345. F. Restorff, Topographische
Beschreibung der Provinz Pommern mit einer statistischer Uebersicht, Stettin 1827, s. 290;
v. Messow, Topographisch-statistisches handbuch des Preußischen Staattes oder alphabetisches Verzeichniß sämtlicher Städte, Flecken, Dörfer, Rittergüter... Nach amtlichen Mittheilungen und allen verhandenen Quellen..., Magdeburg und Leipzig 1858, s. 273.
E. Wachinski, Das Schulwesen der Lande Lauenburg und Bütow bis 1773, Zeitschrift für
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, 4:1914, s. 9 i n.; Z. Szultka, Jêzyk polski
w Kociele , s. 208 i n., 278 i n.

87

11-01-19, 01:21

ZYGMUNT SZULTKA (SZCZECIN)

88

lêborskim. Dotar³ on do samego króla, który odt¹d uwa¿a³ szkolnictwo elementarne w polskim lennie za bardzo z³e, znacznie gorsze ni¿ na Pomorzu pruskim.
Skutkiem tego by³ wzrost zainteresowania siê w³adz kocielnych i s¹dowych Szczecina i Koszalina, za po 1772 r. równie¿ Kwidzyna lêborskim i bytowskim szkolnictwem elementarnym, które sta³o siê te¿ przedmiotem obrad sejmiku w Lêborku96.
Progresywnemu jego rozwojowi, zw³aszcza we wsiach szlacheckich, sprzyja³a
energiczna i ofiarna dzia³alnoæ ich inspektora (superintendenta)  pastora Jana
Behnki z Charbrowa, który wyda³ w jêzyku polskim dla szkó³ dwa piewniki, i co
bardzo wa¿ne  zadba³ o ich wprowadzenie do szkó³ i kocio³ów jako podrêczników do katechezy97.
Przyjmujemy, ¿e w Szczenurzu, podobnie jak w przyt³aczaj¹cej wiêkszoci
podobnych wsi  szko³a wiejska zosta³a uruchomiona najpóniej w latach siedemdziesi¹tych XVIII w. Z ca³¹ pewnoci¹ dzia³a³a ona w 1782 r., czyli za³o¿ona
zosta³a wczeniej98. Nauka odbywa³a siê zapewne w cyklu zimowo-letnim, tzn.
od Wielkanocy do w. Micha³a (29 wrzenia) chodzi³y do niej ma³e dzieci, z regu³y
ch³opcy, wyj¹tkowo dziewczêta, za por¹ jesienno-zimow¹  wiêksze, gdy¿ wczeniej pracowa³y. Nie wiemy, kto by³ jej pierwszym nauczycielem, ale przyjmujemy,
¿e podobnie jak w przyt³aczaj¹cej wiêkszoci podobnych wsi, zosta³ nim z wyboru
pana wsi, miejscowego pastora oraz inspektora kocielnego  pastora Behnki miejscowy rzemielnik, najczêciej krawiec, kowal, ko³odziej lub zdemobilizowany
¿o³nierz. Regu³¹ by³o, ¿e wszyscy oni nie umieli pisaæ, wyj¹tki by³y rzadkie. We
wsiach kocielnych obowi¹zek ten spad³ na zakrystiana, który posiada³ lepsze
kwalifikacje pedagogiczne, gdy¿ szkó³ki we wsiach parafialnych mia³y starsz¹
metrykê, za od zakrystianów wymagano umiejêtnoci pisania, poniewa¿ przygotowywali te¿ dzieci do konfirmacji, prowadzili katechezy kocielne itd.99
Pierwszym znanym nauczycielem w Szczenurzu by³ Fryderyk Pó³torak (Poltorak, Poltorack), okrelony nauczycielem 30 stycznia 1790 r., kiedy  obok
miejscowego dzier¿awcy Georga czy Johanna Bohla  wystêpowa³ w roli wiadka chrzestnego syna swego krewnego Krystiana. Najwa¿niejsza o nim adnotacja
pastora Magunny pochodzi z 13 lipca 1783 r., kiedy wystêpowa³ w podobnym
charakterze na chrzcie syna cha³upnika Daniela Krzysztofa Szadawskiego, i dlatego prawdopodobnie zosta³ okrelony przez duchownego czeladnikiem krawieckim, chocia¿ mia³ 57 lat i by³ ¿onaty z Niemk¹, Dorot¹ Groehncke. Okrelenie
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czeladnik krawiecki zas³uguje na uwagê dlatego, i¿ porednio wskazuje, ¿e krawiectwa wyuczy³ siê w miecie. To za w pierwszej po³owie XVIII w. odbyæ siê
mog³o jedynie za zgod¹ pana wsi, czyli Wejhera, uzyskan¹ za cenê odpowiedniej
op³aty. Ju¿ adnotacja z 1790 r. wskazuje, ¿e bardzo liczna w Szczenurzu rodzina
Pó³toraków nale¿a³a do ch³opskiej elity wiejskiej. Fryderyk Pó³torak zosta³ zapewne wykupiony z poddañstwa przez rodziców i móg³ podj¹æ naukê zawodu
w miecie oraz posi¹æ tam umiejêtnoæ pisania. Po wojnie siedmioletniej mia³
37 lat i by³ idealnym kandydatem na nauczyciela wiejskiego. Mo¿emy przyj¹æ
z bardzo du¿ym prawdopodobieñstwem prawdziwoci, ¿e Fryderyk Pó³torak pochodzi³ z miejscowej rodziny kaszubskiej, by³ pierwszym nauczycielem w Szczenurzu a¿ do mierci, tj. 8 listopada 1808 r., kiedy zmar³ w wieku 82 lat. Piêæ lat
wczeniej zmar³a jego 16 lat m³odsza ¿ona. Jego nastêpc¹ zosta³ Jan Jakub Zielcke,
Kaszuba, który z ca³¹ pewnoci¹ zna³ jêzyk polski i uczy³ w nim w szkole, za
w latach 18301840 nauczycielem w Szczenurzu by³ Johan Sielaff, syn nauczyciela z Rusinowa ko³o Dar³owa, który prawdopodobnie jêzyka miejscowych Kaszubów nie zna³. Dodaæ nale¿y, ¿e zakrystianem i nauczycielem w Sarbsku od lat
osiemdziesi¹tych XVIII w. by³ Johan Immanuel Sylvester, za jego nastêpc¹ syn
Karl Friedrich, natomiast w Ulinii odpowiednio Michel Gothard Strauer i Carl
Handschultz. Do 1797 r. nauczycielem w Nowêcinie by³ Christian Todt, w £ebie
za od 1766 r. Georg Freytag, który z jêzykiem polskim mia³ trudnoci nawet po
20 latach, od 1789 r. Niemiec Banmer, za od 1803 r. zdemobilizowany ¿o³nierz
Christian F. Wolff, te¿ Niemiec.
Powiêcilimy tak wiele uwagi nauczycielom parafii ³ebskiej na prze³omie
XVIIIXIX w., by stwierdziæ, ¿e nauczyciel w Szczenurzu  Pó³torak by³ Kaszub¹ ucz¹cym w szkole po polsku i po niemiecku, i z tej przyczyny zdolnym
wiernie przet³umaczyæ tekst z jêzyka niemieckiego na kaszubski.
W wietle ksi¹g metrykalnych kocio³ów w Sarbsku i w £ebie od 1782 r.
w Szczenurzu (równie¿ w usytuowanymi poza zwart¹ zabudow¹ wiejsk¹ m³ynem
i folwarkiem zwanym Heinrichswerder) zamieszkiwali nastêpuj¹cy przedstawiciele rodzin o nazwisku Szadowski (Schadowski, Schadowsky, Schaddowsky):
1. Franciszek, budnik ko³o m³yna, ¿onaty z Helen¹ (Lehna) z domu Radmak,
która 12 lipca 1783 r. urodzi³a syna Daniela Krzysztofa, ochrzczonego nastêpnego dnia. Poniewa¿ jest to jedyny zapisek dotycz¹cy tego ma³¿eñstwa
przyjmujemy, ¿e niebawem opuci³o ono ³ebsk¹ parafiê. Potencjalnym t³umaczem interesuj¹cego nas Ojcze nasz nie móg³ byæ równie¿ syn Daniel Krzysztof, który w 1808 r., w wieku 25 lat polubi³ za ¿onê Ewê Katarzynê Marczyñsk¹ (Martschincke) ze Szczenurza. Z ma³¿eñstwa tego do 1812 r. urodzi³o
siê troje dzieci, przy czym najstarsza córka zmar³a w 10 miesi¹cu ¿ycia.
2. Prawdopodobnie siostr¹ Franciszka by³a Anna Maria Szadowska, urodzona
w 1726 lub 1730 r., która bêd¹c wdow¹, w wieku 60 lat polubi³a rozwiedzionego dragona Jana Pieska (Pieskiego, Piescken) i zmar³a w 1808 r.
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T³umaczem Ojcze nasz móg³ byæ Micha³ Szadowski, te¿ cha³upnik przy szczenuskim m³ynie, prawdopodobnie brat wy¿ej wymienionych, który w wieku
60 lat zmar³ 11 sierpnia 1797 r.
4. Jego synem by³ Micha³ Szadowski, który 20 listopada 1795 r. polubi³ za
¿onê Annê Katarzynê Pó³torak (Poltorack), najpewniej córkê nauczyciela Fryderyka. Z ma³¿eñstwa tego przysz³o na wiat piêcioro dzieci, ale dwie córki
zmar³y, jedna w wieku 4 lat, druga  5 miesiêcy. Micha³, te¿ cha³upnik przy
m³ynie, cieszy³ siê powa¿aniem spo³ecznoci wiejskiej, bo kilkakrotnie wystêpowa³ jako wiadek chrzestny, nie tylko cz³onków rodziny.
5. Nie móg³ byæ t³umaczem Ojcze nasz Jan Ludwik Szadowski, który w 1810 r.
polubi³ za ¿onê Augustê Brandenburg z Charbrowa.
6. Jako t³umacza wykluczamy te¿ Jana Jakuba Szadowskiego, kawalera, zamieszkuj¹cego przy m³ynie, notowanego pierwszy raz w ksiêdze kocielnej
w 1799 r.
Najbardziej znacz¹c¹ rolê w ¿yciu wsi odegra³ syn Micha³a Szadowskiego,
Jan Krzysztof, ur. 28 grudnia 1798 r., który krótko przed 1820 r. polubi³ za ¿onê
Christlieb Rach z Charbrowa i w latach 18271830 by³ administratorem szczenurzskiego folwarku. Najpewniej umia³ pisaæ.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e t³umaczem interesuj¹cego nas Ojcze nasz
by³ Micha³ Szadowski, nie wiadomo tylko ojciec czy syn. Zajmowali jeli nie
jedno mieszkanie, to mieszkali w jednej (lub s¹siedniej) cha³upie. Za seniorem
zdecydowanie przemawia wiek, za juniorem powa¿anie spo³ecznoci wiejskiej,
prawdopodobna umiejêtnoæ pisania i póniejsza w niej rola syna Jana Krzysztofa.
Jest nadzwyczaj ma³o prawdopodobne, wiêcej, wykluczam, aby Szadowski  senior umia³ pisaæ. Do szko³y chodzi³ zapewne tylko Micha³  junior, ale w¹tpliwe,
aby nauczy³ siê w niej poprawnie pisaæ po polsku. Nauczyciel dobrze pozna³ jednak ucznia Micha³a, który zapewne by³ pozytywnie wyró¿niaj¹cym siê ch³opcem
wród rówieników, skoro po latach odda³ mu za ¿onê sw¹ córkê.
Przypuszczam, ¿e kiedy pastor z £eby Magunna otrzyma³ od lêborskiego
superintendenta Fleischera lub bezporednio od nieznanego nam porednika 
wspó³pracownika Bacmeistera albañskie teksty przet³umaczone na jêzyk niemiecki
w celu prze³o¿enia je na kaszubski, to poruczy³ to zadanie szczenurzskiemu nauczycielowi Pó³torakowi, którego by³ bezporednim przecie¿ prze³o¿onym. Ten,
maj¹c trudnoci z ich przek³adem lub wiedz¹c, ¿e lepiej kaszubszczyznê zna Micha³
Szadowski, ziêæ (ale wykluczyæ nie mo¿na, i¿ treæ), przy jego pomocy dokona³
t³umaczenia. Zapis przek³adu by³ jednak najpewniej dzie³em nauczyciela, którego
uznaæ nale¿a³oby za wspó³autora t³umaczenia. Poniewa¿ pastor Magunna mia³
bardzo krytyczne zdanie o umiejêtnoci pisania przez Pó³toraka100, wydaje siê, ¿e
t³umaczenie osobicie przepisa³ w³anie pastor Magunna. Wykluczyæ nie mo¿na,
100
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¿e pastor Magunna przed lub po nabo¿eñstwie w Sarbsku wezwa³ do siebie Szadowskiego juniora (lub seniora) i osobicie pisa³ jego t³umaczenie, a nastêpnie
przes³a³ je superintendentowi Fleischerowi lub osobie, która prosi³a go o przek³ad. T³umaczem pastora by³ zapewne Szadowski junior, którego pastor doskonale zna³ z cotygodniowych katechez przedkonfirmacyjncyh w jêzyku polskim.
Bardziej prawdopodobne jest, ¿e Magunna t³umaczenie przes³a³ Fleischerowi,
a ten wys³a³ je do Petersburga. Na karcie z przekrelonym Ojcze nasz znajduje siê
zapisek: Ksans w Lêborku g³osi kazania po niemiecku i po kaszubsku. Poniewa¿
do 1809/10 r. we wszystkich luterañskich kocio³ach (z wyj¹tkiem Garczegorza)
synodu lêborskiego kazania g³oszono równie¿ po polsku, wspominano za tylko
koció³ w Lêborku, wnioskujemy, ¿e informacjê tê przekaza³ w pimie przewodnim do Petersburga pastor lêborski, piastuj¹cy te¿ urz¹d superintendenta Jerzy
Fleischer, który bêd¹c lêborskim adjunktem (17561771), sam je g³osi³. Potem,
przynajmniej do 1809/10 r. i jaki czas po wojnie francusko-pruskiej  zgodnie
z miejscow¹ tradycj¹  czynili to jego nastêpcy na stanowisku adjunkta101.
Tak czy inaczej t³umaczem kaszubskiego Ojcze nasz i innych tekstów z nim
zwi¹zanych by³ Micha³ Szadowski, mieszkaj¹cy przy szczenurzskim m³ynie i prawdopodobnie w nim zatrudniony. Jeli przek³ad powsta³ przed sierpniem 1797 r.,
t³umaczem móg³ byæ Micha³ Szadowski-senior, jeli póniej  jego syn Micha³,
te¿ cha³upnik przy m³ynie. Bez wzglêdu na udzia³ w t³umaczeniu miejscowego
nauczyciela Fryderyka Pó³toraka, do Petersburga trafi³, najpewniej za porednictwem lêborskiego superintendenta Fleischera, kaszubski tekst spisany rêk¹ ³ebskiego pastora Magunny, znanego nam z ¿yczliwoci wobec Kaszubów, dla którego
badania naukowe nad kaszubszczyzn¹ równie¿ w przysz³oci nie by³y rzecz¹ obc¹.
Niski status spo³eczny (cha³upnik) t³umacza sta³ siê prawdopodobnie powodem, ¿e Szadowskiemu niewiele miejsca w przekazie do Petersburga powiêcili
pa-storzy Magunna i Fleicher. Konsekwencj¹ tego by³o, ¿e nie zosta³ on bli¿ej
okrelony przez Bacmeistera oraz berliñskich bibliotekarzy, ani zidentyfikowany
przez badaczy jego kaszubskiego t³umaczenia Ojcze nasz.

101
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E. Müller, Die evangelischen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart.
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Zygmunt Szultka

Vaterunser aus Szczenurze
ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Artikel befasst sich mit dem Denkmal des kaschubischsprachigen
religiösen Schrifttums, das in der Literatur unter dem Namen Paternoster aus Szczenurze bekannt ist. Im Jahre 1938 wurde der Gebetstext zum Thema von einer Ausarbeitung
von A. Tomaszewski und nach dem 2. Weltkrieg wurde er in einer wertvollen Studie von
F. Hinze und A. Lauch (1971) besprochen. Die zwei letzt genannten Forscher stützten
sich hauptsächlich auf russischsprachige Manuskripte und Archivmaterialien. Die vorliegende Ausarbeitung bildet eine Fortsetzung von diesen Studien und unternimmt einen
Versuch, genauere Angaben zu den Umständen und Zeitpunkt der Entstehung dieses
Schrifttumsdenkmals der kaschubischen Sprache festzustellen. Darüber hinaus wird die
Frage nach der Identität des Übersetzers vom deutschen Originaltext ins Kaschubische
gestellt. Um diese Frage zu klären, bedient sich der Verfasser einer Quellenanalyse von
Matrikelbüchern der ehemaligen evangelischen Gemeinde in Leba im 18. und 19. Jahrhundert.
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Aleksandra Cicharska
Jan Mordawski
(Gdañsk)

Stosunki etniczne w zachodniej czêci
województwa pomorskiego

Rozpatrywany w niniejszym artykule obszar obejmuje powiaty: bytowski1,
s³upski, lêborski oraz czêciowo wejherowski i pucki  terytoria przy³¹czone
w 1945 roku do Polski. Przed I i II wojn¹ wiatow¹ wchodzi³y one w sk³ad regencji koszaliñskiej Pomorza Zachodniego (mapa 1).
Do koñca XII wieku zamieszkiwali tu wy³¹cznie Kaszubi (Wendowie). W XIII
wieku rozpoczê³a siê kolonizacja niemiecka. Przyczynili siê do tego m.in. ksi¹¿êta
szczeciñscy, którzy, jak np. Barnim I, panuj¹cy w latach 12201278, tytu³owali
siê wprawdzie w³adcami tego ludu i tych ziem (dux Slavorum et Cassubie), ale
jednoczenie zasiedlali swój kraj ludnoci¹ niemieck¹ i otaczali mo¿nymi tej narodowoci, obdarzaj¹c ich ogromnymi maj¹tkami. Pod rz¹dami zgermanizowanej
dynastii przenoszono miasta na prawo niemieckie, odmawiaj¹c jednoczenie rodzimej ludnoci pe³ni praw (zakaz przyjmowania do cechów, zakaz sprzeda¿y
produktów rolnych w miastach itp.). S³owo Wend (Kaszuba) nabra³y u rz¹dz¹cych krajem Niemców znaczenia pogardliwego. Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e Pomorze by³o wówczas niezwykle s³abo zaludnione. Wielkie przestrzenie zajmowa³y
pustki osadnicze. Osiedlaj¹cy siê tutaj Niemcy stanowili od pocz¹tku bardzo du¿y
odsetek ludnoci, zw³aszcza w miastach.
Rezultatem oddzia³ywania tych czynników by³a stopniowa germanizacja rodzimej ludnoci. Jej postêpy w zachodniej czêci Ksiêstwa Pomorskiego s¹ jednak
s³abo udokumentowane. Tylko niektórzy dziejopisarze zachodniopomorscy, jak.
np. J. Bugenhagen i J. Micraelius udzielaj¹ na ten temat pewnych informacji.
Z wywodów J. Bugenhagena, rektora szko³y miejskiej w Trzebiatowie od 1504
roku wynika, ¿e na pocz¹tku XVI stulecia granica zasiêgu kaszubszczyzny przebiega³a w pobli¿u Koszalina. J. Micraelius (15971658), rektor szko³y ³aciñskiej

1
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Mapa 1. Zakres przestrzenny opracowania

w Szczecinie, a nastêpnie Ksi¹¿êcego Pedagogium, twierdzi³ za, ¿e w zachodniej
czêci Pomorza Zachodniego mowa s³owiañska zanik³a w ci¹gu 5070 lat2.
Wschodnia czêæ Pomorza Zachodniego, wchodz¹ca obecnie w sk³ad województwa pomorskiego, w XVII wieku zamieszkiwana by³a w wiêkszoci przez
Kaszubów. wiadcz¹ o tym relacje podró¿ników odwiedzaj¹cych te ziemie, m.in.
E. Lubinusa (kartografa, przez którego opracowana mapa Pomorza Zachodniego
znajduje siê na zamku w Dar³owie) i J. Bernoulliego (szwajcarskiego uczonego)3.
2
3
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Z. Szultka, Studia nad rodowodem i jêzykiem Kaszubów, Gdañsk 1992, s. 18-21.
Tam¿e, s. 13-18.
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E. Lubinus, w 1612 roku, w drodze do Gdañska, zatrzyma³ siê w Trzebielinie,
w dworku Stencla von Puttkamera i zanotowa³ w swym dzienniku podró¿y: tutaj
z wolna weszlimy miêdzy S³owian (Wenden), co nas bardzo dziwi³o. Faktycznie
 co stwierdza Z. Szultka, we wszystkich wsiach od Polanowa na wschód mieszka³a ludnoæ mówi¹ca po kaszubsku i po niemiecku, o czym wiadczy likwidacja
ceremonii kocielnych w jêzyku polskim4.
W drodze powrotnej do Szczecina E. Lubinus zatrzyma³ siê w Wielkiej Wsi
(ko³o G³ówczyc). Mia³ wielkie trudnoci w porozumiewaniu siê z jej mieszkañcami, gdy¿ w ca³ej wsi nie moglimy znaleæ ¿adnego niemieckiego cz³owieka.
Sto szeædziesi¹t piêæ lat póniej (17771778) wschodni¹ czêæ Pomorza
Zachodniego odwiedzi³ J. Bernoulli. Stwierdzi³ on m.in., ¿e wsie nale¿¹ce do goszcz¹cego go hrabiego Ottona Ch. v. Podewilsa  Dochowo, Szczypkowice, Warblino, Wielka Wie  prawie ca³kowicie by³y zamieszkiwane przez ludnoæ kaszubsk¹.
Zwróci³ on jako pierwszy uwagê na fakt, ¿e niemiecka miejscowa szlachta i kler
robili wszystko, aby jak najszybciej wyrugowaæ jêzyk kaszubski z ¿ycia codziennego i zast¹piæ go jêzykiem niemieckim.
Danych, odnosz¹cych siê do 1800 roku, a dotycz¹cych liczebnoci Kaszubów na omawianym obszarze w oparciu o ró¿nego rodzaju materia³y ród³owe,
dostarcza Z. Szultka5. Autor podaje, ¿e w okrêgu lêborsko-bytowskim mieszka³o
wówczas oko³o 14,2 tys. osób mówi¹cych lub rozumiej¹cych po kaszubsku (czyli
nieco ponad po³owa ówczesnych mieszkañców okrêgu, licz¹cego 26,0 tys. osób).
W powiecie s³upskim Kaszubów by³o oko³o 10,0 tys., przy czym w parafiach
Wrzecie, S³upsk, Karzcino, Lubuczewo (dzisiejsze gminy i miasto S³upsk) stanowili oni oko³o 20,0 proc. ludnoci; w parafiach Lubuñ (gmina Kobylnica), Cetyñ (gmina Trzebielino), Skarszów i Dobieszewo (gmina Dêbnica Kaszubska),
Damno (gmina Damnica), £upawa (gmina Potêgowo)  20,0 proc. ludnoci;
w parafiach Mikorowo i No¿yno (gmina Czarna D¹brówka), Budowo (gmina Dêbnica Kaszubska), Skórowo (gmina Potêgowo) oko³o 30,0 proc. ludnoci; w parafiach Rowy (gmina Ustka) i Stawêcino (gmina G³ówczyce) oko³o 50,0 proc. ludnoci; w parafiach Smo³dzino (gmina Smo³dzino) oko³o 60,0 proc. ludnoci;
w parafiach Gardna Wielka (gmina Smo³dzino) oraz Cecenowo i G³ówczyce (gmina
G³ówczyce) oko³o 90,0 proc. ludnoci. W wietle tych danych mo¿na przyj¹æ, ¿e
w 1800 roku zachodnia granica ludnoci mówi¹cej po kaszubsku pokrywa³a siê
w przybli¿eniu z obecn¹, zachodni¹ granic¹ województwa pomorskiego, tym bardziej, ¿e stanowi³y j¹ i nadal stanowi¹ lasy (mapa 2). Szczegó³owych danych
dotycz¹cych liczby i odsetka Kaszubów na rozpatrywanym obszarze dla lat 1800

4
5
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Ten¿e, Jêzyk polski w kociele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do
XIX wieku, Wroc³aw 1991.
Ten¿e, Liczba Kaszubów na kaszubskim obszarze jêzykowym Pomorza Zachodniego w XIX w.,
[w:] Pomorze  trudna Ojczyzna, red. A. Sakson, Poznañ 1996, s. 27-70.
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1880 brakuje. Jedynie F. Tetzner6, powo³uj¹c siê na R. Böckha, podaje, ¿e
w 1843 roku liczba S³owian w powiecie lêborskim wynosi³a 3,0 tys., w powiecie
bytowskim  1,5 tys., za w powiecie s³upskim  0,9 tys. Dane dla roku 1858

Mapa 2. Odsetek ludnoci pos³uguj¹cej siê jêzykiem kaszubskim lub rozumiej¹cej ten jêzyk
w 1800 roku wed³ug Z. Szultki (w czêci wschodniej dane zmodyfikowane)
6
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F. Tetzner, Niemcy o Kaszubach w XIX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2009,
s. 209.
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wynosi³y odpowiednio: 0,5 tys., 4,1 tys., 0,2 tys.; dla roku 1869: 0,9 tys. (2,0
proc.), 2,4 tys. (10,0 proc.), 0,2 tys. (0,4 proc.). Liczby te budz¹ powa¿ne w¹tpliwoci w wietle badañ przeprowadzonych pod koniec XIX wieku.
Dnia 1 grudnia 1890 roku w pañstwie pruskim odby³ siê spis urzêdowy ludnoci. Na analizowanym przez autorów obszarze jego wyniki przedstawia³y siê
nastêpuj¹co7:
Tabela 1.
Wyniki spisu urzêdowego ludnoci w dniu 1 XII 1890 r. w wybranych powiatach
Pomorza

¯ydów

innych









97 251

116

1051

29

158

1873 40 797

282

393

14

689

4735 158 210 443

1808

46

534













0,31

98,46

0,12

1,07

0,03

7

308

0,36

4,31

93,74

0,66

0,90

0,03

0,42

2,85

95,35

0,27

1,09

0,03

miastecki





s³upski

0,01

lêborski
Razem

polskim

2,25

10,77 85,25

Polaków

0,01

bytowski

niemieckim

1,53

kaszubskim

0,19

Powiaty

Niemców

3

Kaszubów

365

innym

45

¿ydowskimi

dwujêzycznych

Liczba:

dwujêzyczni

Odsetek pos³uguj¹cych siê jêzykiem:

2554 20 212

Dane te kwestionowa³ S. Ramu³t, zamieszka³y w Galicji, jêzykoznawca i etnograf (18591913), autor tezy o odrêbnoci jêzykowej kaszubszczyzny jako jêzykach nadba³tyckich Pomorzan. Jego g³ówne prace to S³ownik jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego (1893) oraz Statystyka ludnoci kaszubskiej (1899).
W ostatniej ksi¹¿ce formu³uje on zastrze¿enia dotycz¹ce urzêdowego spisu ludnoci oraz innych danych, dotycz¹cych liczebnoci Kaszubów. Brzmi¹ one, miêdzy
innymi, nastêpuj¹co: W ( ) pracach statystycznych, choæby i dok³adniejszych,
nie uwzglêdniono zgo³a ludnoci kaszubskiej, jako ca³oci odrêbnej, ale wziêto j¹
pod jeden strychulec z ludnoci¹ polsk¹. Dat [danych  J.M.] szczegó³owych
o Kaszubach nie poda³ nawet S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów s³owiañskich8. Tak np. we wsi Parchowo licz¹cej 640 mieszkañców
(w trakcie spisu w 1890 r.), 6 osób zapisa³o siê jako mówi¹cych po polsku, a 466
po kaszubsku (pozostali to Niemcy i ¯ydzi). Natomiast w ¯urominie spomiêdzy
231 mieszkañców zapisa³o siê 230 do rubryki polskiej, a do kaszubskiej  ¿aden.
7
8

acta_2010.p65

S. Ramu³t, Statystyka ludnoci kaszubskiej, nak³adem Akademii Umiejêtnoci, Kraków 1899.
Warszawa 18801897, 15 tomów.
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W Skorzewie na 749 mieszkañców tylko jedna osoba przyzna³a siê do mowy kaszubskiej, do polskiej za 697 ( ). Niech¿e jednak nikt nie myli, jakoby ludnoæ
s³owiañska zamieszkuj¹ca Parchowo ( ) mówi³a innym, ju¿ nie jêzykiem, ale
choæby dialektem, ani¿eli mieszkañcy ¯uromina, Skorzewa ( )9. Przyk³adów
tego rodzaju moglibymy tutaj dodaæ ca³e setki. Ale i innych kilka, któremy przytoczyli wy¿ej, wiadcz¹ chyba a¿ za nadto dostatecznie, ¿e cyfry spisu powszechnego z dnia 1 grudnia 1890 r., o ile dotycz¹ mieszkañców Kaszub, s¹ z grunta
fa³szywe, a wnioski, jakie z nich wysuwa statystyka urzêdowa, nie maj¹ ¿adnego
uzasadnienia w stosunkach rzeczywistych10.
S. Ramu³t postanowi³ wiêc przeprowadziæ badania osobicie. W ci¹gu kilku
lat wielokrotnie odwiedza³ Kaszuby, wysy³a³ tysi¹ce listów kwestionariuszy, korzystaj¹c przy tym z pomocy duchowieñstwa katolickiego, organistów, s³u¿by
kocielnej, so³tysów, nauczycieli, leniczych, w³acicieli zajazdów i urzêdników
pañstwowych. Wiele cennych informacji uzyska³ równie¿ od gburów i drobnej
szlachty kaszubskiej, a nawet od obywateli narodowoci niemieckiej.
W wyniku mrówczej pracy S. Ramu³ta pozosta³a niezwykle dok³adna statystyka ludnoci11, w której podano informacje dla prawie 2,0 tys. miejscowoci12.
S. Ramu³t akcentuje wyranie (s. 2), ¿e opracowana przez niego statystyka
jest wy³¹cznie jêzykow¹, a nie narodowociow¹. Dzieli ludnoæ nie wed³ug tego,
do jakiej przyznaje lub do jakiej zaliczana bywa narodowoæ, ale wed³ug mowy
ojczystej ( ), któr¹ cz³owiek pos³uguje siê w rozmowie z najbli¿sz¹ sw¹ rodzin¹ ( ) i otoczeniem ( ) mówi¹cym tym samym, co i on jêzykiem13.
A oto dane liczbowe, podane w opracowaniu S. Ramu³ta, dotycz¹ce sk³adu
etnicznego ludnoci powiatów: s³upskiego, lêborskiego, bytowskiego i miasteckiego.
Powiat s³upski w 1890 roku zamieszkiwa³o 98,8 tys. osób. Kaszubów by³o
4,9 tys. (4,92 proc.), Niemców 92,9 tys. (93,99 proc.), ¯ydów i pozosta³ych
1,1 tys. (1,09 proc.). Ludnoæ rodzima zasiedli³a wówczas g³ównie pó³nocno-wschodni¹ czêæ powiatu, w parafiach: gardzieñskiej (0,9 tys. osób), cecenowskiej (0,5 tys. osób) i w g³ówczyckiej (1,3 tys. osób). Wielu Kaszubów w tych
parafiach mówi³o ju¿ po niemiecku. Pozosta³a ludnoæ rodzima, w liczbie 1,4 tys.
9
10
11

12
13
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S. Ramu³t, op. cit., s. 5.
Tam¿e.
Budzi³o to podejrzenie wspó³czesnych badaczy Kaszub, którzy zarzucali S. Ramu³towi zawy¿anie danych (por. np. prace J. Nadmorskiego-£êgowskiego, Die Sprache der Baltischen
Slaven. Blätter für pommersche Volkskunde, 1886, nr 6-9 i A. Parczewskiego, Szcz¹tki
kaszubskie w prowincji pomorskiej, Poznañ 1896).
S. Ramu³t podaje nazwy kaszubskie, polskie i niemieckie przedstawionych miejscowoci.
Wbrew deklaracjom S. Ramu³t wyszed³ poza kryterium jêzykowe, np. w odniesieniu do S³owiñców, co zarzucali autorzy jemu wspó³czeni (A. Parczewski, F. Lorentz) i publikuj¹cy
wspó³czenie (H. Popowska-Taborska).
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osób, mieszka³a w rozproszeniu, czêæ w po³udniowo-wschodniej czêci powiatu
po³o¿onego na zachód od Gowidlina (gdzie uczêszczano do Kocio³a).
W powiecie lêborskim zamieszkiwa³o 43,5 tys. osób. Kaszubów by³o 4,2 tys.
(9,72 proc.), Polaków 11 (0,03 proc.), Niemców 38,9 tys. (89,32 proc.), ¯ydów
i pozosta³ych 0,4 tys. (0,93 proc.). Najwiêkszy odsetek stanowili Kaszubi w Wierzchucinie (78,08 proc.) i w Bo¿ympolu Wielkim i Ma³ym (20,55 proc.). Dane dla
wybranych miejscowoci prezentuje tabela 2.
Tabela 2.
Sk³ad etniczny wybranych miejscowoci powiatu lêborskiego wed³ug S. Ramu³ta
Miasto
Bo¿epole
Wielkie i Ma³e

Kaszubi
liczba

Polacy

proc. liczba

Niemcy

proc. liczba

¯ydzi

proc. liczba

Pozostali

proc. liczba

Ogó³em

proc.

127

20,55





491

79,45









618

Cewice

3

0,65





461

99,35









464

Choczewo

5

1,55





315

97,52

3

0,93





323

Gniewino

37

9,20





355

88,31

10

2,49





402

Lêbork

270

3,35

10

0,12

7456

92,63

309

3,84

5

0,06

8050

£eba

14

0,72





1905

98,50

11

0,57

4

0,21

1934

£êczyce

4

1,04





385

98,96









389

Nowa Wie
Lêborska

12

1,13





1048

98,78





1

0,09

1061

Wicko

3

0,58





510

99,33





1

0,09

514

665

78,08





185

21,92
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Wierzchucino

Powiat bytowski obejmuj¹cy w 1890 roku dzisiejsze gminy: Bytów, Studzienice, Tuchomie i Borzytuchom, zamieszkiwa³o wówczas 23,7 tys. osób. Kaszubi
stanowili 20,28 proc. (4,8 tys. osób), Polacy 0,03 proc. (23 osoby), Niemcy 78,13
proc. (18,5 tys. osób), ¯ydzi i pozostali 1,56 proc. (367 osób). W latach poprzednich wielu Kaszubów z tego powiatu wyemigrowa³o za granicê, najwiêcej do
Kanady. Dane liczbowe odnosz¹ce siê do ludnoci powiatu bytowskiego przedstawia tabela 3.
Danych dotycz¹cych powiatu miasteckiego S. Ramu³t nie dostarcza. W Statystyce ludnoci kaszubskiej (s. 26) podaje: natomiast w s¹siednim powiecie miasteckim (kaszub. Miastko, niem. Rummelsburg) nie ma ju¿ obecnie ani jednej
osady kaszubskiej, a Kaszubi znajduj¹ siê tam jedynie w szczup³ych gromadkach
po s³u¿bach, podobnie jak i w innych powiatach ca³ej prowincji pomorskiej.
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Tabela 3.
Sk³ad etniczny wybranych miejscowoci powiatu bytowskiego wed³ug S. Ramu³ta
Miasto
Borzytuchom

Kaszubi
liczba

Polacy

proc. liczba

Niemcy

proc. liczba

¯ydzi

proc. liczba

Pozostali

proc. liczba

Ogó³em

proc.

6

0,71





841

99,29









847

Bytów

367

7,06

20

0,38

4474

86,10

334

6,42

2

0,04

5197

K³¹czno

317

83,42





33

16,58









380

Os³awa D¹browa

316

92,13





27

7,87









343

P³otowo

242

72,02





94

27,98









336

Pomysk Wielki
i Ma³y

21

2,41





848

97,48

1

0,11





870

Studzienice

339

73,22





119

25,70

5

1,08





463

Trzebiatkowy

190

22,40





648

76,54

9

1,06





847

Tuchomie

76

9,73





699

89,50

6

0,77
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Wed³ug S. Ramu³ta na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XIX wieku, w powiecie s³upskim, lêborskim i bytowskim zamieszkiwa³o wiêc 13,9 tys. Kaszubów
(8,33 proc. ogó³u ludnoci), 69 Polaków (0,04 proc.), 150,2 tys. Niemców (90,52
proc.), 1,8 tys. ¯ydów i pozosta³ych (1,11 proc.). Liczba Kaszubów, w porównaniu z 1800 rokiem zmniejszy³a siê o 10,3 tys. osób, to jest o 46,2 proc. Tak wielkie
by³y postêpy germanizacji, bo przecie¿ Kaszubi nie emigrowali masowo i nie
zostali wysiedleni, tylko mówili ju¿ po niemiecku. Zasiêg pos³ugiwania siê mow¹
kaszubsk¹ na rozpatrywanym obszarze w 1892 roku wed³ug S. Ramu³ta przedstawia mapa 3.
Proces germanizacji nasili³ siê na pocz¹tku XX wieku i w okresie miêdzywojennym. Wed³ug ustaleñ Niemieckiego Urzêdu Statystycznego w 1925 roku,
w rejencji koszaliñskiej zamieszkiwa³o 4,2 tys. Polaków. Wród nich by³o 2,6 tys.
Polaków jednojêzycznych i 1,6 tys. Polaków dwujêzycznych. Byli to w przewa¿aj¹cej mierze Kaszubi bytowscy, bowiem w powiecie lêborskim jêzykiem polskim (kaszubskim) w³ada³o zaledwie 0,6 proc. mieszkañców, za niemieckim
i polskim (kaszubskim) 0,4 proc. mieszkañców (razem oko³o 621 osób)14. W powiecie lêborskim Kaszubów by³o oko³o 2,0 tys., a ilu z nich uwa¿a³o siê za Polaków  nie sposób odpowiedzieæ15. Najwiêcej kaszubskich rodzin by³o w Wierzchucinie (94), £ówczu (12), Bo¿ympolu Wielkim (11) i w Roz³azinie (11).
14
15

acta_2010.p65

Por. W. Skóra, Liczebnoæ, rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów w powiecie lêborskim
w dwudziestoleciu miêdzywojennym, Acta Cassubiana, 2004, t. 6, s. 111-137.
Tam¿e, s. 127.
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Mapa 3. Obszar zamieszkiwany przez Kaszubów oraz ich odsetek w 1892 roku
wed³ug S. Ramu³ta

Sytuacjê ludnoci na omawianym obszarze, po zakoñczeniu II wojny wiatowej, rozpatruje C. Obracht-Prondzyñski w swej obszernej rozprawie naukowej16.
Pisze on miêdzy innymi: Ci, którzy byli do 1939 roku obywatelami Polski,
a w czasie wojny podpisali NLN (Niemieck¹ Listê Narodowociow¹), musieli
poddaæ siê rehabilitacji s¹dowej lub administracyjnej, ci za, którzy mieszkali

16
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C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi  miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ przedmiotowoci¹,
Gdañsk 2002.
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w granicach Rzeszy lub Wolnego Miasta Gdañska, musieli to (sw¹ polskoæ 
J.M.) udowodniæ w procesie weryfikacji (s. 161).
Proces weryfikacji trwa³ do lutego 1948 roku. Ostatecznie liczbê ludnoci
rodzimej oszacowano w 1949 roku:
 w powiecie bytowskim  na 4,4 tys. osób;
 w powiecie miasteckim  na 0,7 tys. osób;
 w powiecie lêborskim  na 2,6 tys. osób;
 w powiecie s³upskim i miecie S³upsk  na 1,2 tys. osób. W liczbie tej byli
te¿ tzw. S³owiñcy mówi¹cy wy³¹cznie po niemiecku, z których 142 osoby
przyjê³y ostatecznie obywatelstwo polskie.
W sumie liczba ludnoci rodzimej wynosi³a w wymienionych powiatach 8,9 tys.
osób, co w 1949 roku stanowi³o oko³o 4,0 proc. populacji.
Pod koniec II wojny wiatowej i po jej zakoñczeniu na omawianym obszarze,
podobnie jak w ca³ej Polsce, rozpoczê³y siê wielkie ruchy migracyjne17. Tereny te
opucili prawie wszyscy Niemcy (dobrowolnie lub poprzez wysiedlenie). Natychmiast po przejciu frontu wielu Kaszubów obejmowa³o opuszczone przez Niemców gospodarstwa w przygranicznych powiatach, przy czym obowi¹zywa³a niepisana zasada, ¿e osoby z danej miejscowoci i parafii stara³y siê osiedliæ jeli nie
w tej samej wsi, to w tej samej okolicy18. Kaszubi z terenów powiatu morskiego
osiedlali siê g³ównie w powiecie lêborskim; z Kaszub po³udniowych  w powiecie
bytowskim, cz³uchowskim i miasteckim. W rezultacie osadnicy z województwa
gdañskiego stanowili w 1946 roku oko³o 29,4 proc. ludnoci powiatu lêborskiego.
W powiecie bytowskim w 1948 roku ludnoæ rodzima stanowi³a oko³o 20,0 proc.
populacji, a nap³ywowi Kaszubi oko³o 30,0 proc. ogó³u. Nale¿y podkreliæ, i¿ na
omawiany obszar nap³ynêli g³ównie osadnicy z pozosta³ej czêci Polski i z kresów wschodnich, oprócz Polaków tak¿e Ukraiñcy i £emkowie  przesiedleni tu
w 1947 roku z po³udniowo-wschodniej Polski w ramach akcji Wis³a. Ruchy
migracyjne trwa³y równie¿ w nastêpnych latach i trwaj¹ do dzi, miêdzy innymi
emigracja do Niemiec, szczegó³owo opisana w rozprawie C. Obracht-Prondzyñskiego na s. 193-220. Wspó³czesne ruchy migracyjne w interesuj¹cym nas regionie, zosta³y zaprezentowane w Geografii Kaszub 19, napisanej przez wspó³autora
niniejszego artyku³u (s. 89-94).
Jak przedstawiaj¹ siê stosunki etniczne i poczucie to¿samoci regionalnej ludnoci w zachodniej czêci województwa pomorskiego wspó³czenie? Wyjanieniu
tych kwestii s³u¿y³y badania ankietowe i wywiady przeprowadzone w pierwszej
po³owie 2010 roku. Poddano im rodziny uczniów i nauczycieli szkó³ podstawowych i gimnazjów w powiatach: s³upskim, lêborskim, bytowskim, wejherowskim
17
18
19
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Ich szczegó³owy opis przedstawia w swojej rozprawie C. Obracht-Prondzyñski, s. 236.
C. Obracht-Prondzyñski, op. cit., s. 239.
J. Mordawski, Geografia Kaszub, Gdañsk 2008.
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i puckim, przy czym w trzech ostatnich wymienionych jednostkach administracyjnych uwzglêdniono tylko te gminy lub ich fragmenty, które po II wojnie wiatowej znalaz³y siê ponownie w granicach Polski. Ankiety rozprowadzono celowo
g³ównie za porednictwem gimnazjów, gdy¿ do tego typu szkó³ uczêszczaj¹ uczniowie z wielu miejscowoci, co umo¿liwia dok³adniejsz¹ analizê przestrzennego
rozmieszczenia badanych zjawisk. Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e z powierzonego
zadania dyrekcje szkó³ i nauczyciele wywi¹zali siê wzorowo. W sumie uzyskano
informacje z 201 miejscowoci. Respondenci dostarczyli 1354 ankiety, odnosz¹ce
siê do 6244 osób. Wykaz miejscowoci, z których nap³ynê³y ankiety, liczbê badanych oraz listê osób gromadz¹cych informacje prezentuje tabela 4 oraz mapa 4.
Tabela 4.
Wykaz szkó³ i miejscowoci, w których prowadzono badania.
Gmina
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Miejscowoci

Szko³a
prowadz¹ca
badania

Liczba
ankiet

Liczba
badanych

Kazimierz Kowalewski (Irena Kiedrowska)

50

216

Miastko (m.)

Miastko

Miastko

Znakowo, Piaszczyna,
Szko³a PodstawoWa³dowo, Dolsko, Zadry,
wa w Piaszczynie
S³osinko, Wo³cza Ma³a,
Wêgorzynko, Czarnica,
Przêsin, Mi³ocice, wie¿no,
Malêcino, Kawcze, Stachowo, Pasieka, Kowalewice

Barbara Irkiewicz

50

180

Trzebielino

Trzebielino, Starkowo,
Poborowo, Zielin, Suchorze, Gumieniec, Cetyñ,
Miszewo, Objezierze,
Pó³czno, Miesza³ki, Dretyñ

Gimnazjum
im. Zjednoczonej
Europy w Starkowie

Beata Kiedrowska
(Jaros³aw Wasyluk)

50

257

Ko³czyg³owy

Ko³czyg³owy, Ga³¹nia
Wielka, Radusz, Ko³czyg³ówki, Górki, Dar¿kowo,
Bamowiec

Zespó³ Szkó³
w Ko³czyg³owach

Piotr Zaborowski
(Ma³gorzata
Leniowska)

50

292

Borzytuchom Borzytuchom, Jutrzenka,
Osieki, Struszewo,
Chotkowo, Krosnowo,
Struszewo, Niedarzyno

Zespó³ Szkó³
w Borzytuchomiu

Jaros³aw ci¹ga³a

35

190

Tuchomie

Tuchomie, Tuchomko,
Ciemno

Gimnazjum
w Tuchomiu

Adam Sandak
(Renata Sobisz)

17

76

Bytów (m.)

Bytów, Udorpie, Krosnowo, Gostkowo, D¹bie,
Niezabyszewo, Jasieñ,
Niedarzyno, ¯ukówko

Gimnazjum nr 1
w Bytowie,
Gimnazjum nr 2
w Bytowie

Miros³awa
Dawidowska,
Adam Piasecki,
(Aneta Typa)

96

480

103

Gimnazjum
im. Jana Paw³a II
w Miastku

Dyrektor Szko³y
(osoba prowadz¹ca badania)
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Miejscowoci

Szko³a
prowadz¹ca
badania

Dyrektor Szko³y
(osoba prowadz¹ca badania)

Liczba
ankiet

Liczba
badanych

50

268

30

183

Bytów

Pomysk Wielki, Pomysk
Ma³y, Rzepnica

Szko³a Podstawowa w Pomysku
Wielkim

Studzienice

Studzienice, Sominy,
Lipuszek, Przewóz,
K³¹czno, Os³awa D¹browa,
Pr¹dzonka

Zespó³ Szkó³ im.
S³awomir Felski
Ks. A. Pepliñskiego (Barbara Szroeder)
w Studzienicach

Czarna
D¹brówka

Czarna D¹brówka,
Jerzkowice, Kleszczyniec,
Kozy, Karwno, Podkomorzyce, Rokity, No¿yno,
No¿ynko, Kleszczyniec,
Zawiat, Unichowo,
Rokiciny, Rudka, Dêby

Szko³a Podstawowa w Czarnej
D¹brówce,
Gimnazjum im.
Jana Paw³a II
w No¿ynie

Jerzy Brzozowski
(Ewa Kosiñska),
Irena Cerapiñska

86

457

Kêpice

Kêpice, Podgóry

Gimnazjum im.
K. Wojty³y
w Kêpicach

Jacek Plutowski

33

135

Kobylnica

Kobylnica, Koñczewo,
Zaj¹czkowo, Boles³awice,
Kuleszewo, Maszkowo,
Widzino

Zespó³ Szkó³
Samorz¹dowych
w Kobylnicy

Barbara Usowicz

45

184

Dêbnica
Kaszubska

Dêbnica Kaszubska,
Podwilczyn, £abiszewo,
Starnice, £abiszewo,
Maleniec, Dabiszewo,
Gogolewo

Gimnazjum
w Dêbnicy
Kaszubskiej

Beata Spierewska-Tyrkinhejm

50

181

Potêgowo

Potêgowo, Grapice,
Zespó³ Szkó³
G³uszyno, Rzechcino,
w Potêgowie
¯ychlin, Runowo, Dar¿yno,
Dar¿ynko, Rados³aw,
Skórowo, Nieckawo

Gra¿yna Bartos

50

212

Damnica

Damnica, Strzy¿yno,
wiêcichowo, Biêcino

Zespó³ Szkó³
w Damnicy

Andrzej Kordylas

19

94

S³upsk (m.)

S³upsk

Gimnazjum nr 2
Jolanta Winiewim. Ks. J. Twardow- ska, Mariusz
skiego w S³upsku, Domañski
Gimnazjum nr 3
z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi
w S³upsku

97

293

S³upsk

Jezierzyce, S³upsk,
Bukówka, Rogawica,
Kusowo, Gr¹sino

Zespó³ Szkó³
w Jezierzycach

Tadeusz
Fr¹ckowski

14

57

Ustka (m.)

Ustka

Gimnazjum im.
M. Zaruskiego
w Ustce

El¿bieta Mey-Wysocka

50

197

Ustka

Charnowo, Zalesie,
Mo¿d¿anowo

Szko³a Podstawowa w Charnowie

Aleksandra
Lewandowska

13

59

104
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Miejscowoci

Szko³a
prowadz¹ca
badania

Dyrektor Szko³y
(osoba prowadz¹ca badania)

105

Liczba
ankiet

Liczba
badanych

Jan Fleszer

50

225

Smo³dzino

Smo³dzino, Kluki,
Smo³dziñski Las, £okciowe, Siecie, Gardna Wielka,
Gardna Ma³a, Stojcino,
Bukowa, ¯elazno,
Wierzchocino, Witkowo

G³ówczyce

G³ówczyce, Graæ, Rzuski
Gimnazjum
Las, Zgierz, Równo,
w G³ówczycach
Siod³onie, Bêdzieckowo,
Rze¿ewo, ¯elkowo,
Zgojewo, Klêcino, Wielka
Wie, Dochowo, Rówienko,
Warblino

Beata G³owacka

50

202

£eba

£eba

Joanna Madejowska

50

224

Wicko

Wicko, Charbrowo, Bia³o- Zespó³ Szkó³
garda, Gê, Krakulice, Wrze- w Wicku
cienko, Wrzecie, Poraj

Ró¿a Majchrzak
(Bogus³aw
Kotlarz)

50

256

Lêbork (m.)

Lêbork

Gimnazjum nr 2
w Lêborku

Kazimierz
Wielgus

32

152

Nowa Wie
Lêborska

Nowa Wie Lêborska,
Kêb³owo, Garczegorze

Zespó³ Szkó³
im. Stra¿aków
Polskich w Nowej
Wsi Lêborskiej

Gra¿yna Wójcik

50

258

Cewice

Cewice, Bukowina, £ebuZespó³ Szkó³
nia, Popowo, Osowo, Sie- w Cewicach
mirowice, Maszewo, Pieski

Iwona Mielewczyk

40

184

Choczewo

Choczewo, £êtowo, Cieko- Gimnazjum
cinko, Sasino, S³ajszewo,
w Choczewie
Lublewo, Lublewko,
Osieki Lêborskie

Andrzej Soboñ

41

209

Gniewino

Gniewino, Czymanowo,
Nadole, Strzebielinko,
Mierzyno, ¯arnowice,
Rybno, Bychowo

Mariola Nawrocka

46

229

£êczyce

£êczyce, Nawcz, Roz³azino, Gimnazjum
Brzeno Lêborskie,
im. A. Loreta
wiechowo, Witków,
w £êczycach
Kaczkowo, Godêtowo

Jacek Bagnecki

42

208

Krokowa

Wierzchucino, Odargowo,
Bia³ogóra, Brzyno,
¯arnowiec

Gimnazjum
im. Ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie

Dariusz Laddach

18

86

Ogó³em

201

33



1354

6244

Zespó³ Szkó³
w Smo³dzinie

Gimnazjum
im. Jana Paw³a II
w £ebie

105

Samorz¹dowe
Gimnazjum
w Gniewinie
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Mapa 4. Miejscowoci, w których prowadzono badania.
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Przygotowuj¹c ankietê, starano siê uzyskaæ nastêpuj¹ce informacje:
 jaki region etnograficzny zamieszkuj¹ badani wed³ug posiadaj¹cej przez nich
wiedzy;
 za przedstawiciela jakiej grupy etnicznej czy regionalnej uwa¿aj¹ siê respondenci;
 od kiedy rodziny respondentów zasiedli³y rozpatrywane gminy;
 czy w zamieszkiwanych przez badanych gminach odbywaj¹ siê imprezy regionalne oraz jaki maj¹ charakter;
 czy w rozpatrywanych miejscowociach funkcjonuj¹ zespo³y regionalne (wraz
ze wskazaniem najpopularniejszych grup);
 czy ankietowani bior¹ udzia³ w imprezach regionalnych;
 czy respondenci korzystaj¹ z regionalnych audycji radiowych i telewizyjnych;
 czy ankietowani potrafi¹ wymieniæ lokalnych twórców regionalnych;
 jakie osoby respondenci uwa¿aj¹ za jednostki zas³u¿one na gminy, któr¹ zamieszkuj¹ oraz na czym ich dzia³ania polegaj¹.
Wyniki przeprowadzonych badañ ilustruj¹ tabele 58 oraz mapy 59.
Wiedzê respondentów, odnosz¹c¹ siê do nazwy zamieszkiwanego przez nich
obszaru etnograficznego, nale¿y uznaæ za niewystarczaj¹c¹, przy czym zmniejsza
siê ona w kierunku zachodnim (na zachód od przedwojennej granicy Polski). I tak
przyk³adowo ponad 75,0 proc. mieszkañców gmin: Miastko, Studzienice, Tuchomie, Bytów, Cewice, Nowa Wie Lêborska, £êczyce, Gniewino, Krokowa20 uwa¿a,
¿e mieszka na obszarze Kaszub etnicznych b¹d historycznych (tabela 5, mapa 5).
Natomiast podobny odsetek spo³ecznoci gminy Trzebielino nie wie, jaki region
etnograficzny zamieszkuje. Regu³a dotycz¹ca trudnoci w okreleniu nazwy regionu w zachodniej czêci omawianego obszaru nie odnosi siê jednak do gminy
Miastko, co jest prawdopodobnie rezultatem oddzia³ywania miejscowego oddzia³u
ZKP i s¹siedztwa Gochów. Niektórzy z badanych okrelili region swojego zamieszkania jako Kaszuby s³owiñskie, Ziemia Bytowska, s³upska lub lêborska, co
jest okreleniem poprawnym.
Badania wykaza³y równie¿, ¿e na rozpatrywanym obszarze mieszka relatywnie wysoki odsetek ludnoci rodzimej, zasiedlaj¹cej region od wielu pokoleñ
(tabela 6, mapa 6). Wyró¿niaj¹ siê tutaj gminy: Krokowa, i Tuchomie (powy¿ej
50,0 proc.). W pozosta³ych jednostkach administracyjnych dominuje ludnoæ nap³ywowa, która stanowi ponad 90,0 proc. populacji w gminie wiejskiej S³upsk,
ponad 80,0 proc. ogó³u ludnoci w gminach: Kêpice, Ustka i Choczewo i ponad
70,0 proc. populacji gminy Trzebielino, Ko³czyg³owy, Czarna D¹brówka, Kobylnica, Dêbnica Kaszubska, £eba, Cewice oraz miasta S³upsk. Ogó³em, na rozpatrywanym obszarze, jako ludnoæ rodzim¹ okreli³o siê 16,8 proc. respondentów.

20
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Tabela 5.
Okrelenie nazwy regionu zamieszkanego przez respondentów
Mieszkamy na obszarze:
Gmina

Kaszub
etnicznych

Kaszub
historycznych

Inne okrelenie
zamieszkiwanego
regionu

Nie wiem,
jaki to region
etnograficzny

Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
badanych badanych badanych badanych badanych badanych badanych badanych

Miastko (m.)

41

19,0

163

75,5

2

0,9

10

4,6

Miastko

92

51,1

75

41,7

2

1,1

11

6,1

Trzebielino

26

10,2

16

6,2

27

10,5

188

73,1

Ko³czyg³owy

65

22,4

39

13,3

13

4,4

175

59,9

Borzytuchom

94

49,5

40

21,0

2

1,1

54

28,4

Tuchomie

41

53,9

25

32,9





10

13,2

Bytów (m.)

192

40,0

154

32,1

9

1,9

125

26,0

Bytów

86

32,1

137

51,1





45

16,8

Studzienice

56

30,6

120

65,6





7

3,8

Czarna D¹brówka

224

49,0

112

24,5

23

5,0

98

21,5

Kêpice





2

1,5

94

69,6

39

28,9

Kobylnica

31

16,7

20

10,8

26

14,1

107

58,1

Dêbnica Kaszubska

25

13,8

46

25,4

21

11,6

89

49,2

Potêgowo

12

5,7

24

11,3

34

16,0

142

67,0

Damnica

6

6,4





55

58,5

33

35,1

S³upsk (m.)

61

20,9

51

17,4

59

20,1

122

41,6

S³upsk

9

15,8

5

8,8

31

54,4

12

21,0

Ustka (m.)

12

6,1

24

12,2

158

80,2

3

1,5

Ustka





9

15,3

10

16,9

40

67,8

Smo³dzino

17

7,6

97

43,1

79

35,1

32

14,2

G³ówczyce

36

17,8

52

25,7

64

31,7

50

24,8

£eba

11

5,0

32

14,3

87

38,8

94

41,9

Wicko

72

28,1

94

36,7

23

8,9

67

26,3

Lêbork (m.)

19

12,5

64

42,1

29

19,1

40

26,3

Nowa Wie Lêborska

81

31,4

114

44,2

4

1,5

59

22,9

Cewice

102

55,4

43

23,4

7

3,8

32

17,4

Choczewo

45

21,5

33

15,8

37

17,7

94

45,0

Gniewino

148

64,6

35

15,3

8

3,5

38

16,6

£êczyce

99

47,6

58

27,9

17

8,2

34

16,3

Krokowa*

43

50,0

24

27,9





19

22,1

Ogó³em

1746

28,0

1708

27,4

921

14,7

1869

29,9

* Dotyczy wsi Wierzchucino, Brzyno i Bia³ogóra.
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Mapa 5. Odsetek badanych uwa¿aj¹cych, ¿e zamieszkuj¹ Kaszuby etniczne
lub historyczne.
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Tabela 6.
Okres, w którym rodziny respondentów zasiedli³y rozpatrywane gminy.
Rodzina mieszka/osiedli³a siê na terenie gminy:
Gmina

od wielu pokoleñ

od 1945-46 roku

po 1946 roku

Liczba
badanych

Odsetek
badanych

Liczba
badanych

Odsetek
badanych

Liczba
badanych

Odsetek
badanych

14

6,5

83

38,4

119

55,1

Miastko

27

15,0

56

31,1

97

53,9

Trzebielino

25

9,8

42

16,3

190

73,9

Ko³czyg³owy

14

4,8

48

16,4

230

78,8

Borzytuchom

59

31,1

63

33,1

68

35,8

Tuchomie

21

52,6

15

19,7

40

27,7

Bytów (m.)

178

37,1

162

33,7

140

29,2

Miastko (m.)

Bytów

87

32,5

36

13,4

145

54,1

Studzienice

58

31,7

19

10,4

106

57,9

Czarna D¹brówka

35

7,7

82

17,9

340

74,4

Kêpice

10

7,4

15

11,1

120

88,9

Kobylnica

18

9,9

22

11,9

144

78,2

Dêbnica Kaszubska

34

18,8

17

9,4

130

71,8

Potêgowo

10

4,7

40

18,9

162

76,4

Damnica

16

17,0

23

24,5

55

58,5

S³upsk (m.)





86

29,3

207

70,7

S³upsk





5

8,8

52

91,2

Ustka (m.)

18

9,1

48

24,4

131

66,5

Ustka





6

10,2

53

89,8

Smo³dzino

23

10,2

63

28,0

139

61,8

G³ówczyce

8

4,0

52

25,7

142

70,3

£eba

19

8,5

34

15,2

171

76,3

Wicko

62

24,2

51

19,9

143

55,9

Lêbork (m.)

21

13,8

39

25,6

92

60,6

Nowa Wie Lêborska

76

29,5

41

15,9

141

54,6

Cewice

34

18,5

12

6,5

138

75,0

Choczewo

9

4,4

26

12,4

174

83,2

Gniewino

47

20,5

33

14,4

149

65,1

£êczyce

26

12,5

80

38,5

102

49,0

Krokowa*

59

68,8

9

10,3

18

20,9

Ogó³em

1008

16,8

1308

19,7

3938

63,5

* Dotyczy wsi Wierzchucino, Brzyno i Bia³ogóra.

acta_2010.p65

110

11-01-19, 01:21

STOSUNKI ETNICZNE W ZACHODNIEJ CZÊCI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

111

Mapa 6. Odsetek ludnoci rodzimej w zachodniej czêci województwa pomorskiego

Ponad 96,5 proc. populacji zachodniej czêci województwa pomorskiego
uwa¿a siê za Polaków. Wród nich jedyn¹ wyrazist¹ grup¹ etniczn¹ s¹ Kaszubi, za
których uwa¿a siê 33,8 proc. ogó³u badanych. Najwy¿szy odsetek (powy¿ej 50,0
proc.) stanowi¹ oni w gminie Borzytuchom, Tuchomie, Bytów, Studzienice, Cewice,
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£êczyce i Gniewino, jak równie¿ poddanej analizie czêci gminy Krokowa (tabela 7,
mapa 7). Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿ jêzyka kaszubskiego, uznanego za jêzyk
regionalny, uczy³o siê w 2010 roku 1,5 tys. uczniów w jedenastu gminach rozpatrywanego obszaru.
Zdecydowan¹ wiêkszoæ miejscowej populacji stanowi ludnoæ, która nap³ynê³a tu z innych czêci kraju i z Kresów po II wojnie wiatowej. Wystarczy³o
jednak 65 lat istnienia odrodzonej Polski, aby spo³ecznoæ ta poczu³a silny zwi¹zek
z zamieszkiwanym przez siebie regionem. Ponad 75,0 proc. mieszkañców gmin
Trzebielino, Kobylnica, Damnica, S³upsk, Ustka, Smo³dzino, Potêgowo, G³ówczyce,
£eba oraz Wicko uwa¿a siê ju¿ za Pomorzan (tabela 7, mapa 8). Ponadto za Pomorzan uwa¿a siê tak¿e ponad 50,0 proc. ludnoci zamieszka³ej w granicach gminy
Miastko, Ko³czyg³owy, Kêpice, Dêbnica Kaszubska, Choczewo i miecie Lêbork.
Tabela 7.
Autoidentyfikcja badanych osób
Uwa¿amy siê za:
Gmina

Kaszubów

Pomorzan

Ukraiñców

Przedstawiciele innych
grup etnicznych
i osoby nieposiadaj¹ce
poczucia to¿samoci
etnicznej

Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
badanych badanych badanych badanych badanych badanych badanych badanych

acta_2010.p65

Miastko (m.)

15

6,9

137

63,4

31

14,3

33

15,4

Miastko

67

37,2

106

58,9

7

3,9




0,8

Trzebielino

21

8,2

220

85,6

14

5,4

2

Ko³czyg³owy

109

37,3

178

60,9

5

1,8





Borzytuchom

157

82,6

33

17,4









Tuchomie

46

60,5

19

25,0





11

14,5

Bytów (m.)

248

51,7

184

38,3

16

3,3

32

6,7

Bytów

244

91,0

24

9,0









Studzienice

169

92,3

14

7,7









Czarna D¹brówka

225

49,2

211

46,2





21

4,6

Kêpice

5

3,8

92

68,1





38

28,1

Kobylnica





165

89,7

5

2,7

14

7,6

Dêbnica Kaszubska

21

11,6

126

69,6

22

12,1

12

6,7

Potêgowo

22

10,4

170

80,2

6

2,8

14

6,6

Damnica

6

6,4

83

88,3





5

5,3

S³upsk (m.)

18

6,1

257

87,7

12

4,1

6

2,1

S³upsk

2

3,5

55

96,5









Ustka (m.)





194

98,5





3

1,5

Ustka





56

94,9





3

5,1

Smo³dzino

6

2,7

193

85,8





26

11,5

G³ówczyce

52

25,7

126

62,4

5

2,5

19

9,4
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Przedstawiciele innych
grup etnicznych
i osoby nieposiadaj¹ce
poczucia to¿samoci
etnicznej

Uwa¿amy siê za:
Gmina

Kaszubów

Pomorzan

113

Ukraiñców

Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
badanych badanych badanych badanych badanych badanych badanych badanych

£eba

38

17,0

178

79,4

3

1,3

5

2,3

Wicko

44

17,2

208

81,2



Lêbork (m.)

52

34,2

87

57,2

3



4

1,6

2,0

10

Nowa Wie Lêborska

125

48,4

116

45,0

11

4,3

6,6

6

2,3

Cewice

93

50,5

75

40,7

9

4,9

7

3,9

Choczewo

13

6,2

124

59,3

8

3,9

64

30,6

Gniewino

118

51,5

94

41,0

17

7,5





£êczyce

123

59,1

57

27,4





28

13,5

Krokowa*

73

84,9

10

11,6





3

3,5

Ogó³em

2112

33,8

3592

57,5

174

2,8

366

5,9

* Dotyczy wsi Wierzchucino, Brzyno i Bia³ogóra.

Liczba m³odzie¿y
szkolnej ucz¹cej siê
j. kaszubskiego



Mapa 7. Odsetek badanych, identyfikuj¹cych siê jako Kaszubi
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Mapa 8. Odsetek badanych uwa¿aj¹cych siê za Pomorzan

Czêæ Polaków nie wykazuje poczucia to¿samoci regionalnej, b¹d te¿
w dalszym ci¹gu odczuwa zwi¹zek z regionem zamieszkania swoich przodków
(np. Kurpiami, Mazowszem i Zamojszczyzn¹). Takie osoby stanowi¹ np. 30,6
proc. w gminie Choczewo, 28,1 proc. w gminie Kêpice i 15,4 proc. w miecie
Miastko (tabela 7). Nale¿y równie¿ wspomnieæ, i¿ 8 rodzin zamieszkuj¹cych gminê
£eba, Wicko i Smo³dzino uwa¿a siê za S³owiñców.
Wród mieszkañców województwa pomorskiego 12,3 tys. osób deklaruje
narodowoæ niepolsk¹, a do dominuj¹cych mniejszoci narodowych nale¿¹ Ukraiñcy i Niemcy21. Wed³ug danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku
interesuj¹ce nas powiaty zamieszkuje oko³o 1,2 tys. Ukraiñców. Oni sami okrelaj¹
sw¹ liczebnoæ na 7,5 tys. (w powiecie bytowskim i s³upskim po oko³o 3,0 tys.
osób, za w powiecie lêborskim i wejherowskim oko³o 1,5 tys. osób). Ukraiñcy s¹
21
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stosunkowo dobrze zorganizowani. W czterech placówkach (szko³ach i cerkwiach),
jêzyka ukraiñskiego uczy siê 93 dzieci (2010 r.). Dzia³aj¹ równie¿ trzy zespo³y
ukraiñskie: estradowy  Zespó³ Rodzinny Bu³oczki; zespó³ tañca dzieciêco-m³odzie¿owego Barwinok; zespó³ kabaretowy ¯or¿yna.
Pomorscy Ukraiñcy s¹ w g³ówniej mierze wyznania greckokatolickiego.
Uczêszczaj¹ na msze wiête w cerkwiach prawos³awnych w Bytowie, Miastku
i S³upsku, ponadto w kocio³ach katolickich w Lêborku i Dêbnicy Kaszubskiej
(mapa 9).

Cerkwie grekokatolickie
Msze w kocio³ach katolickich

Mapa 9. Odsetek badanych uwa¿aj¹cych siê za Ukraiñców
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Mniejszoæ niemiecka, a w³aciwe osoby posiadaj¹ce licznie podwójne obywatelstwo (polskie i niemieckie) stanowi¹ w omawianych gminach wed³ug Narodowego Spisu Powszechnego (2002 r.) oko³o 0,7 tys. osób. Ich organizacje
(Powiatowy Bytowski Zwi¹zek Ludnoci Pochodzenia Niemieckiego i S³upski
Zwi¹zek Ludnoci Pochodzenia Niemieckiego licz¹ce blisko 4,0 tys. osób) po
przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej nie przejawiaj¹ praktycznie ¿adnej dzia³alnoci, a w niniejszym badaniu znikoma liczba respondentów deklarowa³a narodowoæ niemieck¹ (10 osób). Z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami
tej spo³ecznoci wynika, i¿ przyjmowa³y one obywatelstwo niemieckie b¹d polsko-niemieckie z przyczyn ekonomicznych. Zatrudnieni byli w Niemczech, za
w Polsce inwestowali zasoby finansowe w nieruchomoci i czêsto w wieku emerytalnym powracaj¹ na Kaszuby. Obecnie, wraz z otwarciem granic oraz rynków
pracy w krajach Europy Zachodniej, wzglêdy ekonomiczne wynikaj¹ce z s¹siedztwa z Republik¹ Federaln¹ Niemiec zaczê³y traciæ na znaczeniu razem z deklaracjami narodowociowymi.
Rozpatrywany obszar województwa pomorskiego zamieszkiwa³o w 2008 roku
oko³o 353,0 tys. mieszkañców. Gdyby odsetek osób deklaruj¹cych w sonda¿u przynale¿noæ do okrelonych grup etnicznych, regionalnych lub narodowych odnieæ
do ca³ej populacji22, to w prezentowanych gminach Pomorzan by³o 254 213, Kaszubów 72 563, osób nieposiadaj¹cych poczucia to¿samoci regionalnej lub uwa¿aj¹cych siê za przedstawicieli innych grup etnicznych 15 264, Ukraiñców 10 960.
Stosunki etniczne przedstawiaj¹ siê wiêc dzisiaj zdecydowanie inaczej ni¿ w dalszej i bli¿szej przesz³oci.
Lokalne spo³eczeñstwo wykazuje coraz wiêksze wiêzi z zamieszkiwanym
przez siebie regionem. Dowodem tego s¹ ró¿nego rodzaju imprezy, audycje radiowe i telewizyjne oraz dzia³aj¹ce (czêsto od wielu lat) zespo³y regionalne. Do
najczêciej wymienianych przez respondentów imprez regionalnych nale¿y zaliczyæ festyny regionalne, do¿ynki gminne, koncerty grup regionalnych (zarówno
muzycznych, teatralnych, jak i tanecznych).
Inne imprezy to m.in.: w gminie Miastko  Dni Miastka, Sobota Kaszubska;
w gminie Trzebielino  Gminny Turniej Pi³ki Siatkowej, Festyn Parafialny, Przegl¹d Szkolnych Teatrów Profilaktycznych; w gminie Ko³czyg³owy  Noc Sobótkowa, Zjazd Muzykuj¹cych Rodzin, Dni Ko³czyg³ów; w gminie Borzytuchom 
Spartakiada So³ectw, Noc wiêtojañska; w gminie Tuchomie  Przegl¹d Zespo³ów
Kolêdniczych w Tuchomiu, Turniej Rycerski o Miecz Chocimierza w Tuchomiu;
w gminie Bytów  Dni Bytowa, Kaszubska Sobota, Miêdzynarodowy Festiwal
Folkloru, Wielki Turniej Rycerski Gryfa Pomorskiego; w gminie Studzienice 
Koncert na Dachu w K³¹cznie, Festyn Dni Studzienic, Jarmark Ludowy w Sominach; w gminie Czarna D¹brówka  Biesiada Kaszubska, Rajd Rowerowy, Bieg
22
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Or³ów; w gminie Kêpice  Gminny Konkurs Piosenki Polskiej, Gminny Przegl¹d
Piosenki Stra¿ackiej, Przegl¹d Kolêd; w gminie Kobylnica  Gminny Bal Karnawa³owy, Powiatowy Przegl¹d Kabaretowy, Wiosenne Spotkania Literackie, Festiwal Kultur, Dni Kobylnicy; w gminie Dêbnica Kaszubska  Festiwal Lenych
Smaków, Jarmark S³onecznikowy; w gminie Potêgowo  Majówka w Gminie
Potêgowo; w gminie Damnica  Dni Damnicy, wiêto Ziemniaka; w gminie S³upsk
 Plenery Malarskie, Zielony Tydzieñ, Biesiada Piosenki Lubianej, wiêto Ryby,
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej; w gminie Ustka  Nadba³tycki Festiwal Piosenki Dzieciêcej, Festyn Ba³tycki, Mistrzostwa Polski w Wyp³ukiwaniu
Bursztynu; w gminie Smo³dzino  Ogólnopolski Zlot Szlakami S³owiñskiego Parku
Narodowego, Puchar Wójta Gminy Smo³dzino, Czarne Wesele, Dni Rzemios³a;
w gminie G³ówczyce  Wybory miss i mistera wsi pomorskiej; w gminie £eba 
wiêto £eby, Bal Koszyczkowy, Festiwal Pomuchla; w gminie Wicko  Ogólnopolskie Zawody w Podkuwaniu Koni, Grand Prix Amatorów w ¯eglarstwie Deskowym; w gminie Lêbork i Nowa Wie Lêborska  wiêto Miasta Lêborka
i Jarmark w. Jakuba Aposto³a, Bieg Uliczny w. Jakuba Aposto³a, Ogólnopolski
Konkurs Literacki im. Mieczys³awa Stryjewskiego, Lêborska Majówka, Miêdzynarodowy Maraton Ekologiczny pamiêci Tomasza Hopfera, Festyn rekreacyjno-folklorystyczny Czar Kwitn¹cych Lip; w gminie Cewice  Do¿ynkowy Turniej
So³ectw, Sportowa Majówka; w gminie Choczewo  Rodzinny Festyn Rekreacyjny; w gminie Gniewino  Turniej Trzech Pól, Kaszubski Przegl¹d Orkiestr
Dêtych; w gminie £êczyce  Biesiada Kaszubska, Konkurs Recytatorski; w gminie Krokowa  Festyn Parafialny, Pielgrzymka £odziami23.
W imprezach regionalnych najbardziej aktywny udzia³ (ponad 60,0 proc.
ogó³u) bior¹ mieszkañcy gmin Krokowa, Studzienice i Ko³czyg³owy (tabela 8).
Niewielkie zainteresowanie (poni¿ej 30,0 proc.) tego rodzaju dzia³alnoci¹ wykazuj¹ mieszkañcy gmin: Tuchomie, Damnica, miasta S³upsk oraz Wicko.
Z informacji przekazywanych przez lokalne rozg³onie radiowe i telewizyjne
korzysta rednio 37,6 proc. ankietowanych (tabela 8). Najwiêksze zainteresowanie
(ponad 50,0 proc. ogó³u) pod tym wzglêdem wykazuj¹ mieszkañcy gmin: Czarna
D¹brówka, Kobylnica, Damnica, Wicko, Choczewo, £êczyce, jak równie¿ Krokowa. Do najczêciej wymienianych rodków masowego przekazu (bez wzglêdu
na gminê) jest Radio Kaszëbë oraz program Rodnô Zemia. W zale¿noci od po³o¿enia jednostki administracyjnej, zainteresowaniem ludnoci cieszy siê równie¿
Radio Gdañsk, Radio Koszalin oraz Radio Weekend.
Zespo³y regionalne, które wskazali respondenci, to przede wszystkim: w gminie Ko³czyg³owy  zespó³ Zielone oczka; w gminie Borzytuchom  zespó³ pieni
i tañca Fid¿el; w gminie Tuchomie  zespó³ Gzubers; w gminie Bytów 
zespó³ folklorystyczny Gzubë; w gminie Studzienice  zespo³y Purtce i Upar23
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telce; w gminie Czarna D¹brówka  zespó³ dzieciêcy Kaszubskie nutki;
w gminie Kêpice  zespó³ ludowy Pietruchy; w gminie Kobylnica  chór Ruczaj; w gminie Dêbnica Kaszubska  zespó³ Viole; w gminie Potêgowo  zespó³
Wita Wio i Potêgowianki; w gminie Damnica  zespó³ Damniczanki;
w gminie Smo³dzino  kapela ludowa Rowokó³; w gminie G³ówczyce  zespó³
kultywuj¹cy kulturê kurpiowsk¹ Klêcinianki; w gminie Wicko  zespó³ Zosieñki w gminie Lêbork i Nowa Wie Lêborska  zespó³ Kwiaty jesieni;
w gminie Cewice  zespó³ folklorystyczny Marësci; w gminie Gniewino  gminna
orkiestra dêta; w gminie £êczyce  zespó³ Kaczuchy; w gminie Krokowa 
zespó³ Nasze strony.
Najczêciej wymienianymi przez respondentów twórcami regionalnymi w dziedzinie kultury, literatury i sztuki s¹: w gminie Miastko  J. Gliszczyñska, M. Sosnowski (rzeba); w gminie Trzebielino  W. Witkowski (poeta); w gminie Ko³czyg³owy  W. Pomorski (pisarz), S. liwiñski, E. Zieliñski (rzeba); w gminie
Borzytuchom  M. Miler (autor legend dotycz¹cych regionu); w gminie Tuchomie
 A. Borzyszkowska (haft), B. i J. Brzescy (rzeba); w gminie Bytów  H. Lepak,
J. Ringwelski (rzeba), I. Mach, K. Radomska (haft); w gminie Czarna D¹brówka
 M. Urbañska (haft); w gminie Kêpice  J. Spychalska (wyrób sztucznych kwiatów); w gminie Kobylnica  R. Cicha, W. Dobrzyñska (haft); w gminie Dêbnica
Kaszubska  Z. Fr¹ckiewicz (rzeba); w gminie Potêgowo  G. Pokuæ, T. Nowak
(poezja); w gminie Damnica  R. Radzikowski (rzeba); w gminie S³upsk 
F. Fieckowicz (kowalstwo), K. Wysocka (rzeba); w gminie Ustka  H. Grabowska (garncarstwo), E. Gru¿ewska, E. i W. Klekociuk (malarstwo), E. Michalski,
J. Szymeszko (rzeba); w gminie Smo³dzino  Z. Górecka (haft); w gminie G³ówczyce  E. Ziemnicka (poezja); w gminie £eba  H. Stoltman (malarka); w gminie
Lêbork i Nowa Wie Lêborska  N. Gliñski (rzeba); w gminie Cewice  S. Fikus
(poeta); w gminie Choczewo  A. Skotarczak (malarstwo); w gminie Gniewino 
T. Lehmann (malarstwo, haft); w gminie £êczyce  A. Baran, B. Szczygie³ (malarstwo, rzeba); w gminie Krokowa  S. Okoñ (pisarz).
Jako najbardziej zas³u¿one osoby w poszczególnych gminach respondenci
uznaj¹: w gminie Miastko  D. Adamecka (dzia³aczka fundacji Pomocna d³oñ
na rzecz osób niepe³nosprawnych); w gminie Trzebielino  G. Sieklucka (wolontariat); w gminie Ko³czyg³owy  M. Leniañska (naucza jêzyka kaszubskiego),
ks. J. Flaczyñski (remont kocio³a); w gminie Borzytuchom  R. Leszke (organizator imprez regionalnych), J. ciga³a (popularyzator sportu), R. Tarnowski (odnowa wiejskich sal); w gminie Tuchomie  ks. J. Hinza (spo³ecznik); w gminie
Bytów  R. Felskowski (nauczyciel i wychowawca wielu pokoleñ); w gminie
Studzienice  J. Bauer (nauczyciel), ks. A. Pepliñski (propagowanie kultury kaszubskiej); w gminie Czarna D¹brówka  E. Kosiñska, A. Stolc (propagowanie
kultury kaszubskiej), ks. J. Wójtowicz (rozbudowa kocio³a); w gminie Kêpice 
J. Bohatkiewicz (wspó³twórca teatru), ks. A. Osipowicz (spo³ecznik); w gminie
Kobylnica  L. Kuliñski (wójt); w gminie Dêbnica Kaszubska  B. Burzyñska
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Tabela 8.
Uczestnictwo respondentów w imprezach regionalnych
Uczestnicy imprez
regionalnych

Gmina

S³uchacze lokalnych rozg³oni
radiowych oraz widzowie lokalnych
programów telewizyjnych

Liczba
uczestników

Odsetek
badanych

Liczba
s³uchaczy i widzów

Odsetek
badanych

Miastko (m.)

98

45,4

64

29,6

Miastko

87

48,3

45

25,0

Trzebielino

118

45,9

67

26,1

Ko³czyg³owy

204

69,9

117

40,1

Borzytuchom

107

56,3

34

17,9

Tuchomie

33

23,3

20

26,3

Bytów (m.)

176

36,7

120

25,0

Bytów

149

55,6

114

42,5

Studzienice

134

73,2

67

36,6

Czarna D¹brówka

246

53,8

238

52,1

Kêpice

46

34,1

54

40,0

Kobylnica

94

51,1

98

53,3

Dêbnica Kaszubska

84

46,4

65

35,9

Potêgowo

102

48,1

85

40,1

Damnica

21

22,3

49

52,1

S³upsk (m.)

68

23,2

59

20,1

S³upsk

26

45,6

24

42,1

Ustka (m.)

67

34,0

34

17,2

Ustka

28

47,4

5

8,5

Smo³dzino

87

38,7

62

27,5

G³ówczyce

94

46,5

72

35,6

£eba

108

48,2

87

38,8

Wicko

73

28,5

145

56,6

Lêbork (m.)

48

31,6

54

35,5

Nowa Wie Lêborska

130

50,4

76

29,4

Cewice

96

52,2

82

44,5

Choczewo

84

40,2

109

52,1

Gniewino

112

48,9

96

41,9

£êczyce

114

54,8

150

72,1

Krokowa*

69

80,2

56

65,1

Ogó³em

2903

46,5

2348

37,6

* Dotyczy wsi Wierzchucino, Brzyno i Bia³ogóra.
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(inicjatorka powstania Pomorskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi); w gminie
Damnica  W. Godlewski (spo³ecznik); w gminie Ustka  N. Caban (podró¿niczka);
w gminie Smo³dzino  A. Kopiniak (wójt); w gminie £eba  K. Kleina (senator);
w gminie Wicko  D. Walekiewicz (wójt); w gminie Lêbork i Nowa Wie Lêborska
 R. Wittke (wójt), E. Nagórski (radny, spo³ecznik); w gminie Cewice  M. Sucharska (za³o¿ycielka gminnego zespo³u folklorystycznego); w gminie Choczewo
 J. Falkiewicz (uhonorowany odznak¹ Ministra Zas³u¿ony dla rolnictwa);
w gminie Gniewino  Z. Walczak (wójt); w gminie £êczyce  B. Chmielewska
(wójt); w gminie Krokowa  ks. A. Radomski (proboszcz, spo³ecznik).
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e w ci¹gu 65 lat
(19452010) spo³eczeñstwo zachodniej czêci województwa pomorskiego w wysokim stopniu zwi¹za³o siê z zamieszkiwanym przez siebie regionem. Jego przedstawiciele uwa¿aj¹ siê g³ównie za Pomorzan oraz Kaszubów. Staraj¹ siê rozwijaæ
lokaln¹ kulturê (duchow¹ i materialn¹) oraz dbaj¹ o rozwój spo³eczno-ekonomiczny zamieszkiwanych przez siebie gmin.
Zestawienie liczbowe odnosz¹ce siê do badañ:
1.

Dane liczbowe dotycz¹ce badañ:
 201 miejscowoci;
 1354 ankiety rodzinne odnosz¹ce siê do 6244 osób (do koñca kwietnia 2010
roku 79,6 proc. zwrotu ankiet);
 ponadto wywiady i setki rozmów telefonicznych.

2.

Autoidentyfikacja badanych osób w odniesieniu do ca³ej populacji regionu:
 72,0 proc. Pomorzanie;
 20,6 proc. Kaszubi;
 4,34 proc. osoby nieposiadaj¹ce poczucia to¿samoci etnicznej lub regionalnej, Niemcy i przedstawiciele innych grup etnicznych;
 3,1 proc. Ukraiñcy.

3.

Szacunkowa liczba przedstawicieli poszczególnych grup etnicznych i regionalnych (tys.):
 254 213 Pomorzanie;
 72 563 Kaszubi;
 10 960 Ukraiñcy;
 15 264 pozostali (inne grupy etniczne i mniejszoci narodowe, osoby bez
poczucia to¿samoci etnicznej b¹d regionalnej).

4.

Liczba ludnoci Pomorza Zachodniego w obecnych granicach województwa
pomorskiego (tys.):
 1843 r.  ok. 150 000 (F. Tetzner, powo³uj¹c siê na R. Böckha);
 1890 r.  ok. 195 000 (S. Ramu³t na podstawie Spisu Urzêdowego) + 30,0
proc.;
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 1946 r.  ok. 219 000 (Rocznik Statystyczny 1947 r.) + 12,4 proc.;
 2008 r.  ok. 353 000 (Rocznik Statystyczny woj. Pomorskiego) + 61,1 proc..
5.

Liczba Kaszubów na Pomorzu Zachodnim (tys.):
 1800 r.  24 200 (wg Z. Szultki);
 1843 r.  5400 (wg R. Böckha)*;
 1859 r.  4800 (wg F. Tetznera)*;
 1869 r.  3500 (wg F. Tetznera)*;
 1890 r.  5424 (wg Spisu Urzêdowego Ludnoci)*;
 1892 r.  13 900 (wg S. Ramu³ta);
 1949 r.  8900 (wg C. Obracht-Prondzyñskiego);
 2004 r.  43 501 Kaszubów, 34 106 osób z czêciowym rodowodem
kaszubskim.

Tabela 9.
Liczba Kaszubów oraz osób z czêciowym rodowodem kaszubskim (wyniki badañ
z 2004 r.)
Powiat24

Kaszubi

Osoby z czêciowym
rodowodem kaszubskim

Razem

bytowski

18 944

10 069

29 013

s³upski

6621

10 145

16 766

lêborski

17 936

13 892

31 828

Razem: 77 607 (wg J. Mordawskiego)25.
2010 r. 75 686 (wg A. Cicharskiej i J. Mordawskiego),
w tym: 31 070 w powiecie bytowskim;
 10 943 w powiecie s³upskim;
 33 673 w powiecie lêborskim26;
 28 154 (37,2 proc.) w miastach;
 47 532 (62,8 proc.) na obszarach wiejskich.

*
24
25
26
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Jan Mordawski, Aleksandra Cicharska

Ethnische Verhältnisse in dem westlichen Teil
der Pommerschen Woiwodschaft
ZUSAMMENFASSUNG
In dem Artikel wurden die ethnischen Verhältnisse in dem westlichen Teil der Pommerschen Woiwodschaft dargestellt, der vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg der
Kösliner Regentschaft von Westpommern angehörte.
Der erste Teil der Veröffentlichung, welche anhand der Forschungen von G. Labuda,
Z. Schultz, F. Tetzner, R. Bröcke, S. Ramu³t, W. Skóra und C. Obracht-Prondzyñski niedergeschrieben wurde, handelt von den ethnischen Verhältnissen auf dem oben beschriebenen Gebiet seit dem Mittelalter bis 1948. A. Cicharska und J. Mordawski, die Autoren
des zweiten, wesentlichen Teils des Artikels, haben die zeitgenössische Gesellschaft auf
diesen Gebieten anhand der persönlich durchgeführten Umfrage in der ersten Hälfte
des Jahres 2010 dargestellt. Es wurden viele Fragen einer Analyse unterzogen, und die
wichtigste unter anderen war die Autoidentifikation der einheimischen Bevölkerung.
Die Gesellschaft des westlichen Teils der Pommerschen Woiwodschaft wird von Polen
(96,9%), Ukrainer und Deutschen (3,1%) vertreten. 72,0% Polen halten sich für PommerLeute, 20,6%  für Kaschuben, 4,34% haben weder ethnisches noch regionales Identitätsgefühl, oder sie halten sich für Vertreter anderer polnischer ethnischer Gruppen.
Die Fassung wird durch 9 Karten und 8 Tabellen ergänzt.
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Maria Olga Sikorra
(Gdañsk)

1

Prasa gdañska w stanie wojennym (19811983) .
(Przegl¹d problemowy)

1. System prasy gdañskiej w stanie wojennym
13 grudnia 1981 r. na terenie Rzeczypospolitej wprowadzony zosta³ stan
wojenny. Tego samego dnia zawieszony zosta³ art. 84, ust. 1 Konstytucji PRL,
mówi¹cy o wolnoci s³owa i druku. Odt¹d w stosunku do rodków masowego
przekazu zaczê³y obowi¹zywaæ specjalne warunki prawne2. Zgodnie z nowymi
przepisami zawieszono wydawanie wiêkszoci czasopism. Ukazywa³y siê jedynie
lokalne dzienniki partyjne oraz dwa pisma ogólnopolskie (Trybuna Ludu i ¯o³nierz Wolnoci).
Zaistnia³e zmiany dotycz¹ce systemu funkcjonowania mediów w Polsce nie
ominê³y te¿ gdañskiego rynku prasowego. I tak 13 grudnia 1981 r. na komisarza
wojennego do spraw prasy3 w Gdañsku powo³any zosta³ komandor Franciszek
Czerski. Pierwsz¹ jego decyzj¹ dotycz¹c¹ prasy wybrze¿owej by³o po³¹czenie
trzech lokalnych dzienników: Dziennika Ba³tyckiego, G³osu Wybrze¿a oraz
Wieczoru Wybrze¿a. Od 14 grudnia 1981 do 1 lutego 1982 r. ukazywa³y siê one
jako jedno pismo, czyli tzw. trójgazeta4. Zespó³ redaguj¹cy ow¹ gazetê, a licz¹cy
1

2

3

4
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Niniejszy artyku³ jest skrótem fragmentu pracy magisterskiej napisanej w Instytucie Historii
Uniwersytetu Gdañskiego na seminarium prof. zw. dr. hab. Wiktora Pepliñskiego, któremu
pragnê podziêkowaæ za trud naukowej opieki.
Generowa³y je: Obwieszczenie Rady Pañstwa oraz Dekret o stanie wojennym zakazuj¹ce
kolporta¿u jakichkolwiek publikacji, wydawnictw i informacji. Za rozpowszechnianie wiadomoci mog¹cych wywo³ywaæ rozruchy lub niepokój publiczny grozi³a kara od 6 miesiêcy
do 5 lat wiêzienia.
W zwi¹zku z wprowadzeniem stanu wojennego, dzia³ania propagandowe powierzono wojewódzkim sztabom propagandy, które wykonywaæ mia³y funkcje doradczo-koordynacyjne
w zakresie informacji i propagandy, zob. T. Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie sto³ecznym 19811983, Warszawa 2009, s. 92.
M. Andrzejewski, M. Szteler, W latach osiemdziesi¹tych, [w:] Prasa gdañska na przestrzeni
wieków, praca zbiorowa pod red. M. Andrzejewskiego, Gdañsk 1990, s. 134.
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35 osób, wy³oniony zosta³ sporód cz³onków po³¹czonych redakcji trzech dzienników. Redaktorem naczelnym trójgazety zosta³ Józef Królikowski. Wydano 35 numerów tego¿ pisma5. 28 grudnia utworzony zosta³ specjalny zespó³ weryfikacyjny;
g³ównym jego zadaniem by³a ocena postaw i pogl¹dów politycznych rodowiska
dziennikarskiego6.
Po przeprowadzonej weryfikacji zlikwidowany zosta³ tygodnik Czas, ukazuj¹cy siê na terenie Trójmiasta od 1975 r. Od pocz¹tku swego istnienia pismo to
cieszy³o siê znaczn¹ poczytnoci¹ i jako jedno z niewielu ukazuj¹cych siê w Gdañsku, zasiêgiem swym objê³o ca³¹ Polskê. Podejmowana na jego ³amach problematyka nie zawsze by³a zgodna z obowi¹zuj¹c¹ lini¹ polityczn¹. W programie pracy
redakcji Czasu z 1981 r. podkrelono, i¿ Dziennikarze musz¹ mieæ wiêksze
prawo do wspó³tworzenia i wspó³decydowania o polityce informacyjno-propagandowej. W warunkach jednego, centralnego orodka kierowania ³atwo rodz¹
siê tendencje do instrumentalnego traktowania prasy, ograniczania postaw i pogl¹dów indywidualnych, tendencje do cis³ego oznaczania granic dzia³ania prasy
jako instytucji demokracji socjalistycznej7. Nic wiêc dziwnego, ¿e tygodnik, jako
jedno z pierwszych pism gdañskich, zosta³ pozbawiony prawa edycji.
W koñcu listopada 1981 r. zlikwidowano organ prasowy NSZZ »Solidarnoæ«
wydawany pod tytu³em Samorz¹dnoæ. Ukazywa³ siê on od 24 wrzenia 1980 r.
pocz¹tkowo jako autonomiczna rubryka Dziennika Ba³tyckiego Samorz¹dnoæ,
redagowana przez Lecha B¹dkowskiego, Grzegorza Fortunê, Ew¹ Górsk¹ i Donalda Tuska sta³a siê zacz¹tkiem tygodnika spo³eczno-politycznego, który kolportowany by³ w ca³ym kraju. Przed wprowadzeniem stanu wojennego zdo³a³y ujrzeæ
wiat³o dzienne tylko dwa jego numery8.
5

6

7

8
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Zob. I. Greczanik-Filipp, Wolne s³owo w walce ze zniewoleniem, [w:] Rola wolnego s³owa
w tworzeniu najnowszej historii Polski. Materia³y z sesji historycznej z dn. 7 XII 2005, Gdynia
2006, s. 17.
Wojewódzki Zespó³ Weryfikacyjny by³ agend¹ Wojewódzkiego Sztabu Propagandy, którym
kierowa³ sekretarz propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Sztab ów tworzyli poza nim:
wicewojewoda, zastêpca szefa wojewódzkiego Sztabu Wojskowego do spraw politycznych,
zastêpca komendanta wojewódzkiego MO oraz kierownicy wydzia³ów owiaty, nauki i propagandy, a tak¿e redaktorzy naczelni lokalnych pism i dyrektor miejscowego urzêdu cenzury.
Jednym z g³ównych zadañ tego gremium by³o przeprowadzenie czystek w instytucjach zwi¹zanych ze rodkami masowego przekazu, zob. T. Ruzikowski, loc. cit.
Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (dalej AP Gd), Akta KW PZPR, nr 2384, sygn. 1982,
k. 140, Ramowy program tygodnika spo³ecznego Czas z dn. 7 X 1981; zob. te¿ J. Model,
Trzy grudnie i sierpieñ albo opowieci z szuflady, [w:] Notes. Rocznik dziennikarzy Pomorza,
2008, Gdañsk 2009, (dalej  Notes), s. 62-69.
Zob. H. Galus, Prasa w dobie polskich przemian 19441998. Studia historyczno-socjologiczne
nad systemami prasy kierowanej w PRL i prasy niezale¿nej w III RP. Najnowsza historia prasy
gdañskiej 19451998, cz. II, Zarys historyczno-socjologiczny orodka prasowego, Gdañsk
1999, s. 40-41; zob. te¿: R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku,
Warszawa 2009, s. 315-316.
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Po likwidacji Czasu podjêto decyzjê, aby w lukê powsta³¹ na rynku czytelniczym wprowadziæ nowy tygodnik nosz¹cy tytu³ Wybrze¿e. Ukazywa³ siê on
od listopada 1982 r. Drukowany by³ na s³abym gatunkowo papierze, mimo to
posiada³ ciekawy serwis ilustracyjny. Redaktorem naczelnym Wybrze¿a zosta³
Jerzy Ringer. Wybrze¿e by³o pismem spo³eczno-gospodarczym, tematycznie
zbli¿onym do Czasu, Morza oraz Tygodnika Morskiego.
Pismem zawieszonym w stanie wojennym, którego edycjê wznowiono dopiero w lutym 1983 r. by³a Pomerania, organ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Znacz¹cy wp³yw na zespó³ redakcyjny Pomeranii wywiera³ wówczas
Lech B¹dkowski. Po jego mierci ton czasopismu nadawali: Izabella Trojanowska,
Stanis³aw Pestka, Tadeusz Bolduan oraz niezweryfikowani dziennikarze z redakcji innych pism wybrze¿owych9.
W stanie wojennym zaprzestano edycjê adresowanego do m³odzie¿y akademickiej pisemka Do³ek  informator Górki (wrzesieñ 1980  grudzieñ 1981),
redagowanego przez duszpasterstwo akademickie przy kociele w. Miko³aja o.o.
dominikanów w Gdañsku10.
Na rozwój pism opozycyjnych w kraju znaczny wp³yw mia³y wydarzenia
gdañskiego sierpnia 1980 r. Wówczas to nast¹pi³ wysyp wydawnictw pozacenzuralnych. W okresie od koñca sierpnia 1980 do 12 grudnia 1981 r. w drugim
obiegu na terenie PRL pojawi³o siê 3200 nowych tytu³ów czasopism. Wydawane
by³y one g³ównie przez ogniwa NSZZ Solidarnoæ. We wspomnianym okresie
niemal ka¿da organizacja zak³adowa Zwi¹zku wydawa³a w³asn¹ gazetê11. Lata
19801981 udowodni³y, jak wielkie jest w spo³eczeñstwie zapotrzebowanie na
wiarygodn¹ informacjê. Czêsto pojawiaj¹ce siê w tym czasie has³o prasa k³amie!,
wskazywa³o z jednej strony na stosunek do prasy bêd¹cej pod kontrol¹ w³adzy
komunistycznej, z drugiej za stanowi³o wyraz oczekiwañ spo³ecznych na rzetelne
i sprawdzone wiadomoci. Aby zaspokoiæ g³ód informacji, w drugim obiegu
zaczêto wydawaæ liczne tytu³y prasowe, g³ównie o charakterze lokalnym.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, dziêki staraniom drukarzy i kolporterów
Niezale¿nego Serwisu Informacyjnego, na terenie Trójmiasta powsta³ prê¿ny orodek wydawniczy. Sw¹ dzia³alnoci¹ obejmowa³ on tak¿e Bydgoszcz, Toruñ, Elbl¹g
i S³upsk. Drugi obieg, pe³ni¹c w stanie wojennym funkcje podstawowego orodka
wyra¿ania sprzeciwu wobec polityki w³adz, by³ te¿ ród³em powstania wielkiej
liczby propagandowych ulotek, znaczków oraz gazet.
9
10
11
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Zob. H. Galus, op. cit., s. 30-31; M. Andrzejewski, M. Szteler, W latach osiemdziesi¹tych ,
s. 135.
Zob. J. Skowronek, Analiza problemów m³odzie¿y akademickiej w literaturze ulotnej, [w:]
Rola wolnego s³owa , s. 46.
J. Kamiñska, Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 17 XII 1981  VI 1986, s. 7-8; 23
VIII 1980 r. ukaza³ siê pierwszy numer wydawanego w Stoczni Gdañskiej biuletynu gdañskiej struktury NSZZ pt. Solidarnoæ.
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17 grudnia 1981 r. ukaza³ siê pierwszy, jednostronicowy numer Biuletynu
Informacyjnego, wydawanego przez Dzia³ Informacji Krajowego Komitetu Strajkowego. W styczniu 1982 r. rozpoczêto wydawanie dwutygodnika Solidarnoæ,
pisma bêd¹cego oficjalnym organem prasowym Zarz¹du Regionu NSZZ Solidarnoæ. W ci¹gu omiu lat wydano oko³o 150 jego numerów o objêtoci 8 stron
ka¿dy. Zawartoæ treciowa Solidarnoci dotyczy³a bie¿¹cych spraw krajowych.
Na jej ³amach zamieszczano te¿ informacje o dzia³aniach opozycji oraz o represjach podejmowanych przeciw niej przez w³adze. W latach 19821989 pismo to
by³o jednym z g³ównych podziemnych, opozycyjnych wydawnictw w Gdañsku.
Tytu³ami o profilu zbli¿onym do Solidarnoci by³y: Gryps oraz redagowany w Gdyni w latach 19821989 przez Izabellê Greczanik-Filipp poczytny Nasz
Czas  Niezale¿ne Pismo Cz³onków i Sympatyków NSZZ »Solidarnoæ«. Czêstotliwoæ ich wydawania by³a jednakowo¿ rzadsza ni¿ organu zwi¹zkowego12.
Pismem wyró¿niaj¹cym siê stosunkowo du¿ym (jak na wydawnictwo drugiego obiegu) nak³adem, siêgaj¹cym 5 tys. egzemplarzy, by³ Niezale¿ny Serwis Informacyjny »Solidarnoæ« (wyd. od 13 XII 1985 r.). Gazeta ta redagowana przez
Bogdana Borusewicza, Piotra Kapczyñskiego, Lechos³awa i Krzysztofa Witkowskich, Ryszarda Pusza oraz dwóch torunian  Marka Wachnika i Zbigniewa Nowka,
kolportowana by³a w ca³ym Trójmiecie13. Na stronicach wspomnianych wy¿ej
pism poruszano najczêciej tematy tycz¹ce spraw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ podziemnej Solidarnoci, zamieszczano owiadczenia i wypowiedzi jej dzia³aczy,
informowano o przeciwdzia³aniu akcjom propagandowym i represyjnym w³adz
stanu wojennego.
Liczne pisma drugiego obiegu wydawane by³y w zak³adach pracy. Mimo
wielu utrudnieñ zwi¹zanych z ich wydawaniem udawa³o siê NSZZ »Solidarnoæ«
jak te¿ innym rodowiskom opozycyjnym pozyskiwaæ zarówno papier, jak i maszyny drukarskie. Sporód licznych, ukazuj¹cych siê w zak³adach pracy tytu³ów
wyró¿niæ mo¿na: Rozwagê i Solidarnoæ  Biuletyn Informacyjny Komitetu
Za³o¿ycielskiego NSZZ Stoczni Gdañskiej (12 IX 19821985), Wiatr od Morza
 dwutygodnik Sekcji Owiaty i Wychowania NSZZ »Solidarnoæ« (19811989),
Kontakty  Pismo Owiaty Niezale¿nej (19831988), Biuletyn Informacyjny
CPN  organ Sekcji Krajowej Pracowników Centrali Przemys³u Naftowego NSZZ
»Solidarnoæ« (1981), wreszcie Klakson, Biuletyn Informacyjny Komisji Zak³adowej NSZZ »Solidarnoæ« PP Polmozbyt (1981).
Wród tytu³ów ukazuj¹cych siê w podziemiu, oprócz wymienionego ju¿ pisma
Rozwaga i Solidarnoæ, wyró¿nia³y siê równie¿: Niezale¿ny Serwis Informa12

13
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Zob. H. Galus, op. cit., s. 54-55; I. Greczanik-Filipp, op. cit., s. 18-19; zob. te¿: J. B³a¿ejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów obiegu wydawniczego w Polsce 19761989/1990, Warszawa 2010, s. 163
S. Cenckiewicz, Pomorze Gdañskie i Kujawy, [w:] Stan Wojenny w Polsce 19811983, red.
A. Pudek, s. 532-533.
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cyjny KOS, Gryps  pismo Komitetu Obrony Spo³ecznej, (wyd. od maja 1982
do 1985 r.), CDN. Niezale¿ne pismo Wybrze¿a (wyd. od 30 VII 1982 do 1983[?]),
Przegl¹d Polityczny (od 1983 r.), Homek  pismo Ruchu Alternatywnego
(wyd. od 10 IX 1893 do 1985 r.), Portowiec (19801989)14 oraz Gdañsk. Pismo
informacyjne NSZZ »Solidarnoæ« (nr 1 z 29 III 1982 r.), a tak¿e Nasz Czas 
Niezale¿ne pismo Cz³onków i Sympatyków NSZZ »Solidarnoæ« (19821984).
Jesieni¹ 1983 r. ukaza³ siê m.in. z inicjatywy Kazimierza Nowosielskiego magazyn Podpunkt, bêd¹cy w zamyle jego inceptorów kontynuacj¹ zawieszonego
w stanie wojennym pisma Punkt15.
Swoje pisma wydawa³y nie tylko zwi¹zane z »Solidarnoci¹« organizacje
zak³adowe, ale tak¿e studenci Uniwersytetu Gdañskiego, Politechniki Gdañskiej,
Akademii Medycznej oraz m³odzie¿ liceów ogólnokszta³c¹cych. Wymieniæ mo¿na tu chocia¿by takie czasopisma, jak Czopek  Biuletyn Specjalny Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów Polskich w Gdañsku (wyd. w 1981 r.), Gilotynê 
pismo m³odzie¿y I Liceum Ogólnokszta³c¹cego (wyd. 1981 r.), Biuletyn Akademicki (wyd. SKS NSZ Pó³noc od 7 XII 1982 r.), Kreta, czyli Satyryczno-polityczny nieregularnik studencki (wyd. studentów Uniwersytetu Gdañskiego
w latach 19821983), BIT  Biuletyn Informacyjny Topolówki, pismo m³odzie¿y III Liceum Ogólnokszta³c¹cego (19821984?), Akademik  wydawnictwo Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów (1982 r.)16, Gazetê Politechniczn¹
ukazuj¹c¹ siê na Politechnice Gdañskiej w okresie 19821983?, wydawan¹ tam¿e
Podziemn¹ Gazetê PG (listopad 1982 1987?), Woln¹ Myl  pismo spo³eczno-polityczne rodowisk akademickich), Myl Niezale¿n¹  pisemko uczniów
IX Liceum Ogólnokszta³c¹cego (1983), Ucznia  gazetkê m³odzie¿y II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego (1983 r.)17.
Jak wynika z badañ przeprowadzonych przez Angelê Murche-Kikut, Gdañsk
nale¿a³ do jednego z najbardziej aktywnych orodków wydawniczych prasy podziemnej w Polsce. Od roku 1976 ukaza³o siê bowiem tu co najmniej 159 tytu³ów
tych¿e gazet. Dla porównania: w Warszawie wychodzi³o ca 400 pism drugiego
obiegu, we Wroc³awiu 181, a w Krakowie 176 18. Z czasem w³adze zaczê³y przywracaæ zezwolenia na wznowienie edycji niektórym zawieszonym pismom. Jako
14

15

16
17
18
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Zob. A. Konderak, Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego,
Lublin 1998; J. Kamiñska, Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981  VI 1986;
M. Andrzejewski, M. Szteler, op. cit., s. 191-192.
W organizacji Podpunktu wspó³dzia³ali z K. Nowosielskim: Andrzej Dorniak, Aleksander
Jurewicz, Stanis³aw Rosiek, Tadeusz Skutnik i Bogus³aw ¯y³ko, zob. K. Nowosielski, Podpunkt. Punkty Mówione i inne znaki stanu wojennego, [w:] Rola wolnego s³owa , s. 29-36.
Ostatni znany numer tego pisemka z 7 III 1982 r.
Idem.
Zob. M. Andrzejewski, M. Szteler, op. cit., s. 134; R. Habielski, Polityczna historia mediów
w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009, s. 336-337.
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pierwsz¹ reaktywowano prasê wojskow¹, potem stopniowo dzienniki centralne
i lokalne, tygodniki i inne tytu³y. Mo¿liwoci wznowienia zawieszonych tytu³ów
prasowych omawiane by³y na posiedzeniach Sztabu Propagandy i Informacji funkcjonuj¹cym przy Wydziale Propagandy KW PZPR. W ci¹gu 1982 r. uruchomiona
zosta³a wiêkszoæ zawieszonych tytu³ów. Zaczê³y siê pojawiaæ równie¿ nowe czasopisma, w tym katolickie; w Gdañsku w 1983 r. ujrza³ wiat³o dzienne poruszaj¹cy
spo³eczno-kulturaln¹ problematykê dwutygodnik katolicki Gwiazda Morza19.

2. Funkcje prasy rz¹dowej i opozycyjnej
W 1947 r. Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej (dalej  KC PPR)
zdecydowa³ o nowej strategii funkcjonowania prasy jako bezporedniej transmisji ideologii komunistycznej do spo³eczeñstwa. Na grunt polski przeniesiono wówczas sowiecki model funkcjonowania mediów. W nastêpnych latach dosz³o do
ca³kowitego ujednolicenia ideowego prasy polskiej. Zabieg ten znacznie u³atwi³
sterowanie pras¹, jej zasiêgiem oraz sposobem podawania informacji. W systemie
komunistycznym mediom przypisano rolê kolektywnego organizatora, który mia³
siê przyczyniæ do kszta³towania wiadomoci spo³ecznej w duchu ideologii zgodnej z lini¹ polityczn¹ partii. W realizacji tego celu s³u¿yæ mia³a propaganda, która
jako celowa i systematyczna próba kszta³towania percepcji oraz manipulowania
mylami mia³a pomóc w zdobyciu spo³ecznej akceptacji nowych w³adz oraz systemu politycznego20. Pomocne w tym celu mia³y byæ tzw. wizualne formy przekazu propagandowego. Podzielono je w zale¿noci od sposobu oddzia³ywania na
odbiorcê na: formy s³owno-wizualne, rodki stymuluj¹co-wizualne oraz rodki
emocjonalno-wizualne21. Propaganda mia³a równie¿ pe³niæ funkcje dezinformacyjn¹ oraz demaskatorsk¹. Pierwsza z nich dotyczyæ mia³a wskazania wroga zewnêtrznego, druga natomiast skupia³a siê na odkrywaniu k³amliwych informacji
o stosunkach spo³eczno-politycznych i gospodarczych w Polsce. Wszystkie jednakowo¿ funkcje ówczesnej propagandy mia³y wspólny cel: mianowicie rozpowszechnianie wród spo³eczeñstwa ideologii komunistycznej i jej afirmacjê. W szerzonej
przez partiê wizji pañstwa nie by³o miejsca na biedê i pora¿ki, tote¿ na ³amach
gazet rz¹dowych nie poruszano tych¿e problemów. Dominuj¹c¹ by³a natomiast
tematyka g³osz¹ca propagandê sukcesu, tj. tworz¹ca obraz pañstwa i spo³eczeñstwa po¿¹dany przez w³adzê.
19
20

21
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H. Galus, Prasa w dobie polskich przemian , s. 54; R. Habielski, op. cit., s. 325 i n.
B. Dobek-Ostrowska, Propaganda jako forma komunikowania, [w:] B. Dobek-Ostrowska,
J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wroc³aw 1999, s. 9; R. Habielski, op. cit.,
s. 182 i n., 203 i n.
AP Gd., KW PZPR, nr 2384, sygn. 19672, k. 93-97, Propaganda wizualna w Trójmiecie
i w zak³adach pracy. Koncepcja ogólna i sposoby jej realizacji.
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Kontrolê linii tematycznej mediów sprawowa³ Wydzia³ Propagandy KW
PZPR. Na okresowych jego zebraniach omawiano propagandowe zadania prasy,
radia i telewizji, a tak¿e oceniano pracê kadry dziennikarskiej Wybrze¿a. Na jednym z zebrañ Wojewódzkiego Sztabu Propagandy i Informacji w Gdañsku (dalej
 WSIP) stwierdzono, ¿e do podstawowych celów propagandy partyjnej, realizowanych m.in. za porednictwem prasy, nale¿y rozwijanie skutecznych akcji powoduj¹cych umacnianie roli partii we wszelkich aspektach ¿ycia spo³eczno-politycznego, kulturalnego i gospodarczego22. ( ) redaktor naczelny  czytamy w za³o¿eniach planu propagandy partyjnej na Wybrze¿u  w pe³ni odpowiedzialny jest
za materia³, stanowisko prasy musi byæ jasno okrelone. Nie bêdzie propagandy
sukcesu, ani propagandy anarchii, czeka nas bój polityczny, ¿adnej dowolnoci 
obowi¹zuje linia IX Zjazdu, IX i X Plenum KC PZPR. Leninowska rola prasy to
rola organizatorska, rola przebijania siê do wiadomoci spo³ecznej, prasa to tak¿e
animator ¿ycia spo³ecznego23.
Dla partii wiêc propaganda by³a wa¿nym orê¿em w walce politycznej. Aby
jednak walka ta mog³a byæ skuteczn¹, koniecznym sta³o siê gromadzenie niezbêdnych informacji. W tym celu przy Wydziale Propagandy KW 1 grudnia 1982 r.
powo³ano specjaln¹ komórkê pod nazw¹ Sektor Informacji Politycznej. W gestii
tej¿e instancji le¿a³a realizacja w³asnej dzia³alnoci propagandowej oraz kontrola
i inspirowanie owej dzia³alnoci w rodkach masowego przekazu. Ponadto Sektor
prowadziæ mia³ w³asn¹ dzia³alnoæ edytorsk¹, wydaj¹c tygodnik Kontakt oraz
dodatek pt. Aktualnoci polityczne. Zadaniem nowych pism mia³a byæ walka
z plotk¹ polityczn¹, obcymi rozg³oniami, ulotk¹ podziemn¹, przy pomocy omieszania, wskazywania b³êdów i k³amstw, wyprzedzania w interpretacji faktów mog¹cych wywo³aæ komentarze dwuznaczne, poprzez wskazywanie politycznej niedojrza³oci b¹d przestêpczej dzia³alnoci si³ wrogich ( ) systemowi24. Przytoczony
cytat potwierdza, ¿e propaganda wykorzystywana by³a przez w³adze do narzucania spo³eczeñstwu poprawnoci ideologicznej, to¿samej z lini¹ ideow¹ partii.
W celu prowadzenia efektywnej walki politycznej rozpoczêto niebawem edycjê
instruktarzowego miesiêcznika  ABC Propagandzisty i Agitatora, maj¹cego
na wybranych przyk³adach uczyæ technik propagandy.
Kolejnym odcinkiem dzia³alnoci Sektora Informacji Politycznej by³y terenowe rodki masowego przekazu. Szczególny nacisk k³adziono przy tym na kontrolê zbie¿noci linii programowych komunikatów przekazywanych przez te media z marksistowsko-leninowsk¹ lini¹ partii. Wszelka praca w redakcjach by³a
cile kontrolowana poprzez cotygodniowe spotkania sekretarzy Podstawowych
Organizacji Partyjnych poszczególnych redakcji z kierownictwem Wydzia³u Pro22
23
24
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Zob. te¿ T. Ruzikowski, loc. cit.
AP Gd., op. cit., k. 138.
Tam¿e, k. 214-215.
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pagandy KW. Zebrania te s³u¿yæ mia³y kszta³towaniu poprawnego politycznego
oblicza pism. Do realizacji wspomnianego planu niezbêdna by³a odpowiednio
dobrana kadra dziennikarska, wierna partyjnej ideologii, b¹d pod presj¹ w³¹czana w tok rz¹dowo-partyjnych dzia³añ propagandowych. Na jednym z posiedzeñ
WSIP w Gdañsku dyskutowano nad mo¿liwoci¹ przywrócenia do pracy niektórych niezweryfikowanych dziennikarzy. O ich powrocie do redakcji zadecydowaæ
mia³y przydzielane przez redaktorów naczelnych tematy artyku³ów, których treæ
jednoznacznie mia³a wskazywaæ stosunek pisz¹cego do polityki w³adz. Owe zalecenia zamieszczano w druku otwartym, a faktycznie gazetce adresowanej do
redakcji i nosz¹cej tytu³ Sugestie. Zamieszczano w niej wskazówki wydzia³ów
KW PZPR dotycz¹ce prawid³owej interpretacji wydarzeñ politycznych, wyznaczaj¹ce kierunki dzia³añ propagandowych, maj¹cych na celu aktywizacjê propagandy masowej. St¹d zarówno w Sugestiach, jak i w protoko³ach z posiedzeñ Sztabu Propagandy czêsto natrafiæ mo¿na na autorytarne zalecenia, np.: prasa
musi podejmowaæ walkê z przeciwnikiem politycznym, nale¿y cilej okreliæ
status gazety, redaktor naczelny powinien wskazaæ potrzebê podejmowania
w rodkach masowego przekazu polemiki z przeciwnikiem politycznym25. Tak
wiêc w podporz¹dkowanych w³adzom redakcjach wybrze¿owych pism mog³a obowi¹zywaæ tylko jedyna i s³uszna linia polityczna przewodniej si³y narodu, tj.
PZPR, a jedn¹ z podstawowych ich funkcji by³a legitymizacja w³adzy, uzasadnianie aktualnego, politycznego status quo oraz zwalczanie politycznego przeciwnika  wroga socjalizmu, czyli demokratycznej opozycji.
System medialny ca³kowicie kontrolowany przez pañstwo, tworzy³ jednak¿e
daleko sformalizowane przekazy, co generowa³o niepo¿¹dane reakcje odbiorców
oraz g³ód prawdy i wiarygodnej informacji26. Sytuacja taka doprowadzi³a ostatecznie do podwójnego obiegu informacji rozpowszechnianych tak przez dzia³aj¹ce legalnie media oraz tzw. drugi obieg, czyli nielegalne rodki masowego przekazu, których celem by³o gromadzenie i przekazywanie spo³eczeñstwu rzetelnych
wiadomoci w niezmienionej przez cenzurê postaci.
Powsta³y w 1976 r. opozycyjny Komitet Obrony Robotników (dalej  KOR)
informowa³, ¿e jednym z jego zadañ jest szerzenie wiadomoci o przeladowaniach opozycji. Niebawem te¿ rozpoczêto wydawanie Komunikatu KORu,
w którym zamieszczano nie tylko owe materia³y, lecz równie¿ listy osób represjonowanych, objêtych opiek¹ tej¿e organizacji.
Dowodem sukcesywnego rozwoju niezale¿nych wydawnictw w Polsce by³o
za³o¿enie w 1977 r. w Lublinie Nieocenzurowanej Oficyny Wydawniczej, której
nazwê po przeniesieniu do Warszawy zmieniono na Niezale¿n¹ Oficynê Wydawnicz¹. Od tego czasu na terenie ca³ego kraju zaczê³y powstawaæ niezale¿ne, opo25
26
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Zob. AP Gd., KW PZPR, nr 2384, sygn. 1983, k. 17, 115, 129, 142, Protoko³y z posiedzeñ
WSPI z 18 XII 1981 r.,7 IX 1982 r., 14 XII 1982 r., 21 XII 1982 r.
B. Ociepka, System propagandowy, [w:] Teoria i praktyka , s. 55.
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zycyjne wydawnictwa. G³ówn¹ ich funkcj¹ by³o przekazywanie informacji, które
w oficjalnych rodkach przekazu by³y pomijane lub zniekszta³cane przez propagandê pañstwow¹. Pisma drugiego obiegu by³y ponadto miejscem dyskusji politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Na ³amach tych pism publikowali autorzy,
którzy z uwagi na treci ideowe swej twórczoci nie mogli wypowiadaæ siê w oficjalnej prasie. Kolejnym, niezwykle wa¿nym obszarem dzia³alnoci prasy opozycyjnej by³o przybli¿anie czytelnikom tzw. tematów tabu z powojennej historii
Polski. Tak wiêc zamieszczano w nich informacje o zbrodniach stalinizmu, wydarzeniach padziernika 1956, marca 1968 oraz grudnia roku 1970 r.27 Twórcy
prasy opozycyjnej deprecjonowali te¿ niektórych dzia³aczy partyjnych, ukazuj¹c
jednoczenie zwyrodnia³e oblicze systemu komunistycznego.
W krótkim czasie wokó³ redakcji pism drugiego obiegu zaczê³y tworzyæ siê
rodowiska ideowe oraz polityczne, d¹¿¹ce do organizacji ¿ycia politycznego i kulturalnego funkcjonuj¹cego obok orodków oficjalnych-rz¹dowych. rodowiska
te utrzymywa³y kontakt z polsk¹ emigracj¹ polityczn¹, wspieraj¹c¹ finansowo ich
dzia³alnoæ. Pomoc ta umo¿liwi³a m.in. rozpoczêcie tzw. wojny plakatowej przeciw
pañstwowym rodkom przekazu. O gwa³townym rozwoju wydawnictw pozacenzuralnych mo¿emy mówiæ po strajku w Stoczni Gdañskiej w sierpniu 1980 r. Wówczas
to dziennikarze zaczêli jawnie domagaæ siê przestrzegania zagwarantowanego
w Konstytucji prawa do czynienia publicznymi swych pogl¹dów oraz do wydawania ksi¹¿ek i czasopism28. Zaczê³y pojawiaæ siê coraz czêciej g³osy komentuj¹ce
krytycznie przedstawianie przez stronê rz¹dow¹ wydarzeñ gdañskich oraz wskazuj¹ce na uniemo¿liwianie dziennikarzom uczciwego wywi¹zywania siê z obowi¹zków zawodowych. Porozumienia sierpniowe przyczyni³y siê do rozpoczêcia dialogu
miêdzy w³adzami a Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich (dalej  SDP), które
domaga³o siê ograniczenia cenzury. Na podkrelenie zas³uguje fakt, i¿ w 60-osobowej radzie SDP omiu przedstawicieli by³o dziennikarzami gdañskich redakcji.
Wszelkie próby porozumienia ju¿ wkrótce okaza³y siê fikcj¹, bowiem wraz
z wprowadzeniem na terenie kraju stanu wojennego rozpoczê³y siê weryfikacje
dziennikarzy oraz akcje represyjne wymierzone w rodki przekazu Solidarnoci.
Po likwidacji wiêkszoci legalnych wydawnictw podstawowym miejscem wyra¿ania sprzeciwu wobec polityki w³adz sta³ siê drugi obieg. W Trójmiecie pierwsze
ulotki z nielegalnych drukarni pojawi³y siê ju¿ w czasie strajków grudniowych
1981 r.29. Informowa³y one o represjach oraz przebiegu akcji protestacyjnych.
Udzia³ w redagowaniu, druku i kolporta¿u bibu³y by³ zagro¿ony kar¹ wiêzienia.
27
28

29
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A. Friszke, Polska. Losy pañstwa i narodu 19391989, Warszawa 2003, s. 341-349.
Zob. Prasa w dobie polskich przemian 19441998. Studia Historyczno-Socjologiczne nad
systemami prasy kierowanej w PRL i prasy niezale¿nej w III RP, red. H. Galus, Bia³a ksiêga
prasy gdañskiej 19801983, Dokumenty i publicystyka, cz. III, Aneks dokumentalny, s. 33.
Tam¿e, s. 16-19; P. Kapczyñski, Drukowanie bibu³y uwalnia³o od poczucia bezsilnoci, [w:]
Stan wojenny, wspomnienia i oceny, pod red. J. Kulasa, Pelplin 1999, s. 134-142.
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Jednak¿e dziêki istnieniu owego drugiego obiegu system monopolu informacyjnego w³adz oraz kontrolowania opinii publicznej zosta³ z³amany.

3. Problemy kolporta¿u i edycji gdañskich wydawnictw rz¹dowych
i opozycyjnych
Podobnie jak na terenie ca³ego kraju, równie¿ w Gdañsku rozpowszechnianie prasy le¿a³o w gestii najwiêkszego ówczesnego edytora, tj. Robotniczej Spó³dzielni Wydawniczej Prasa  Ksi¹¿ka  Ruch  Przedsiêbiorstwo Upowszechniania Prasy i Ksi¹¿ki (dalej  RSW). W 1983 r. przedsiêbiorstwo to dysponowa³o
w województwie gdañskim 1104 punktami sprzeda¿y detalicznej. Skupia³y siê
one w 5 oddzia³ach, tj. Gdañsk, Gdañsk-Wrzeszcz, Gdynia, Starogard i Wejherowo. Poza rozpowszechnianiem prasy codziennej RSW zajmowa³a siê tak¿e dostaw¹ materia³ów propagandowych instancjom partyjnym oraz zak³adom pracy
na zlecenie KW PZPR.
Jednym z g³ównych problemów kolporta¿u na terenie Trójmiasta by³ niedobór
pracowników, który w ka¿dym miesi¹cu siêga³ ca 20 osób, co wiêcej, RSW nie
posiada³a w³asnego transportu, tote¿ podnajmowano go, nie zawsze z po¿¹danym
efektem, od innych instytucji30. Dostawy prasy centralnej do Gdañska, za porednictwem Centrali Kolporta¿u Prasy i Wydawnictw, rozwo¿ono nastêpnie bezporednio do punktów sprzeda¿y na terenie województwa.
Ca³y system kolporta¿u by³ mechanizmem niezwykle z³o¿onym i zale¿nym
od wielu czynników; do jego sprawnego funkcjonowania w okresie stanu wojennego przyk³adano du¿¹ wagê. wiadcz¹ o tym protoko³y z posiedzeñ WSPI, na
których niejednokrotnie poruszano kwestiê funkcjonowania systemu dystrybucji.
W jednym z owych protoko³ów czytamy:  do tematu kolporta¿u musimy jeszcze
wróciæ. Problem ten powinien tak¿e znaleæ siê w zainteresowaniu Komisji Propagandy. Dyrektor Derengowski winien przygotowaæ w terminie miesi¹ca zespó³
dzia³añ, jakie s¹ i bêd¹ podejmowane dla zapewnienia sprzeda¿y maksymalnej.
Jednoczenie zachodzi potrzeba, by w terminie 3 tygodni kierownictwu KW PZPR
przedstawiæ bie¿¹c¹ informacjê o kolporta¿u prasy w województwie31. Mówi¹c
o kolporta¿u prasy rz¹dowo-partyjnej, nie mo¿na pomin¹æ kwestii rozpowszechniania materia³ów propagandowych w zak³adach pracy. Dwoma g³ównymi ogniwami
rozprowadzania tych¿e pism by³y tu: PUPiK Ruch oraz dzia³acze partyjni (g³ównie sekretarze POP). Przy czym PUPiK zajmowa³ siê kolporta¿em z ramienia
Komitetu Wojewódzkiego oraz Miejskiego, natomiast POP na polecenie Komite30

31
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Zob. AP Gd., KW PZPR, nr 2384, sygn. 9506, Informacja o stanie kolporta¿u prasy w woj.
gdañskim w roku 1983, ze szczególnym uwzglêdnieniem Trybuny Ludu i G³osu Wybrze¿a,
s. 44-54.
Tam¿e, sygn. 1983, k. 95, Protokó³ z posiedzenia WSPI w dn. 15 VI 1982 r.
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tów Miejskich. Jak du¿e znaczenie przywi¹zywano w stanie wojennym do sprawnego kolporta¿u materia³ów i pism propagandowych, niech wiadczy poni¿szy
fragment zapisu z obrad partyjnej instancji: Chcielibymy ( ) podj¹æ inicjatywê
powo³ania w POP towarzyszy jako kolporterów. Musimy tworzyæ sieæ towarzyszy
odpowiedzialnych za sprawne i terminowe rozpowszechnianie materia³ów propagandowych. Nie mo¿na bowiem dopuszczaæ do nak³adanie siê opónieñ spowodowanych czêsto przez kolporta¿ Ruchu z bezw³adem instancji32.
W po³owie 1982 r. na terenie województwa gdañskiego w kolporta¿u pracowa³o 269 osób, z czego 150 zatrudnionych by³o na pe³nych etatach. Jak wynika
z protoko³ów WSPI, dostawy gazet mia³y znaczne opónienia dochodz¹ce do 23
godzin. Zdarza³o siê tak¿e, ¿e do niektórych punktów sprzeda¿y gazety nie dociera³y. Aby rozwi¹zaæ te problemy, a tak¿e zwiêkszyæ sprzeda¿ prasy, planowano
wprowadziæ komisow¹ sprzeda¿ peronow¹, sprzeda¿ w klubach rolnika oraz obnon¹33. Poniewa¿ jednak prasa najpowszechniej dostêpna by³a w kioskach, d¹¿ono do w³aciwego ich usytuowania we wszystkich dzielnicach miasta. Istnia³a
tak¿e mo¿liwoæ prenumeraty za porednictwem zak³adów pracy. Powszechn¹
by³a te¿ instytucja tzw. teczek zak³adanych w kioskach. Mechanizm ten dzia³a³
w ten sposób, ¿e sprzedawca odk³ada³ poszukiwane przez czytelników czasopisma
do imiennych podszytów. Wi¹za³o siê to jednak czêsto z wymuszonym, dodatkowym zakupem tytu³ów, z których sprzeda¿y by³ rozliczany kioskarz np. Trybuny
Ludu lub G³osu Wybrze¿a. Od 1983 r. zosta³a przywrócona w miastach pocztowa prenumerata czasopism, a do Klubów Miêdzynarodowej Prasy i Ksi¹¿ki na
powrót trafi³y wybrane tytu³y prasy zagranicznej (najczêciej by³y to organy zagranicznych partii komunistycznych)34.
Kolporta¿ by³ te¿ jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii edytorów czasopism drugiego obiegu. Trudne warunki, w jakich pracowa³y opozycyjne wydawnictwa,
trudnoci w dostêpie do papieru gazetowego, maszyn drukarskich, a tak¿e ograniczone rodki finansowe zmusza³y wydawców do umieszczania w gazetkach artyku³ów przypominaj¹cych czytelnikom, jak wa¿na jest pomoc przy kolporta¿u
opozycyjnych pism, które s¹ symbolem protestu wobec wywo³anej przez w³adze
wojny z narodem. Nie zapominano tak¿e o instrukcjach dla mniej dowiadczonych wydawców, w których przedstawiano zasady konspiracyjnej pracy podziemnej
poligrafii. Za najwa¿niejsz¹ kwestiê pracy tajnego wydawnictwa uznano zasadê
rozdzielaj¹c¹ pracê redakcji, drukarni oraz kolporterów. Taki system zapewniæ
mia³ dzia³aczom podziemia wzglêdne bezpieczeñstwo. Jednym z najczêstszych
sposobów dotarcia do czytelnika by³o pozostawianie bibu³y w miejscach pu32
33
34
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Tam¿e, sygn. 19672, k. 9-10, Podstawowe cechy systemu kolporta¿u wykorzystania materia³ów
propagandowych w gdañskiej organizacji po 13 XII 1981 r.
Tam¿e, sygn. 1983, k. 100-102, Protokó³ z posiedzenia WSPI w dn. 15 VI 1982 r.
Zob. J. Myliñski, Prasa w Polsce Ludowej, [w:] J. £ojek, J. Myliñski, W. W³adyka, Dzieje
prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 199.
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blicznych. Dbano jednak, aby ten rodzaj kolporta¿u nie mia³ charakteru masowego.
Wa¿nym by³o, aby informacje jak najszerzej dociera³y do grup zorganizowanych,
tote¿ du¿¹ wagê przywi¹zywano do rozpowszechniania podziemnych wydawnictw
w zak³adach pracy. Rozrzucano j¹ równie¿ na przystankach komunikacji miejskiej,
b¹d przekazywano sobie z r¹k do r¹k przez zaufane osoby. Taka sieæ kolporta¿u
istnia³a w ca³ym kraju. Zalecano tak¿e, aby odbiór informacji oraz przekazywanie
wydrukowanych ju¿ pism odbywa³ siê o ró¿nych porach dnia. Ponadto dla bezpieczeñstwa kolporterów zalecano tak¿e, aby przekazywanie informacji oraz prasy
odbywa³o siê w miejscach ustalonych w ostatniej chwili. Nierzadko proszono te¿
o pomoc, wzywaj¹c czytelników, aby sami szukali kontaktów z niezale¿n¹ pras¹,
u³atwiali pracê kolporterom, jak równie¿ wspierali finansowo opozycyjne wydawnictwa. Podziemna Gazeta Politechniki pisa³a wówczas: Pamiêtaj! Zaoszczêdzone pieni¹dze przeka¿ na fundusz wydawnictw niezale¿nych!35. ¯e apele
o pomoc odnosi³y skutek, wiadcz¹ zamieszczane w wiêkszoci gazetek podziêkowania za otrzymane wsparcie36. Wa¿nym apelem by³y tak¿e krótkie, powtarzaj¹ce siê has³a, np.: Nie niszcz  przepisz  podaj dalej  nie niszcz  przepisz 
podaj dalej b¹d Pamiêtaj  i Ty mo¿esz byæ kolporterem.
D³ugi artyku³ powiêcony rozpowszechnianiu prasy podziemnej zamieci³
w lutym 1982 r. £¹cznik  gazetka Komitetu Oporu NSZZ »Solidarnoæ«. Autor
tekstu zwraca siê w nim do czytelnika z instrukcj¹:  ka¿d¹ otrzyman¹ ulotkê
i informacjê nale¿y przekazaæ dalej, przepisaæ, przerysowaæ, zapamiêtaæ. Bêdziemy
kolporterami wolnego s³owa. ( ) Kolporta¿em winni zajmowaæ siê wszyscy
zwi¹zkowcy, ca³e spo³eczeñstwo. Jeli kto jest w posiadaniu sprawdzonej informacji  nale¿y j¹ natychmiast przekazaæ, choæby w odrêcznie przygotowanej notce.
Nosimy przy sobie d³ugopis, o³ówek, mazak i zostawiamy wszêdzie lad w³asnej
myli, obserwowanych zdarzeñ, sprawdzonych faktów, nazwisk i adresów kolaborantów. ( ) Pomagamy równie¿ nieznanym kolporterom wydawnictw konspiracyjnych noszeniem du¿ych toreb i siatek. Ka¿dy na miarê swoich mo¿liwoci
staje do walki z okupantem!37.

4. Nak³ady i czêstotliwoæ edycji
Wed³ug informacji WSPI z czerwca 1982 w ci¹gu 1981 r. na terenie ówczesnych województw gdañskiego i elbl¹skiego rozprowadzono 173,1 mln egzemplarzy prasy oficjalnej o ³¹cznej wartoci 451 mln z³otych. W roku tym zwroty
35
36
37
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Archiwum Komisji Krajowej NSZZ »Solidarnoæ« w Gdañsku (dalej  AKKS), nr teki LVII,
Podziemna Gazeta Politechniki Gdañskiej z 2426 XII 1983 r. (dalej  PGPG).
Zob. tam¿e, nr teki CII/31, £¹cznik. Jednokartkówka Komitetu Oporu NSZZ »Solidarnoæ«
z lutego 1982.
Tam¿e, loc. cit.
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wynosi³y 1,5 mln egzemplarzy, co stanowi³o 1,2 proc. wartoci prasy krajowej.
Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego spowodowa³o znaczn¹ destabilizacjê krajowego rynku prasowego. Zawieszone wówczas zosta³y  o czym ju¿
wspomniano  prawie wszystkie tytu³y prasowe poza dwoma dziennikami krajowymi i 16 tzw. regionalnymi gazetami prowizorycznymi. Wprowadzone obostrzenia spowodowa³y, ¿e w lutym 1982 r. w dziennej sprzeda¿y na terenie tych dwóch
województw znajdowa³o siê 831 tys. egzemplarzy czasopism. Stopniowo zaczêto
jednak¿e przywracaæ zawieszone tytu³y prasowe, tak, ¿e ju¿ w czerwcu tego¿
roku liczba ich rozprowadzanych egzemplarzy wzros³a do 1,5 mln. W tym te¿
miesi¹cu uruchomiono wiêkszoæ tytu³ów na terenie ca³ego kraju. Zaczê³y ukazywaæ siê tak¿e nowe czasopisma. Wprowadzona w czerwcu 1982 r. podwy¿ka cen,
a tak¿e dezorientacja spowodowana zawieszaniem i wznawianiem poszczególnych tytu³ów, spowodowa³a znaczny spadek nak³adu prasy oraz zwiêkszenie jej
zwrotów na terenie ca³ego kraju. W województwie gdañskim zwroty gazet w porównaniu do maja 1982 r. wzros³y od kilku do kilkunastu procent. Najdotkliwiej sytuacja ta dotknê³a gazety ogólnokrajowe, np. Trybunê Ludu, której rednie zwroty
w maju wynosi³y 14 proc., natomiast ju¿ w pierwszych dniach czerwca wzros³y
o ponad 10 proc. (np. 1. czerwca  26 proc., 2 czerwca 31 proc., 3 czerwca 25 proc.).
Nieco mniejsze zwroty zanotowa³y ukazuj¹ce siê w Gdañsku: G³os Wybrze¿a,
Dziennik Ba³tycki oraz Wieczór Wybrze¿a. Natomiast podwy¿ka cen nie wp³ynê³a na zmniejszenie siê sprzeda¿y pism kobiecych Przyjació³ka i Kobieta i ¯ycie38.
W po³owie 1982 r. prasa lokalna stanowi³a 25 proc. ca³ego nadzia³u prasy
w województwie gdañskim. Od 14 grudnia 1981 r. trzy gdañskie gazety, tj. G³os
Wybrze¿a, Wieczór Wybrze¿a i Dziennik Ba³tycki zaczê³y ukazywaæ siê pod
wspóln¹ winiet¹. W tej postaci, jako codzienna gazeta, ukazywa³y siê one do
2 lutego 1982 r.
Szcz¹tkowy materia³ ród³owy uniemo¿liwia dok³adniejsz¹ analizê kwestii
wysokoci nak³adów trójmiejskich pism drugiego obiegu. Z informacji porednich
i relacji wynika, ¿e jednorazowy nak³ad tych¿e gazet waha³ siê od kilkunastu do
ponad tysi¹ca egzemplarzy. Okrelenie dok³adnej wysokoci jednorazowego nak³adu utrudnia równie¿ fakt, ¿e pisma te czêsto przepisywane by³y przez czytelników,
a ustalenie dok³adnej liczby kopiowanych egzemplarzy jest praktycznie niemo¿liwe.
Niewielki nak³ad rekompensowa³a jednak wieloæ wydañ, bowiem w ka¿dej niemal instytucji, uczelni, zak³adzie pracy wychodzi³ przynajmniej jeden tytu³ podziemnej prasy. Jedynie o Solidarnoci, tj. ukazuj¹cym siê przeciêtnie co 2 tygodnie organie prasowym Zarz¹du NSZZ »Solidarnoæ« wiadomo, ¿e w ci¹gu omiu
lat edycji wiat³o dzienne ujrza³o ca 150 jego omiostronicowych numerów39.
Oczywicie nak³ad pism opozycyjnych, jak równie¿ czêstotliwoæ ich wydawania
38
39
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AP Gd., KW PZPR nr 2384, sygn. 1983, k. 94-95, Protokó³ z posiedzenia WSPI w dn.15 VI
1982 r.
Zob. H. Galus, Prasa w dobie polskich przemian , cz. II, Gdañsk 1999, s. 54-55.
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uzale¿nione by³y od rodków finansowych, jakimi w danym czasie dysponowa³o
wydawnictwo. Kolejne utrudnienie stanowi³, zw³aszcza w pierwszych miesi¹cach
stanu wojennego, brak odpowiedniego sprzêtu poligraficznego, farb, emulsji i reglamentowanego papieru drukarskiego.

5. Szata graficzna i uk³ad graficzny
Po wprowadzeniu stanu wojennego uk³ad graficzny oraz szata prasy oficjalnej
nie uleg³y dostrzegalnym zmianom. Jedynie wspomnian¹ ju¿ trójgazetê charakteryzowa³a wyrana koncentracja na s³owie pisanym. Sporadycznie jedynie zamieszczano tam zdjêcia gloryfikuj¹ce wy³¹cznie prorz¹dow¹ rzeczywistoæ. Dopiero
po ponownym rozdziale na trzy tytu³y, co nast¹pi³o 2 lutego 1982 r., stopniowo na
ich ³amach zaczêto zamieszczaæ coraz wiêcej ilustracji, których wielkoæ przewy¿sza³a niekiedy tekst koresponduj¹cego z nimi artyku³u. Niektóre z ilustracji
by³y ca³kowicie oderwane od publikowanych w danej gazecie treci i  byæ mo¿e
 wype³nia³y jedynie jej niedobór.
Szata graficzna pism rz¹dowych utrzymana by³a g³ównie w tonacji czarno-bia³ej. Jedynie w czasie ówczesnych wi¹t pañstwowych na winietach trójmiejskich gazet pojawia³y siê kolory: czerwony i pomarañczowy. Tytu³y gazet drukowano du¿¹, pogrubion¹ czcionk¹ w kolorach: czarnym (G³os Wybrze¿a), niebieskim (Dziennik Ba³tycki), a tak¿e w po³¹czeniu czerni z czerwieni¹ (Wieczór
Wybrze¿a). Z czasem coraz wiêcej miejsca zaczê³y zajmowaæ w oficjalnej prasie informacje sportowe, anonse i reklamy, rozrywka. W Wieczorze Wybrze¿a
ponownie ukaza³ siê popularny komiks Kajko i Kokosz, w G³osie Wybrze¿a
pojawi³y siê nowe dzia³y  G³os m³odych i Z notatnika reportera.
Warunki, w jakich przysz³o funkcjonowaæ prasie opozycyjnej po wprowadzeniu stanu wojennego, mia³y bezporedni wp³yw na szatê graficzn¹ podziemnych gazetek. Trudnoci ze sprzêtem, farbami oraz emulsjami niejednokrotnie
wymusza³y na twórcach prasy przepisywanie tekstów na maszynach do pisania
oraz rêcznie. Produkcj¹ farb i emulsji zajmowali siê czêsto sami wydawcy, jednak
uzyskane domowym sposobem nie zapewnia³y one wysokiej jakoci druku. Czcionka
niejednokrotnie odbija³a siê niewyranie lub rozmywa³a na papierze. Oczywicie,
gdy edytorzy dysponowali wystarczaj¹cymi rodkami finansowymi, byli w stanie
zapewniæ sobie dobrej jakoci sprzêt drukarski, co uwidacznia³o siê w estetyce
wydañ okrelonego tytu³u. Winiety gazet utrzymane by³y w tonacji czarno-bia³ej.
Jeli pojawia³y siê jakie kolory, (przewa¿nie czerwieñ), ogranicza³y siê g³ównie
do pierwszej strony. Frontyspisy nawi¹zywa³y do treci ideowych, akcentuj¹c powi¹zanie treci pisma z has³ami Solidarnoci40. Czêsto tytu³y czasopism drugiego
40
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Zob. np. Solidarnoæ. Dziennik Wojenny, 1982, nr 3 i 4; Gdañsk. Pismo Informacyjne
NSZZ »Solidarnoæ«, 29 III 1982; PGPG, 14 X 1982.
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obiegu drukowane lub pisane by³y specjalna czcionk¹, tzw. solidaryc¹. Pierwsza
strona czasopisma by³a wiêc swoistym przekazem idei Solidarnoci.
W stanie wojennym na ³amach opozycyjnej prasy ograniczano siê g³ównie
do zamieszczania tekstu, rzadko natomiast ilustracji, których wkomponowanie
w treæ artyku³ów wymaga³o odpowiedniego sprzêtu drukarskiego. Ich funkcje
spe³nia³y rysunki, w wiêkszoci satyryczne, omieszaj¹ce przywódców WRON,
a tak¿e rzeczywistoæ sprokurowan¹ stanem wojennym.

6. rodowisko dziennikarskie Wybrze¿a wobec wprowadzenia
stanu wojennego
1 sierpnia 1980 r. podpisano w Gdañsku 21 postulatów, w których to opozycja
domaga³a siê m.in. uznania wolnych zwi¹zków zawodowych, prawa do strajku
oraz ograniczenia cenzury. Podkrelano, ¿e wolnoæ s³owa zagwarantowana jest
w konstytucji, a wszelkie jej ograniczenia powinny byæ okrelane i kontrolowane
przez s¹dy. Wysuniête wówczas ¿¹dania przestrzegania wolnoci s³owa, druku
i publikacji, nierepresjonowania niezale¿nych wydawnictw, a tak¿e udostêpniania
rodków masowego przekazu przedstawicielom wszystkich wyznañ, by³y pocz¹tkiem prze³omu, który dokona³ siê w prasie po wydarzeniach sierpnia 1980 r. Czêæ
rodowiska gdañskich dziennikarzy zaczê³a w swoich d¹¿eniach wybiegaæ dalej
ni¿ zak³ada³y to uzgodnienia. Coraz czêciej pojawia³y siê komentarze krytykuj¹ce
formê rz¹dowych informacji o pamiêtnych wydarzeniach w Gdañsku. Twierdzono,
¿e wiadoma dezinformacja uniemo¿liwia dziennikarzom uczciwe wywi¹zywanie
siê z obowi¹zku rzetelnego przekazu komunikatu prasowego opinii publicznej.
W pierwszej po³owie 1981 r. niektórzy dziennikarze z reformatorskiej grupy rozpoczêli dzia³alnoæ na forum podstawowych organizacji PZPR w redakcjach macierzystych pism. Aktywnoæ ta polega³a na wspó³pracy owych organizacji w ramach tzw. struktur poziomych. D¹¿ono wiêc do ograniczenia oraz eliminowania
biurokratycznego nadzoru partyjnego nad rodkami przekazu, a tak¿e do ich atomizacji i demokratyzacji, ale, co podkrelano,  bez odrzucania zasad socjalizmu. Wkrótce okaza³o siê jednak, ¿e wszelkie próby reform istniej¹cego systemu zarz¹dzania pras¹, s¹ niemo¿liwe41. Ostatecznie kres wszelkim próbom reformatorskim po³o¿y³o wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.
Decyzjê w sprawie gdañskiego rodowiska dziennikarskiego podjêto rankiem
13 grudnia. Wówczas to komandor F. Czerski wkroczy³ na czele uzbrojonych
marynarzy do miejscowego Domu Prasy, gdzie przebywali szefowie redakcji
wybrze¿owych pism i przedstawi³ siê zebranym jako komisarz wojenny do spraw
prasy w Gdañsku. Pierwsz¹ decyzj¹ F. Czerskiego, o czym ju¿ pisano, by³o w³a41
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Zob. H. Galus, Prasa w dobie polskich przemian , cz. IV, Aneks dokumentalny, s. 14-15.
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nie po³¹czenie trzech wybrze¿owych gazet, tj. Dziennika Ba³tyckiego, G³osu
Wybrze¿a i Wieczoru Wybrze¿a. Podstawowym kryterium doboru kadry dziennikarskiej, redaguj¹cej now¹ gazetê, by³o nienale¿enie do Solidarnoci oraz manifestowany, niechêtny stosunek do tzw. reformatorów w partii. Redaktorem naczelnym owego zlepu, jak nazwali trójgazetê mieszkañcy Trójmiasta, zosta³
Józef Królikowski42.
Ju¿ 13 grudnia 1981 r. mia³y miejsce pierwsze zatrzymania. Grupa gdañskich
dziennikarzy internowana zosta³a w Strzebielinku. Wród nich: Grzegorz Fortuna
z tygodnika Samorz¹dnoæ, Konrad Turzyñski tak¿e z Samorz¹dnoci, który
do Strzebielinka zosta³ przeniesiony z obozu internowania w Potulicach, Roman
Pieñkowski, redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Stoczni Gdañskiej
i Joanna Wojciechowicz z dzia³u Informacji Zarz¹du Regionu NSZZ »Solidarnoæ«.
W obozie w Strzebielinku zamkniêto tak¿e dziennikarzy Solidarnoci z innych
miast. Przetrzymywani byli tu m.in. Tadeusz Mazowiecki, redaktor naczelny Tygodnika Solidarnoæ, sekretarz redakcji tego pisma Krzysztof Wyszkowski oraz
dziennikarze z Torunia, Szczecina i S³upska. W pierwszym tygodniu stanu wojennego zatrzymano red. Zbigniewa Gacha z tygodnika Czas, nieco póniej internowano Adama Kinaszewskiego oraz aresztowano Macieja £opiñskiego43. Jeszcze
przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia wielu gdañskich dziennikarzy otrzyma³o pisemne zawiadomienia od dyrektora Gdañskiego Wydawnictwa Prasowego RSW
Prasa  Ksi¹¿ka  Ruch, o bezterminowym urlopowaniu. Natomiast ju¿ 28 grudnia 1981 r. Komisarz Wojskowy do Spraw Prasy powo³a³ zespó³ weryfikacyjny,
którego zadaniem by³a ocena postaw i pogl¹dów politycznych rodowiska dziennikarskiego. W sk³ad owego zespo³u wesz³o szeæ osób: Andrzej Surowiec (cz³onek KW PZPR w Gdañsku), Krzysztof Zwoliñski (cz³onek Wydzia³u Pracy Ideowo
Wychowawczej KC PZPR), Andrzej Bubnicki (delegat Biura Prasowego Urzêdu
Rady Ministrów), Stanis³aw Legocki (dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Kontroli
Publikacji i Widowisk w Gdañsku), komandor por. Stanis³aw Czerski (pe³nomocnik WRON do spraw prasy, radia i telewizji w województwie gdañskim) oraz por.
Jerzy Zamorowski (ze S³u¿by Bezpieczeñstwa w Gdañsku). Ponadto, o czym nie
wspominaj¹ dokumenty PZPR, w rozmowach z dziennikarzami brali tak¿e udzia³
komisarze wojskowi, oficerowie s³u¿b bezpieczeñstwa oraz przedstawiciele Wydzia³u Propagandy KW PZPR44.
42

43

44
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Zob. AP Gd., nr 2384, sygn. 19150, b. p., KW PZPR w Gdañsku, ocena weryfikacji pracowników prasy, radia i telewizji, Gdañsk, styczeñ 1982; zob. te¿: I. Greczanik-Filipp, loc. cit.;
S³ownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 19452005, Gdañsk 2008, s. 95.
M. Podgóreczny, Stan wojenny nieco opóni³, lecz nie powstrzyma³ biegu historii, [w:] Stan
wojenny, wspomnienia i oceny, red. J. Kulas, Pelplin 1999, s. 236; H. Galus, Bia³a Ksiêga
prasy gdañskiej. Dokumenty i publicystyka, cz. III, Aneks dokumentalny, Gdañsk 1999, s. 19-21;
S³ownik dziennikarzy i publicystów Pomorza , odpowiednie has³a osobowe.
H. Galus, Bia³a Ksiêga , 24; zob te¿ R. Habielski, op. cit., s. 324-325; Notes. Rocznik
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Wyniki weryfikacji pracowników prasy przedstawiono w styczniu 1982 r.
i m.in. w oparciu o nie podjêto nastêpuj¹ce decyzje: w G³osie Wybrze¿a na
zatrudnionych w redakcji 49 dziennikarzy usuniêto 6. Na ni¿sze stanowiska przesuniêto 3 osoby (zastêpcê redaktora naczelnego, zastêpcê sekretarza redakcji oraz
kierownika dzia³u kultury), a 2 osoby objêto zakazem zatrudniania w prasie partyjnej. Natomiast w Dzienniku Ba³tyckim na 34 zatrudnionych polecono zwolniæ
3 osoby. W Wieczorze Wybrze¿a z 26 dziennikarzy pozytywnie nie zweryfikowano 5, a na ni¿sze stanowiska przesuniêto 2 (sekretarza redakcji oraz kierownika
dzia³u miejskiego). Najsro¿sze represje dotknê³y dziennikarzy Czasu, w którym
to z 37 osób pracuj¹cych w jego redakcji zwolniono a¿ 15  i to z zakazem zatrudniania ich w jakichkolwiek agendach RSW Prasa  Ksi¹¿ka  Ruch45. Warto
pamiêtaæ, ¿e rodowisko dziennikarskie jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego by³o bacznie obserwowane, a specjalne agendy S³u¿by Bezpieczeñstwa
dokonywa³y inwigilacji poszczególnych redakcji. Tote¿ w dniu 13 grudnia 1981 r.,
a wiêc przed rozpoczêciem weryfikacji, w³adze partyjno-pañstwowe z góry ustali³y, który z dziennikarzy bêdzie móg³ nadal pracowaæ w swoim zawodzie.
Tak wiêc dzia³alnoæ owego zespo³u weryfikacyjnego, zwanego w rodowisku dziennikarskim czerezwyczajk¹46, pozbawi³a pracy wielu gdañskich dziennikarzy. Wymieniæ tu mo¿na z G³osu Wybrze¿a: Romualda Akowskiego, Renatê
Mroczkowsk¹, Stanis³awa Czajkowskiego, Izabelê Greczanik-Filipp, Jerzego
Karota oraz Edmunda Pietrzaka; z Dziennika Ba³tyckiego: Aleksandra £osia,
Aleksandrê Paprock¹ i Wojciecha £ukaszewicza, natomiast w Wieczorze Wybrze¿a pracê stracili: Karol Jówiak, Alina G³ówczyñska, Zbigniew Truszkiewicz
oraz Dariusz Nowak. Prawa wykonywania zawodu pozbawieni zostali ponadto
wszyscy dziennikarze Samorz¹dnoci kierowanej przez Lecha B¹dkowskiego.
Byli wród nich m.in.: Janusz Daszczyñski, Donald Tusk, Nina Rasz oraz Izabella
Trojanowska. Z pracy usuniêto te¿ zatrudnionych w redakcji Czasu: Adama
Orchowskiego, Macieja £opiñskiego, Zbigniewa Gacha, Macieja Borkowskiego,
Jana Jakubowskiego, Janusza Kasprowicza, Marzenê i Tadeusza Woniaków,
a tak¿e Olgê Skibiñsk¹, Annê Kocieleck¹ i Andrzeja Liberadzkiego47.
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dziennikarzy Pomorza 2008 (dalej  Notes), Gdañsk 2009, Weryfikacja, s. 210-213 oraz
SB na tropie gdañskich dziennikarzy, s. 214-219.
AP Gd., op. cit., sygn. 19150, b.p., KW PZPR w Gdañsku. Ocena weryfikacji pracowników
prasy, radia i telewizji, Gdañsk  styczeñ 1982 r.
M. Podgóreczny, op. cit., s. 236; Gdañskie rodowisko dziennikarskie inwigilowa³ wspomniany ju¿ por. Jerzy Zamorowski, zob. Notes , s. 210.
Zob. tam¿e; H. Galus, op. cit., s. 89-91; J. Waczyñski, Lata zielone, lata czerwone, [w:] Notes..., s. 115-116, 211-219. Po likwidacji Czasu w dniu 8 III 1982 r. do nowo utworzonego
tygodnika Wybrze¿e przesz³o dwunastu dotychczasowych pracowników zwiniêtego czasopisma. O zmianach personalnych w redakcjach gdañskich gazet zob. te¿ AP Gd., op. cit., sygn.
19150, k. 330-331, 334-335.
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W partyjnych sprawozdaniach z przeprowadzonej weryfikacji podkrelano, ¿e
osoby negatywnie zweryfikowane  nie umia³y okreliæ siê w swych postawach
dziennikarskich. Ta niepo¿¹dana postawa polega³a, jak pisano, na nieakceptowaniu istniej¹cej rzeczywistoci politycznej, b¹d  w nieumiejêtnoci dostrze¿enia w Solidarnoci extremalnych nurtów politycznych48 oraz wyra¿aniu pogl¹dów politycznych przeciwnych polityce partii, manifestowaniu negatywnego
stosunku do stanu wojennego i na aktywnej dzia³alnoci w komisji zak³adowej
Solidarnoci. Jak wiêc widaæ, mimo ¿e w³adze stara³y siê t³umaczyæ weryfikacjê
przes³ankami merytorycznymi, w rzeczywistoci by³a ona akcj¹ czysto polityczn¹.
Szansê na pozostanie w zawodzie dawano jedynie tym niezweryfikowanym dziennikarzom, którzy chcieliby z³o¿yæ odpowiedni¹ samokrytykê49. Decyzje dotycz¹ce weryfikacji ostatecznie mog³y ulec zmianie przed jej zatwierdzeniem przez
egzekutywê gdañskiego KW PZPR.
Tak wiêc, co podkrelano w dokumentach partyjnych, zasadniczym celem
przeprowadzonej weryfikacji by³o ustalenie politycznej przydatnoci rodków
przekazu. Wspomniana przydatnoæ by³a przy tym rozumiana jako gotowoæ
do podjêcia zadañ zlecanych dziennikarzom gdañskich mediów  radia, prasy i telewizji przez partyjne agendy propagandowe.
Po przeprowadzonej weryfikacji rodowisko dziennikarzy Wybrze¿a podzielono na cztery grupy. Do grupy A zaliczono dziennikarzy solidaryzuj¹cych siê
z polityk¹ partii i rz¹du, do grupy B osoby nie ulegaj¹ce nastrojom solidarnociowym i staraj¹ce siê dobrze wykonywaæ swój zawód, lecz maj¹ce zastrze¿enia do polityki w³adz, do grupy C dziennikarzy apolitycznych, pracuj¹cych
be¿ zaanga¿owania, wreszcie do grupy ostatniej, D  wszystkich tych, którzy
uwa¿ali wprowadzenie stanu wojennego i przeprowadzenie weryfikacji za niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem50. Na znak protestu przeciw wspomnianym restrykcjom i wprowadzeniu stanu wojennego, kilkunastu dziennikarzy z³o¿y³o legitymacje partyjne, inni nie ukrywali swego krytycznego stanowiska wobec decyzji podejmowanych przez WRON51. Zdarza³y siê jednak¿e wypadki, ¿e niektórzy
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AP Gd., op. cit., sygn. 19672, k. 54-56.
M. Podgóreczny, loc. cit.; H. Galus, op. cit., s. 22.
AP Gd., op. cit., sygn. 19150, b.p., Sytuacja spo³eczno-polityczna w gdañskim rodowisku
dziennikarskim. Próba oceny, luty 1982 r.
Np. red. Alicja Baliñska przed rozmow¹ weryfikacyjn¹ za¿¹da³a od komisji przedstawienia
upowa¿nienia maj¹cego prawne podstawy jej przeprowadzenia. Gdy takowego nie otrzyma³a,
opuci³a salê. Jedenastu dziennikarzy Czasu równie¿ odmówi³o poddania siê weryfikacji.
Byli to: Andrzej Liberadzki, Zbigniew Gach, Edmund Szczesiak, Andrzej Ereciñski, Maciej
£opiñski, Adam Orchowski, Aleksandra Skibiñska, Ma³gorzata Soko³owska, Marzena i Tadeusz
Woniakowie oraz Jan Jakubowski, zob. M. £ukaszewicz, Weryfikacja. Z notatnika stanu
wojennego 19811982, Warszawa 1994, s. 267; H. Galus, Bia³a ksiêga prasy polskiej. Dokumenty i publicystyka , s. 187.
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dziennikarze t³umaczyli przed komisj¹ weryfikacyjn¹ sw¹ antywronowsk¹ postawê brakiem pe³nej wiedzy o sytuacji politycznej.
Osoby negatywnie ocenione przez weryfikatorów stawa³y siê teraz niejednokrotnie autorytetami w rodowisku dziennikarskim krytycznym wobec dzia³añ
WRON. W jednym z partyjnych dokumentów dotycz¹cych tej¿e kwestii czytamy:
Weryfikacja, co brzmi jak paradoks  przysporzy³a sympatii zweryfikowanym
negatywnie. Kolportowana jest opinia, ¿e w³adze po cichu wycofuj¹ siê z b³êdów
weryfikacji i przywracaj¹ do ³ask niezweryfikowanych i pozbawionych funkcji52.
Spraw¹ piln¹ dla czynników w³adzy (WRON) by³a wówczas szybka izolacja tych
dziennikarzy, którzy  jak to okrelano  przeszkadzaj¹ pracowaæ dla dobra kraju.
Tote¿ zwolnionym z pracy, b¹d zawieszonym w czynnociach zawodowych dziennikarzom, po wprowadzeniu stanu wojennego, zabroniono wstêpu do redakcji.
Do Domu Prasy w Gdañsku wejæ mo¿na by³o tylko za okazaniem przepustki
wystawionej przez Komisarza Wojskowego do Spraw Prasy.
Szczególnym represjom poddani zostali ludzie i rodki przekazu Solidarnoci. Niektórzy cz³onkowie zespo³ów redakcyjnych solidarnociowych gazet oraz
ich personelu technicznego zostali internowani.
Kolejn¹ represj¹ wymierzon¹ w rodowisko dziennikarskie by³o rozwi¹zanie
19 marca 1982 r. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (dalej  SDP). Organizacja ta skupia³a reprezentacjê dziennikarzy d¹¿¹cych do zmiany statusu prasy, radia i telewizji, a tak¿e do uniezale¿nienia przynajmniej niektórych z tych mediów
od w³adzy pañstwowej. Naturalnie wzbudza³o to niepokój w³adz, tote¿ na nic
zda³y siê podejmowane przez cz³onków SDP próby ponownej animacji dzia³alnoci tej¿e organizacji. Tymczasem w lutym 1982 r., z inspiracji partyjno-rz¹dowej,
zawi¹zano Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL grupuj¹ce dziennikarzy godz¹cych
siê na wspó³pracê z w³adzami. W Gdañsku, mimo zakazu funkcjonowania, SDP
wci¹¿ kontynuowa³o swoj¹ dzia³alnoæ. W stanie wojennym by³a to pomoc finansowa, prawna i poparcie moralne udzielane pozbawionym pracy dziennikarzom53.
Nawi¹zano tak¿e kontakty z pras¹ emigracyjn¹, prowadzono szkolenia cz³onków
opozycji m³odzie¿owej. Wszechstronnej pomocy dzia³aczom SDP udzielali m.in.
o.o. dominikanie z kocio³a w. Miko³aja w Gdañsku. Henryka Dobosz-Kinaszewska, dziennikarka zlikwidowanej Samorz¹dnoci i wielu tytu³ów prasy podziem52
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AP Gd., op. cit., sygn. 19150, b. p., Sytuacja spo³eczno-polityczna w gdañskim rodowisku
dziennikarskim. Próba oceny, luty 1982; zob. te¿ J. Waczyñski, Lata zielone, lata czerwone ; Notes , s. 112-113.
Znacz¹cym wsparciem okaza³a siê pomoc w poszukiwaniu p³atnego zatrudnienia dla niezweryfikowanych, pozbawionych prawa wykonywania zawodu dziennikarzy. W tym celu m.in.
za³o¿ono spó³dzielniê pracy, gdzie w pierwszej kolejnoci mo¿liwoæ zatrudnienia mieli bezrobotni dziennikarze. Potrzebuj¹cym rozdzielano te¿ nap³ywaj¹ce z zagranicy dary. Byli wród
nich, jak wspomina red. T. Woniak, nie tylko dziennikarze, ale wszyscy poszkodowani przez
stan wojenny; zob. relacja red. Tadeusza Woniaka z dn. 15 II 2006 r.
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nej (np. Przegl¹du Politycznego, Podpunktu i Przekazu54), szczególnie ciep³o wspomina ojca S³awomira S³omê, który po wprowadzeniu stanu wojennego
zacz¹³ tworzyæ obok duszpasterstwa akademickiego, duszpasterstwo rodowisk
twórczych. Ponadto w klasztorze ukrywali siê przez jaki czas, zaraz po 13 grudnia, poszukiwani przez w³adze dzia³acze opozycji55. W sumie na oko³o 300 dziennikarzy pracuj¹cych w wybrze¿owych redakcjach prawa do wykonywania zawodu
pozbawiono 96 osób. Nieznaczna liczba zwolnionych mia³a prawo do emerytury,
a kilkanacie osób otrzyma³o renty inwalidzkie.
Jak ju¿ wspomniano, po utracie posady, dziennikarze z koniecznoci podejmowaæ musieli ró¿ne prace, czêsto niemaj¹ce nic wspólnego z wykonywanym
dot¹d zawodem. Najczêciej by³y to prace w rzemiole i handlu. Przyk³adowo
red. Andrzej Malinowski, ostatni prezes Zarz¹du Oddzia³u Morskiego SDP zacz¹³
pracowaæ jako stolarz, a red. Tadeusz Woniak jako producent wyrobów metalowych56. Niektórzy dziennikarze podjêli pracê w nowo powstaj¹cych pismach drugiego obiegu. Kilkunastu gdañskich dziennikarzy opuci³o kraj. Jak podaje Andrzej Liberadzki, dziennikarze wspó³pracuj¹cy z opozycj¹ stanowili oko³o 15 proc.
ca³ego, niezweryfikowanego rodowiska SDP w Gdañsku. W póniejszym okresie w Stowarzyszeniu zarysowa³ siê podzia³ na trzy grupy: do pierwszej zaliczyæ
mo¿na te osoby, które aktywnie wspó³pracowa³y z podziemiem, kolejn¹ grupê
stanowi³y osoby przychylnie nastawione do kolegów z opozycji, jednak sporadycznie z nimi wspó³pracuj¹ce. Do ostatniej grupy (oko³o 15 osób) nale¿eli ci,
którzy  poszli bokiem lub na kolanach do oficja³ek stanu wojennego i normalizacji, a nawet jeszcze dalej  bo z donosami na kolegów57.
Zjawiskiem niepokoj¹cym KW PZPR, które to odnotowywano w ka¿dym
niemal sprawozdaniu, by³ brak w redakcjach pism prorz¹dowych dziennikarzy
i publicystów zaanga¿owanych partyjnie. Zwracano uwagê na tzw. publicystykê
bezbarwn¹ politycznie, czyli nieporuszaj¹c¹ kwestii dra¿liwych, dotykaj¹cych
zagadnieñ partyjnych oraz ideologicznych. W redakcji wybrze¿owej trójgazety
starano siê temu zapobiegaæ, wyzyskuj¹c wronowskie biuletyny informacyjne,
b¹d siêgaj¹c do przedruków z innych, poddanych cenzurze pism krajowych.
54
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Zob. S³ownik dziennikarzy , s. 35-36.
Zob. H. Dobosz, Dziennikarze u dominikanów, Forum Dziennikarzy. Pismo Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 2005, nr 3/4, s. 14; H. Galus, Dzia³alnoæ zdelegalizowanego
SDP, Forum Dziennikarzy..., loc. cit., s. 12-13; W kruchcie kocio³a w. Dominika wywieszano te¿ gazetkê cienn¹ Skarbczyk Dominikañski, w której zamieszczali swoje teksty
niezweryfikowani, pozbawieni prawa wykonywania zawodu dziennikarze. Gazetkê ow¹ redagowali: Alicja Baliñska, Henryka Dobosz, Barbara Miko³ajczyk oraz Tadeusz Knade, zob.
K. Nowosielski, op. cit., s. 37.
Zob. relacja red. T. Woniaka ; M. Podgóreczny, op. cit., s. 237; S³ownik dziennikarzy ,
odpowiednie has³a osobowe.
H. Galus, Bia³a ksiêga prasy polskiej. Dokumenty i publicystyka , s. 250-252.
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Zwracano uwagê, ¿e problematykê partyjnie s³uszn¹ poruszaj¹ w swoich artyku³ach tylko nieliczni autorzy, co wywo³uje wra¿enie odcinania siê czêci zespo³u
redakcyjnego owego zlepu od polityki WRON58. Przyczyn owej sytuacji dopatrywano siê g³ównie w dywersyjnej dzia³alnoci rodowiska niezweryfikowanych b¹d emerytowanych dziennikarzy. Podkrelano, ¿e ludzie ci rozstaj¹cy siê
z zawodem najczêciej z racji swych przekonañ politycznych, nadal wywieraj¹
wp³yw na kolegów, którzy pozostali w redakcjach. W sprawozdaniach gdañskiego KWPZPR stwierdzano, ¿e rodowisko dziennikarskie Wybrze¿a dalekie jest
od stanu pe³nego poparcia dla partii i zrozumienia prowadzonej przez ni¹ polityki.
Szczególnie dra¿ni³y partyjnych weryfikatorów  jak to okrelano  ci¹gotki
prosolidarnociowe i g³oszenie liberalnych pogl¹dów przez niektórych uznanych
dziennikarzy, co mia³o le wp³ywaæ na ich m³odszych, rozpoczynaj¹cych pracê
kolegów. W³anie owych niedowiadczonych, m³odych pracowników redakcji
chcia³a pozyskaæ do realizacji w³asnych celów partia  do propagowania i gloryfikowania na ³amach prasy w³aciwej linii politycznej59.
Brak systemu kszta³cenia kadr dziennikarskich, a tak¿e ograniczenie mo¿liwoci podnoszenia kwalifikacji osób ju¿ pracuj¹cych w tym zawodzie, to kolejne
problemy gdañskiego rodowiska dziennikarskiego po przeprowadzeniu weryfikacji. W sprawozdaniach i ocenach partyjnych i wronowskich podkrelano tymczasem, ¿e mia³y to byæ niedopatrzenia samych zespo³ów redakcyjnych, które
jakoby nie dostrzega³y tego problemu. St¹d planowano powo³anie na Uniwersytecie Gdañskim interdyscyplinarnego Seminarium Dziennikarskiego. Na Seminarium to, funkcjonuj¹ce oczywicie w oparciu o wytyczne w³adz partyjnych i pod
ich kontrol¹, uczêszczaæ mieliby studenci  ochotnicy wszystkich kierunków, ze
wszystkich uczelni wy¿szych Wybrze¿a. Absolwenci owego Seminarium, jak zak³adano, tworzyliby co najmniej przychyln¹ w³adzy komunistycznej zbiorowoæ
dziennikarsk¹.
Dla w³adz, co warto jeszcze raz podkreliæ, weryfikacja gdañskiego rodowiska dziennikarskiego  by³a nastêpstwem wielu negatywnych zjawisk wystêpuj¹cych w zespo³ach redakcyjnych maj¹cych sw¹ genezê z okresu sprzed grudnia
1981 r.60. Jak natomiast weryfikacjê przyjmowali i oceniali sami dziennikarze,
mówi zamieszczona w opozycyjnej prasie warszawskiej szopka noworoczna
z 1982 r. A oto jej fragment cytowany za ksi¹¿k¹ Macieja £ukaszewicza Weryfikacja. Z notatnika stanu wojennego 19811982:

58
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AP Gd., op. cit., nr 2384, sygn. 19150, k. 37 i 53.
Tam¿e, sygn. 19149, k. 67-68, Ocena pracy organizacji partyjnych w rodowisku dziennikarskim Gdañska.
AP Gd., op. cit., sygn. 19672, k. 66, Ocena pracy organizacji partyjnych w rodowisku dziennikarskim Gdañska; zob. te¿: R. Habielski, op. cit., s. 323-324.
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Olszowski:
Oto sukces niema³y 
Uda³o siê prasê ca³¹,
Ca³¹ dziennikarsk¹ hordê
Raz nareszcie wzi¹æ za mordê,
Czas wojenny ma swe racje.
I ¿eby nie by³o sporów,
Tak¿e panów redaktorów
( )
Jaruzelski:
Z ciebie Stefku to istny Boruta,
Tego nie by³o nawet za Bieruta,
Nawet sam Berman tak prasy nie zdusi³,
Ale kto przecie¿ dla nas pisaæ musi!
Olszowski:
Kupi³em Se pawich piór,
Kilka dziennikarskich ciur.
Choæ pisz¹ doæ podle  bo pióra nie orle 
Za to trzymam w rêku sznur 61.

7. Warunki pracy w wydawnictwach rz¹dowych i opozycyjnych
(tajnych)
Weryfikacja, bêd¹ca wiadomie wymierzon¹ akcj¹ przeciwko dziennikarzom
anga¿uj¹cym siê w posierpniowe przemiany, ostatecznie wp³ynê³a na sk³ad zespo³ów redakcyjnych wybrze¿owej prasy. Poniewa¿, co podkrelano w sprawozdaniach z narad Wydzia³u Propagandy KW, dziennikarze odgrywaj¹  niekwestionowan¹ rolê w tworzeniu ogólnego stanu emocji i nastrojów, maj¹ wp³yw na
stymulowanie zachowañ jednostek i grup spo³ecznych, za niezbêdne uwa¿ano
poznanie sytuacji spo³eczno-politycznej w rodowisku62. Poznanie to polegaæ
mia³o na ocenie stopnia uto¿samiania siê dziennikarzy z polityk¹ wronowskiej
w³adzy. Uto¿samiania niejednokrotnie wymuszanego poufnymi informacjami
(tzw. hakami), które uda³o siê zgromadziæ funkcjonariuszom SB o niektórych osobach. Wyzyskiwano tak¿e obawê dziennikarzy przed utrat¹ pracy, a tym samym

61
62

acta_2010.p65

Cyt. za: M. £ukaszewicz, op. cit., s. 241-242.
AP Gd., op. cit., sygn. 19150, b.p. , Ocena sytuacji w gdañskim rodowisku dziennikarskim,
1982 r.
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rodków na utrzymanie rodziny. Chocia¿, o czym nale¿y równie¿ nadmieniæ, znajdowali siê i tacy, których dyspozycyjnoæ wobec w³adzy warunkowa³y PRL-owskie
nawyki, przekonania ideowo-polityczne b¹d szybka kariera zawodowa63, jaka
otwiera³a siê przed nimi po weryfikacyjnych zwolnieniach. Praca w pañstwowych mediach by³a w pe³ni podporz¹dkowana wymogom komunistycznej propagandy, która winna byæ  czynnikiem organizuj¹cym w³aciwe w proporcjach
widzenie wiata i procesów na tym wiecie siê dokonuj¹cych64. Na jak¹kolwiek
samodzielnoæ nie by³o ze strony w³adz zezwolenia. By³y natomiast narzucone
obowi¹zki, które musieli dziennikarze pracuj¹cy w pañstwowych mediach bezwzglêdnie wype³niaæ. Poniewa¿ prasê, radio i telewizjê traktowano jako instrument partyjnej kontroli ideologicznej, tym wiêksz¹ wagê przywi¹zywano do w³aciwego ich funkcjonowania. Nad realizacj¹ stawianych przed redakcjami zadañ
czuwa³ KW PZPR poprzez Komisjê Propagandy KW oraz Wydzia³ Propagandy.
Natomiast ocenê funkcjonowania rodków przekazu dokonywa³o raz w roku Plenum KW, na podstawie opinii Wydzia³u Prasy Radia i TV Komitetu Centralnego
PZPR, Wydzia³u Propagandy KW, Komisji Propagandy KW oraz Gdañskiego
Wydawnictwa Prasowego. Ponadto do zadañ egzekutywy KW nale¿a³a coroczna
ocena pracy redaktorów naczelnych oraz kierownictw redakcji65. Du¿¹ wagê przywi¹zywano równie¿ do sta³ych kontaktów redakcji wybrze¿owych czasopism
z wydzia³em Propagandy KW. Polega³y one na cotygodniowych spotkaniach kierownictwa Wydzia³u Propagandy z sekretarzami POP poszczególnych redakcji.
Na zebraniach tych przedstawiane by³y zalecenia co do linii tematycznej, któr¹
powinny obraæ rodki masowego przekazu. Tak wiêc sekretarze POP otrzymywali
 niezbêdne do pracy informacje o sytuacji spo³eczno-politycznej w kraju i za
granic¹, jak równie¿ wytyczne o bie¿¹cej pracy partyjnej66. Takie jednoznaczne
ukierunkowanie, podlegaj¹ce nieustannej kontroli, nie pozostawia³o ¿adnych
z³udzeñ, jak¹ rolê w³adza powierzy³a mediom. Mia³y one mianowicie zdobywaæ
aprobatê spo³eczn¹ dla polityki partii i wronowskiej w³adzy.
Zalecenia, jak¹ tematykê nale¿y poruszaæ na ³amach prasy oraz wytyczne
w zakresie prowadzenia walki ideologicznej z opozycj¹ polityczn¹, znajdowali
dziennikarze w specjalnych partyjnych gazetkach instrukta¿owych. By³y to m.in.:
Sugestie, Informacja Wewnêtrzna, Kontakt oraz ABC Propagandzisty
i Agitatora. Najczêciej w przededniu posiedzeñ plenarnych KW zwo³ywano te¿
spotkania z publicystami zajmuj¹cymi siê tematyk¹ morsk¹, rolnictwem, sprawa63
64
65
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Zob. H. Galus, Bia³a ksiêga prasy polskiej. Dokumenty i publicystyka , s. 186.
AP Gd., op. cit., sygn. 19672, k. 93, Propaganda wizualna w Trójmiecie i w zak³adach pracy.
Koncepcja ogólna i sposoby jej realizacji.
Tam¿e, k. 184-185, Plan realizacji zadañ wynikaj¹cych z uchwa³y Sekretariatu KC PZPR w sprawie partyjnego kierowania rodkami masowej informacji oraz pracy wojewódzkich instancji
partyjnych z zespo³ami redakcyjnymi prasy terenowej, terenowych orodków radia i telewizji.
AP Gd., op. cit., k. 18, Ocena pracy organizacji partyjnej w rodowisku dziennikarskim Gdañska.
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mi spo³ecznymi i gospodarczymi. Na owych spotkaniach dziennikarze otrzymywali sugestie, co do w³aciwego nawietlania danych zagadnieñ. Oczywicie
wspomniane kontakty, a w³aciwie ich funkcje nadzorczo-instrukta¿owe, umo¿liwia³y w³adzy sta³¹ kontrolê nad trójmiejskimi mediami. Mimo to zdarza³y siê
niekiedy wypadki przemycania przez krn¹brnych dziennikarzy publikacji
sprzecznych z wytycznymi propagandowych agend Komitetu Wojewódzkiego
PZPR. Wzbudza³o to niezadowolenie i krytykê partyjnych instancji. Dziennikarzy obwiniano, ¿e  pope³niaj¹ wykroczenia nie anga¿owania, unikania kwestii
dra¿liwych oraz nie  anga¿uj¹ swego pióra w obronê pryncypiów ideowych
partii67. Na posiedzeniu Sztabu Propagandy i Informacji KW 15 czerwca 1982 r.
stwierdzono nawet, ¿e w redakcji G³osu Wybrze¿a wytworzy³ siê podskórny
nurt opozycji68. Zarzucano gazecie, ¿e zbyt czêsto opisuje zjawiska patologii
spo³ecznej, krel¹c przez to obraz beznadziejnoci i braku perspektyw oraz ¿e
odchodzi od linii partii.
Nie odpowiada³o te¿ w³adzom partyjnym zbytnie upartyjnienie Dziennika
Ba³tyckiego, który w zamierzeniach KW mia³ byæ gazet¹ centrum. Sytuacja
taka, w opiniach partyjnych propagandzistów, powodowa³a wyrwanie z krêgu
ich oddzia³ywania ludzi nieprzyjanie nastawionych do PZPR, a czytaj¹cych do
tej pory Dziennik69.
Praca dziennikarzy odbywa³a siê pod sta³¹ kontrol¹. Nawet jeli artyku³ przeszed³ cenzurê redakcyjn¹, czeka³a go jeszcze kontrola cenzora G³ównego Urzêdu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Dopiero po jego akceptacji mo¿na by³o
dany numer gazety kierowaæ do druku. Dziennikarze doskonale wiedzieli, jakie
treci mo¿na zamieciæ w sk³adzie gazety, aby tekst zosta³ zaakceptowany przez
cenzurê. Niekiedy udawa³o siê oszukaæ cenzora i przemyciæ nieprawomylny
tekst. Przyk³adem mo¿e byæ tu felieton muzyczny zamieszczony w numerze
31 Dziennika Ba³tyckiego z 12-14 lutego 1982 r., gdzie pierwsze litery kolejnych akapitów uk³ada³y siê w zdanie Wrona skona.
Najwa¿niejsz¹ osob¹ w redakcji by³ redaktor naczelny, odpowiadaj¹cy za
kszta³t merytoryczny pisma. Redaktorzy naczelni jak i ca³y zespó³ w czasie stanu
wojennego powo³ywani byli przez Wydzia³ Propagandy KW. W sk³ad kolegium
redakcyjnego wchodzili: dwaj zastêpcy redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji. Znacz¹c¹ rolê odgrywa³a równie¿ tzw. Rada Redakcyjna, bêd¹ca organem
doradczym, ale g³ównie opiniodawczym, oceniaj¹cym publikacje kierowane do
druku i rozstrzygaj¹ca kwestie zwi¹zane z funkcjonowaniem pisma. Sk³ad osobowy Rady ustala³ Komitet Wojewódzki, który powo³ywa³ tak¿e jej przewodni67
68
69
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Tam¿e, sygn. 19150, k. 37, Sytuacja spo³eczno-polityczna w gdañskim rodowisku dziennikarskim. Próba oceny, 2 II 1982 r.
Tam¿e, sygn. 1983, k. 98, Protokó³ z posiedzenia SPI KW w dn. 15 VI 1982 r.
Tam¿e, sygn. 19150, s. 39 i 53.

146

11-01-19, 01:22

PRASA GDAÑSKA W STANIE WOJENNYM (19811983)...

147

cz¹cego70. Na naradach Wojewódzkiego Sztabu Propagandy i Informacji KW omawiano równie¿ warunki pracy dziennikarskiej. Dziennikarze bowiem skar¿yli siê
na z³¹ sytuacjê lokalow¹, a sytuacjê tym m.in. powodowan¹ okrelali jako bardzo
trudn¹71. W³adze niepokoi³y równie¿ braki kadrowe w redakcjach i s³abe przygotowanie zawodowe m³odych pracowników prasy. Dlatego te¿ Wydzia³ Propagandy KW organizowa³ wspólnie z Gdañskim Wydawnictwem Prasowym szkolenia, których celem by³o rozszerzenie wiedzy praktycznej i politycznej. W celu
wyszkolenia nowych kadr dziennikarskich planowano  o czym ju¿ wspomniano
 utworzenie przy Uniwersytecie Gdañskim interdyscyplinarnego Seminarium
Dziennikarskiego72. Absolwenci owego Seminarium, koñcz¹cy je z tzw. czerwonym dyplomem, którzy starali by siê podj¹æ pracê w wydawnictwach gdañskich,
mieli w zamian za swoj¹ dyspozycyjnoæ uzyskaæ specjalne u³atwienia w przydziale mieszkañ73.
Tymczasem praca w wydawnictwach tajnych, jakie ukaza³y siê po wprowadzeniu stanu wojennego, ró¿ni³a siê diametralnie od warunków stwarzanych dziennikarzom pism wronowskich. Bezustanna inwigilacja SB i groba aresztowania zmusza³a edytorów podziemnej prasy do zachowywania szczególnej ostro¿noci. Jak mówi³ Maciej £opiñski, jeden z twórców gdañskiej prasy podziemnej
w stanie wojennym,  stuprocentow¹ gwarancjê, ¿e siê nie wpadnie, dawa³a
tylko taka sytuacja: sam redagujê, sam drukujê, sam kolportuje i sam czytam74.
Redakcje podziemnej prasy mieci³y siê zwykle w domach osób prywatnych, niezwi¹zanych bezporednio z danym wydawnictwem. W Gdañsku podziemne wydawnictwo Alternatywy za³o¿one zosta³o jeszcze przed wprowadzeniem stanu
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Tam¿e, sygn. 9478, k. 161-162, Za³o¿enia programowo-organizacyjne Rady Redakcyjnej G³osu
Wybrze¿a.
Gdañskie Wydawnictwo Prasowe wydawa³o trzy gazety codzienne: G³os Wybrze¿a, Dziennik Ba³tycki i Wieczór Wybrze¿a oraz dwa tygodniki: Wiadomoci Elbl¹skie i Wybrze¿e. Redakcje wszystkich tych czasopism (poza Wiadomociami Elbl¹skimi) mieci³y
siê w »Domu Prasy« w Gdañsku, przy Targu Drzewnym 3/7. Redakcja G³osu Wybrze¿a
zajmowa³a 30 pomieszczeñ biurowych o ³¹cznej powierzchni 477,2 m2, Dziennik Ba³tycki
23 pomieszczenia  448,2 m2, a redakcja Wieczoru Wybrze¿a 15 pokoi, tj. 222,9 m2.
Najmniejszy lokal zajmowa³a redakcja Wybrze¿a, bo 8 pomieszczeñ biurowych o powierzchni ³¹cznej 123,66 m2. Wyposa¿enie zespo³ów dziennikarskich sk³ada³o siê z radioodbiorników, telewizorów, maszyn do pisania, magnetofonów kasetowych, walizkowych maszyn do
pisania oraz aparatów fotograficznych.
AP Gd., op. cit., sygn. 19150, b.p., Ocena sytuacji w gdañskim rodowisku dziennikarskim,
maj 1982 r.
Tam¿e, sygn. 19672, k. 61, Ocena z realizacji uchwa³y Sekretariatu KC w sprawie partyjnego
kierowania terenowymi rodkami masowej informacji przez KW PZPR w Gdañsku.
M. £opiñski, Niezweryfikowani a struktura prasowa podziemia, Forum dziennikarzy. Pismo
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 2005, nr 3/4, s. 10; zob. te¿: J. B³a¿ejowska, op. cit.,
s. 222 i n.
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wojennego przez Piotra i Macieja Kapczyñskich. Drukarnia wydawnictwa znajdowa³a siê w Gdañsku Oliwie na ul. Sobolowej 3 i zajmowa³a ca³y parter domu
pani Danuty Zientarskiej. Kolejna drukarnia dzia³aj¹ca w stanie wojennym w Gdañsku, pracowa³a tak¿e w Oliwie na ul. Piastowskiej 28 u pañstwa Teresy i Lechos³awa Witkowskich. Pocz¹tkowo ukryta by³a w jednej z piwnic, jednak w 1982 r.
zosta³o pod ni¹ wykopane wybetonowane nastêpnie pomieszczenie, do którego
przeniesiono drukarniê. Miejsce to zosta³o tak dobrze zakonspirowane, ¿e nawet
podczas kilkakrotnych rewizji SB nie zosta³o wykryte75. Na terenie Trójmiasta
dzia³a³o jeszcze wiele mniejszych, domowych drukarni, w których t³oczono
opozycyjne gazetki76. Niekiedy dziennikarze w ostatniej chwili dowiadywali siê,
gdzie maj¹ dostarczyæ tekst.
Du¿ym utrudnieniem, przynajmniej na pocz¹tku dzia³alnoci podziemia wydawniczego, by³ brak odpowiedniego sprzêtu poligraficznego. Tak¿e zdobycie
farb, emulsji i oczywicie reglamentowanego papieru drukarskiego stwarza³o powa¿ne przeszkody w rozwiniêciu dzia³alnoci wydawniczej. Próbowano wiêc ró¿nych metod, m.in. przepisywano je na maszynach, wykorzystywano te¿ technikê
druku wa³kiem, sitodruku, odbijano na prymitywnych, wytwarzanych cha³upniczo
powielaczach77.
Dla bezpieczeñstwa dziennikarze prasy podziemnej kontaktowali siê tylko
z niewielk¹ grup¹ wspó³pracowników78. Istnia³o bowiem zagro¿enie, ¿e wydawnictwo zostanie zdekonspirowane, a jego pracownicy i osoby z nim zwi¹zane,
autorzy tekstów, drukarze i kolporterzy aresztowani. Najwiêksza jednak ostro¿noæ nie gwarantowa³a bezpieczeñstwa. Nie mo¿na by³o wykluczyæ podejrzeñ,
¿e kto ze wspó³pracowników móg³ byæ agentem SB lub zwolennikiem wronowskiej polityki. Tak wiêc, mimo starañ, dochodzi³o niekiedy do aresztowañ,
a jak pisze Piotr Kapczyñski: bezpieka ( ) mia³a doæ dobre rozeznanie, co do
tego, czym siê zajmowalimy79. Zdarza³o siê jednak, ¿e SB d³ugo nie reagowa³a,
a jej akcje ogranicza³y siê do obserwacji, co by³o spowodowane przekonaniem,
¿e lepiej kontrolowaæ ju¿ istniej¹ce wydawnictwa, ni¿ zajmowaæ siê po ich likwidacji pracoch³onnym ledzeniem nowo powstaj¹cych tajnych orodków edytorskich.
75
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Zob. W. Polak, Wydawnictwo »Alternatywy«. Z dziejów gdañskiej poligrafii podziemnej A,
Gdañsk Toruñ  Bydgoszcz 2009, s. 11 i n., 46 i n., 62, 67 i n.,74 i n., 85.
Zob. W. Polak, op. cit., s. 80 i n., 120-121; m.in. w domu p. Karoliny Kokot w Jelitkowie przy
ul. Kaplicznej oraz w Gdañsku Osowej w domu p.p. Kingi i Jacka Jancelewiczów, a tak¿e
w Gdyni Grabówku.
Usprawnieñ owego prymitywnego sprzêtu drukarskiego dokonywali wspó³pracuj¹cy z opozycj¹ pracownicy Dalmoru i Techmetu. Zob. te¿: P. Kapczyñski, Drukowanie bibu³y uwalnia³o od poczucia bezsilnoci, [w:] Stan wojenny wspomnienia i oceny , s. 134-137;
W. Polak, op. cit.
P. Kapczyñski, op. cit., s. 151.
Tam¿e, s. 137; zob. te¿: J. B³a¿ejowska, op. cit., s. 195-198.
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Praca w prasie podziemnej wi¹za³a siê jeszcze z problemem wiarygodnoci
róde³ informacji. Niemo¿liwoci¹ by³o bowiem dla pracuj¹cych w konspiracji
dziennikarzy weryfikowanie ka¿dej, uzyskanej informacji. Powodowa³o to niekiedy zamieszczanie wiadomoci niezgodnych z prawd¹, które trzeba by³o prostowaæ w nastêpnych numerach tajnych gazet80.
Rozprowadzanie tajnych gazet i ulotek odbywa³o siê w ró¿ny sposób, np.
rozrzucano j¹ w zak³adach pracy, na przystankach komunikacji miejskiej, b¹d
przekazywano j¹ sobie z r¹k do r¹k. Niejednokrotnie apelowano do czytelników
o noszenie du¿ych toreb, aby u³atwiæ kolporterom rozprowadzanie gazet. Na ³amach
prasy podziemnej zamieszczano równie¿ artyku³y przedstawiaj¹ce zasady bezpieczeñstwa pracy w tajnych wydawnictwach. Jeden z owych artyku³ów zamieszczono w Tygodniku Wojennym z 27 marca 1982 r. W obszernym tekcie przedstawiono przyczyny tzw. wpadek oraz sposoby ich unikania. Autorzy tekstu pisali:
Dowiadczenie ruchu oporu i metody pracy SB wskazuj¹ na g³ówne przyczyny
wpadek z powodu: podstawionych prowokatorów, niew³aciwego zabezpieczenia
sprzêtu, niewystarczaj¹cej ostro¿noci (gadatliwoæ, nieumiejêtny kolporta¿) oraz
wspó³pracy z ludmi niewystarczaj¹co sprawdzonymi81. Aby unikaæ wymienionych b³êdów, podawano jednoczenie zasady, które mia³y zapewniæ maksymalne
ograniczenie mo¿liwoci namierzenia przez SB. By³y to nastêpuj¹ce wytyczne:
o miejscu zakonspirowania sprzêtu powinny wiedzieæ najwy¿ej 23 osoby zajmuj¹ce siê jego obs³ug¹. Tylko jedna z nich mog³a utrzymywaæ kontakt z informatorami. W czasie pracy drukarni zalecano zachowaæ bezwzglêdn¹ ostro¿noæ,
tj. kontrolê otoczenia, przygotowanie sprzêtu do nag³ej ewakuacji na uzgodnione
wczeniej miejsce, zakaz odbywania zebrañ w lokalu wydawnictwa. Nad bezpieczeñstwem mia³a czuwaæ zaufana osoba. Przekazywanie wydrukowanych gazet
mia³o siê odbywaæ o ró¿nych porach dnia i w miejscach ustalonych w ostatniej
chwili z uwzglêdnieniem miejsc awaryjnych. W kwestii kolporta¿u podkrelano:  kolporta¿ materia³u (z wyj¹tkiem obwieszczeñ, komunikatów, odezw) nie
mo¿e byæ masowy. Wa¿ne jest, aby informacje dociera³y do grup zorganizowanych, aktywnych, a tak¿e do zak³adów pracy82. Nale¿y wspomnieæ, ¿e poprzez
rozwiniêt¹ sieæ kolporta¿u pisma z Gdañska trafia³y te¿ m.in. do Szczecina, Koszalina, S³upska, Elbl¹ga i Warszawy83. Oczywicie trzeba pamiêtaæ, i¿ do Trójmiasta nap³ywa³a równie¿ nielegalna prasa i wydawnictwa opozycyjne z innych
regionów Polski.
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Zob. np. M. £opiñski, op. cit., s. 10-11.
Archiwum Komisji Krajowej NSZZ »Solidarnoæ« w Gdañsku, nr teki CII/803, Tygodnik
Wojenny z 23 III 1982 r.
Tam¿e, loc. cit.
R. Rusi³owicz, Po prostu robilimy swoje, [w:] Stan wojenny wspomnienia , s. 250-251.
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8. G³ówne nurty tematyczne prasy rz¹dowej i opozycyjnej
a) Prasa rz¹dowa
Jak ju¿ wspomniano, pierwsza decyzja w³adz po wprowadzeniu stanu wojennego dotyczy³a po³¹czenia trzech lokalnych dzienników, tj. Dziennika Ba³tyckiego, G³osu Wybrze¿a i Wieczoru Wybrze¿a84. Nowo powo³any zespó³
redaguj¹cy, licz¹cy 35 osób, rozpocz¹³ natychmiast sw¹ pracê (14 XII 1981 r.).
Redaktorem naczelnym tej trójgazety zosta³ wówczas, o czym ju¿ pisano, Józef
Królikowski85.
W pierwszym numerze owego zlepu, podobnie jak w gazetach w ca³ym
kraju, zamieszczono informacjê o wprowadzeniu stanu wojennego oraz tekst przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego, a tak¿e obwieszczenie Rady Pañstwa
PRL, dekret o stanie wojennym jak i obszerny artyku³ o powodach wprowadzenia
stanu wojennego. We wszystkich tekstach podkrelano, ¿e podjête przez w³adze
dzia³ania wynika³y z rzekomej troski o bezpieczeñstwo pañstwa, któremu zagra¿aæ mia³y destrukcyjne si³y wrogów socjalizmu. Oskar¿ano KOR oraz Solidarnoæ o wspó³pracê z pañstwami NATO, w których to pañstwach dzia³acze opozycji
jakoby przechodzili szkolenia techniczne, bêd¹ce elementem dywersji wymierzonym w ustrój socjalistyczny. Wszystkie dzia³ania solidarnociowej ekstremy,
jak pisano, doprowadziæ mia³y do sytuacji, w której  jak okreli³ to W. Jaruzelski
 Ojczyzna nasza znalaz³a siê nad przepaci¹. ( ) Atmosfera nie koñcz¹cych siê
konfliktów, nieporozumieñ, nienawici, sieje spustoszenie psychiczne. ( ) Ju¿
nie dni, lecz godziny przybli¿aj¹ ogólnopolsk¹ katastrofê86. Przekonaniu spo³eczeñstwa o s³usznoci wprowadzenia stanu wojennego s³u¿y³o wielokrotne powtarzanie argumentów uzasadniaj¹cych decyzjê ówczesnych w³adz. Najczêciej kwestia
owa poruszana by³a w sprawozdaniach z obrad Sejmu, w artyku³ach z okazji wi¹t
pañstwowych lub przy omawianiu zagadnieñ reformy gospodarczej. Podkrelano,
¿e w kraju destabilizowanym ci¹g³ymi strajkami powoduj¹cymi za³amanie gospodarcze, by³ to jedyny mo¿liwy krok. 13 grudnia 1982 r. na ³amach G³osu Wybrze¿a zamieszczono przemówienie gen. W. Jaruzelskiego, w którym stan wojenny okrelony zosta³ jako wojna o zachowanie ci¹g³oci socjalistycznej pañstwowoci, o ugruntowanie gasn¹cej gospodarki, o nieodwracalnoæ linii reform87,
które przywróciæ maj¹ porz¹dek w kraju zrujnowanym przez si³y antynarodowe,
84
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Zob. Dziennik Ba³tycki, G³os Wybrze¿a i Wieczór Wybrze¿a z 14 XII 1981 r. Pod
wspóln¹ winiet¹ pismo to ukazywa³o siê do 1 II 1982 r. £¹cznie wydano 35 numerów tej¿e
gazety.
Zob. S³ownik dziennikarzy i publicystów Pomorza , s. 95.
G³os Wybrze¿a  Dziennik Ba³tycki  Wieczór Wybrze¿a z 14 III 1981 r.
G³os Wybrze¿a z 13 XII 1982 r.
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dzia³aj¹ce pod szyldem Solidarnoci. Starano siê równie¿ udowodniæ, ¿e wbrew
temu, co g³osz¹ liderzy Zwi¹zku, zamierzenia rz¹du, zwi¹zane z wprowadzeniem
stanu wojennego, nie by³y im obce. W Dzienniku Ba³tyckim z 1 marca 1982 r.
zamieszczono przedruk stenogramu posiedzenia VII Plenum PZPR, gdzie oskar¿ano kierownictwo NSZZ »Solidarnoæ« o realizowanie programu totalnej konfrontacji z socjalistycznym pañstwem88. Natomiast w G³osie Wybrze¿a z grudnia tego¿ roku opublikowano artyku³ Andrzeja Bubnickiego, w którym autor oskar¿a³ opozycjê o stymulowanie wszystkich mo¿liwych napiêæ i wywo³ywanie zajæ,
co w konsekwencji doprowadzi³o do tragedii w kopalni Wujek. Bubnicki stara³
siê udowodniæ, ¿e ofiary ponoszone przez spo³eczeñstwo s¹ przywódcom opozycji jakoby potrzebne do gry politycznej, w której krew mia³a scementowaæ opór
spo³eczeñstwa89. Tezê tê niejednokrotnie podnoszono na ³amach prasy gdañskiej, staraj¹c siê przekonaæ czytelników, ¿e wielomilionowy zwi¹zek by³ dla
politycznych liderów »Solidarnoci« tylko rodkiem do celu  dynamicznym,
dobrze skoncentrowanym mechanizmem, u¿ytecznym w decyduj¹cej chwili walki
przeciw w³adzy90. Opinia ta transmitowana by³a do spo³eczeñstwa przez ca³y
okres trwania stanu wojennego. By³ to tak¿e jeden z wiod¹cych tematów podnoszonych na ³amach trzech po³¹czonych dzienników gdañskich.
Obszerne artyku³y, nierzadko publikowane w odcinkach, ukazywa³y Solidarnoæ jako organizacjê sterowan¹ przez dzia³aczy podziemia, którzy wiadomie
sprzeniewierzyli siê porozumieniom z sierpnia 1980 r.91 Utrzymywane w podobnym tonie artyku³y udowadniaæ mia³y, ¿e jedynym celem twórców Zwi¹zku by³o
obalenie ustroju. Aby udowodniæ tê tezê, opisywano rzekomo zdradzieckie kontakty dzia³aczy Solidarnoci z wrogimi socjalistycznej Polsce orodkami na
Zachodzie, m.in. z rozg³oni¹ »Wolna Europa«. W licznych artyku³ach usi³owano
przekonaæ czytelników, ¿e przebywaj¹cy w krajach zachodnich cz³onkowie Solidarnoci wykonywali polecenia najbardziej reakcyjnych si³ w USA, którym przewodziæ mia³ prezydent Ronald Regan. Dzia³aj¹cych za granic¹ dzia³aczy opozycji charakteryzowano jako ludzi, którym obcy by³ patriotyzm i praca dla dobra
ojczyzny92. Sporo uwagi powiêcano tak¿e finansom Zwi¹zku, podkrelaj¹c, ¿e
znaczne sumy w dolarach przesy³ane by³y na prywatne konta przywódców ruchu.
W ten sposób usi³owano zdyskredytowaæ liderów Solidarnoci, przedstawiaj¹c
ich jako ludzi niezaanga¿owanych w pracê zwi¹zkow¹, lecz kieruj¹cych siê jedynie
w³asn¹ korzyci¹.
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Dziennik Ba³tycki z 1 III 1982 r.
G³os Wybrze¿a, z 10, 11, 12 XII 1982 r.
Tam¿e, 13 VII 1982 r.
Tam¿e, 21 VI 1983 r.
Dziennik Ba³tycki z 11 VIII 1982 r.
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W cyklu artyku³ów w Dzienniku Ba³tyckim pt. Tajemnica Hotelu Morskiego
opisywano z kolei rzekome dzia³ania opozycji sprzed wprowadzenia stanu wojennego. Ich tenor odbiega³ znacznie od oskar¿ycielskich, atakuj¹cych Zwi¹zek
publikacji, a wywo³aæ mia³ wra¿enie obiektywizmu autora, staraj¹cego siê przedstawiæ czytelnikom prawdziwe oblicze przywódców Solidarnoci, które sta³o
siê przyczyn¹ jego rozczarowania i dezaprobaty dla poczynañ Zwi¹zku. Rzekome
oszustwa finansowe dzia³aczy opozycji, to kolejny temat absorbuj¹cy uwagê
redakcji gdañskich gazet wronowskich. W G³osie Wybrze¿a, w artykule pt.
Solidarnoæ przez okienko kasowe pisano, i¿ jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e »Solidarnoæ« by³a finansowo wspierana przez ró¿ne reakcyjne organizacje zagraniczne, a poniewa¿ Zwi¹zek konta dewizowego nie mia³, wiêc operacje dokonywane by³y z r¹czki do r¹czki93. Artyku³y podobnej treci, utrzymane ju¿ jednak w ³agodniejszym tonie, zamieszczono w Wieczorze Wybrze¿a. Cykl ów
zatytu³owany Ci, co siali wiatr, równie¿ dyskredytowa³ dzia³aczy Zwi¹zku, opisuj¹c ich wyduman¹ antypañstwow¹ dzia³alnoæ.
Niezwykle silnie na ³amach trzech gdañskich dzienników zaatakowano dzia³aczy Konfederacji Polski Niepodleg³ej. Zarzucano im m.in. d¹¿enie do obalenia
konstytucyjnego ustroju PRL, do zniszczenia socjalizmu i próby zerwania
wiêzi sojuszniczych z krajami socjalistycznymi. Wed³ug autora tekstu zamieszczonego w G³osie Wybrze¿a, si³ami KPN Solidarnoæ usi³owa³a wzmocniæ
ekstremistyczne skrzyd³o w³asnego zwi¹zku, a tak¿e pragnê³a wypróbowaæ nowe
metody manipulowania nastrojami spo³ecznymi94.
Kwestia owej manipulacji czêsto podnoszona by³a na ³amach oficjalnej
prasy. Zgodnie z lini¹ polityczn¹ rz¹du za wydarzenia grudnia 1981 r. obwiniano
przywódców opozycji, zarzucaj¹c im wykorzystywanie Solidarnoci w celu zdobycia przewagi politycznej w kraju, co stanowi³o jeden z argumentów przemawiaj¹cych za rozwi¹zaniem Zwi¹zku i utworzeniem nowych, prorz¹dowych organizacji zwi¹zkowych. Decyzje te spotka³y siê z szerokim oddwiêkiem na ³amach
opozycyjnej prasy oskar¿aj¹cej w³adze o zamach na legalnie dzia³aj¹ce, robotnicze stowarzyszenie. W prasie oficjalnej owe oskar¿enia okrelano jako wojnê
psychologiczn¹ solidarnociowej ekstremy z narodem, a pragn¹c niejako usankcjonowaæ tworzenie nowych zwi¹zków, cytowano rzekome wypowiedzi robotników krytykuj¹cych NSZZ »Solidarnoæ«95. Obraz nowych zwi¹zków, jaki wy³ania³ siê z artyku³ów prasy oficjalnej, przedstawia³ je jako organizacje niezale¿ne, których nadrzêdnym celem, w przeciwieñstwie do »Solidarnoci«, bêdzie
rzeczywista obrona interesów i praw robotniczych. »Solidarnoæ«, pisano, okaza³a siê podatna na manipulacje i wypaczenia, które by³y ród³em [jej] s³a93
94
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G³os Wybrze¿a z 9 VIII 1983 r.
Tam¿e, 10 VIII 1982 r.
Tam¿e, 4 X 1982 r.
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boci96. Celem uspokojenia opinii publicznej oraz wywo³ania wra¿enia powszechnej akceptacji dla decyzji WRON, prasa rz¹dowa szeroko rozpisywa³a siê o pracy
nowych zwi¹zków zawodowych97.
Kolejnym, k³amliwym, perfidnym oskar¿eniem wymierzonym w Solidarnoæ
by³a próba powi¹zania Zwi¹zku z zamachem na papie¿a Jana Paw³a II. Trzy
trójmiejskie dzienniki, po nieudanej próbie zabójstwa Ojca wiêtego zamieci³y
teksty sugeruj¹ce, i¿ zamachowiec Ali Agça kontaktowa³ siê z Lechem Wa³ês¹,
a tak¿e utrzymywa³ kontakty z Solidarnoci¹. Podobne relacje z dzia³aczami Zwi¹zku mia³ tak¿e utrzymywaæ wg oficjalnej prasy, portugalski zamachowiec Juan
Fernandez Krohn. W Wieczorze Wybrze¿a podawano, ¿e Krohn podczas próby
zamachu wykrzykiwa³ oskar¿enia pod adresem papie¿a, ¿e jest winien temu,
co wydarzy³o siê w Polsce i ponosi odpowiedzialnoæ za upadek Solidarnoci.
W dalszej czêci tego wydumanego tekstu jego autor dowodzi³, ¿e owe niepokoje
umys³owe rozpoczê³y siê u zamachowca po powrocie z Polski, gdzie mia³ uczestniczyæ w zjedzie Solidarnoci w Gdañsku98 (sic!).
Wszystkie, dotycz¹ce tej¿e kwestii artyku³y, zamieszczane na ³amach trzech
trójmiejskich dzienników, win¹ za zaistnia³¹ w pañstwie, kryzysow¹ sytuacjê,
obarcza³y Solidarnoæ. Zarzucano Zwi¹zkowi, ¿e przez swoje, jak to okrelano,
dywersyjne dzia³ania przyczyni³ siê do destabilizacji kraju. Za jedyny wiêc sposób przywrócenia równowagi uznano wprowadzenie stanu wojennego okrelanego
jako z³o konieczne. Wszelka krytyka tej decyzji by³a na ³amach tych¿e gazet
ostro atakowana.
Za najwiêkszego wroga socjalistycznego ustroju uznawano Stany Zjednoczone, a zw³aszcza prezydenta Ronalda Regana, który oficjalnie wyrazi³ swoj¹ dezaprobatê wobec poczynañ rz¹du polskiego. Sytuacjê zaostrzy³o wprowadzenie
przez USA sankcji gospodarczych wobec Polski. Rz¹d PRL uzna³ tê decyzjê za
jeden z przejawów otwartej walki z ustrojem socjalistycznym. Odt¹d te¿ krytyka
Stanów Zjednoczonych przez ca³y czas trwania stanu wojennego nie schodzi³a
z pierwszych stron trójmiejskich, wronowskich gazet. G³ówne ostrze ataku wymierzono w prezydenta Regana99. Przedstawiano go jako niezaradnego, niekiedy
nawet lekko ograniczonego cz³owieka, który niepotrzebnie porzuci³ sw¹ aktorsk¹
karierê. W Dzienniku Ba³tyckim, w serii przemiewczych artyku³ów pozorowanych na listy pisane przez Regana, szydzono z jego rzekomej politycznej ignorancji oraz ograniczonego rozumienia polityki tak we w³asnym kraju, jak i na
wiecie100. Ataki na prezydenta USA nie by³y jedynym sposobem deprecjonowania
96
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100
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Tam¿e, nr 1, 2 z 3 X 1983 r.
Zob. np. Wieczór Wybrze¿a z 3 I 1983 r.
Tam¿e, 17 V 1982 r.
Zob. np. Wieczór Wybrze¿a z 2 II 1983 r.
M.in. w zwi¹zku z emisj¹ w USA programu ¯eby Polska by³a Polsk¹, który uznano za

153

11-01-19, 01:22

MARIA OLGA SIKORRA (GDAÑSK)

154

polityki Stanów Zjednoczonych. Innym, manipulacyjno-propagandowym zabiegiem by³o pisanie o spo³ecznej nietolerancji, ograniczonych jakoby swobodach
obywatelskich, rozszerzaj¹cym siê kryzysie gospodarczym oraz korupcji na najwy¿szych szczeblach politycznych USA. Prowadz¹c demagogiczn¹ propagandê,
usi³owano przekonaæ czytelników, ¿e zachodni wiat, który dla wielu Polaków jawi³
siê ziemi¹ obiecan¹, to z³udne opowieci szerzone przez wrogów socjalizmu
i narodu polskiego101. Stany Zjednoczone obwiniano tak¿e za trudnoci, z jakimi
borykano siê podczas wdra¿ania w ¿ycie reformy gospodarczej. Zatwierdzenie
przez Amerykanów sankcji gospodarczych uniemo¿liwia³o bowiem pe³n¹ realizacjê wprowadzanych zmian. W planach zak³adano tzw. zasadê trzech S, tj. samodzielnoci, samorz¹dnoci i samofinansowania przedsiêbiorstw102. Jednak plany
te okaza³y siê trudne w realizacji z powodu braku surowców. Przyczyn k³opotów
z reform¹ doszukiwano siê równie¿ w innych kwestiach, g³ównie w braku nawyku
oszczêdzania oraz znajomoci zasad wprowadzania reformy, co przedstawiano
jako jeden z podstawowych problemów uniemo¿liwiaj¹cych jej prawid³ow¹ realizacjê103. Mimo tych pesymistycznych informacji starano siê zachowaæ ogólny,
pozytywny obraz postêpuj¹cych prac rz¹du nad reform¹, podkrelaj¹c systematyczn¹ poprawê gospodarki pañstwa104.
Obok artyku³ów omawiaj¹cych problemy gospodarcze kraju, regularnie na
³amach trzech trójmiejskich dzienników zamieszczano treci wyst¹pieñ gen. W. Jaruzelskiego. Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, jeszcze na ³amach trójgazety, zapewniano, ¿e przywrócenie stabilizacji w kraju to tylko kwestia czasu.
Stan wojenny mia³ byæ w opiniach dzienników jedyn¹ drog¹ umo¿liwiaj¹c¹ wprowadzenie niezbêdnych reform, celem naprawienia gospodarki destabilizowanej
dywersyjn¹ dzia³alnoci¹ opozycji, a szczególnie terrorystów z by³ej Komisji
Zak³adowej Solidarnoci105. Stopniowo jednak zaczêto zamieszczaæ publikacje
informuj¹ce o postêpuj¹cej poprawie warunków bytu i wzrocie wydajnoci pracy.
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perfidny atak na rz¹d polski, w Dzienniku Ba³tyckim opublikowano fragment rzekomego
listu prezydenta Regana: Szkoda, ¿e nie moglicie tego ogl¹daæ  by³o to najwiêksze widowisko, jakie uda³o mi siê zorganizowaæ za pañstwowe pieni¹dze w dobie kryzysu. Sk¹d wzi¹³em 300 tys. dolarów? To przecie¿ proste: zmniejszy³em wydatki na opiekê spo³eczn¹  niech
bezrobotni i starcy sami o siebie dbaj¹!, zob. Dziennik Ba³tycki z 10 II 1982 r.
Zob. m.in. Wieczór Wybrze¿a z 18 IV 1983, G³os Wybrze¿a z 18 IV 1983 r.
Zob. Wieczór Wybrze¿a z 21 IV 1982 r.
Np. Dziennik Ba³tycki z 22 IV 1982 r. informowa³, ¿e dzia³alnoæ zespo³ów zak³adowych
do spraw reformy gospodarczej jest mierna, za³ogi za wcale, b¹d bardzo s³abo  orientuj¹ siê w tym, co robi¹ i z jakim skutkiem.
O problemach ¿ycia codziennego mieszkañców Gdañska w dobie stanu wojennego, widzianych poprzez pryzmat rz¹dowej prasy wybrze¿owej zob. J. Muszyñska, A. Osiak, D. Wojtera,
Obraz codziennoci w prasie stanu wojennego: Gdañsk, Kraków, Warszawa, Warszawa 2006,
s. 71-81, 189-195.
G³os Wybrze¿a, Dziennik Ba³tycki, Wieczór Wybrze¿a z 28 XII 1981.
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I mimo i¿ faktycznie ekonomiczna sytuacja kraju nie zmienia³a siê, nieustannie podejmowano tematy maj¹ce wywo³aæ u czytelników wra¿enie, ¿e wraca ona do
normy. Z tematyk¹ gospodarcz¹ wi¹za³ siê te¿ problem walki ze spekulantami.
Informuj¹c czytelników o sukcesach milicji w zwalczaniu tej patologii, usi³owano
zarazem wzbudziæ spo³eczne zaufanie do w³adzy dbaj¹cej o dobro obywateli.
Okazjonalnie sporo uwagi powiêcano obchodom pierwszomajowego wiêta.
W tym dniu gazety ukazywa³y siê w ozdobnej szacie w kolorze czerwonym, a relacje z obchodów pierwszomajowych, ilustrowane zdjêciami maj¹cymi wiadczyæ
o powszechnej ich spo³ecznej aprobacie zajmowa³y niemal trzy czwarte objêtoci
gazet. Temat pierwszego maja wi¹za³ siê te¿ ze wzmo¿onym atakiem na opozycjê
organizuj¹c¹ w trakcie oficjalnych, pañstwowych pochodów tzw. kontrpochody,
w trakcie których wzywano do zniesienia stanu wojennego, uwolnienia internowanych oraz wznowienia dzia³alnoci NSZZ »Solidarnoæ«. Manifestacje te zwalczano na ³amach oficjalnych gazet, pisz¹c m.in. o rzekomej dezaprobacie spo³ecznej dla owych  w opinii w³adz  wybryków nieodpowiedzialnych ludzi,
wybryków koñcz¹cych siê niejednokrotnie starciami z oddzia³ami milicji lub
ZOMO. Aby zwiêkszyæ spo³eczny wydwiêk potêpienia dla dzia³añ opozycji,
zamieszczano w gazetach wypowiedzi fikcyjnych wiadków ulicznych zajæ106.
W jednym z owych ulicznych wywiadów rzekomy rozmówca reportera twierdzi³,
i¿ ma  pretensje do rodziców i wychowawców w szkole, a szczególnie do kocio³a, który uzurpowa³ sobie miano szczególnego wychowawcy107. Zreszt¹ kwestia wychowania m³odzie¿y w duchu prorz¹dowego patriotyzmu by³a w stanie
wojennym jednym z wiod¹cych problemów poruszanych na ³amach oficjalnej
prasy. Usi³owano przy tym przekonaæ m³odzie¿ do racji formu³owanych na ³amach
oficjalnej prasy. Tymczasem fakt, i¿ wiod¹c¹ rolê we wspomnianych kampaniach
odgrywali dzia³acze prowronowskich organizacji, podwa¿a³ ich wiarygodnoæ.
Tematem, do którego niejednokrotnie powracano, by³ te¿ problem szerz¹cej
siê wród m³odzie¿y narkomanii. Charakterystyczne, ¿e zagadnienia te przedstawiano jako celow¹ dywersjê zachodnich mocodawców solidarnociowej reakcji, jakoby asymilowan¹ chêtnie przez cz³onków ugrupowañ opozycyjnych wrogich socjalistycznemu pañstwu. Z czasem stonowano ów agresywny ton, a miejsce propagandowo-instruktarzowych publikacji zajmowaæ zaczê³y reporta¿e,
felietony, rozrywka, przywrócono informacje sportowe. W dni wi¹teczne na stronice gdañskich gazet powróci³y artyku³y o tematyce kulturalnej, nowinki ze wiata
mody, recenzowano sztuki teatralne, zamieszczano wywiady z wybranymi przedstawicielami wiata kultury, sztuki i polityki108.
Z trzech trójmiejskich dzienników najmniej upolitycznionym by³ Wieczór
Wybrze¿a. Nie oznacza to oczywicie, ¿e nie g³oszono na jego ³amach ideologii
106
107
108
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Zob. np. G³os Wybrze¿a z 6 V 1982 r.
Tam¿e, z 4 V 1982 r.
Zob. te¿: J. Muszyñska, A. Osiak, D. Wojtera, op. cit., s. 223-231.
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partyjnej, jednak tenor owych tekstów nie dorównywa³ zaanga¿owaniu ideologicznemu G³osu Wybrze¿a i Dziennika Ba³tyckiego. Kolportowany w godzinach popo³udniowych Wieczór, skupia³ siê na tematach lekkich, czêsto ciekawostkarskich i obyczajowych. ¯yw¹ w oficjalnej prasie by³a te¿ tematyka tycz¹ca
bie¿¹cej sytuacji politycznej i gospodarczej. Zazwyczaj aktualne wiadomoci
z kraju i ze wiata, w formie sygnalnej, zamieszczano na pierwszej stronie, natomiast rozwiniêcie tematu znajdowa³o siê na dalszych stronicach pism. Z doniesieñ
krajowych najczêciej analizowano kwestie rolnictwa i przemys³u. Publikowano
teksty przemówieñ partyjnych liderów, sprawozdania z obrad Sejmu. Pisano
o likwidacji opozycyjnych wydawnictw i drukarñ oraz ujawnianiu siê by³ych dzia³aczy Solidarnoci.
Do najczêciej poruszanych tematów politycznych nale¿a³ m.in. wycig zbrojeñ, konflikt o Falklandy, szczyt KBWE w Madrycie, sporo pisano o rzekomych
sukcesach gospodarczych ZSRR. Pamiêtano te¿ o bie¿¹cych wydarzeniach w Trójmiecie, pracy wybrze¿owych uczelni, o utrudnieniach komunikacyjnych spowodowanych ciê¿k¹ zim¹ i o powodzi na ¯u³awach. Pojawia³y siê równie¿ artyku³y
opisuj¹ce braki zaopatrzeniowe, nieuczciwoæ handlowców i k³opoty mieszkaniowe m³odych ma³¿eñstw. Ta oparta na faktach problematyka mia³a potwierdzaæ
rzetelnoæ zamieszczanych informacji.
Symptomatycznym by³o natomiast bagatelizowanie sprawy internowañ. W ujêciu rz¹dowych gazet trójmiejskich aresztanci przebywali w warunkach icie komfortowych, traktowani byli w sposób humanitarny. Nikogo z internowanych 
pisa³ Dziennik Ba³tycki  nie zmusza siê do zmiany przekonañ. Ka¿dy z nich
ma szansê byæ natychmiast zwolnionym, jeli tylko zobowi¹¿e siê, ¿e nie bêdzie
prowadzi³ dzia³alnoci przeciwko socjalistycznemu pañstwu. Tymczasem przebywaj¹c w zlokalizowanych wród malowniczego lasu budynkach, robi¹ co chc¹,
nie bêd¹c praktycznie w niczym ograniczani, cisza, spokój, kobiety siê opalaj¹,
odbywaj¹ siê msze, mê¿czyni piewaj¹ pieni, sala z kolorowym odbiornikiem dostêpna jest , jest biblioteka, kursy jêzyków obcych , mo¿na graæ
w bilard i ping-ponga109. Ten icie idylliczny obraz mia³ uspokajaæ zbulwersowan¹,
oburzon¹ opiniê publiczn¹ i wykazaæ ludzkie oblicze totalitarnej w³adzy...
b) Prasa drugiego obiegu
Na ³amach prasy podziemnej wprowadzenie stanu wojennego okrelano jako
jedn¹ z obrzydliwych kart powojennej historii Polski, kiedy to junta Jaruzelskiego wypowiedzia³a brutaln¹, ohydn¹ wojnê narodowi polskiemu110. Zarzu109
110
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Dziennik Ba³tycki z 21 IV 1982; 24 V 1982; 16, 17, 18 VII 1982 r.; Wieczór Wybrze¿a
z 3 II 1983 r.
Archiwum Komisji Krajowej NSZZ »Solidarnoæ« w Gdañsku (dalej AKKS Gd.), nr teki
CII/803, Tygodnik Wojenny, 27 III 1982, nr 3.
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cano w³adzom, ¿e g³ównym celem dokonanego przewrotu by³o przywrócenie modelu spo³eczeñstwa, w którym obywatele traktowani s¹ jak w³asnoæ pañstwa,
gdzie nie ma miejsca na dzia³alnoæ spo³eczn¹ i zwi¹zkow¹. Dekret o stanie wojennym okrelano jako bezprawie wymierzone w struktury Solidarnoci, która,
jak pisa³ Leszek Ko³akowski, ju¿ samym faktem swojego istnienia posunê³a siê
za daleko. W Podziemnej Gazecie Politechniki Gdañskiej z 28 padziernika
1982 r. czytamy: stan wojenny zosta³ wprowadzony po to, aby zniszczyæ niezale¿ne od pañstwa organizacje i stworzyæ warunki uniemo¿liwiaj¹ce ich odrodzenie111. Uznano, ¿e okupant  jak nazywano wronowskie w³adze  d¹¿y do
os³abienia wiêzi spo³ecznych poprzez rozbicie ruchu zwi¹zkowego, co w pimie
Krzyk z 31 stycznia 1982 r. nazwano g³ównym celem stanu wojennego112.
Obwiniano rz¹d o zerwanie porozumieñ z Gdañska, Szczecina i Jastrzêbia.
W gazecie Podaj Dalej autor, podpisuj¹cy siê jako £ukasz Kotwicki, pisa³: Nie
mo¿emy czekaæ na nowy Sierpieñ biernie. Powinnimy przygotowaæ siê do niego
razem, pokazaæ swoj¹ narodow¹ solidarnoæ w walce z junt¹. W walce tej nie
mo¿e byæ kompromisów. Musimy w niej zwyciê¿yæ albo staniemy siê niewolnikami 113. Apelowano o udzia³ w bojkocie prasy, radia i telewizji. Wzywano do
strajków i manifestacji, które Solidarnoæ organizowa³a w dni pamiêtnych rocznic 13 grudnia i 31 sierpnia. Wszystkie te dzia³ania, jak pisano, s³u¿y³y zwalczaniu k³amliwej propagandy rz¹dowej. Czêsto na ³amach podziemnej prasy zamieszczano wezwania: pamiêtaj, roda dniem bez prasy, o wiele ³atwiej nie
kupowaæ gazety ni¿ j¹ kupiæ i tym podobne. Wezwania o udzia³ w strajkach
i manifestacjach, a tak¿e sprawozdania z ich przebiegu odnaleæ mo¿na w ka¿dym niemal numerze podziemnej prasy gdañskiej. Nawo³ywanie do uczestnictwa
w protestach by³o, co podkrelano, d¹¿eniem do uobywatelnienia spo³eczeñstwa i walk¹ o uznanie ruchu solidarnociowego114. CDN. Niezale¿ne Pismo
Wybrze¿a g³osi³o m.in.: Cz¹stkowe ustêpstwa w³adzy mo¿na uzyskaæ wy³¹cznie na skutek ró¿norakich form nacisku, których podstaw¹ musi byæ zorganizowanie w strukturach rodowiskowych, grupowych i zak³adowych spo³eczeñstwa
podziemnego. Tylko systematyczne dzia³ania nêkaj¹ce przeciwnika uzupe³nione
w razie koniecznoci o silne akcje ogólnokrajowe (strajki, demonstracje uliczne)
mo¿e stworzyæ korzystny dla nas uk³ad si³115.
Aby u³atwiæ pracê organizatorom strajków, opublikowano w prasie podziemnej szczegó³ow¹ instrukcjê mówi¹c¹ o metodach organizacji tego typu protestów,
111
112
113
114
115
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AKKS Gd., teki T. LVII, PGPG z 18 X 1982 r.; zob. te¿: J. Muszyñska, A. Osiak, D. Wojtera,
Obraz codziennoci , s. 92 i n.
AKKS Gd., nr teki CII/244, Krzyk z 31 I 1982 r.
Tam¿e, nr teki 306, Podaj Dalej. Pismo Towarzystwa Siewców Niepokoju Spo³ecznego,
lipiec 1982 r.
Tam¿e, nr teki LIII, CDN. Niezale¿ne Pismo Wybrze¿a z 21 X 1982 r.
Tam¿e.
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które, jak pisano, mia³y zawróciæ w³adze z drogi do katastrofy116. Nasilenie
tego rodzaju komentarzy nast¹pi³o w tajnej prasie po delegalizacji 8 padziernika
1982 r. wszystkich dotychczas dzia³aj¹cych zwi¹zków zawodowych. Wspomnian¹
decyzjê uznano za ostateczny wyrok mierci na Solidarnoæ, a w pismach drugiego obiegu pojawi³y siê artyku³y uzasadniaj¹ce koniecznoæ strajku generalnego117.
Po zawieszeniu dzia³alnoci zwi¹zków zawodowych wyranie zmieni³o siê
podejcie podziemnych struktur do mo¿liwoci podjêcia rozmów z w³adz¹. Jeszcze
przed padziernikiem 1982 r. odnajdujemy w prasie drugiego obiegu artyku³y,
w których kwestia porozumienia rozwa¿ana by³a jako prawdopodobna, przy
za³o¿eniu, ¿e w rozmowach z w³adzami Solidarnoæ stanie siê równoprawnym
partnerem, zostanie zniesiony stan wojenny i uwolnieni bêd¹ internowani opozycjonici. Porozumienie mo¿e byæ zawarte jedynie pomiêdzy licz¹cymi siê si³ami spo³ecznymi  podkrela³o Gdañskie Pismo Informacyjne NSZZ »Solidarnoæ«. Jeli nie bêdzie ze strony w³adzy dobrej woli  trzeba j¹ bêdzie do tego
zmusiæ. Nie mamy innego wyboru  stwierdzano w tym¿e samym artykule118.
W podobnym tonie napisane by³y artyku³y opublikowane w £¹czniku z 3 listopada 1982 r. oraz w pimie Solidarny z 1983 r., w których odrzucano jak¹kolwiek myl o porozumieniu z w³adz¹: re¿im, pisano, jest g³uchy na g³os narodu.
Chce rz¹dziæ przez nikogo nie kontrolowany, a jego liderzy to zwyrodnialcy
niezdolni do ludzkich odruchów119.
Podejmowane na ³amach gdañskiej prasy podziemnej kampanie w obronie
g³oszonych przez Solidarnoæ wartoci i demaskowanie politycznych pryncypiów
w³adz, wiadcz¹, i¿ pismom tym w zale¿noci od potrzeby, wyznaczano priorytety
problemowo-tematyczne, znajduj¹ce nastêpnie odbicie w ich zawartoci treciowej. Za najwa¿niejsze tematy uwa¿ano te, które informuj¹ o ruchu zwi¹zkowym,
o losie internowanych120 oraz polemizuj¹ce z zamieszczanymi w prasie rz¹dowej
optymistycznymi ocenami sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju121. W³anie
116
117
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Tam¿e, nr teki LVII, PGPG z 28 X 1982 r.; ibidem, nr teki 280, £¹cznik. Jednokartkówka
Tajnych Komisji Zak³adowych NSZZ z 3 XI 1982 r.
AKKS Gd., nr teki LVII, PGPG z 14 X 1982 r.; 28 X 1982 r. ukaza³o siê w tej¿e gazecie
nastêpuj¹ce owiadczenie TKK NSZZ »Solidarnoæ«: Tymczasowa Komisja koordynacyjna
NSZZ »Solidarnoæ« podejmuje decyzjê o przyst¹pieniu na wiosnê do strajku generalnego
( ). Poniewa¿ dotychczasowe naciski nie wystarczy³y, aby zawróciæ w³adze z drogi wiod¹cej do katastrofy, musimy siêgn¹æ po rodek ostateczny  strajk generalny.
Tam¿e, nr teki XVIII, Gdañskie Pismo Informacyjne NSZZ »Solidarnoæ« z 25 V 1982 r.
Tam¿e, nr teki c/408, Solidarny z 1983 r. (data dzienna nieczytelna).
W PGPG z 10 I 1983 r. pisano m.in.:  kara pozbawienia wolnoci to nie tylko sam akt
odosobnienia, umieszczenia kogo w zak³adzie karnym, ale to przede wszystkim próba
z³amania osobowoci cz³owieka, zrobienia wszystkiego, aby zniszczyæ go psychicznie i fizycznie. Wiêzieñ jest rzecz¹, z któr¹ nie trzeba siê liczyæ, musi wiêc on przejæ ca³¹ gamê
upokorzeñ.
AKKS Gd., nr teki XVIII, Gdañskie Pismo Informacyjne NSZZ »Solidarnoæ« z 30 VIII

158

11-01-19, 01:22

PRASA GDAÑSKA W STANIE WOJENNYM (19811983)...

159

delegalizacja zwi¹zków zawodowych by³a t¹ kwesti¹, która szczególnie zajmowa³a dziennikarzy gdañskiej prasy podziemnej. Pisma opozycyjne udowadnia³y,
¿e jest to akt nielegalny, podobnie zreszt¹ jak i ca³e, antyspo³eczne i antyopozycyjne ustawodawstwo WRON. Zamiar w³adz jest oczywisty  pisano wówczas 
wymazaæ nasz Zwi¹zek z ¿ycia publicznego kraju. Zamiar ten jest skazany na
niepowodzenie, gdy¿ NSZZ »Solidarnoæ« powsta³ w wyniku ¿ywio³owego protestu wiata pracy i tylko od nas wszystkich zale¿y jego przysz³oæ122. W licznych
artyku³ach podkrelano, ¿e w ci¹gu jednego dnia nie mo¿na rozwi¹zaæ 10-milionowego Zwi¹zku, a jedynym uprawnionym do tej decyzji jest Krajowy Zjazd
Delegatów. Oskar¿ano te¿ w³adze o zerwanie Porozumieñ Sierpniowych, które,
co podkrelano,  zapocz¹tkowa³y proces demokratyzacji kraju123. Tymczasem owe nowe zwi¹zki zawodowe kierowane przez komunistów, w opinii
prasy podziemnej tworzyli kolaboranci zdradzaj¹cy interesy klasy robotniczej,
przekupieni talonami na deficytowe artyku³y124. Sam¹ ideê powo³ania nowych
zwi¹zków traktowano jako próbê podporz¹dkowania ich PZPR. Ustawa przewiduje dla aparatu partyjnego rolê wysokiego arbitra,  g³osi³a Podziemna Gazeta
Politechniki Gdañskiej  który rozstrzygaæ bêdzie konflikty miêdzy administracj¹ a cz³onkami zwi¹zków, okazuj¹c janiepartyjn¹ ³askê, b¹d wysy³aj¹c
przeciw robotnikom ZOMO, a Tygodnik Wojenny pisa³ wprost: Nigdy naród
polski nie zgodzi siê na zwi¹zki kierowane przez komunistów, nasze zwi¹zki to
»Solidarnoæ« ( ) zaakceptujemy tylko takie zwi¹zki, jakie powsta³y w sierpniu
1980 r. Zwi¹zki, jakie chcia³ i chce ca³y naród polski 125.
W wiêkszoci tajnych gazet Trójmiasta zamieszczano tak¿e przedruki publikacji z innych tytu³ów niezale¿nej prasy krajowej. By³y to g³ównie teksty dotycz¹ce
aktualnej sytuacji spo³eczno-politycznej w kraju, wywiady z przywódcami zdelegalizowanej Solidarnoci, apele, instrukcje i komunikaty zwi¹zane z tajn¹ dzia³alnoci¹ prasowo-wydawnicz¹ oraz czynnym oporem wobec wronowskiej w³adzy126.
Tak wiêc prasa drugiego obiegu mia³a w za³o¿eniu jej twórców staæ siê alternatyw¹ dla pism oficjalnych. Dziêki jej istnieniu, mimo delegalizacji NSZZ »Solidar-
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1982 r.; tam¿e, nr teki CII/183, Biuletyn Informacyjny Z¹b z 22 II 1982 r.; tam¿e, nr teki
LVII, PGPG z 10 I 1983 r.; tam¿e, nr teki CII/26, Gryps z 14 X 1982 r.
Tam¿e, nr teki XVIII, Gdañskie Pismo Informacyjne NSZZ »Solidarnoæ« z 19 X 1982 r.
Tam¿e, nr teki CII/27, Gryps (data dzienne nieczytelna) 1983 r.
Zob. tam¿e, nr teki XCVII, UFO z 25 V 1982 r.; tam¿e, nr teki 280, £¹cznik. Jednokartkówka Tajnych Komisji Zak³adowych NSZZ »Solidarnoæ« z 5 IX 1982 r.; tam¿e, nr teki
CXL, Wolnoæ. Pismo Miêdzyzak³adowego Komitetu Protestacyjnego Trójmiasta z 17 III
1982 r. i z 23 IX 1982 r.; tam¿e, nr teki 293, Niezale¿ny Serwis Informacyjny z marca 1982 r.
Tam¿e, nr teki LXII, PGPG z 21 X 1982 r. i 26 I 1983 r.; tam¿e, nr teki CII/803, Tygodnik
Wojenny z 10 III 1982 r.
Tam¿e, nr teki LVII, PGPG z 28 X 1982 r.; tam¿e, nr teki CII/409, Solidarny z 10 XII
1983 r.
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noæ«, dzia³acze opozycji mogli nadal demaskowaæ przed opini¹ publiczn¹ antydemokratyczne i antyspo³eczne poczynania WRON.

Zakoñczenie
Przedstawiona w niniejszym artykule rzeczywistoæ prasowa stanu wojennego charakteryzuje dwa odrêbne systemy prasowe, a mianowicie system prasy
legalnej, rz¹dowej oraz system prasy tajnej, opozycyjnej. Jednak¿e pisma funkcjonuj¹ce w obydwu tak odmiennych systemach, adresowane by³y do tego samego
odbiorcy i mia³y podobne zadania, polegaj¹ce na sk³onieniu opinii spo³ecznej do
poparcia jednej ze skonfliktowanych stron.
Analiza wyzyskanego materia³u ród³owego pozwala na konstatacje, ¿e jedna
i druga strona siêga³y do takich samych, b¹d zbli¿onych metod perswazji i propagandy. Pamiêtaæ jednak¿e nale¿y, ¿e o wiele wiêkszymi mo¿liwociami techniczno-edytorskimi i kolporta¿owymi dysponowa³a strona rz¹dowa. Prasa, bêd¹c
w owym czasie jednym z mediów, obok radia i telewizji, które dociera³y do szerokiego grona odbiorców, sta³a siê dla w³adz w okresie stanu wojennego narzêdziem
szerzenia oficjalnej, partyjnej linii politycznej wród spo³eczeñstwa. Podstawow¹
funkcj¹, jak¹ mia³y do spe³nienia ówczesne rodki przekazu, by³o zdobywanie
aprobaty dla decyzji WRON. Liniê polityczn¹ pism rz¹dowych kontrolowa³ Wydzia³ Propagandy KW PZPR i agendy wronowskiej cenzury. Dziennikarze gazet
rz¹dowych byli faktycznie w swej pracy ubezw³asnowolnieni, tj. ca³kowicie
uzale¿nieni od nadzoruj¹cych prasê instancji partyjno-rz¹dowych.
Na ³amach prasy oficjalnej stanu wojennego usi³owano wywo³aæ wra¿enie
normalnoci i ³adu panuj¹cego w kraju. Stronice tych gazet wykorzystywano te¿
do ataków na dzia³aczy opozycyjnych, których w perfidny niekiedy sposób starano
siê zdyskredytowaæ w oczach spo³eczeñstwa.
Istotny wp³yw na poziom publikacji zamieszczanych w gazetach rz¹dowych
w czasie stanu wojennego mia³o zaplecze dziennikarskie. Po czystkach i weryfikacjach z redakcji pism rz¹dowych odesz³o lub zosta³o zwolnionych wielu znanych
i cenionych publicystów. W zwi¹zku z tym bezbarwna politycznie tematyka, jaka
pojawia³a siê wówczas na stronicach gazet, uzupe³niana by³a wronowskimi
opracowaniami agencyjnymi b¹d przedrukami z innych, oficjalnych dzienników.
Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e wród dziennikarzy zweryfikowanych pozytywnie, byli i tacy, którzy opowiadali siê za polityk¹ partii. Oni te¿ byli autorami
artyku³ów atakuj¹cych Solidarnoæ oraz jej twórców. Przeprowadzona weryfikacja
otwiera³a tak¿e drogê awansu m³odym, gotowym iæ na wspó³pracê z w³adzami,
dziennikarzom, o których zabiega³a partia, widz¹c w nich pos³usznych wykonawców swej woli.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zupe³nie inne warunki zasta³y dziennikarzy i wydawców pism opozycyjnych. W dniu 13 grudnia 1891 r. gazety te utraci³y
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